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فهرست

راهنمای آگاهی از جمرات

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

جمرات سه گانه

داستان جمرات

رمی جمرات چیست؟
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چگونه جمرات را رمی نمایم؟

رمی جمره عقبه در روز عید

زمان رمی جمره عقبه

در ایام تشریق چگونه جمرات 

را رمی نمایم؟

رمی جمرات در ایام 

تشریق

چرا جمرات را رمی می کنیم؟
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مشخصات سنگریزه هایی که 

با آنها رمی صورت می گیرد

برداشتن سنگریزه ها 

برای رمی

جمرات قدیم و جدید

پل جمرات کنونی

وکالت دادن و نیابت دادن 

به دیگران برای انجام رمی

زمان رمی
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شماره های مورد نياز شما

تراشیدن سر بعد از جمره 

عقبه

توصیه هایی برای استفاده از 

قطار مشاعر

چطور خود را به جمرات 

برسانم؟



که  است  حج  بزرگترین شعایر  از  یکی  رمی جمرات 

رسول الله صلی الله علیه وسلم خود عمل نموده و به 

انجام آن امر فرمودند

رمی  به  مربوط  مطالب  و  اطالعات  راهنما  این  در 

داشت،  خواهید  نیاز  بدان  سفر  در طی  که  جمرات 

توضیح می دهیم.
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رمی جمرات 

چیست؟

رمی جمرات یکی از بزرگترین شعایر حج است که 

رسول الله � خود بدان عمل نموده و به انجام آن 

امر فرمودند.

جمره عبارت از دیوار یا شاخصی که سنگ به طرف 

آن پرت می شود نیست، بلکه محوطه ای است که آن 

دیوار یا شاخص را در بر گرفته است.

رمی به وسيله تعداد مشخصی سنگریزه در مکانی 

که رسول الله � در منا مشخص نموده و موسوم 

است به جمرات، صورت می گیرد.
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1

2

3

جمراتی که سنگ بسوی آنها پرت می شود سه مورد 

است که عبارتند از:

جمرات سه گانه

جمره صغری: که جمره اولی نیز نامیده می شود و 

عبارت از اولین جمره است که بعد از مسجد خیف 

به طرف مکه، در منا قرار گرفته است.

جمره وسطی: دومین جمره بعد از جمره ی صغری 

و قبل از جمره عقبه است.

جمره عقبه: كه جمره كبری نیز نامیده می شود و 

در آخر منا به طرف مکه قرار گرفته است.

جمره 

عقبه

به سمت 
مکه

به سمت

مسجد خیف

جمره

وسطی

جمره

صغری
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ابراهیم علیه السالم شیطان را با هفت سنگریزه زد و 

او مخفی شد؛ ابراهیم به راه خود ادامه داد؛ در مسیر 

دوباره شیطان –در مکان جمره وسطی- آمد و ایشان 

را وسوسه نمود و ایشان او را با هفت سنگریزه زد و 

شیطان پنهان شد؛ آنگاه به راه خود ادامه داد که برای 

بار سوم –در مکان جمره عقبه- شیطان آمد و ابراهیم 

علیه السالم او را با سنگ زد و شیطان پنهان شد.

فرزندش  که  داد  فرمان  را  خلیل  ابراهیم  متعال  الله 

اسماعیل را قربانی نماید؛ ابراهیم خلیل فرمان الله را 

اجابت نمود و برای اجرای آن اقدام نمود؛ در مکان 

جمره صغری شیطان متعرض ایشان شده و او را وسوسه 

نمود که فرزندش را ذبح نکند. 

داستان

جمرات
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ابراهیم علیه السالم اقدام به اجرای امر الله نمود و 

فرزندش را بر پیشانی بر زمین گذاشت تا او را قربانی 

کند و الله چنین ندا داد: )َونَاَديَْناُه أَن يَا إِبَْراِهيُم 104 

لَِك نَْجِزي الُْمْحِسِنيَن 105 إِنَّ  ْؤيَا إِنَّا كََذٰ ْقَت الرُّ َقْد َصدَّ

َذا لَُهَو الَْباَلُء الُْمِبيُن )106(( »ما ندايش داديم: ای  َهٰ

ابراهيم خوابت را به حقيقت پيوستی و ما نيکوکاران 

را چنين پاداش می دهيم اين آزمايشی آشکارا بود«. 

یعنی امر الله را بجا آورده و تسلیم آن شدی و از این 

آزمایش سربلند و موفق بیرون آمدی.
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چرا ما جمرات را 

رمی می کنیم؟

1

2

به پیامبرمان محمد � اقتدا نموده و امر و فرمان او 

را پیروی می-کنیم، زیرا ایشان جمرات را رمی نموده 

و فرمود: »لتأخذوا عني مناسككم«: »مناسک و اعمال 

حج خود را باید از من دریافت نموده و بیاموزید«.

با انجام این کار تسلیم الله متعال شده و در برابر اوامر 

او تعالی و شریعتش سر تسلیم فرود می آوریم و حج 

عبادتی است بزرگ و تمام جزئیات آن مملو است از 

تسلیم و خضوع و فروتنی کامل نسبت به الله متعال 

و شرع او تعالی.
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A برای یادآوری داستان ابراهیم خلیل

اینگونه شیطان را به خشم آورده و اعالن می داریم 

که ما بر مسیر پیامبران هستیم و همانند آنان با 

با دیدن خیل عظیمی  شیطان دشمنیم و شیطان 

از مردم که گرد آمده اند تا مکانی را که او در آنجا 

ابراهیم علیه السالم شد، رمی نمایند، بر  متعرض 

افروخته از خشم می شود.

3

4
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نموده  یاد  را  متعال  الله  زبانمان  و  قلب  با  اینگونه 
�فرمودند:  الله  و بزرگ و گرامی می داریم، رسول 
»إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار إلقامة ذكر الله«: »طواف خانه کعبه و 
سعی میان صفا و مروه و رمی جمرات برای بر پایی و 
اقامه یاد الله متعال قرار داده شده است« به همین 
خاطر است که حاجی با هر سنگی که پرت می کند، 
فریاد الله اکبر را سر می دهد؛ گویا اعالن می دارد که 
بزرگداشت الله و محبت او تعالی در قلبش بزرگتر از 

همه ی هوا و هوس ها و امور فریبنده است.

5
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همراه با کاروان خویش و در زمانی که برای کاروان 

شما در نظر گرفته شده است خارج شوید تا اینگونه از 

ازدحام و گم شدن و ایجاد تنگنا برای حاجیان اجتناب 

کرده باشید.

چگونه جمرات را 

رمی نمایم؟

1
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به  بزنید،  جداگانه  بطور  سنگریزه  با هفت  را  جمره 

این صورت که در هر مرتبه تنها یک سنگریزه را پرت 

کنید.

چگونه جمرات را 

رمی نمایم؟

2
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3
با هر باری که سنگریزه را پرت می کنید، الله اکبر بگویید.

چگونه جمرات را 

رمی نمایم؟

19



4
از ازدحام و شلوغی پرهیز نمایید و از جهتی که ازدحام 

آن کمتر است به جمره نزدیک شوید.

چگونه جمرات را 

رمی نمایم؟
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5
را بسوی دیواری که در وسط جمره  سنگ خویش 

قرار گرفته پرت کنید تا سنگ ها در حوض و مکان 

جمره بیفتد.

چگونه جمرات را 

رمی نمایم؟

21



6
حواست باشد با سنگ هایی که پرت می کنی کسی 

را مورد اذیت قرار ندهی.

چگونه جمرات را 

رمی نمایم؟

22
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جمره عقبه دورترین جمره هنگام رفتن برای رمی است 

و در آخر منا به سمت مکه قرار می گیرد و این تنها 

جمره ای است که فرد حاجی در روز عید رمی می کند.

را  عقبه  جمره  باید  حاجی 

دهم  یعنی  عید،  روز  در 

ذوالحجه یا شب آن، پس از 

خروج از مزدلفه رمی نماید.

رمی جمره عقبه
در روز عید

جمره عقبه
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هفت  با  را  جمره  حاجی 

با  و  نموده  رمی  سنگریزه 

که می زند  هر سنگریزه ای 

فریاد الله اکبر سر می دهد. 

بعد از رمی جمره عقبه تلبیه را متوقف  حاجی 

می سازد.

بعد از رمی جمره حرکت کرده و آنجا توقف نکنید 

و از حرکت نایستید تا اینکه فرصت رمی نمودن به 

دیگران نیز برسد.
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زمان رمی

جمره عقبه

رسول الله � بعد از اینکه از مزدلفه خارج شدند، 

بعد از فجر و قبل از طلوع خورشید، رمی نمودند و در 

زمان چاشت به جمره رسیدند.

و  دارد  عجله  که  کسی  برای  عقبه  جمره  رمی  زمان 

شبانگاه از مزدلفه خارج می شود، از نیمه شب شروع 

شده و تمام روز عید را نیز شامل می شود و شایسته 

تا صبح روز  را  توانایی دارد، رمی  آنکه  این است که 

یازدهم به تأخیر نیندازد.
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حاجیان در ایام تشریق، یعنی: 11، 12 

و 13 ذوالحجه جمرات را رمی می کنند 

و این مدت برای کسی است که شتاب 

عجله  و  نماید  شتاب  که  کسی  و  نکند 

کند در روزهای 11 و 12این کار را انجام 

می دهد.

رمی جمرات بزرگترین عمل حاجیان در این ایام می باشد 

به همراه مداومت بر ذکر و یاد الله متعال و تکبیر.

رمی جمرات

در ایام تشریق

27



28



حاجیان به همراه کاروان خویش در زمانی که برای آنها 

مشخص شده است و به روش مشخص که می تواند با 

قطار باشد یا پیاده به سمت جمرات خارج می شوند.

حاجی مسیر جمرات و نقشی را 

اساس  بر  تعیین شده  برایش  که 

که  آموزش هایی  و  راهنمایی ها 

دریافت کرده می پیماید.

چگونه در ایام تشریق 

جمرات را رمی نمایم؟
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شروع می کند؛ جمره صغری  از جمره صغری  حاجی 

اولین جمره ای است که با آن روبرو می شود؛ حاجی 

آن را با هفت سنگریزه می زند و با هر بار پرت کردن 

سنگ ها الله اکبر می گوید.

سپس کمی از جمره دور شده و از 

ازدحام فاصله می گیرد و از مسیر 

راه کنار می رود تا مبادا مزاحمتی 

بر مسیر راه حاجیان ایجاد نماید و 

روی به سوی قبله نموده و دستانش 

را باال برده و دعا می کند و با تضرع 

درخواست  خداوند  از  فروتنی  و 

را  قبولی حج  و  آمرزش  و  رحمت 

می نماید.

جمره صغری
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بعد از آن به سوی جمره وسطی )دوم( رفته و آن را 

نمود،  رمی  را  قبلی  که جمره  رمی می کند همانطور 

یعنی هفت سنگریزه و با زدن هر سنگ یک الله اکبر 

می گوید.

سپس از آن فاصله گرفته و به سمت جمره عقبه متوجه 

می شود  از مسیر راه فاصله می گیرد و دست به دعا 

برداشته و با زاری و تضرع آنچه را که مد نظر دارد از 

الله متعال تقاضا می کند. 

جمره وسطی
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این  و  رود  می  )کبری(  عقبه  جمره  به سمت  سپس 

سومین جمره است که حاجی همانند جمره های قبلی 

آن را با هفت سنگریزه می زند اما دعا کردن بعد از آن 

مشروع نیست.

جمره عقبه

شایسته است که حاجیان بعد از انجام رمی جمرات 

توقف نداشته باشند تا مبادا جلوی حرکت حاجیان 

دیگر و خروج آنها برای رمی جمرات گرفته شود.
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نباید با انداختن آشغال در مسیر حرکت 

باید  بلکه  نموٰد  اذیت  را  آنها  حاجیان 

آشغال ها را در مکانی که برایشان تعبیه 

شده قرار داد.

هنگام رفتن به سمت جمرات از روش ها و راه هایی 

که برایتان مشخص شده استفاده کنید، زیرا این راه ها 

بخاطر مصلحت شما و برای خدمت به مهمانان الله 

رحمان وضع شده است.
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در طول ایام تشریق تا غروب 13 ذوالحجه می توان 

رمی را انجام داد.

زمان رمی

مطمئن باش که تمام اوقاتی که به صورت رسمی برای 

و  فقها  آرای  با  موافق  شده  تعیین  شما  نمودن  رمی 

علمای مورد اعتماد در شریعت است.

حاجی باید به همان زمانی که از سوی ارگان های ذی 

ربط برای کاروان او مشخص شده متعهد باشد.
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به خدمت مشاعر  اقدام  پادشاهی عربستان سعودی 

حج و جمرات به شیوه مخصوص نموده است و ترتیب 

رمی جمرات بطور مرتب و ایمن و آسان صورت گرفته 

بطوری که حاجیان بتوانند با کمال امنیت و با خیال 

راحت مناسک را بجا آورند.

وکالت دادن و نیابت 

دادن برای رمی
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و  باردار  زنان  و  بیمار  و  و ضعیف  افراد مسن  برای 

کسانی که می ترسند مبادا در نتیجه رفتن برای انجام 

ایشان شود جایز  رمی جمرات ضرر و آسیبی متوجه 

است که به حاجی دیگری نیابت دهند که بجای آنها 

جمرات را انجام دهد.

كسی كه برای انجام رمی به او نيابت داده شده ابتدا 

باید برای خودش رمی را رمی نماید، سپس برای کسی 

که نایب او شده است و سپس به جمره بعدی رفته و 

همان کار را انجام دهد.
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مشخصات سنگ هایی که 

بدان رمی صورت می گیرد

مشخصات سنگ هایی که بدان رمی صورت می گیرد:

کوچک باشد.

یا هسته  نخود  اندازه  به  تقریبا  و  کوچکتر  فندق  از 

خرما باشد.

طول آن تقریبا یک سانتیمتر، بیشتر یا کمتر باشد و از 

سنگ های بزرگ استفاده نشود.
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رسول الله � بعد از اینکه سنگریزه ها را در دست 

خود جمع نموده و گرفتند، چنین فرمودند: »با چنین 

چیزهایی رمی نمایید و از غلو و زیاده روی در دین 

پرهیز کنید، زیرا پیشینیان شما را غلو در دین هالک 

کرد«.

حاجی نباید در انتخاب شکل سنگریزه ها و تناسب 

حجم آن خود را به مشقت اندازد.
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برای حاجی مشروع است که پیش از رفتن به سمت 

مزدلفه هفت سنگریزه برای زدن جمره عقبه در روز 

دیگری  مکان  هر  یا  منا  از  را  آن  اگر  و  بردارد  عید، 

برداشت، جایز است

کار  ایام،  باقی  برای  مزدلفه  از  سنگریزه ها  برداشتن 

برای حاجی موجب  کار  این  مبادا  تا  نیست،  نیکویی 

مشقت شود، به عالوه این کار نامشروع است و حاجی 

می تواند برای باقی ایام، از منا یا هر مکان دیگری در 

مسیرش سنگ بردارد

گردآوری سنگریزه ها
برای رمی
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به منظور آسان کردن کار حاجیان امروزه بسیاری از 

کاروان ها سنگریزه ها را برای حاجیان خود فراهم می-

کنند و مشکلی در بکار بردن آنها نیست.

از برداشتن سنگریزه از مسیر حرکت مردم دوری نمایید 

تا مبادا خودتان و دیگران را گرفتار مشقت و آسیب 

کنید.
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رمی جمرات در گذشته در بر دارنده بسیاری از مشکالت 

و سختی ها بود و دلیل آن نیز ازدحام شدید و شلوغی 

بود و ازدحام حاجیان در نقاطی معین باعث می شد 

که ساالنه چند نفر به دلیل ازدحام زیاد فوت شوند.

جمرات

قدیم و جدید
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دولت بخاطر مسئولیتی که در قبال مهمانان الله رحمان 

دارد، تصمیم گرفت که این موضوع را بطور کامل مورد 

شده  اتخاذ  تصمیمی  نهایت  در  و  دهد  قرار  بررسی 

و عملی شد تا این مشکل از ریشه حل شود و دیگر 

و  به وضوح  مطلوب شرعی  و  نشوند  اذیت  حاجیان 

راحتی حاصل شود.
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پل جمرات امروز

تعداد طبقات 

ارتفاع طبقات ٥ طبقه

مساحت اجمالی آن بیشتر از

 ٢٠٠.٠٠٠ متر مربع است

 ١٢م 

طبقه را در آینده و در 

صورت نیاز داشته باشد.

اين بنا بگونه ای انجام 

١٢شده که تحمل  
طول این پل ٩٥٠ متر 

است و عرض آن ٨٠ متر است 
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در طی یک ساعت گنجایش

٣٠٠.٠٠٠ حاجی را دارد

١١ ورودی برای جمرات

١٢ خروجی
در جهات چهارگانه

همچنین در بر دارنده بسیاری از سیستم های حمایتی و 

ايمنی و تماس در سطح پیشرفته است.

سیستم سرمایشی پیشرفته ای که در آنجا 

تعبیه شده باعث می شود درجه حرارت 

همواره کمتر ٢٩ درجه باشد

بالگردها

به  به منظور مراقبت و نظارت نسبت 

حاجیان تعداد دوربین هایی که در این 

پل تعبیه شده بیشتر از  ٩٠٠ دوربین 

است.
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٤ تونل
برای اتومبیل ها و اتوبوس ها 

که این پروژه را به مکه متصل 

می کند

٦ ساختمان برای خدمات
هر ساختمان  ١٢ طبقه دارد 

٣ ایستگاه برق ویژه این پروژه به 
همراه ژنراتورهای آماده به کار

١١ ساختمان  با راه پله ها و در 
هر ساختمانی ٢٨ پله برقی

تعداد پله برقی های این پروژه  ٣٢٨ مورد است.
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راه های رسیدن به جمرات بر اساس کاروان و زمان و 

به  باید  حاجی  و  است  متفاوت  آن  مکانی  موقعیت 

همان روشی که برای کاروانش تنظیم شده پایبند باشد.

چطور به

جمرات برسم؟

1( قطار مشاعر: بخشی از حاجیان از طریق قطار مشاعر 
به جمرات می رسند و باید برای رسیدن به مکان رمی 

مسافتی را پیاده طی نماید.
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2( پیاده: کسانی که پیاده به جمرات می روند؛ مناسب 
است که این افراد برای در امان ماندن از اشعه مستقیم 

خورشید چتر آفتابی به همراه داشته باشند و برای طی 

کردن مسافت طوالنی کفش مناسب به پا نمایند.

3( اتوبوس ها: گروهی از حاجیان از طریق اتوبوس-
های ویژه ای که برای مجموعه ای از کاروان ها در نظر 

گرفته شده است به جمرات می رسند.
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خودروهای کروکی )باسقف های متحرک( برای جابجایی 

افراد مسن و کسانی که باال رفتن از پل جمرات برایشان 

دشوار است مهیا شده است.

مثل  نیاز خودتان،  داروهای مورد  است  الزم 

اسپری های استنشاقی آسم و آلرژی را همراه 

داشته باشید، زیرا ممکن است در نتیجه گرما 

و مسیر طوالنی و غبار بدان نیاز پیدا شود.
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بطور کامل راهنمایی های نیروهای امنیتی و روشی را 

که برای رفت و آمدتان مشخص شده، رعایت نمایید و 

بدانید که همه اینها برای مصلحت حاجیان و امنیت 

زیرا  نکنند  رفتار  آن  بر خالف  و  است  آنها  راحتی  و 

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 نکرده هر گونه 

بیماری و مشکلی برایتان اتفاق افتاد می توانید از آنها 

کمک بخواهید

بعد از پایان رمی جمره عقبه، خدمات متعددی آماده 

شده که می توانید دریافت نمایید، از جمله استفاده از 

دستشویی ها و سلمانی ها و غذاخوری ها.
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توصيه هايی به هنگام 

استفاده از قطار مشاعر

پیش از ترک خیمه ها، در مورد شماره ایستگاه هایی که برای 

رفت و آمد به جمرات مورد استفاده قرار خواهی داد سوال 

کن.

در ایستگاه قطار:

قطار  	 اندازی  راه  مسئوالن  راهنمایی های  به  حواستان 

باشد.

نظر  	 در  برقی  آسانسورهای  نیازمند  و  افراد مسن  برای 

گرفته شده است.

هنگام سوار شدن بر قطار:

به فضای بین سکو و واگن قطار توجه داشته باشید. 	

اگر واگن پر بود تالش نکنید که سوار آن شوید. 	

روی  	 سالمند  افراد  تا  دهید  اجازه  كه  است  مناسب 

صندلی ها بنشينند. 
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هنگام پایین آمدن از قطار:

اطمینان یابید که در ایستگاه صحیح پایین شده اید. 	

حواستان به فضای سکو و واگن قطار باشد. 	

در اثنای خروج از ازدحام پرهیز نمایید. 	

هنگام بازگشت از جمرات:

از راهنمایی های مسئولین راه اندازی قطار تبعيت  	

نمایید.

در مكانی که برایتان مشخص شده بایستید. 	

در ایستگاه تعیین شده خارج شوید. 	

از  استفاده  برای  که  زمان هایی  پایبند 

قطار برای شما تعیین شده باشید.

حواستان به دستبند سوار شدن بر قطار 

باشد زیرا تنها وسیله ای است که توسط 

آن می توانید از قطار استفاده کنید.

چگونگی  مورد  در  قطار  مسئولین  از 

رسیدن به مقصد خودتان سؤال کنید.
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برایش  نمود  رمی  را  عقبه  اینکه حاجی جمره  از  بعد 

مشروع است که موهای خود را بتراشد یا کوتاه کند و 

این یکی از واجبات حج است.

آرایشگاه ها و کیوسک های مورد اعتمادی بعد از جمره 

عقبه در نظر گرفته شده است

برای رفتن به سایت اینجا را کلیک کنید

آرایش  به  مخصوص  مکان  در  را  مجاز  آرایشگر  یک 

و اصالح مو انتخاب نمایید و از آرایشگران دوره گرد 

پرهیز نمایید و خود را در معرض بیماری های ویروسی 

قرار ندهید.

تراشیدن موی سر بعد از 

رمی جمره عقبه
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 از تیغ های دارای دسته های پالستیکی  	

استفاده نموده و برای اولین بار است 

که آن تیغ را بکار می برد.

 بعد از تمام شدن کار حاجی قبلی  	

اقدام به تغییر ابزارهای آرایش نموده 

و از ابزارهای جدید استفاده می کند.

 پیش از شروع به آرایش دستانش را  	

با آب و صابون می شوید.

اطمینان حاصل کنید که آرایشگر:
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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.

رشیک اسرتاتژیک

رشكاى 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


