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این راهنما به زبان های زیر موجود است و شما می 

توانید با کلیک بر روی هر یک از آنها، آن را دانلود نمایید
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فهرست
از عناوین زیر به  بر روی هر یک  با کلیک کردن 

شوید منتقل  نظر  مورد  صفحه 

حدود منا و اطالعاتی در 

مورد آن

دلیل نامگذاری این 

منطقه به منا

جایگاه منا
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منا در روز هشتم )ترویة(

رسیدن به منا

روز هشتم، در منا، چطور 

وقت خود را سپری کنی؟

تکبیر گفتن در ایام تشریق

ایام تشریق

رمی جمرات
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چطور خود را به جمرات 

برسانم؟

عجله و تاخیر

ترک منا

مسجد خیف

طواف وداع

توصیه هایی برای گم نکردن 

محل خیمه ها
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توصیه های بهداشتی 

در منا

تابش خورشید

پیشگیری از مسمومیت 

غذایی

سرما خوردگی و بیماریهای 

تنفسی

مورد شماره های 
شما نياز 
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و  احساسات  تمام  که  است  کوچک  وادی  یک 

نه  است،  گنجانده  خود  در  را  حاجیان  خاطرات 

چنین  بشریت  تاریخ  طول  در  بلکه  امروزه  فقط 

بوده و پیامبران آن را شناخته و در آن نماز خوانده 

و اقامت نموده اند.

این مکان هنوز نیز حاجیان را در آغوش می کشد، 

از همان آغاز سفر در روز هشتم ذوالحجه تا روز 

قربانی و ایام تشریق.

این راهنما برای شناخت این مشعر و این مکان 

بزرگ تدوین شده است.

جایگاه منا
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به  از شرق  که  در حدود حرم  داخل  است  مکانی 

غرب امتداد دارد و از شمال و جنوب کوهها آن را 

در بر گرفته اند و از سمت شرق از وادی محسر تا 

جمره کبری امتداد دارد.

حدود منا و اطالعاتی 

در مورد آن
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مساحت شرعی منا حدود 7.82 کیلومتر مربع است.

3.2

7.82
طول این منطقه در حدود 3.2 کیلومتر است.
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مساحتی که فعال می توان مورد استفاده قرار داد 4.8 

کیلومتر مربع است، یعنی معادل %61 از مساحت 

منا، زیرا %39 باقی عبارت از كوه ها و مناطقی است 

که اقامت نمودن در آنها دشوار است و ارتفاع آنها 

به 500 متر از سطح زمین می رسد.
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در صورتی که اقامت در منا برای حاجیان تنگ و دشوار 

شود، می توانند در مناطقی که در جوار منا در حدود 

حرم هستند اقامت نمایند.
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احتمال دارد که نام منا بخاطر یکی از دو معنی زیر 

بر این منطقه گذاشته شده باشد:

به دلیل قربانی ای که در آن منطقه و بعد از اتمام 

تعالی قربانی  او  به  نزدیکی و تقرب  برای  مناسک 

می شود. و المنی همان ذبح است.

گفته شده که پدرمان آدم علیه السالم در منا بود و 

چون می خواست از آنجا برود، جبرئیل علیه السالم 

کن(  آرزو  و  درخواست  )چیزی  تمنَّ  گفت:  او  به 

گفت: أتمنی الجنة )بهشت را آرزو می کنم(. پس 

این مکان »منی« نامیده شد که بر گرفته از تمنی 

است.

این  نامگذاری  دلیل 

منا به  منطقه 

12



بیشتر حاجیان روز هشتم ذوالحجة را در منا سپری 

کرده و در حالی که احرام دارند نماز ظهر را در آن 

اقامه می کنند و تا طلوع صبح روز نهم در آنجا بسر 

می برند.

روز هشتم  در  منا 

)ترویة(
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از ري  برگرفته  نامیده اند که  را »ترویه«  این روز 

آب  قدیم همراه خود  در  مردم  زیرا  است،  الماء 

حمل می کردند تا برای روز عرفه آماده باشند. و 

الله را سپاس می گوییم بر اینکه این روزها را آسان 

قرار داد.
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وقتی به منا رسیدی دقت کن که تمام بارهای خود را 

از اتوبوسی که تو را به آنجا رسانده برداشته باشی.

رسیدن

به منا

ارائه می شود  در خیمه ها  که  گوناگونی  با خدمات 

آشنایی داشته باش.
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مکان خیمه، شماره آن، نزدیکترین نشانه ها به خیمه و 

شماره ایستگاه قطار را )در صورتی که کاروان شما از 

قطار استفاده می کند( به خاطر داشته باش و مواردی 

به همراه  می کند  راهنمایی  مهم  این  به  را  تو  که  را 

داشته باش.

در منا، مسیرها و خیمه ها خیلی شبیه به هم  نکته: 

هستند.

مکان خیمه را با GPS گوشی خود ثبت کن.
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نیازی  یا  سؤال  اگر  و  بشناس  را  کاروانت  سرپرست 

داشتی به او مراجعه کن.

تنها در صورت ضرورت و بعد از اینکه از سرپرست 

کاروان اجازه گرفتی از خیمه خارج شو.
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روز هشتم، در منا، چطور 

وقت خود را سپری کنی؟

احکام و آداب حج را مطالعه کن.

برای دسترسی به باقی راهنماها، اینجا را کلیک کنید

از آوردن تمام چیزهای مورد نیاز برای روز عرفه 

اطمینان حاصل کن.

لیستی از چیزهایی که در عرفه به آنها نیاز داری تهیه 

شده است 

برای دانلود راهنمای عرفه اینجا را کلیک کنید.
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حاجیان نمازهای خود را به صورت قصر شده )4 رکعت 

را دو رکعت( در خیمه های خویش و با جماعت ادا 

نمایند.

بیشتر لبیک بگو و قرآن بخوان و الله را یاد کن و دعا 

کن که الله حج را برایت آسان نموده و از تو بپذیرد.

پیش از روز عرفه خوب بخواب و استراحت کن.
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ایام تشریق

ایام تشریق عبارت از سه روز بعد از روز قربانی است، 

ایام عید و شادمانی  یعنی 11 و 12 و 13 ذوالحجة که 

است بابت به پایان رساندن حج.

»أَيَّاُم  می فرماید:  روزها  این  مورد  در   m الله  رسول 

تشريق،  »روزهای  لِلَِّه«:  َوِذكٍْر  َوُشرٍْب  أَكٍْل  أَيَّاُم  التَّْشِريِق 

روزهای خوردن و نوشيدن و ياد الله هستند«.
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این روزها را از این رو ایام تشریق می گویند که مردم 

بعد از ذبح قربانی روز عید گوشتها را تکه نموده و 

زیر نور خورشید قرار می دادند تا خشک شود و فاسد 

نشود و این کار تشریق است و این روش در گذشته 

در بسیاری از شهرها با نامهای مختلف معروف بوده 

است.
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سنت است که حاجی در تمام اوقات ایام تشریق به 

الله  ذکر  به  گفته  تکبیر  فرض  نمازهای  از  بعد  ویژه 

متعال مشغول شود و بگوید:

“الله أكبر الله أكبر، ال إله إال الله، الله أكبر الله أكبر، 

ولله الحمد”. 

“الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرًة 

وأصيالً”.

تکبیر گفتن در 

ایام تشریق
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رمی جمرات  تشریق  ایام  در  اعمال حاجی  بزرگترین 

است

رمی جمرات

روزانه 21 سنگریزه جمع کند تا بدان جمرات سه گانه 

را رمی نماید، برای هر جمره هفت سنگ.

حاجی باید:
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حاجی باید به وسیله ای که برای رفت و آمد او ترتیب 

داده شده مقید باشد، چه آن وسیله قطار باشد یا اتوبوس 

یا پای پیاده.

او  کاروان  برای  که  زمانی  با همان  مطابق  حاجی 

مشخص شده برای رمی جمرات می رود.
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وقتی حاجی به جمره صغری )که اولین جمره است( 

با هر  و  می کند  رمی  با هفت سنگریزه  را  آن  رسید 

سنگی که پرت می کند تکبیر می گوید.

صغری جمره 

دور  جمره  محل  از  کمی  سپس 

قرار  ازدحام  از  بدور  تا  می شود 

داشته  فاصله  راه  مسیر  از  و  گیرد 

را  حاجیان  مسیر  مبادا  که  باشد 

بند آورد، آنگاه رو به قبله نموده 

و دستانش را بلند کرده و خواسته 

اش را با تضرع و فروتنی به محضر 

از  و  می کند  مطرح  العالمین  رب 

آمرزش  و  رحمت  درخواست  الله 

را می نماید. قبول حج  توفیق و  و 
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وسطی جمره 

سپس به جمره وسطی )که جمره دوم است( رفته و 

انجام  داد،  اول صورت  جمره  در  که  را  عملی  مانند 

می دهد.
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جمره  سومین  که  کبری(  )جمره  عقبه  جمره  به  سپس 

است رفته و آن را مانند موارد قبلی با هفت سنگ رمی 

می کند، اما دعا کردن بعد از آن مشروع نیست.

عقبه جمره 

شایسته است که حاجیان بعد از رمی جمرات توقف 

مانع  تا  دهند  ادامه  خود  مسیر  به  و  باشند  نداشته 

حرکت و خروج حاجیان نشوند.

برای دانلود راهنمای جمرات اینجا

را کلیک کنید
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چطور خود را به 

جمرات برسانم؟

روش های رسیدن به جمرات با توجه به کاروان و زمان و 

موقعیت آن متفاوت است و شایسته است که حاجی به 

روشی که برای کاروانش مورد نظر قرار گرفته ملتزم باشد.

1( قطار مشاعر: بخشی از حاجیان از طریق قطار مشاعر 

به جمرات می رسند و مسافتی را بصورت پیاده طی خواهد 

کرد.
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2( پیاده: برای کسانی که پیاده به جمرات می روند و رمی 

آنها در روز انجام می شود مناسب است که برای حفاظت 

در برابر تابش مستقیم خورشید چتر آفتابی به همراه داشته 

باشند و برای طی کردن مسافت طوالنی کفش مناسب و 

راحت بپوشند.

3( اتوبوس ها: گروهی از حاجیان از طریق اتوبوس های 

از کاروان ها در نظر گرفته  ویژه ای که برای مجموعه ای 

شده است به جمرات می رسند
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جابجایی  برای  متحرک(  )باسقف های  کروکی  خودروهایی 

برایشان  پل جمرات  از  رفتن  باال  که  کسانی  و  افراد مسن 

دشوار است مهیا شده است.

اسپری های  مثل  خودتان،  نیاز  مورد  داروهای  است  الزم 

زیرا  باشید،  داشته  همراه  به  را  آلرژی  و  آسم  استنشاقی 

بدان  نتیجه گرما و مسیر طوالنی و غبار  ممکن است در 

نیاز پیدا کنید.
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را  امنیتی و روشی  بطور کامل راهنمایی های نیروهای 

که برای رفت و آمدتان مشخص شده، رعایت نمایید و 

بدانید که همه اینها برای مصلحت حاجیان و امنیت و 

راحتی آنها است و بر خالف آن رفتار نکنید زیرا موجب 

ازدحام و ایجاد تنگنا و آسیب و اذیت و آزار برای مهمانان 

خداوند رحمان خواهد بود.

تیم های آمبوالنسی در همه جا در اطراف جمرات پخش 

و منتشر بوده و در صورتی که خدایی نخواسته هر گونه 

آنها  از  افتاد می توانید  اتفاق  برایتان  و مشکلی  بیماری 

کمک بخواهید.

آماده  متعددی  عقبه، خدمات  رمی جمره  پایان  از  بعد 

شده که می توانید دریافت نمایید، از جمله استفاده از 

دستشویی ها و سلمانی ها و غذاخوری ها.
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حاجی می تواند در حج خویش شتاب نموده و در 

روز دوازدهم از منا خارج شود یا با تاخیر این کار را 

انجام داده و در روز سیزدهم ذوالحجه خارج شود، 

ِفي  َل  تََعجَّ الله متعال فرموده است: ﴿فََمن  چنانکه 

َر فاََلٓ إِثَم َعلَيِه﴾ ]البقرة:  يَوَميِن فاََلٓ إِثَم َعلَيِه َوَمن تَأَخَّ

302[ »پس کسی  که شتاب کند و طی دو روز ]اعمال 

را انجام دهد،[ گناهی بر او نیست؛ و کسی که تأخیر 

کند ]و اعمال را در سه روز انجام دهد،[ گناهی بر 

او نیست«

عجله و تاخیر
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اگر عجله دارد جمرات را در روز 11 سپس دوازده 

روز  در  که  نیست  او مشروع  برای  و  نماید  رمی 

12 رمی را دو بار و در عوض روز سیزده نیز انجام 

دهد.

شتاب يا تأخیر مطابق با برنامه ی کاروان هر 

حاجی است.
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حاجی باید حواسش به زمانهایی که برای حرکت و 

رفت و آمد کاروانها تعیین شده باشد.
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به راهنمایی های سرپرست کاروان در رابطه با زمان 

و روش رفتن و زمان طواف وداع کامال پایبند باشید 

تا اینکه گرفتار سختی و مشکل نشوید.

ترک منا
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در زمان کافی و مناسب پیش از ترک محل بارهای 

خودت را جمع کن.

اوقات و مکانهایی را که سرپرست برای مکان جمع 

شدن هنگام رفت و برگشت به حرم تعیین می کند، 

نوشته یا در گوشی خود ثبت نمایید.
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تالش کن که در صورت رفت و برگشت، برخی از 

اعضای کاروانت همراهت باشند و تنها نباشی.

حرکت  هنگام  شما  گوشی  باتری  که  کنید  دقت 

کامال شارژ باشد.
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طواف وداع طوافی است که حاجی بعد از خروج از 

منا و پیش از ترک مکه انجام می دهد و اینگونه امر 

الله متعال را به حاجیان مبنی بر اینکه آخرین کار 

آنها با خانه کعبه، طواف باشد، رعایت می کند.

کسانی که دارای عذر شرعی از حیض و نفاس هستند 

از انجام این طواف مستثنی می شوند و طواف وداع 

در حق چنین افرادی مشروع نیست.

طواف وداع
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اگر حاجی طواف افاضه )طواف حج( را تا زمان خروجش 

از مکه به تأخیر اندازد، طواف افاضه او را از انجام 

طواف وداع کفایت می کند و نیازی نیست که دوباره 

طواف نماید.

روی  بر  آن،  دانلود  و  الحرام  مسجد  راهنمای  از  اطالع  برای 

کنید. کلیک  تصویر 
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الله  رسول  که  است  مکانی  و  منا  بزرگترین مسجد 

نماز  و  نموده  اقامت  آن  در  الوداع  حجة  در   m
گزارد.

مسجد خیف

و پیش از آن پیامبران در آن مکان نازل شده و نماز 

گزارده بودند و روایت است که: رسول الله در مسجد 

خیف بر هفتاد پیامبر امامت داده است.

و حاجیان پیوسته و تا به امروز در این مسجد نماز 

می گزارند.
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25000م2
مساحت مسجد: 25000 متر مربع

45000
گنجایش 45000 نماز گزار را دارد

دارای چهار مناره بزرگ در چهار 

گوشه مسجد است.
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مکان مسجد خیف: 

قرار  فیصل  ملک  مسیر  بر  و  منا  در  مسجد  این 

دارد برای مشاهده مکان مسجد خیف،

اینجا را کلیک کنید.
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را در گوشی خود  شماره منطقه و خیابان و خیمه 

یادداشت کن.

بسپار  خاطر  به  را  خویش  خیمه  به  بنا  نزدیکترین 

)بیمارستان – ایستگاه قطار – مرکز اورژانس(.

توصیه هایی برای گم 

نکردن محل خیمه ها
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آن را از طریق GPS در گوشی خود ذخیره کن.

شماره خیمه، مکان و درب آن را به خاطر داشته باش 

را به مکان  تو  یا کاغذی که  و چیزی مانند دستبند 

مورد نظر داللت دهد همراه داشته باش .

در خیمه بمانید و تنها در صورت نیاز یا برای انجام 

شعائر حج از آن خارج شوید.
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از طریق قطار صورت می گیرد  انتقال شما  و  نقل  اگر 

شماره ایستگاه نزدیک به خیمه خویش را به یاد داشته 

باشید.

همراه  به  را  خود  گوشی  خیمه  از  خروج  اثنای  در 

باشید. داشته 

در صورت خروج از خیمه تنها خارج نشوید و حتما 

باشید. داشته  خویش  همراه  را  کسی 
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دستهای خود را به خصوص قبل از خوردن و بعد از 

آن یا بعد از حمام کردن یا عطسه یا سرفه نمودن و 

هنگام بازگشت به محل اقامت بشویید و پاک کنید.

توصیه های 

بهداشتی در منا
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استفاده از ماسک را به ویژه در مکانهای شلوغ 

نبرید. یاد  از 

از قرار گرفتن در معرض هوای سرد به ویژه بعد از 

وارد خیمه  بیرون  از  اینکه  از  بعد  یا  بدنی  فعالیت 

شدید دوری نمایید.
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نظافت فردی، لباس، بهداشت دهان و دندان را مرتب 

رعایت نمایید تا به اذن الله متعال از انواع بیماری ها 

و میکروبها حفاظت شوید.

آشغالها را در مکان مخصوصی که برای آنها تعبیه شده 

قرار دهید و اینگونه در پاکسازی بیت الله و حرم الهی 

مشارکت نمایید.
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حاجی در نتیجه تعریق، بخش زیادی از آب بدن خویش 

پیوسته  که  توصیه می شود  و  از دست می دهد  را 

مقادیر کافی آب و آب میوه بنوشد تا آبی را که بدنش 

از دست داده جبران نماید.

تابش خورشید
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بطور  اینکه  از  روز خارج می شوید  در هنگام  وقتی 

مستقیم در معرض نور خورشید قرار گیرید بپرهیزید 

و از چترهای آفتابی روشن استفاده کنید.

از خارج شدن و قرار گرفتن زیر اشعه خورشید بدون 

نیاز دوری نمایید.
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داری  زنده  شب  از  و  بخوابید  کافی  اندازه  به  شب 

بپرهیزید زیرا کم خوابی بدن انسان را خسته کرده و 

مقاومت آن را ضعیف می کند.
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پیشگیری از 

مسمومیت غذایی

از ذخیره کردن مواد غذایی گرم یا خوردن آن بعد از 

گذشت مدتی طوالنی از توزیع بپرهیزید، به ویژه در 

اثنای جابجایی میان مشاعر.
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پیش از خوردن میوه ها و سبزیجات حتما آنها را بشویید.

از خرید خوراکی هایی که توسط دستفروشها فروخته 

می شود خودداری نمایید.
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سرما خوردگی و 

بیماریهای تنفسی

بیماریهای دستگاه تنفسی از جمله بیماریهایی است 

که در حج بسیار شایع است و موجب انتقال میکروبها 

یا ویروس ها از طریق سرفه یا عطسه می شود.
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روشهای پیشگیری از رسماخوردگی:

از نزدیک شدن به افراد بیمار دوری نمایید.

از وسایل دیگران استفاده نکنید.

دستهای خود را بشویید.

از ازدحام دوری نمایید.
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از نوشیدن آب خیلی سرد پرهیز کنید.

خود را مستقیما در معرض دستگاه های 

سرمایشی قرار ندهید.

پیوسته از ماسک استفاده کنید تا مبادا 

دیگران اذیت شوند.

مایعات گرم بنوشید.
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در حد امکان استراحت کنید.

از داروهای مسکن استفاده کنید.

برای استفاده از داروهای ضد سرفه و احتقان با 

پزشک مشورت کنید.

جز با تجویز پزشک از آنتی بیوتیک استفاده نکنید.
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هنگام رفتن به منا موارد زیر را چک کن:

تحویل چمدان مطابق هماهنگی که از قبل توسط  	

مسئول کاروان انجام شده است.

در  	 را  حاجیان  ویژه  دستبند  و  شناسایی  کارت 

خیمه به همراه داشته باشید.

دقت کنید که هیچ یک از وسایل شخصی خویش  	

را در محل اقامت خود فراموش نکنید.

لیست مواردی که باید چک شوند
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وقتی در خیمه هستی:

 اطمینان حاصل کن که چمدانت در مکان مخصوص  	

به آن قرار داده شده است، و می توانی آن را به وضوح 

شناسایی کنی.

 از وسایل شخصی خود مراقبت کن و هنگام نشستن  	

آنها را بر روی زمین رها نکن.

 با هماهنگی مسؤالن کاوران داروهایی را که باید در  	

محل سرد قرار بگیرند در یخچال قرار بده.

 مرتبا مکان خواب و نشستن خود را نظافت کن. 	
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 اقدامات پیشگیرانه را از یاد نبر که از جمله آنها به  	

اشتراک نگذاشتن وسایل شخصی خود با دیگران است.

 خروجی های اضطراری را بشناس. 	

 کلینیک پزشکی را بشناس. 	

 اوقات حمل و نقل ویژه کاروان خویش را بشناس. 	

 محل مراکز درمانی نزدیک به خویش را بشناس. 	
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هنگام خروج از خیمه:

مسئولین کاروان را از خروج خود با خبر کن و مکانی  	

را که می خواهی بروی به آنها اطالع بده.

اگر در هنگام روز خارج می شوی یک چتر آفتابی  	

به همراه داشته باش.

کارت شناسایی را همراه خویش داشته باش. 	

مکان خیمه را برای خود مشخص کن و پیش از ترک  	

خیمه مکان آن را در گوشی خود ذخیره کن.

شماره مسئولین کاروان و نیز شماره های ضروری را  	

در گوشی خود ذخیره کن.
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شما نیاز  مورد  شماره های 

911

937

1966

920002814

و  منتظره  غیر  پیشامدهای  برای 
ایمنی خدمات 

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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شریک استراتژیک

شركاى ما در موفقيت

به  رجوع  با  را  راهنماها  سایر  توانید  می  شما 

در  نمودن  )کلیک  با  عمره  و  حج  وزارت  سایت 

تمام  راهنماها  این  در  نمایید.  دریافت  اینجا( 

مناسک  می شود  باعث  که  را  توضیحاتی  و  موارد 

حج را به آسانی و با خاطری آسوده انجام دهید 

نمود. خواهید  دریافت 
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و سعی  اعمال  خداوند 

فرماید قبول  را  شما 

آگاهی های  و  اطالعات  دریافت  برای 

مجازی  فضای  در  ما  حساب  بیشتر 

کنید دنبال 


