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فهرست

با کلیک کردن بر روی هر یک از عناوین زیر به صفحه 
مورد نظر منتقل شوید

مزدلفه مكان 

را  اعمالی  در مزدله چه 

دهم؟ انجام 

مزدلفه
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دستفروشان  و  غذا  خوردن 

نی با خیا

سرماخوردگی  از  پیشگیری 

آنفوالنزا و 

بقا در  مدت زمان 

مزدلفه

مشخصه های سنگهایی که با 

آن رمی انجام می  شود

ها  سنگریزه   کردن  جمع 

جمرات برای 

الحرام مشعر  مسجد 
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ها دستشويی 

را در  چطور جایگاه خود 

بشناسم؟ مزدلفه 

شماره های مورد
نياز شما
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در این راهنما از مهمترین معلومات و اطالعات 

مربوط به مزدلفه که در سفر حج خویش بدان 

نیاز خواهید داشت، بهره مند میشوید
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مزدلفه

لحظات  آن  کردن  سپری  از  بعد  عزیز !  حاجی 

ادامه  در  اکنون  عرفه،  روز  در  زیبا  و  ارزشمند 

رسی  می   سوم  ایستگاه  به  خویش  ایمانی  سفر 

که مزدفه است

چ  )چ  است:  فرموده  متعال  الله 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڌ( ]البقرة: 198[ »و هنگامی  که ]روز نهم، 
پس از وقوف[ از عرفات کوچ کردید، الله را در 

»َمشَعر الحرام« یاد کنید«
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خاطر  به  شده  نامیده  چنین  مزدلفه  اینکه 

این دو دلیل است:  از  یکی 

به دلیل ازدالف مردم، یعنی نزدیکی ایشان 

به حرم

به این دلیل که مردم )زلفا من اللیل( یعنی 

اوقات و ساعاتی از شب را در آن سپری می  

کنند.
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دیگر: نامهای 

این مکان را »جمع« نیز می  نامند، زیرا 

مردم در آن جمع می  شوند

»مشعر الحرام« نیز می  گویند، زیرا این 

مکان آنگونه که در قرآن کریم آمده است، 

جزو حرم است.
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مزدلفه میان منی و عرفات قرار گرفته است.

است،  مناسب  وقوف  برای  مکان  این  تمام 

وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  چنانکه 

تمام  و  نمودم  توقف  اینجا  »من  فرمودند: 

جمع )مزدلفه( موقف است«.

ن  مكا

مزدلفه

مساحتش  به 9630 متر مربع می  رسد
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مکان  تجهیز  با  رابطه  در  حج  های  کاروان  

اکثر  باشند،  می   متفاوت  یکدیگر  با  مزدلفه 

آنها سجاده و فرش را برای خوابیدن و خوراکی  

های مختصر را برای خوردن و استفاده از توالت  

های عمومی را در نظر می  گیرند.

حاجی با رسیدن به مزدلفه ابتدا همراه با کاروان 

خویش نماز مغرب و عشا را به صورت جمع و 

قصر ادا می  کند.

اعمالی چه  مزدله  در 

انجام دهم؟ را 
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حواست به نيرو و توانت باشد و در مدتی که در 

مزدلفه هستی استراحت کن و خواب مناسب 

داشته باش تا برای روز عید آماده باشی.

اين سال  ها هوای مزدلفه گرمای زیادی دارد 

و مناسب است زنان از لباس  های ساتر و با 

حجابی استفاده کنند که به افزایش حرارت و 

دمای بدن آنها منجر نشود.

و  خویش  معمول  داروهای  داشتن  همراه  از 

استفاده از آنها در این شب غافل نباش.
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می  سر  به  بیداری  در  که  را  مدتی  کن  تالش 

بری به ذکر یاد الله و حمد و تلبیه بپردازی.

نعمت الله را به خاطر آور، اینکه تو را هدایت 

نمود و حج را برایت آسان کرد و تو را به عرفه 

رساند و توفیق داد تا او تعالی را با تضرع و 

فروتنی بخوانی و دعا کنی

چنانکه الله متعال فرموده است: ) ڇ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ک( ]البقرة: 198[  الله را در »َمشَعر 
الحرام« یاد کنید؛ و او را یاد کنید، زیرا شما را 

که پیشتر از گمراهان بودید ]به ادای مناسک 

حج و دیگر اعمال عبادی[ هدایت کرد.)198(«
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مسجد

 مشعر الحرام

این مسجد در مکانی بنا شده که رسول الله 

صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع، هنگام 

وقوف در مزدلفه، در آنجا اقامت نمود.

این مسجد در مزدلفه میان مسیر چهارم پیاده 

و مسیر ملک فیصل قرار گرفته است.
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تقریبا بین مسجد نمره و مسجد خیف قرار 

 5 خیف  مسجد  از  که  صورت  این  به  دارد، 

فاصله  کیلومتر   7 نمره  از مسجد  و  کیلومتر 

دارد.

مسجد 

خیف

كلم  5

كلم  7

مسجد 

نمره

مسجد

مشعر الحرام
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دولت عربستان نسبت به این مکان توجه خاصی 

بازسازی نمود داشته و آن را 

بطوری که طول آن به 90 متر 

و عرض آن به 56 متر رسید.

و امروزه بیش از 12000 نمازگزار 

را در خود جای می  دهد.

به  مناره  دو  دارای  مسجد  این 

ارتفاع 32 متر است.
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خوردن غذا و 

دستفروشان 

نی با خیا

ممكن است عده  ای از دستفروشان خیابانی 

عرضه  را  هایی  نوشیدنی   و  ها  خوراکی  

نمایند؛ توصیه ما این است که از آن خوراکی  

ها استفاده نکنید و به همان خوراکی  ها و 

نوشیدنی  هایی که کاروان برای شما در نظر 

گرفته اکتفا کنید.
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از خرید هر گونه غذای پخته از دستفروشان 

و استفاده از آن خودداری نمایید و به خاطر 

و  گرم  غذای  داشتن  نگه  که   باشید  داشته 

دمای  در  دو ساعت  از  بیش  به مدت  پخته 

و  شده  ها  میکروب   تکثیر  به  منجر  اتاق، 

احتمال مسمومیت غذایی را به همراه دارد.

دقت کنید که میوه  ها و سبزیجات را پیش 

از خوردن به خوبی بشویید.

از نوشیدن نوشیدنی  های بسیار سرد پرهیز 

کنید.
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از پیشگیری 

 سرماخوردگی و آنفوالنزا

در اواخر ایام حج برخی از بیماری  های 

ما  و  شود  می   منتشر  کم  کم  تنفسی 

توصیه می  کنیم با رعایت امور زیر از 

پیشگیری  هایی  بیماری   چنین  به  ابتال 

کنید:
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از اختالط با افراد مبتال پرهیز نموده و از استفاده 

از ابزار و وسایل شخصی بیمار خودداری کنید.

دستهایتان  شستشوی  و  نظافت  به  حواستان 

باشد، از مالیدن دست به بینی و چشم دوری 

کنید و تا می توانید

از شلوغی دور بمانید و استفاده از ماسک در 

تمام حاالت را از یاد نبرید.
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از نوشیدن مایعات بسیار سرد خودداری نمایید.

هنگام رسیدن به خیمه  ها، بالفاصله خود را 

در معرض سیستم  های سرمایشی قرار ندهید، 

به ویژه وقتی عرق زده هستید، زیرا تغییرات 

زیاد دمای بدن بر سالمتی تاثیر می گذارد.
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بقا زمان  مدت 

 در مزدلفه

زمان وقوف در مزدلفه از بعد غروب خورشید 

روز عرفه )نهم ذی الحجه( شروع می  شود.

برای  مذاهب فقهی در مورد مدت زمان الزم 

دارند،  بقا در مزدلفه دیدگاه  های گوناگونی 

و  مکان  آن  از  عبور  تنها  که  معتقدند  برخی 

بودن به مقدار گذاشتن بار و بنه کافی است 

و برخی نیز معتقدند باید تا نیمه شب یا دو 

سوم شب یا تا صبح در آنجا ماند.
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رسول خدا صلی الله علیه وسلم تا زمان نماز 

صبح در مزدلفه بودند، نماز را آنجا اقامه کردند، 

سپس دعا نموده و راهی منا شدند
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از مزدلفه  انتقال  در  شايسته است كه حاجی 

موعدی را که کاروانش مد نظر قرار داده رعایت 

نماید، زیرا این از اموری است که در شریعت 

گرفته  آسان  و  نشده  سختگیری  آن  به  نسبت 

شده است و رسول الله صلی الله علیه وسلم 

به آن دسته از صحابه که اجازه خروج گرفتند، 

اجازه دادند، این نکته را نیز باید در نظر داشت 

وجود  مسن  افراد  و  زنان  کاروانی  هر  در  که 

دارد.

دسته  آن  به  وسلم  علیه  الله  الله صلی  رسول 

ایشان که اجازه خواستند  از زنان و همراهان 

پیش از فجر از مزدلفه خارج شوند، اجازه این 

کار را دادند و ابن عباس رضی الله عنهما نیز 

در این بین بود.
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جمع کردن سنگریزه  ها 

برای جمرات

براي حاجی مشروع است كه قبل از خروج از 

مزدلفه هفت سنگریزه برای زدن جمره عقبه 

در روز عید جمع کند و اگر اینها را از منا یا 

جایز  او  برای  نماید  جمع  دیگری  مکان  هر 

است.
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جمع کردن سنگ از مزدلفه برای رمی جمرات 

اینکه  تا  نیست،  مناسبی  کار  روزها  باقی  در 

مبادا این عمل حاجی را به مشقت اندازد، به 

عالوه که این کار مشروع نیست. حاجی می  

تواند برای باقی ایام از منا یا هر مکان دیگری 

برای رمی جمرات سنگ جمع کند.

شستن سنگها و پاک نمودن آنها مشروع نیست. 
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مشخصه  های سنگهایی 

که با آن رمی انجام می  

شود

کوچک باشد.

از فندق کوچکتر و تقریبا به اندازه نخود یا 

هسته خرما باشد.

طول آن تقریبا یک سانتیمتر، بیشتر یا کمتر 

باشد 

و از سنگ  های بزرگ استفاده نشود.
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حاجی نباید در انتخاب شکل سنگریزه  ها و 

تناسب حجم آن خود را به مشقت اندازد.

رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه 

سنگریزه  ها را در دست خود جمع نموده و 

چیزهایی  چنین  »با  فرمودند:  چنین  گرفتند، 

از غلو و زیاده روی در دین  رمی نمایید و 

در  غلو  را  شما  پیشینیان  زیرا  کنید،  پرهیز 

دین هالک کرد«.
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چطور جایگاه خود را در 

مزدلفه بشناسم؟

شما باید در همان محدوده کاروان و خیمه 

نکنید مگر  ترک  را  آنجا  و  بگیرید  خود جای 

در صورت ضرورت.
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مكان خودتان را از طریق خدمات GPS مانند 

گوگل مپ پیدا کنید.

مهمترین نشانه  ای را که خیلی واضح و نزدیک 

به خیمه است برای خودت تعیین کن و تالش 

کن که هنگام خروج از محدوده خویش همراه 

با شخصی دیگر خارج شوی.

ایستگاه  ها شبیه  و  ها  راه   و  ها  اتوبوس  

به هم هستند، پس تا جایی که ممکن است 

سعی کن همراه با مجموعه خودت باشی و 

تنها خارج نشوی و سرپرست اتوبوس یا کاروان 

را شناسایی کن و از او اجازه بگیر و در تمام 

موارد ضروری از او مشورت بگیر.
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دستشويی ها

دستشویی ها در تمام دور و اطراف مزدلفه 

پراکنده است و در جوار مکان اقامت خویش 

سرویس دستشویی و وضوخانه مردانه و زنانه 

را خواهی دید.
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رسیده،  دستشویی  به  شما  از  پیش  کسی  اگر 

سعی کنید نوبت را رعایت کنید.

و  را رعایت کرده  نظافت مکان  كنيد که  تالش 

آشغال  ها را در مکان  های مخصوصی که برای 

آن تعبیه شده قرار دهید.
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در  کردن  دستشویی  و  کردن  کثیف  با  مبادا 

محیط مزدلفه، حاجیان را اذیت نمایید، بدانید 

به  ما  که  است  از حرمی  بخشی  مکان  این  که 

پاکیزه داشتن آن امر شده  ایم و مسلمان فرمان 

و  طهارت  و  نظافت  حاالت،  تمام  در  که  یافته 

پاکی را رعایت نماید)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ( ]البقرة: 222[ »به راستی که الله 
توبه کنندگان را دوست دارد و پاکیزگان را ]نیز[ 

دوست  دارد«.

برای اطالع از دستشویی  های موجود در نزدیکی 

مکان اقامت خویش اینجا را کلیک کنید
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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.

شریک استراتژیک

شركاى 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


