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و  است  موجود  زیر  زبان های  به  راهنما  این 
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فهرست
از عناوین زیر به  بر روی هر یک  با کلیک کردن 

شوید منتقل  نظر  مورد  صفحه 

فضایل عمرهفضایل عمره

عمره به اختصارعمره به اختصار

عمرهعمره

عمره برای حاجی عمره برای حاجی 
تمتعتمتع
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رسیدن به حرمرسیدن به حرم

قطار حرمینقطار حرمین

پله برقیپله برقی

نکات مهم پیش از نکات مهم پیش از 
رسیدن به حرمرسیدن به حرم

طوافطواف

خواندن دو رکعت خواندن دو رکعت 
نماز طوافنماز طواف
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)سعی( رسیدن به )سعی( رسیدن به 
محل سعیمحل سعی

صفا و مروهصفا و مروه

دعای سعیدعای سعی

کیفیت سعیکیفیت سعی

اعداد و ارقام اعداد و ارقام 
مربوطمربوط به سعی

طبقات محل سعیطبقات محل سعی
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پاسخ سوالهای پاسخ سوالهای 
عمره گزارانعمره گزاران

ویلچرهاویلچرها

توصیه هایی برای توصیه هایی برای 
اصالح ایمن مواصالح ایمن مو

آرایشگاه هاآرایشگاه ها

تکرار عمرهتکرار عمره

توصیه های توصیه های 
بهداشتیبهداشتی
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مراکز خرید موجود مراکز خرید موجود 
در اطراف حرمدر اطراف حرم

عمره در ماه رمضانعمره در ماه رمضان

چک لیستچک لیست

مجوز عمرهمجوز عمره

مورد شماره های 
شما نياز 
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عمره از برترین اعمال و اموری است عمره از برترین اعمال و اموری است 
که انسان را به الله نزدیک می کند. که انسان را به الله نزدیک می کند. 
فرد عمره گزار با قلب و زبان و اعضا و 
جوارح خویش روی به خانه پروردگارش 
آورده و خواستار رحمت و رضوان او 

تعالی می شود

عمره
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در این راهنما مهمترین معلومات 
و اطالعاتی که در سفر عمره به آنها 

نیاز دارید ذکر شده است.
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عمره فضایل زیادی دارد، از جمله:عمره فضایل زیادی دارد، از جمله:
 موجب پاکی گناهان بوده و فقر  	

و نیاز را دور می کند. 
»تَاِبُعوا  فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول 
يَْنَفِيان  فَإنَُّهماَ  َواْلُعْمرَِة؛  الَحجِّ  بَيْن 
اْلِكيُْر  يَْنِفِي  كَماَ  َوالّذنُوَب  اْلَْفَقر 
َخبََث الَْحِديْد«: »پی در پی به حج 
عمره،  و  حج  زيرا  برويد،  عمره  و 
فقر و گناهان را از بين می برود، آن 
گونه كه دِم آهنگر، ناخالصی آهن 

را می زداید«

فضایل عمره
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میان  	 گناهان  کفاره  عمره  تکرار 
آنهاست. 

ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: »العمرة  الله  رسول 
بينهما«: »از  لما  العمرة كفارة  إلى 
یک عمره تا عمره دیگر کفاره گناهان 

میان آنهاست«.
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عمره عبارت از عبادت الله متعال 
است با پوشیدن لباس احرام و طواف 
بیت الله و سعی میان صفا و مروه 

و کوتاه کردن یا تراشیدن مو.

عمره
به اختصار
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عمره گزار اینگونه تلبیه می گوید: لبيك لبيك 
اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن 
شريك  ال  والملك،  لك  والنعمة  شريك الحمد  ال  والملك،  لك  والنعمة  الحمد 

لكلك

1
فرد مسلمان از مکانی که شریعت برایش 
تعیین کرده احرام می بندد و از اموری 
که در حال احرام منع شده، باز می آید

2

برای دریاف اطالعات بیشتر در رابطه با احرام: 
راهنمای احرام را دانلود کنید.
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https://guide.haj.gov.sa/
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عمره گزار به حرم رفته و کعبه را هفت 
مرتبه طواف می کند، به این صورت که 
کعبه در هنگام طواف در سمت چپش 
قرار گیرد و طوافش را از حجر االسود 

شروع نموده و بدان ختم می کند.

3

پس از پایان طواف دو رکعت نماز می 
گزارد.

4

به صفا رفته و سعی خویش را از آنجا 
آغاز می کند و به مروه می رود. وقتی 
به مروه رسید یک دور کامل شده است، 
را  تا دور دوم  رود  به صفا می  سپس 
صورت  همین  به  و  باشد  کرده  کامل 
ادامه می دهد تا هفت دور انجام شود 

و نهایت آن به مروه برسد.

5
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و به این صورت عمره پایان یافته و به این صورت عمره پایان یافته 
و احرام به انتها می رسد.و احرام به انتها می رسد.

مرد سرش را تراشیده یا کوتاه می کند 
و زن موهای خود را جمع کرده و از 
انگشت  بند  یک  مقدار  به  آن  گوشه 

)1-2سانتیمتر( کوتاه می کند 

6
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این است که آنکه  از  تمتع عبارت 
قصد حج را دارد، ابتدا برای عمره 
احرام بندد و بعد از اتمام عمره از 
روز  در  احرام خارج شود و سپس 
ببندد  حج  احرام  ذوالحجه  هشتم 
اینگونه بطور کامل میان حج و  و 

عمره فاصله انداخته است.

عمره برای 
حاجی تمتع
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روش تمتع

اینکه در ماه های حج  حج )شوال –   		
ذوالقعده – ذوالحجه( تنها برای  تنها برای 

عمره احرام بندد.عمره احرام بندد.

وقتی به مکه رسید طواف نموده   		
و سعی را برای عمره انجام دهد 
یا  نموده  کوتاه  را  موی خود  و 

بتراشد و از احرام خارج شود.

ذوالحجه(   		 ذوالحجه(    88(( ترویه  در روز  و 
تنها برای حج احرام بندد و تمام 

اعمال آن را انجام دهد.
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برای رفتن از فرودگاه به حرم: برای رفتن از فرودگاه به حرم: 
وسائل متفاوتی وجود دارد:

رسیدن
به حرم

تاکسیتاکسی

اتوبوس های شرکتهای حج و عمرهاتوبوس های شرکتهای حج و عمره

قطار حرمینقطار حرمین

اجاره کردن اتومبیلاجاره کردن اتومبیل
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اگر از اتومبیل شخصی یا کرایه ای خود اگر از اتومبیل شخصی یا کرایه ای خود 
استفاده می کنید:استفاده می کنید:

به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از 
ترافیک نمی توانید داخل محله های مکه 

وارد آن شوید.

از شما درخواست می شود از شما درخواست می شود 
که اتومبیل خود را در یکی از که اتومبیل خود را در یکی از 

پارکینگهای پایتخت مقدس پارک پارکینگهای پایتخت مقدس پارک 
کنید.کنید.
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پارکینگهای پایتخت 
مقدس پارک کنید

پارکینگ مسیر امیر متعب پارکینگ مسیر امیر متعب 
)تونل های المصافی()تونل های المصافی(

پارکینگ کدیپارکینگ کدی

پارکینگ رصیفةپارکینگ رصیفة

پارکینگ ایستگاه پارکینگ ایستگاه 
قطار حرمینقطار حرمین

پارکینگ الزاهرپارکینگ الزاهر

پارکینگ جمراتپارکینگ جمرات

پارکینگ دقم پارکینگ دقم 
الوبرالوبر
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https://goo.gl/maps/b9LWLu66yJE7HeZK7
https://goo.gl/maps/jn8KLpMxdMysuCY88
https://goo.gl/maps/msPRtPh8uVwufjFM9
https://goo.gl/maps/bzr9WTghSX9kuaag8
https://goo.gl/maps/r2sUGyUTwy2f9Sf2A
https://goo.gl/maps/qVLyceto9pSN38p67
https://goo.gl/maps/vXv8LS2Uq3eq13sA6


خدمت  برای  هایی  اتوبوس  آنجا  از 
به حاجیان و عمره گزاران آماده شده 
این  از  یک  هر  از  را  شما  که  است 
پارکینگ ها مستقیما به حرم می برد.
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قطار حرمین

قطاری سریع السیر که برای خدمت قطاری سریع السیر که برای خدمت 
به حاجیان و عمره گزاران آماده شده به حاجیان و عمره گزاران آماده شده 
است. است. این قطار مناطق مکه و مدینه 
را به هم وصل کرده و از مهمترین 
مکان هایی که بین این دو شهر قرار 

دارد عبور می کند.
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مکان ایستگاه قطار در مکه:مکان ایستگاه قطار در مکه:
ایستگاه قطار حرمین در محله الرصیفةایستگاه قطار حرمین در محله الرصیفة  
مکی  حرم  کیلومتری   3.5 فاصله  در 

قرار دارد.

اتوبوس های ویژه ای برای نقل و انتقال اتوبوس های ویژه ای برای نقل و انتقال 
تعبیه  حرم  به  مکه  ایستگاه  از  تعبیه حاجیان  حرم  به  مکه  ایستگاه  از  حاجیان 

شده است.شده است.

تعداد جای پارک در ایستگاه

مورد است 4750
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راهنمایی های مهم:

وب  طریق  از  توانید  می 
بلیط  حرمین  قطار  سایت 

رزرو کنید.

کاالهایی  سایت،  طریق  از 
را که حمل و نقلشان مجاز 

است چک کنید

در ایستگاه قطار اتوبوس ها 
و تاکسی هایی برای انتقال 

شما به حرم موجود است.

تالش کنید که در زمان تعیین 
شده در ایستگاه قطار حاضر 

شوید.

برای رزرو و مشاهده اوقات برای رزرو و مشاهده اوقات 

اینجا را کلیک کنیداینجا را کلیک کنید
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https://sar.hhr.sa/ar/timetable#


عمره گزار نباید به حرم برود مگر 
با مسئول  کامل  از هماهنگی  بعد 
کاورانی که با آن به مکه آمده است، 
تا زمانی را که برای عمره مشخص 
محل  باید  همچنین  بداند؛  شده 
بداند  به روشنی  را  اقامت خودش 
کاغذ  یا  گوشی  در  را  آن  آدرس  و 

ذخیره نماید

نکات مهم پیش
از رسیدن به حرم

26



27



حرم  به  اتوبوس  با  که  حرم در صورتی  به  اتوبوس  با  که  در صورتی 
می روید:می روید:

بخاطر  را  اتوبوس  توقف  محل 
از  بعد  تجمع  محل  از  و  بسپارید 

پایان عمره با خبر باشید 
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در  میادین حرم  به  رسیدن  رسیدنهنگام  هنگام 
برابر درها تابلوهایی تعبیه شده که 
از دور نیز دیده می شود و نشان 
می دهد که این درب ورودی است 

یا خروجی
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از  که  کنید  می  پیدا  نیاز  معموال 
طریق پله برقی در حرم و صحن ها 
و سرویس های آن باال و پایین بروید، 
در ذیل مهمترین نکات در رابطه با 

استفاده از آن را بیان می داریم:

پله
برقی
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1
خسته  که  چند  هر  ننشینید  پله  روی 

باشید

2
محکم بر روی پله بایستید و دست خود 

را به تسمه متحرک بگیرید.

3
زن باید حواسش به حجاب و روسری 

اش باشد تا در انتهای پله گیر نکند.

4
آخر،  به  پله  رسیدن  از  پس  بالفاصله 
به  کسی  سر  پشت  از  تا  کنید  حرکت 

شما برخورد نکند. 
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5
با ویلچر سوار پله برقی نشوید مگر با 

همکاری و یاری شخصی متخصص.

6
مشاهده  را  شخصی  یا  مسن  فرد  اگر 
کردید که عادت به استفاده از پله برقی 
ندارد او را در کنار خود بگیرید تا مبادا 

بیفتد.

7
اگر در ابتدای باال رفتن یا پایین آمدن 
ازدحام زیاد است شما در ازدحام و اذیت 
حاجیان مشارکت نکنید و فرصت را به 

برادران خود بدهید.

8
پله  زیر  کناری  برس  روی  را  پای خود 
قرار ندهید، زیرا ممکن است به شما 
آسیب برساند و خدمات نظافت پله را 

مختل کند.

33



طوافطواف عبادتی است برای الله متعال 
که در آن فرد مسلمان پیرامون خانه 
کعبه طواف نموده و دور می زند 
و پروردگار خانه را عبادت نموده و 
نموده،  مشروع  خداوند  که  آنطور 
می  نزدیک  تعالی  او  به  را  خودش 

کند.

طواف
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حاجی یا عمره گزار طواف خود حاجی یا عمره گزار طواف خود   		
را از رکنی که حجر االسودرا از رکنی که حجر االسود در آن 
است شروع می کند. در طبقات 
باال عالمت سبزرنگی وجود دارد 

که این مورد را نشان می دهد.

حاجی یا عمره گزار در هر دوری حاجی یا عمره گزار در هر دوری   		
حجر  برابر  در  اینکه  مجرد  به به 
االسود قرار می گیرد ندای تکبیر 
سر می دهد و اینکه باید تکبیر را 
در نقطه معینی سر دهد و قبل و 
بعد آن صحیح نیست، شرط نمی 
باشد؛ بلکه این یک چیز تقریبی 
است و چون حاجی یا عمره گزار 
االسود  حجر  موازات  به  را  خود 

مشاهده نمود تکبیر بگوید.

ابتدا و انتهای طواف:ابتدا و انتهای طواف:
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ابتدا تکبیر گفته و با دستش به حجر ابتدا تکبیر گفته و با دستش به حجر   		
اشاره می کند سپس طوافش  االسوداالسود 
را به این صورت که کعبه در سمت 
چپش باشد شروع می کند )بر عکس 
حرکت عقربه های ساعت(. بوسیدن 
حجر االسود برای کسی که امکان آن 
اما  است،  سنت  باشد  فراهم  برایش 
در  و  حج  موسم  در  کار  این  انجام 

ازدحام بسیار سخت است.
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در طواف خویش با الله مناجات نموده  	

و دعا می کند

االسود  	 حجر  از  گذشتن  از  پس  وقتی 

به رکنی موسوم به »رکن یمانی« رسید 

مستحب است که در صورت امکان آن را 

لمس نماید )که البته این کار در موسوم 

حج مشکل است(

سپس طواف خود را در رکن حجر االسودد را در رکن حجر االسود  	

جایی  همان  یعنی  رساند،  می  پایان  به 

که طوافش را شروع کرده بود، آنگاه با 

دستش اشاره نموده و تکبیر می گوید و 

اینگونه یک دور را تکمیل می کند.

وی این عمل را پیوسته تکرار می کند تا وی این عمل را پیوسته تکرار می کند تا   		

هفت دور تکمیل شود.هفت دور تکمیل شود.
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از حرکت ایستادن در داخل از حرکت ایستادن در داخل   		
صحن محل طواف صحن محل طواف موجب 

ازدحام و شلوغی است.

خالف   		 بر  عنوان  هیچ  خالف به  بر  عنوان  هیچ  به 
جهت طواف جهت طواف حرکت نکند.

و   		 ازدحام  های  مکان  ازدحام از  های  مکان  از 
شلوغی دوری نماید.

پوشیدن ماسک و اقدامات پوشیدن ماسک و اقدامات   		
پیشگیرانه را از یاد نبرد

توصیه های کلی در اثنای طواف:توصیه های کلی در اثنای طواف:

ویلچرهای ویژه ای برای افراد مسن ویلچرهای ویژه ای برای افراد مسن 
و نیازمند ترتیب داده شده است که و نیازمند ترتیب داده شده است که 

برای اطالع از آنها.برای اطالع از آنها.

اینجا را کلیک کنیداینجا را کلیک کنید
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اضطباع:اضطباع:
است که عبارت از روشی خاص برای پوشیدن 
رداء برای مرد است که در نتیجه آن، مردان 
به پیروی از پیامبر ملسو هيلع هللا ىلص کتف راست خود را 

برهنه می کنند

یکی از سنتهای طوافیکی از سنتهای طواف
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رمل:رمل:
عبارت از نوعی خاص از راه رفتن برای 
مردان است که در آن گام های خود را 
سریع و نزدیک به هم برمی دارند )در 
اینجا منظور ما هروله نیست( این کار 
را در سه دور اول طواف آن هم در 
صورت امکان انجام می دهند )بدون 
اینکه طواف کنندگان را اذیت نمایند( 
می  راه  آهسته  را  باقی  دور  چهار  و 

روند.

دعا: دعا: 
و  نموده  دعا  بسیار  طواف  طی  در 
و  است  مهم  برایش  که  را  چیزهایی 
او را به خود مشغول نموده است، از 
الله متعال درخواست می کند و سنت 
است که در آخرین بخش طواف، میان 
رکن یمانی و حجر االسود این دعا را 
بگوید: »ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار«
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خواندن دو رکعت 
نماز طواف

وقتی حاجی یا عمره گزار هفت دور وقتی حاجی یا عمره گزار هفت دور 
طواف را به پایان رساند،طواف را به پایان رساند، کتف خود را 
پوشانده و سنت است که دو رکعت 
مکانی  در  ابراهیم  مقام  کوتاه پشت 
که از سوی مقام های مسئول تعیین 
شده بجای آورد. وی می تواند این دو 
های  مکان  از  یک  هر  در  را  رکعت 
حرم بگزارد. الله متعال فرموده است: 
]البقرة:125[.  ې(   ې  ې  ې  )ۉ 

»و ]مقرر کردیم که[ مقام ابراهیم را 
نمازگاهی برای خویش انتخاب کنید«.
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مکان خواندن دو رکعت نماز طواف:مکان خواندن دو رکعت نماز طواف:

مطابق   		 را  طواف  نماز  گزار  مطابق عمره  را  طواف  نماز  گزار  عمره 
آن  در  امنیتی  مسئوالن  آن تشخیص  در  امنیتی  مسئوالن  تشخیص 
وقت، وقت، در هر یک از مکان های حرم 

بجا آورد.

و اگر خواندن نماز به این صورت و اگر خواندن نماز به این صورت   		
برایش فراهم شد که مقام ابراهیم برایش فراهم شد که مقام ابراهیم 
روبرویش باشد، هر چند از آن دور روبرویش باشد، هر چند از آن دور 
باشد، باشد، این امر مستحب است زیرا 

الله متعال فرموده است: )ۉ ې 
ې ې ې(  ]البقرة:125[.. »و ]مقرر 
کردیم که[ مقام ابراهیم را نمازگاهی 

برای خویش انتخاب کنید«.
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نماز  اول  رکعت  در  که  است  نماز سنت  اول  رکعت  در  که  است  سنت 
طواف سوره کافرون و در رکعت دوم طواف سوره کافرون و در رکعت دوم 

سوره اخالص خوانده شود.سوره اخالص خوانده شود.

مبادا طواف کنندگان را اذیت کرده مبادا طواف کنندگان را اذیت کرده   		
یا مانع طواف آنها شوی، یا مانع طواف آنها شوی، زیرا کسی 
که کعبه را طواف می-کند نسبت 
به آن مکان شایسته تر و حق دارتر 
است و الله متعال او را در کتابش 

ەئ  مقدم نموده و فرموده است: )
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
برای  مرا  »خانه  ]البقرة:125[.  ۆئ(  
طواف کنندگان و ُمعتکفان و رکوع 
نمازگزاران[   =[ سجده کنندگان  و 

پاک و پاکیزه کنید«
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پایان طواف  از  پایان طواف بعد  از  بعد  الله ملسو هيلع هللا ىلص  الله ملسو هيلع هللا ىلصرسول  رسول 
خویش مقداری آب زمزمخویش مقداری آب زمزم می نوشید 
و پیروی از ایشان در این رابطه سنت 
به  رفتن  مسیر  در  مهم  این  و  است 
محل سعی و داخل محل سعی برای 
شما آماده است و کلمن های آب زمزم 

در تمام نقاط حرم موجود است.
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)سعی(
رسیدن به محل سعی

پس از پایان طوافپس از پایان طواف در درون مسجد 
می  مشاهده  را  تابلوهایی  الحرام 
کنید که شما را به سمت محل سعی 
راهنمایی می کند و اشاره دارد به صفا، 
جایی که سعی از آن شروع می شود.
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توصیه ما این است که بعد اتمام طواف 
در صحن محل طواف به سوی محل 

سعی در طبقات باال بروید:
تا از ازدحام موجود در طبقه همکف  	

محل سعی دوری نمایید.

تا اینگونه نه خود را به مشقت انداخته  	
باشید و نه برادران مسلمانتان را
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برای رفتن به طبقات باالی محل سعی:برای رفتن به طبقات باالی محل سعی:

برقی  پله  که  ویژهای  ورودیهای  بسوی 
دارند بروید )میتوانید از نیروهای امنیتی 

بپرسید تا شما را راهنمایی کنند(.
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صفا
و مروه

صفا و مروهصفا و مروه دو کوه کوچک هستند 
السالم  که هاجر مادر اسماعیل علیه 

در پی غذا یا آب از آنها باال رفت.

صفا:صفا:

کوه کوچکی است که سعی از آنجا  	
شروع می شود.

صخره های کوه در طبقه همکف  	
هنوز ظاهرو مشخص هستند.
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مروه:مروه:

بدان  	 کوه کوچکی است که سعی 
منتهی می شود.

سعی فرد حاجی و عمره گزار به آن  	
منتهی می شود.

سعی میان صفا و مروه از جمله  	
شعائر حج و عمره است:

)ڌ ڎ  است:  فرموده  متعال  الله 
»»صفا«  ]البقرة:158[  ژ(   ڈ  ڈ  ڎ 
]ظاهرِی  نشانه های  از  »مروه«  و 

شریعِت[ الله است«. 
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کیفیت سعی

عمره گزار با پیمودن مسافت میان عمره گزار با پیمودن مسافت میان 
صفا و مروه به تعداد هفت دور، صفا و مروه به تعداد هفت دور، 
این  و  کند  می  عبادت  را  خدایش 

کاری بود که رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص کرد
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سعی از صفا شروع شده و به مروه سعی از صفا شروع شده و به مروه 
ختم می شودختم می شود

پیمودن مسافت میان صفا و مروه پیمودن مسافت میان صفا و مروه   		
یک دور حساب می شود.یک دور حساب می شود.

و از صفا به مروه رفتن دور دوم و از صفا به مروه رفتن دور دوم   		
است؛ و به همین ترتیب.است؛ و به همین ترتیب.
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دو میله سبز رنگ:دو میله سبز رنگ:

توانایی  که  افرادی  است  مستحب 
دارند، میان دو نشان سبز رنگ را به 
صورت دوان دوان بروند، زیرا رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص چنین کرد
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دعای
سعی

دعا در سعی:دعا در سعی:

شایسته است فردی که در حال انجام 
در  را  خود  وقت  تمام  است  سعی 
سعی، به ذکر الله و خواستن از او 

و قرائت قرآن بگذراند.
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دعا در ابتدای صفا و مروه:دعا در ابتدای صفا و مروه:

وقتی فرد در ابتدای هر دور به اول 
یا مروه می رسد، سنت است  صفا 
پیش از شروع دور جدید، دستانش 
را  الله  و  نماید  بلند  قبله  به  رو  را 

بخواند و بزرگ دارد و تکبیر گوید

دعای رسول الله ج:دعای رسول الله ج:

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص در اولین مرتبه ای 
طواف  از  بعد  رسیدند  صفا  به  که 
این قول الله متعال را قرائت نمودند 
]البقرة:158[  ژ(   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  «)ڌ 
نشانه های  از  »مروه«  و  »»صفا« 
و  است«  الله  شریعِت[  ]ظاهرِی 
سپس فرمودند: »شروع می کنم از 
همان جایی که الله بدان شروع نمود، 

ويقول: “أبدأ بما بدأ الله به”.
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و چون از صفا یا مروهو چون از صفا یا مروه باال می رفت 
رو به قبله نموده و می فرمود: »الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر، ال إله إالَّ الله 
وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، 
وهو على كلِّ شيٍء قدير، ال إله إالَّ الله 
وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم 
األحزاب وحده« سپس آنچه را که می 
خواست از الله تقاضا می کرد و سپس 
آن را تکرار می نمود، سپس آنچه را 
که می خواست از الله تقاضا نموده 
و تکرار می کرد و سپس سعی خود را 

ادامه می داد

برای فردی که سعی را انجام می دهد 
شايسته این است كه برای دعا کردن در 
مکانی که مانع حرکت و سبب ازدحام 
توصیه های  به  باید  و  نایستد  باشد، 

نیروهای امنیتی حرم پایبندی نماید.
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اعداد و ارقام 
مربوط به سعی

طول محل سعیطول محل سعی

394 مترمتر
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با توجه به  با توجه به سرعت افراد در راه رفتن  سرعت افراد در راه رفتن 
عوامل مختلفی با هم متفاوت است از عوامل مختلفی با هم متفاوت است از 

جمله:جمله:

استمرار و طول و وزن و سن و مکان و 
موانع و ازدحام و مدت دعا

برای  شده  طی  مسیر  برای میانگین  شده  طی  مسیر  میانگین 
هفت دور سعی:هفت دور سعی:

2761.5 مترمتر

متوسط زمان برای کامل کردن سعیمتوسط زمان برای کامل کردن سعی

 45-55 دقیقهدقیقه
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طبقات
محل سعی

مساحت  به  طبقاتی  به  سعی  مساحت محل  به  طبقاتی  به  سعی  محل 
و  شود  می  تقسیم  مربع  متر  و   شود  می  تقسیم  مربع  متر   8700087000

عبارت است از:عبارت است از:

زیر زمینزیر زمین  		

طبقه همکفطبقه همکف  		

نیم طبقه برای وسایل نقلیه الکتریکینیم طبقه برای وسایل نقلیه الکتریکی  		

طبقه اولطبقه اول  		

طبقه دومطبقه دوم  		
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پاسخ سوالهای 
عمره گزاران

هایی  تلفن  الحرام  مسجد  سرتاسر  هایی در  تلفن  الحرام  مسجد  سرتاسر  در 
برای پاسخگویی به سؤاالت عمره گزاران برای پاسخگویی به سؤاالت عمره گزاران 
و زائران به هفت زبان دنیا تعبیه شده و زائران به هفت زبان دنیا تعبیه شده 

است.است.
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ویلچرها

ویلچر رایگان:ویلچر رایگان:

مکان های دریافت آن:

11. صحن شرقی . صحن شرقی )ورودی حمل و نقل 
گروهی(.

کنار موقوفه  )در  22. صحن جنوبی . صحن جنوبی 
ملک عبدالعزیز رحمه الله(.

صحن 
شرقی

صحن 
جنوبی
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ویلچر برقی:ویلچر برقی:

یک وسیله حمل و نقل پیشرفته است 
و هدف استفاده از آن، راحتی عمره 
گزاران و حاجیانی است که در اثنای 
ادای مناسک نیازمند آن هستند و بیش 

از یک سایز دارد.
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در  و  5000 ویلچر دستی  از  بیش 
حدود 3000 ویلچر برقی برای کسانی 
که نیازمند آن هستند، از کسانی که 
مسجدالحرام  قصد  و  گزارند  عمره 
را نموده اند آماده است تا عملیات 
راحتی  به  گزاران  عمره  جابجایی 

صورت گیرد

خدمت راننده های ویلچر:خدمت راننده های ویلچر:

مکان هایی که می توان این خدمت 
را دریافت کرد:

محل همکف طواف محل همکف .   .11

محل همکف سعی )باب 14( محل همکف .   .22

)پلکان  سعی  محل  دوم  طبقه  سعی.  محل  دوم  طبقه   .33
االرقم(

رحمه  عبدالعزیز  ملک  موقوفه  رحمه .  عبدالعزیز  ملک  موقوفه   .44
الله.الله.
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از  از امکان دسترسی به ویلچرهای برقی  امکان دسترسی به ویلچرهای برقی 
چهار ورودی مسجد الحرام وجود دارد چهار ورودی مسجد الحرام وجود دارد 

که عبارتند از:که عبارتند از:

صحن شرقی )باالی بام القشاشیة( صحن شرقی .   .11

صحن جنوبی )پل اجیاد که به طبقه  صحن جنوبی .   .22
اول می رسد(

پله برقی های باب اجیاد پله برقی های باب اجیاد.   .33

صحن غربی )پل الشبیکة( صحن غربی .   .44

ویلچرهای برقی در نیم طبقه اول موجود ویلچرهای برقی در نیم طبقه اول موجود 
است.است.
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در صورتی که می خواهید پیش از در صورتی که می خواهید پیش از 
رسیدن به حرم مکی برای خودتان رسیدن به حرم مکی برای خودتان 

پله برقی رزرو کنید:پله برقی رزرو کنید:

می توانید از طریق برنامه )تنقل( می توانید از طریق برنامه )تنقل( 
آن را رزرو کنید. آن را رزرو کنید. 

برای دانلود برنامه اینجا را کلیک کنید برای دانلود برنامه اینجا را کلیک کنید 

به  ارائه  آماده  زیر  نقاط  در  ویلچر  به و  ارائه  آماده  زیر  نقاط  در  ویلچر  و 
شما خواهد بود:شما خواهد بود:

در ابتدای سعی در ابتدای سعی )صفا()صفا(  		

نیم طبقه نیم طبقه )ابتدای طواف()ابتدای طواف(  		
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از  ممکن  شکل  بهترین  به  اینکه  از برای  ممکن  شکل  بهترین  به  اینکه  برای 
ویلچرها استفاده کنید، توصیه می کنیم:ویلچرها استفاده کنید، توصیه می کنیم:

از ورودی های مشخص وارد شویداز ورودی های مشخص وارد شوید

در مسیرهای ویژه در مسیرهای ویژه 
حرکت کنیدحرکت کنید
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حواستان به راهنمایی های مراقبان حواستان به راهنمایی های مراقبان 
باشدباشد

در حفظ ویلچرها بکوشیددر حفظ ویلچرها بکوشید

ویلچر را با آرامش و دقت برانید. ویلچر را با آرامش و دقت برانید. 
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به  گلف  گاری  از  استفاده  به خدمت  گلف  گاری  از  استفاده  خدمت 
و  گزاران  عمره  برای  رایگان  و صورت  گزاران  عمره  برای  رایگان  صورت 
دارای  افرادی که  و  دارای نمازگزاران مسن  افرادی که  و  نمازگزاران مسن 
مشکالت و ناتوانی های خاصی هستند مشکالت و ناتوانی های خاصی هستند 
الحرام فراهم شده  الحرام فراهم شده در داخل مسجد  در داخل مسجد 

است.است.
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آرایشگاه ها

در اطراف حرم مکی مکان های متعددی در اطراف حرم مکی مکان های متعددی   		
گزاران و گزاران و  به عنوان آرایشگاه برای عمرهبه عنوان آرایشگاه برای عمره  

دیگران تعبیه شده است.دیگران تعبیه شده است.

آنها برای اصالحی ایمنآنها برای اصالحی ایمن  در محیطی سالم در محیطی سالم   		
مجهز هستند.مجهز هستند.

به شما  ارائه  آماده  زیر  نقاط  به شما و ویلچر در  ارائه  آماده  زیر  نقاط  و ویلچر در 
خواهد بود:خواهد بود:

در ابتدای سعی در ابتدای سعی )صفا()صفا(  		

نیم طبقه نیم طبقه )ابتدای طواف()ابتدای طواف(  		
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از   		 عمره گزار باید برای مراقبت از عمره گزار باید برای مراقبت 
این  از  یکی  به  خویش  این سالمتی  از  یکی  به  خویش  سالمتی 

مغازه ها برود.مغازه ها برود.

و از رفتن نزد آرایشگران گذری و از رفتن نزد آرایشگران گذری   		
پرهیز نماید یا از کوتاه کردن مو پرهیز نماید یا از کوتاه کردن مو 
به شیوه ای که شایسته حرمت و به شیوه ای که شایسته حرمت و 

پاکی حرم نیست دوری نماید.پاکی حرم نیست دوری نماید.

برای دانستن مکان آرایشگاه ها برای دانستن مکان آرایشگاه ها 

اینجا را کلیک کنیداینجا را کلیک کنید
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https://goo.gl/maps/pTJqBybHiiP6fWmTA


توصیه هایی برای 
اصالح ایمن مو

در مورد فردی که می خواهد موی شما را بتراشد 

به موارد زیر دقت کنید:  

از تیغ های دارای دسته پالستیکی از تیغ های دارای دسته پالستیکی   		
استفاده کرده استفاده کرده و برای اولین بار از و برای اولین بار از 

آن استفاده نماید.آن استفاده نماید.

یا   		 حاجی  موی  تراشیدن  از  یا پس  حاجی  موی  تراشیدن  از  پس 
موی  تراشیدن  برای  گزارا  موی عمره  تراشیدن  برای  گزارا  عمره 
نفر بعد، نفر بعد، از ابزار جدید استفاده از ابزار جدید استفاده 

نمایدنماید

با   		 با دستانش را  دستانش را  از تراشیدن،  از تراشیدن، پیش  پیش 
آب و صابون بشویدآب و صابون بشوید
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تکرار عمره

دارند  استطاعت  که  کسانی  دارند برای  استطاعت  که  کسانی  برای 
وقت  چند  هر  که  است  وقت مستحب  چند  هر  که  است  مستحب 

عمره عمره را ادا نمایند، را ادا نمایند، 

فرمودند: :  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  فرمودندچنانکه  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  چنانکه 
كفارة  العمرة  إلى  كفارة »العمرة  العمرة  إلى  »العمرة 
تا  عمره  یک  »از  بينهما«:  تا لما  عمره  یک  »از  بينهما«:  لما 
میان  گناهان  کفاره  دیگر  میان عمره  گناهان  کفاره  دیگر  عمره 

آنهاست«.آنهاست«.
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برای دانلود برنامه: توکلنا واعتمرنا برای دانلود برنامه: توکلنا واعتمرنا 

نزد  سفر  یک  در  عمره  تکرار  نزد اما  سفر  یک  در  عمره  تکرار  اما 
مگر  نبود،  شناخته  و  معروف  مگر صحابه  نبود،  شناخته  و  معروف  صحابه 
اینکه دلیلی می داشت و آنها بعد از اینکه دلیلی می داشت و آنها بعد از 
می  انجام  را  بسیاری  عبادات  می عمره  انجام  را  بسیاری  عبادات  عمره 
نماز  و  قرآن  نماز قرائت  و  قرآن  قرائت  جمله:  از  جمله: دادند  از  دادند 
و این در بر دارنده آسانی و تخفیفی و این در بر دارنده آسانی و تخفیفی 

است برای حاجیان و عمره گزاران.است برای حاجیان و عمره گزاران.

با این وجود تکرار عمره در یک سفر با این وجود تکرار عمره در یک سفر 
است،  جایز  دیگران  یا  خویشتن  است، برای  جایز  دیگران  یا  خویشتن  برای 
عمره  یا  حاجی  کار  این  که  عمره مادامی  یا  حاجی  کار  این  که  مادامی 

گزار را گرفتار مشقت نکند.گزار را گرفتار مشقت نکند.

کسی که می خواهد عمره را ادا نماید کسی که می خواهد عمره را ادا نماید 
رسمی  های  برنامه  طریق  از  رسمی باید  های  برنامه  طریق  از  باید 
را  معین  زمان  در  عمره  را ادای  معین  زمان  در  عمره  ادای  مجوز مجوز 

بگیرد.بگیرد.
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


آن  برای  و  دارد  عمره  نیت  که  آن کسی  برای  و  دارد  عمره  نیت  که  کسی 
اجازه رسمی گرفته باید از حدود حرم اجازه رسمی گرفته باید از حدود حرم 
خارج شود تا از آنجا احرام بندد، مثال خارج شود تا از آنجا احرام بندد، مثال 
عنها  الله  رضی  عایشه  مسجد  عنها بسوی  الله  رضی  عایشه  مسجد  بسوی 

در تنعیم برود و از آنجا احرام بندددر تنعیم برود و از آنجا احرام بندد

اینجا را کلیک کنیداینجا را کلیک کنید

برای رسیدن به مسجد عایشه رضی الله عنهابرای رسیدن به مسجد عایشه رضی الله عنها
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https://goo.gl/maps/m5GQV5dMoSxnRLYU6


در  عمره  یک  انجام  به  کردن  در اکتفا  عمره  یک  انجام  به  کردن  اکتفا 
ازدحام  کاهش  موجب  شلوغی  ازدحام ایام  کاهش  موجب  شلوغی  ایام 
عمره  سایر  برای  را  فرصت  و  عمره بوده  سایر  برای  را  فرصت  و  بوده 
را  عمره  ادای  امکان  که  را گزارانی  عمره  ادای  امکان  که  گزارانی 
آرامش  با  تا  کند  فراهم می  آرامش نداشتند  با  تا  کند  فراهم می  نداشتند 

عمره را بجا آورند.عمره را بجا آورند.
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توصیه های بهداشتی

و  بدن  حرارت  درجه  تنظیم  و برای  بدن  حرارت  درجه  تنظیم  برای 
از  آب  تامین  و  خستگی  از  از پرهیز  آب  تامین  و  خستگی  از  پرهیز 

دست رفته بدن:دست رفته بدن:

توصیه می کنیم آب زمزم و آبهای توصیه می کنیم آب زمزم و آبهای 
بطری و آب میوه را زیاد بنوشیدبطری و آب میوه را زیاد بنوشید
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راه  هنگام  پاها  از  محافظت  راه برای  هنگام  پاها  از  محافظت  برای 
رفتن روی سنگ:رفتن روی سنگ:

کردید،   		 خستگی  احساس  کردید، وقتی  خستگی  احساس  وقتی 
کمی استراحت کنیدکمی استراحت کنید

از راه رفتن با پای برهنه به مدت از راه رفتن با پای برهنه به مدت   		
زیاد دوری کنیدزیاد دوری کنید

های   		 سنگ  روی  برهنه  پای  های با  سنگ  روی  برهنه  پای  با 
صحن های بیرونی راه نرویدصحن های بیرونی راه نروید
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سایش  برابر  در  را  خودم  سایش چطور  برابر  در  را  خودم  چطور 
پوست حفاظت کنم؟پوست حفاظت کنم؟

از   		 از با نظافت و حمام کردن پیش  با نظافت و حمام کردن پیش 
عمرهعمره

با استفاده از پمادهای ضد سایش با استفاده از پمادهای ضد سایش   		
داروخانه ها موجود  در  )که  داروخانه ها موجود ران  در  )که  ران 

است(است(

گذاشتن پودر ضد قارچگذاشتن پودر ضد قارچ  		
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مراکز خرید موجود 
در اطراف حرم

غذا  و  پاساژها  حرم  اطراف  غذا در  و  پاساژها  حرم  اطراف  در 
خوری هایی وجود دارد از جمله:خوری هایی وجود دارد از جمله:

موقوفه ملک موقوفه ملک 
عبدالعزیزعبدالعزیز

برج های جبل برج های جبل 
عمرعمر

برج های برج های 
مکهمکه

میدان میدان 
الخلیلالخلیل
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زیادی  فضایل  زمانی  هر  در  زیادی عمره  فضایل  زمانی  هر  در  عمره 
ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص   الله  رسول  چنانکه  و  الله دارد  رسول  چنانکه  و  دارد 
خبر دادند، کفاره گناهان است، اما خبر دادند، کفاره گناهان است، اما 
ماه رمضان فضیلت  در  ماه رمضان فضیلت ادای عمره  در  ادای عمره 

خاصی دارد.خاصی دارد.

عمره در
ماه رمضان
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پاداش عمره در رمضان:پاداش عمره در رمضان:

»ثواب  فرمودند:  »ثواب   فرمودند:  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  الله  الله رسول  رسول 
با  برابر  رمضان،  ماه  در  عمره  با يک  برابر  رمضان،  ماه  در  عمره  يک 

حج است«.حج است«.
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برای  سفرش  از  پیش  گزار  برای عمره  سفرش  از  پیش  گزار  عمره 
مجوز  صدور  از  باید  عمره  مجوز ادای  صدور  از  باید  عمره  ادای 
نماید  حاصل  اطمینان  عمره  نماید ادای  حاصل  اطمینان  عمره  ادای 
اطمینان  امکان دریافت جواز و  اطمینان و  امکان دریافت جواز و  و 
های  برنامه  طریق  از  آن  های از  برنامه  طریق  از  آن  از 

)اعتمرنا( و )توکلنا( فراهم است.)اعتمرنا( و )توکلنا( فراهم است.

مجوز عمره
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US


برای دریافت جواز عمره کافیست برای دریافت جواز عمره کافیست 
مراحل زیر را انجام دهید:مراحل زیر را انجام دهید:

2
هویت تایید هویت تایید خواهد شدخواهد شد

3
موجود  تاریخ  مطابق  مجوز  موجود سپس  تاریخ  مطابق  مجوز  سپس 

صادر خواهد شدصادر خواهد شد

1
و و  کرده  تعیین  را  نظر  مورد  کرده خدمت  تعیین  را  نظر  مورد  خدمت 

روز و زمان را مشخص کنیدروز و زمان را مشخص کنید
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راحت  انجام  برای  گزار  راحت عمره  انجام  برای  گزار  عمره 
باشد  متعهد  باید  عمره  باشد مناسک  متعهد  باید  عمره  مناسک 
که در همان زمانیکه در همان زمانی که هنگام اخذ  که هنگام اخذ 
مجوز عمره تعیین شده، عمره-اش مجوز عمره تعیین شده، عمره-اش 

را ادا نماید.را ادا نماید.

انتخاب زمانی که ازدحام و شلوغی انتخاب زمانی که ازدحام و شلوغی 
با  ای  عمره  با ادای  ای  عمره  ادای  به   باشد  بهکمتر  باشد  کمتر 

خشوع و آرامش کمک می کند.خشوع و آرامش کمک می کند.
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چک لیست

مجوز مجوز عمره را بگیریدعمره را بگیرید

کمی کمی استراحتاستراحت کنید کنید

را  خود  معمول  را   خود  معمول  داروهایداروهای 
بخوریدبخورید

داروهای داروهای  نیاز  صورت  نیاز در  صورت  در 
همراه  خود  با  همراه   خود  با  را  رااورژانسی  اورژانسی 

داشته باشید داشته باشید 
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شما نیاز  مورد  شماره های 

911

937

1966

920002814

منتظره  غیر  پیشامدهای  برای 
ایمنی خدمات  و 

پزشکی راهنمایی  و  مشاوره  برای 

به  مربوط  خاص  توضیحات  برای 
شریف نبوی  مسجد  و  الحرام  مسجد 

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

نمودن  )کلیک  با  عمره  و  حج  وزارت  سایت 

راهنماها  این  در  نمایید.  دریافت  اینجا(  در 

می شود  باعث  که  را  توضیحاتی  و  موارد  تمام 

آسوده  خاطری  با  و  آسانی  به  را  حج  مناسک 

نمود. خواهید  دریافت  دهید  انجام 

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


