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در ایــن راهنــا از مهمرتیــن معلومــات و 

اطالعــات مربــوط بــه روز عرفــه کــه در ســفر 

حــج خویــش بــدان نیــاز خواهید داشــت، بهره 

منــد میشــوید
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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

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol

3



فهرست

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

فضیلت روز عرفه

موسم رحمت ها و هدیه ها 

است

روز عرفه
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مكان عرفه

زمان وقوف در عرفه

زمان خود را چطور 

سپری کنم؟

برخی از دعاهای جامعی که 

در قرآن و سنت آمده است

دعای روز عرفه

روزه روز عرفه
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از گرمای شدید خورشید 

پرهیز کن

برای پرهیز از مسمومیت 

غذایی

خدمات موجود در عرفه

کوه عرفه

مسجد نمره

جابجایی از عرفه به مزدلفه
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شماره های مورد
نياز شما

لیست مواردی که باید چک 

شوند

نكات مربوط به استفاده از 

قطار مشاعر
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روز عرفه

بزرگترین رکن حج، وقوف در عرفه است، گویا اعمال قبل از 

آن، مقدمه ای است برای آن و اعمال بعد آن تتمه و تکمیل 

کننده آن می باشند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

»الحج عرفة«: »حج عبارت از عرفه است«

با رنگ ها و  این روز تمام حاجیان  در  روز شگفتی است، 

نژادهای گوناگون، از کشورها و شهرهای مختلف و با نیازهای 

متفاوت در یک سرزمین گرد آمده و الله را با فروتنی و زاری 

به فریاد خوانده و خواستار رحمت و بخشش او تعالی می 

شوند.
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در این راهنما تمام اطالعات و معلومات مورد نیاز 

با  و  را مشاهده خواهید کرد  این روز  با  رابطه  در 

بهترین روش ها برای مغتنم شمردن و بهره بردن از 

آن لحظات ارزشمند و بی بدیل آشنا خواهید شد.
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روز عرفه روزی است که هم شرافت و برتری مکانی و هم 

زمانی در اوقات و لحظاتی ایمانی گرد هم آمده و رحمت 

الله متعال و الطافش عام و همه گیر است.

عرفه نهمین روز از ماه ذوالحجه است و ده روز اول ذوالحجه 

الله  صلی  الله  رسول  چنانکه  است،  سال  روزهای  بزرگترین 

علیه وسلم فرمودند: »انجام عمل صالح در هیچ روزی نزد 

الله محبوبتر از این ده روز نیست«
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فضیلت

روز عرفه

1

2

در این روز تعداد زیادی از آتش جهنم آزاد می شوند. 

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: »الله متعال 

در هیچ روزی بیشتر از روز عرفه، بندگان را از آتش 

آزاد نمی کند«

الله متعال بخاطر محبت و رضایتش از عملکرد اهل 

عرفه، نزد فرشتگانش به آنها افتخار می کند: رسول الله 

mفرمودند: »إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُبَاِهي َماَلئَِكتَُه َعِشيََّة 
َعرَفََة ِبأَْهِل َعرَفََة فَيَُقوُل: انْظُُروا إِلَى ِعبَاِدي أَتَْونِي ُشْعثًا 

ُغبْرًا«: »در شامگاه عرفه الله متعال نزد فرشتگانش، به 

بندگان خویش فخر می كند و می گويد: به بندگانم نگاه 

كنيد كه ژوليده مو و غبار آلود نزد من آمده اند«.
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3

4

دعا  دعا،  برای  مکان(  و  )زمان  بزرگترین  و  بهترین 

فرمودند:   m الله  رسول  است:  روز  این  در  کردن 

َعاِء ُدَعاُء يَْوِم َعرَفََة«: »بهترین دعا، دعا کردن  »َخيُْر الدُّ

در روز عرفه است«. 

 m سختترین و بدترین روز بر ابلیس است: رسول الله

فرمودند: »شيطان در هيچ روزی ذليل تر و مطرودتر و 

حقیرتر و خشمگین تر از روز عرفه ديده نشده است 

و دلیلش مشاهده نزول رحمت و گذشتن و آمرزیدن 

گناهان بزرگ توسط الله است«
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موسم رحمت ها 

و هدیه ها است

موقف عرفة بسیار بزرگ است که در آن الله به بندگانش 

نزدیک می شود و دعاها و نگرانی ها و نیازهای آنها با 

وجود زبان ها و لغات مختلف و نیازهای گوناگونشان بر 

او تعالی پوشیده نیست.

در آن روز صحابه و سلف دو حالت داشتند:

از  بر برخی  لحظات  در آن 

این بزرگان شرم و حیا و ترس 

از الله متعال غالب بود.

و بر برخی از ایشان امید 

و حسن ظن نسبت به الله 

و اجابت دعاها غالب بود.

و همه اینها بسیار بزرگ است.
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روزه

روز عرفه

بخاطر کرامت و بزرگداشت این روز، خیرات و برکاتش 

تمام مسلمانان را شامل می شود، حتی کسانی را که حج 

الله متعال برای غیر حاجی روزه  نکرده اند، از این رو 

روز عرفه را مشروع نموده است تا اینکه آنها نیز بخشی 

از این برکات را دریابند. رسول الله m فرموده است: 

»روزه روز عرفه، امیدوارم که الله متعال )توسط آن( 

از آن را معاف نماید«.  گناهان سال قبل و سال بعد 

اما حاجی به پیروی از رسول الله m که در روز عرفه 

در حجة الوداع روزه نبود، نباید روزه بگیرد و باید قوای 

خود را برای انجام اعمال حج تقویت نماید.
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مكان عرفه

قرار  کوه ها  میان  در  که  مسطح  است  دشتی  عرفه 

گرفته و بر مسیر مکه و طائف در شرق مکه مکرمه 

در خارج از محدوده حرم واقع شده است.

منى

مزدلفة

عرفةعرفة

الطائف

16



مساحت آن در حدود

4.10کیلومرت مربع است.

عرفه با مزدلفه

6 كيلومرت فاصله دارد

با منا

10 کیلومرت فاصله دارد

و با مسجد الحرام

حدود 20کیلومرت

المسجد 

الحرام

منى

مزدلفة

عرفة

الطائف

المسجد 

الحرام

منى

مزدلفة

عرفة

الطائف
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زمان وقوف

در عرفه

می توان پیش از این زمان به عرفه رسید و بعد از زمان 

مذکور آنجا را ترک کرد، بستگی دارد که چگونه برای حاجی 

آسانتر و مناسبتر باشد، اما زمان دعا بعد از زوال شروع 

می.شود.

زمان غروب  تا  زوال خورشید  از  بعد   m الله  رسول 

دعا  و  نموده  در عرفه وقوف  اذان مغرب  و  خورشید 

می.کرد.

حاجی باید به کاروان خویش و زمان نقل و انتقاالت 

آن کاروان مقید باشد.
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وقوف در عرفه لحظاتی است ایمانی که تکرار نمی شود 

و حاجی باید به بهترین شکل ممکن از این اوقات بهره 

ببرد، به این صورت که:

نماز ظهر و عصر را به صورت جمع و قصر )یعنی در یک 

وقت و دو رکعتی( ادا نماید. حاجی همراه با اعضای کاروانش 

مستقیما بعد از زوال یا بعد از رسیدن به عرفه، در صورتی که 

بعد از زوال برسد، نماز را بگزارد.

زمان خود را چطور

سپری کنم؟
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سعی کند در خیمه یا کمپ خود بماند و خارج نشود مگر 

در صورت نیاز، زیرا راه های عرفه خیلی شبیه به هم است 

و احتمال گم شدن زیاد است.

تا  آورد  بجای  را  عبادات  انواع  و  شمارد  غنیمت  را  زمان 

اینگونه خستگی و ماللت را از خویش دور نماید و به یاد 

داشته باشد که این لحظات نیز می گذرد و این اجر و پاداش 

است که باقی است.

تالوت قرآندعا

ذکر الله، گفتن سبحان الله تلبیه

و ال إله إال الله.
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دعای

روز عرفه

حاجی عزیز! بهترين دعا و نزدیکترین آن به اجابت، دعایی 

است که در روز عرفه می کنی، پس در تمام لحظات دست 

به دعا باش و به الله پناه ببر.

مطالب زیر می تواند خیلی به شما کمک کند:
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1

2

3

نگرانی ها و مشکالتت و چیزهایی را که می خواهی 

از الله درخواست نمایی پیش از روز عرفه یادداشت 

کن.

الله را با زبان و لهجه خود و به روشی که به قلبت نزدیکتر 

است بخوان، زیرا الله امور پنهان و خیلی خفی و نهان را 

می داند و بزرگترین دعا، دعایی است که در آن قلب و 

زبان یکی باشد.

برای پدر و مادر و خانواده و خواهران و برادران و دوستانت 

دعای خیر کرده و در دعایت نام آنها را بر زبان جاری کن، 

زیرا: »هر کس در غیاب برادر مسلمانش برایش دعا کند، 

فرشته می گوید: الله به تو نیز همانند آن را بدهد«.

4
از الله متعال خیر دنیا و آخرت را بخواه و از اینکه حاجات 

و نیازهای دنیوی خویش را از الله بخواهی، خجالت نکش.

24



5

6

الله را با آن دسته از نامهای نیکویش که می شناسی، بخوان، 

به عنوان مثال بگو: ای پروردگار رحیم و مهربان، به من 

رحم کن، ای رّب غفور و آمرزنده، گناهان مرا ببخش، ای 

پروردگار کریم مرا گرامی بدار.

یک دعا را چندین بار تکرار کن، زیرا الله متعال پافشاری 

کردن در دعا را دوست دارد.

7

8

در هنگام دعا کردن، قلبت را متوجه خداوند کن، با حواس 

جمع دعا کن و به خاطر داشته باش که الله متعال در این 

وقت و زمان به بندگانش نزدیک می شود تا دعاهایشان را 

اجابت کند.

الله را با آن دسته از دعاهای قرآنی و دعاهای نبوی که  

در خاطر داری به فریاد بخوان و می توانی برای این مهم 

از دعاهای نوشته ای که همراه داری استفاده کنی.   
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برخی از دعاهای جامعی که 

در قرآن و سنت آمده است

ِميُع اْلَعِليُم َوُتْب َعَلْينَآ  نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَت السَّ »َربَّ
ِحيُم« اُب الرَّ إِنََّك َأنَت التَّوَّ

پروردگارا! از ما بپذیر، همانا تو شنوای دانایی 
و توبه ما را بپذیر که بی گمان تو بسيار توبه پذیر 

مهربانی.

ْنَيا َحَسنًَة َوفِي اآلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا  نَا آتِنَا فِي الدُّ »َربَّ
َعَذاَب النَّاِر«

پروردگارا! در دنيا و در آخرت به ما نيکی ارزانی 
دار و ما را از عذاب آتش مصون دار.

نَا الَ ُتَؤاِخْذَنا إِن نَِّسينَا َأْو َأْخَطْأَنا« »َربَّ
پروردگارا اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه 

نکن.
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ْلنَا َما الَ َطاَقَة َلنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا  نَا َوالَ ُتَحمِّ »َربَّ
َواْرَحْمنَا«

پروردگارا! ما را به آنچه که در توان ما نيست وادار 
نکن و از ما در گذر و گناهان ما را ببخشای و به ما 

رحم کن.

ُدنَك  نَا الَ ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْیَتنَا َوَهْب َلنَا ِمن لَّ »َربَّ
اُب« َرْحَمًة إِنََّك َأنَت اْلَوهَّ

پروردگارا! دل های ما را )از راه حق( منحرف 
مگردان بعد از آن که ما را )حالوت هدایت چشانده 

وبه سوی حقيقت( رهنمود نموده ای، واز جانب 
خود رحمتي به ما عطاء کن. بيگمان بخشایشگر 

توئی تو.

ُکْم  نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًیا ُینَاِدي لإِِلیَماِن َأْن آِمنُوْا بَِربِّ نَا إِنَّ بَّ »رَّ
نَا َمَع  ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ نَا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوَکفِّ َفآَمنَّا َربَّ
نَا َعَلى ُرُسِلَك َوالَ ُتْخِزَنا  نَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّ األْبَراِر * َربَّ

َیْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك الَ ُتْخِلُف اْلِميَعاَد«
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پروردگارا! ما از منادی )بزرگوار توحيد، یعنی 
محّمد پسر عبداّلله( شنيدیم که )مردم را( به ایمان 

به پروردگارشان می خواند وما ایمان آوردیم. 
پروردگارا! گناهانمان را بيامرز وبدی هایمان را 

بپوشان وما را با نيکان و )در مسير ایشان( بميران. 
پروردگارا! آنچه را که بر )زبان( پيغمبران خود به ما 

وعده داده ای، به ما عطاء کن، و در روز رستاخيز ما را 
)با درآوردن به دوزخ( خوار وزبون مگردان. بيگمان 

تو خلف وعده نخواهی کرد.

ْم َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَحْمنَا َلنَُکوَننَّ ِمَن  نَا َظَلْمنَا َأنُفَسنَا َوإِن لَّ »َربَّ
اْلَخاِسِریَن«

پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی 
و به ما رحم نکنی قطعا از زیان دیدگان خواهيم بود.
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نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاِء  تِي َربَّ یَّ اَلِة َوِمن ُذرِّ »َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ
نَا اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِيَن َیْوَم َیُقوُم اْلِحَساُب« َربَّ

پروردگارا، مرا برپادارنده  نماز قرار بده و از فرزندانم 
]نيز چنين کن[. پروردگارا، دعایم را بپذیر. پروردگارا، 

من و پدر و مادرم و ]همه[ مؤمنان را در روزی  که 
حساب برپا می شود بيامرز.

»ال إَِلَه إاِل َأنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُکنُت ِمَن الظَّالِِميَن«
هيچ معبود به حقی جز تو نيست، پاک و منزهی، همانا 

من از ستمکاران بودم.

تِي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى  »َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُکَر نِْعَمَتَك الَّ
تِي  یَّ َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح لِي فِي ُذرِّ

إِنِّي ُتْبُت إَِلْيَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسِلِميَن«
پروردگارا، به من توفيق بده تا شکِر نعمتی را که به 
من و پدر و مادرم ارزانى داشته اى، به جای آورم و 
کار شایسته اى انجام دهم که از آن راضی گردى؛ و 

فرزندانم را شایسته گردان؛ به درگاهت ]توبه  نموده و[ 
بازگشته ام و تسليم ]فرمانت[ هستم.

ِذیَن َسَبُقوَنا بِاإِلیَماِن َوال  ْخَوانِنَا الَّ نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ »َربَّ
ِحيٌم« نَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ ِذیَن آَمنُوا َربَّ لَّ َتْجَعْل فِي ُقُلوبِنَا ِغاًل لِّ
پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پيشی 

گرفتند بيامرز و در دل هایمان نسبت به کسانی  که ایمان 
آورده اند کينه ای قرار مده. پروردگارا، بی گمان، تو 

دلسوِز مهربانی.

»اللَُّهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك اْلُهَدى، َوالتَُّقى، َواْلَعَفاَف، َواْلِغنَى«
پروردگارا! از تو هدایت، پرهيزگاری، عفاف و بی 

نيازی را خواهانم.
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»َیا ُمَقلَِّب الُقُلوِب َثبِّت َقْلبِي َعَلى ِدینَِك«
ای دگرگون کننده قلب ها! قلب مرا بر دین خود ثابت و 

استوار بدار.

ها أنت خير من زکاها أنت  »اللهم آِت نفوسنا تقواها زکِّ
وليها وموالها«

بار الهی! جان های ما را تقوا بخش، آن را پاک ساز که تو 
بهترین کسی هستی که آن را پاک می سازد، تو سرپرست 

و مالک آن هستی.

»اللَُّهمَّ ِزْدَنا َواَل َتنُْقْصنَا، َوَأْکِرْمنَا َواَل ُتِهنَّا، َوَأْعطِنَا َواَل 
َتْحِرْمنَا، َوآثِْرَنا َواَل ُتْؤثِْر َعَلْينَا، َوأْرِضنَا َواْرَض َعنَّا«

بارالها! بر ما بيفزا و از ما کم نکن، گرامی مان بدار و 
خوارمان نکن، به ما بده و ما را محروم نگردان، ما را 

برگزین و دیگران را بر ما ترجيح مده و ما را راضی کن و 
از ما راضی باش.

»اللَُّهمَّ اْهِدنِي فِيَمْن َهَدْیَت، َوَعافِنِي فِيَمْن َعاَفْيَت، 
َما  ْيَت، َوَباِرْك لِي فِيَما َأْعَطْيَت، َوِقنِي َشرَّ نِي فِيَمْن َتَولَّ َوَتَولَّ

نَا َوَتَعاَلْيَت« ُه ال َیِذلُّ َمْن َواَلْيَت، َتَباَرْکَت َربَّ ْقَضْيَت، إِنَّ
بار الها! مرا از کسانی قرار بده که آنها را هدایت کرده 

ای و مرا از کسانی قرار بده که عافيتشان داده ای و مرا از 
کسانی قرار بده که آنان را دوست خود قرار داده ای و در 
آنچه به من عطا کردی برکت بده، و مرا از شر آنچه مقدر 
کرده ای محفوظ بدار. و هر کسی را تو دوست بداری )و 
حمایت کنی( خوار نخواهد شد، خداوند دارای برکات 

بسيار و بلند مرتبه ای است.
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اين مسجد در مکانی بنا شده که رسول الله صلی الله علیه 

آنجا  را در  الوداع  نماز گزارد و خطبه حجة  وسلم در آن 

ایراد فرمود.

مسجد نمره

نمازهای ظهر و عصر در این مکان اقامه می شود و نیز 

خطبه روز عرفه که از طریق رادیوها و تلوزیون های اسالمی 

پخش می گردد در آن ایراد می شود.
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مسجد نمره مسجد بزرگی است که دولت عربستان سعودی 

اقدام به توسعه آن نموده و بدان توجه خاصی داشته است 

و در نتیجه این توسعه و توجه، مساحت مسجد به 110 

هزار متر مربع رسیده و گنجایش 350 هزار نمازگزار را 
دارد.

این مسجد دارای 6 مناره در اطرافش است و ارتفاع هر 

مناره 60 متر است و از مناطق گوناگون عرفه می توان این 

مسجد را مشاهده نمود.

حاجی نباید بخاطر اینکه نمازش را در مسجد نمره بجای 

آورد، خودش را در معرض گم شدن یا گرمای سوزان خورشید 

قرار دهد، بلکه بهتر است در خیمه خود باقی مانده و 

تنها در صورت ضرورت از آن خارج شود. 
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کوه عرفه

کوهی است تپه مانند، با ارتفاعی کم و سطحی صاف و 

مساحتی وسیع که تشکیل شده از سنگهای سخت سیاه و 

حجیم.

پایه کوه از زمین پیرامونش 65 متر ارتفاع.

دارد و محیط آن 640 متر است.

 65 م

 640 م
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بر قله این کوه نشانه ای گذاشته شده به ارتفاع 7 متر و بر 

روی این نشانه یک سری نکات نوشته شده است.

این کوه نامهای گوناگونی دارد، مانند:

رسول اللهm پایین کوه ایستاد و بر آن باال نرفت و 

هنگامی که آنجا وقوف نمود چنین فرمود: »اینجا توقف 

نمودم و تمام عرفه موقف است«

کوه رحمتکوه توبهکوه عرفه
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حاجي بايد به محل اقامت کاروان خویش در عرفه مقید 

باشد تا مبادا آن را گم کند یا در نتیجه گرمای شدید خورشید 

دچار مشقت شود و نیز بخاطر پیروی از قول رسول الله 

عرفه  تمام  و  کردم  توقف  اینجا  »من  فرمودند:  که   m
موقف است«

مشروع نيست كه مسلمان قصد كوه را نموده و از آن باال 

رود، زیرا الگوی ما یعنی رسول الله m و نیز صحابه و 

تابعین بعد از ایشان از آن باال نرفتند.
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از گرمای شدید

خورشید پرهیز کن

حاجی در نتیجه عرق کردن، مقدار زیادی از آب بدن خويش 

را از دست می دهد و توصیه می شود که پیوسته مقداری آب 

یا آب میوه بنوشد تا آب از دست رفته بدنش جبران شود.
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و چون در هنگام روز بیرون می روید، از قرار گرفتن زیر پرتو 

نور خورشید دوری نمایید و از چترهای آفتابی دارای رنگ 

روشن استفاده نمایید

داری  زنده  از شب  و  بخوابید  کافی  مقدار  به  شب هنگام 

قوای  ناتوانی  و  موجب ضعف  خوابی  کم  زیرا  کنید  دوری 

جسمی است.

در صورت عدم وجود نیاز، از خارج شدن زیر گرمای شدید 

خورشید پرهیز نمایید.
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برای پرهیز از

مسمومیت غذایی

از  پس  مدتی  آن  خوردن  یا  پخته  غذای  سازی  ذخیره  از 

توزیع،خصوصا در اثنای جابجایی در میان مشاعر به مدت 

طوالنی، پرهیز نمایید.
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به خاطر داشته باشید که قرار دادن غذای پخته در درجه 

تكثير  موجب  ساعت  دو  از  بیش  مدت  به  اتاق  حرارت 

میکروب ها بوده و احتمال مسمومیت غذایی را باال می برد.

پیش از خوردن میوه ها و سبزیجات، آنها را به 

خوبی بشویید.

از دستفروشان خوراکی نخرید.
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به مقدار کافی غذا خورده و نوشیدنیها، مانند آب و آبمیوه 

را زیاد بنوشید.
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معموال کاروانها برای کاروانیان خود خیمه ای را تدارک 

می بینند که راحت باشد و دستشویی هایی برای اعضای 

آن کاروان در دسترس باشد.

از  تا  باشيد  داشته  دست  در  همیشه  را  کاروان  دستبند 

خدماتی که توسط کاروان ارائه می شود برخوردار گردید.

خدمات موجود

در عرفه
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جابجایی از عرفه 

به مزدلفه

نکاتی  و  آموزش ها  به  گرامی!  حاجی 

که طواف دهنده در رابطه با خروج از 

خیمه ها در عرفه می گوید، عمل کنید، 

تا گرفتار شلوغی نشده و در معرض گم 

شدن و تلف شدن قرار نگیرید.

زمان  رسیدن  فرا  هنگام  که  کنید  تالش 

را  الزم  آمادگی  مزدلفه  بسوی  خروج 

داشته باشید.
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از همان وسیله نقلیه ای که برای جابجایی کاروان شما تعیین 

و آماده شده استفاده کنید، تفاوتی ندارد که اتوبوس باشد 

یا قطار.

شلوغ نکنید، عجله نکنید و آرامش خود را حفظ کنید زیرا  

رسول الله m زمام شتر خود را گرفته و می فرمود: آرام، 

آرام، زیرا نیکی در عجله کردن و سریع رفتن نیست.
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پیش از ترک خیمه ها، اگر نیاز به دستشویی داشتید، حتما 

بروید، چرا که در غیر این صورت ممکن است رسیدن شما 

به مزدلفه با تاخیر مواجه شود.

مهربان و مالیم و نرم خو باشید، خود را کنترل کنید و تا 

می توانید از جدال بپرهیزید زیرا الله متعال فرموده است: 

﴿فََمن فَرََض ِفيِهنَّ ٱلَحجَّ فاََل رَفََث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي 

﴾ ]البقرة: 197[ »پس کسی  که در این ماه ها حج را ]بر  ٱلَحجِّ

خود[ واجب گردانَد، ]باید بداند که[ در حج، آمیزش جنسی 

و ]ارتکاِب[ گناه و درگیری ]و جدال، روا[ نیست«
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نكات مربوط به استفاده 

از قطار مشاعر

آموزه های سرپرست و مراقب و نیروهای امنیتی را جدی 

بگیرید.

جدول زمان بندی حاجیان برای حضور در ایستگاه های 

قطار و استفاده از قطار را رعایت نمایید.
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حمل بار داخل قطار ممنوع است.

در طول زمان حج دستبند را روی مچ دست خود داشته 

باشید.

دراز کشیدن در ایستگاه ها ممنوع است، تا مبادا مهمانان 

پروردگار رحمان اذیت شوند یا رفت و آمد آنها با خلل 

مواجه شود.
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لیست مواردی که باید چک شوند

هنگام رفتن به مزدلفه یادآوری کن که موارد زیر را به 

همراه داشته باشی:

شارژر موبایل یا شارژر قابل حمل

داروهای خاص

افشانه تنفسی

کمی پول نقد به واحد ریال سعودی

کرمهای پوستی مورد نیاز

قرآن

کفشی راحت برای پیاده روی طوالنی

چتر آفتابی

کیف لوازم شخصی

دستبند سوار شدن بر قطار

کارت شناسایی
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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


