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فهرس

مزدلفة دليل 
التوعوي

المطلوبة       الصفحة  إلى  للوصول  العنوان  على  اضغط 

مزدلفة موقع 

أصنع  ماذا 
مزدلفة؟ في 

مزدلفة
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البـاعة  و  األكـل 
المتجــولون

الزكـام  من  الوقايـة 
واإلنفلونزا

البقاء  زمن 
مزدلفة في 

الحصى  صفة 
الذي يرمى به

الحصى  التقاط 
للجمرات

مسجد
الحرام المشعر 
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المياه دورات 

كيف أعـرف موقعي 
في مـــزدلفة؟

تهمك أرقام 
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ف على أهم ما  في هذا الدليل ستتعرَّ
تحتاجه في رحلتك للحج من معلومات 
وتوجيهات وإرشادات مرتبطة بمزدلفة.
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مزدلفة

تلك  الحاج   أخي  عشت  أن  بعد 
عرفة  يوم  في  العظيمة  اللحظات 
في  الثالثة  للمحطة  اآلن  فستنتقل 

رحلتك اإليمانــية وهي مزدلفة.
ڇ  چ  )چ  تعالى:  قال 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ(  ]البقرة:198[.
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وسميت مزدلفة ألحد سببين:

أي  منــها  يزدلـفـون  الــنـاس  ألن 
يــقـتربـون إلـى الــــحرم. 

ألن الناس يقضـون فيهـــا ُزلًفا مـــن 
من  وســــاعات  أوقاًتا  أي  الليل 

الليـــــــل.  
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أسماء أخرى لمزدلفة:

يجتمعون  الناس  ألن  جمع  تسمى 
. فيها

وتسمى المشعر الحرام ألنها من 
القرآن  فـــــي  جــــــــــــاء  كـــــــــما  الحـــرم 

الكريم.
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منى  مشعر  بين  مزدلفة  تقع 
وعرفات.

للوقوف  صالًحا  مكاًنا  كلها  وتعتبر 
كما قال m: )وقفت ههنا وجمع 

كلها موقف( أي: مزدلفة.

موقع 
مزدلفة

9630 م2 تـبلغ مـسـاحـتها 
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تجهيز  في  الحج  حمالت  تختلف 
سجاًدا  ُز  ُيجهِّ وأكثرها  مزدلفة  مكان 
وجبات  إلى  باإلضافة  للنوم  وفرًشا 
دورات  تسـتخدم  أن  وعليك  خفيفة، 

لها. احتجت  إن  العامة  الميــاه 

أن  عليــك  لمزدلفة  وصولك  عند 
ا وقصـًرا  تـصلي المغـرب والعــشاء جمعـً

حملتك. مــــــــع 

ماذا أصنع
في مزدلفة؟
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أن  علـى  استطاعتك  قـدر  احرص 
ترتـاح وتنــام فتـرة بقــائك فـــي مزدلفة 

اسـتعداًدا لـيوم الـعيـد.

الســنوات  هـــذه  مزدلفـة  في  الجو 
اختيار  للمرأة  فينـبغي  للحرارة   يميــل 
عليها  يزيد  ال  الذي  الساتر  اللباس 

الــحـــرارة.

المـعتادة   أدويتك  حمـل  تنس  ال 
وتناولها في هذه الـلـيلة.
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الله  ذكر  في  يقظتك  أثناء  اجتهد 
وحمده وتلبيته.

بأن  عليك  الله  نعمة  قدر  استشعر 
عرفة  وبلغك  الحج  لك  ويسر  هداك 

ووفقك لدعائه والتضرع إليه.
ڇ  )ڇ  تعالى:  قال  كما   
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ک(  ]البقرة:198[.
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مسجد
المشعر الحرام

نزل  الذي  المكان  في  أقيم  مسجد 
فيه رسول الله m في مزدلفة فـــــي 

الوداع. حجة 

يقع في مزدلفة بين طريق المشاة 
فيصل. الملك  وطريق  الرابع 
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تقريًبا المنتصف  في  يقع 
بين مسجد نـمرة ومسجـد الخيف
5كلم  الخيف  مسجد  عن  فيبعد 
7كلم. نمرة  مسجد  عن  يبعد  و

الخيف

5 كلم

7 كلم

نمــــرة

المشعر
الحـــــرام
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اهتمت به المملكة وأعادت بناءه 

يبلـغ طـوله 90م 
وعرضــه 56م 

ويستوعب اليوم أكثر من 
12000 مصل

32م  بارتـــفاع  منارتــان  وله 
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األكـل والبـاعة 
المتجــولون

المتجولين  الباعة  بعض  ينتشر  قد 
بالمأكوالت والمشروبات وننصحك 
بعدم تناول شيء منهم واالقتصار 
الطعام  من  الحملة  توفره  ما  على 

االنتباه ألمور: والشراب مع 
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لدى  مطهو  طعام  أي  أكل  تجنب 
حفظ  أن  وتذكر  المتجولين  الباعة 
حرارة  درجة  في  المطهو  الطعام 
يؤدي  ساعتين  من  ألكثر  الغرفة 
التعرض  وإمكانية  الجراثيم  تكاثر  إلى 

الغذائي. للتسمم 

الــــــــفواكه  غســـــــــــــل  عـــــلى  احــرص 
تناولها. قبل  جيًدا  والخضروات 

احــــــذر الــــــمشروبات شديدة البرودة.
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الوقايـة من
الزكـام واإلنفلونزا

التنفسية  األمراض  بعض  تبدأ 
باالنتشار في أيام الحج وننصحك 

للوقاية منها بأمور:
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تجنـــب مخالطة المصابيـــن بها، وتجنب 
وأغراضـــه  المريـــض  أدوات  اســـتعمال 

الخاصة.

وتجنـــب  اليديـــن،  بنظافـــة  االهتمـــام 
واألنـــف. للعيـــن  مالمســـتها 

قدر  الزحام  تجنب  على  الحرص 
االستطاعة.
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تجنـــب شــرب المـاء شـديد البــرودة. 

ابتعـــد عند وصولك للمخيم عن الهواء 
خصوًصـــا  التكييـــف،  ألجهـــزة  المباشـــر 
عندما يكون الجسم متعرًقا، فالتفاوت 
الشـــديد فـــي  حـــرارة الجســـم يؤثر على 

الصحة.
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زمن البقاء
في مزدلفة

يبدأ وقت الوقوف بمزدلفة من بعد 
غروب شمس يوم عرفة )9 من ذي 

الحجة(.

وتتنــوع المذاهــب الفقهيــة فــي القــدر 
بيــن مــن  فــي مزدلفــة  للبقــاء  الــالزم 
يقــول: يكفــي المــرور وقــدر وضــع 
الرحــل، ومــن يقــول: يلــزم البقــاء إلــى 
منتصف الليل أو ثلثي الليل أو حتى 

الفجــر.
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وقد بقي رسول الله  في مزدلفة 
ثم  ربه  دعا  ثم  الفجر  صلى  حتى 

انصرف إلى منى.
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بموعد  يلتزم  أن  للحاج  ينبغي 
مزدلفة  من  االنتقال  في  الحملة 
الشرع،  فيه  ع  وسَّ مما  األمر  ألن 
استأذنه  لمن  أذن   m الله  ورسول 
من الصحابة، وال تخلو الحمالت من 

السن. وكبار  النساء  وجود 

كما أِذن رسول الله m لمن استأذنه من  
المرافقين  النساء ومن معهم من 
الفجر  قبل  مزدلفة  من  يخرجوا  أن 

وكان منهم ابن عباس 0.
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التقاط الحصى 
للجمرات

خروجه  قبل  يلتقط  أن  للحاج  يشرع 
من مزدلفة 7 حصيات )جمرات( التي 
العيد،  يوم  العقبة  بها جمرة  سيرمي 
مكان  أي  أو  منى  من  التقطها  وإن 

جاز له. 
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لبقية  الجمرات  التقاط  يحسن  ال 
األيام من مزدلفة حتى ال يثقل ذلك 
غير  أمر  أنه  إلى  إضافة  الحاج  على 
من  األيام  لباقي  ويلتقط  مشروع، 

منى أو من أي مكان.

وال  الجمرات  غسل  له  يشرع  ال 
تطييبها. 
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صفة الحصى 
الذي يرمى به

حصى صغير 
حبوب  من  قريب  البندق،  من  أصغر 

البازالء أو نوى التمر.
بطول 1 سم تقريًبا تزيد وتنقص.

ويبتعد عــن الحصــى الكبيــر.
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الحصى  شكل  اختيار  في  يتكلف  ال 
وتطابق حجمها.

قال m بعد أن جمع الجمار في يده 
فارموا،  هؤالء  )أمثال  وقبضها: 
فإنما  الدين  في  والغلو  وإياكم 
في  الغلو  قبلكم  كان  من  أهلك 

الدين(.
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كيف أعـرف 
موقعي في 

مـــزدلفة؟

عليك أن تبقى في حدود مكان 
تغادره  وال  حملتك ومخيمك 

إال لضرورة.
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احفظ الموقع عبر خدمات GPS مثل 
خرائط قوقل.

بوضــوح  قريــب  معلــم  أهم  حــدد 
من  معك  يكون  أن  على  واحرص 

يرافقك.

والمحطــات  والطـــرق  الحافـــالت 
مع  البقاء  على  فاحــرص  تتشابه 
منفرًدا،  تذهب  وال  مجموعتـــك 
أو  الحافلـــة  مشـــرف  على  وتعــرف 
الحملة لتستأذنه وتشاوره في كل ما 

تحتاجه. 

34



دورات المياه

تنتشر دورات المياه في كل جوانب 
مزدلفة ، وستجد بجوار مكان نزولك 
والمواضئ  المياه  لدورات  مجمًعا 

للرجال وآخر للنساء.
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إن  والترتيب  الدور  التزام  على  احرص 
وصل قبلك من يحتاج لدورة المياه.

ورمي  المكان  نظافة  على  احرص 
المهمالت في األماكن المخصصة.
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بالقاذورات  وطرقاتهم  الحجاج  تؤِذ  ال   
فهذا الموقع جزء من الحرم الذي أمرنا 
بالنظافة  مطالب  والمسلم  بتطهيره، 
تعالى:  قال  أحواله.  كل  في  والطهارة 

  ) ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   (
]البقرة:222[.

لالطالع على مواقع دورات المياه التي 
بجوارك اضغط هنا.

37

https://www.google.com/maps/search/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%8C+%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9%E2%80%AD%E2%80%AD/@21.4006737,39.910866,14z


تهمك أرقام 

911

937

1966

920002814

األمنية والخدمات  الطارئة  للحاالت 

الطبية  واالستفسارات  لالستشارات 

بالمسجد  الخاصة  لالستفسارات 
الشريف  النبوي  والمسجد  الحرام 

الحج والعمرة اتصال وزارة  مركز 
ضيوف  استفسارات  عن  لإلجابة 

الرحمن
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األدلة  بقية  على  الحصول  بإمكانك 
التوعوية من خالل زيارة موقع وزارة 

الحج والعمرة )من خالل الضغط هنا( 
اإلرشادات  األدلة جميع  ستجد في هذه 
ر لك أداء المناسك  والتوجيهات التي ُتيسِّ

واطمئنان..  يسر  بكل 

الشريك االستراتيجي

شركاؤنا في النجاح

https://guide.haj.gov.sa/ar.html


الله  تقبل 
لــكم  عما أ
سعيكم  و

المعلومات  من  للمزيد 
التوعوية 

حسابنا على  تابعونا 
تويتر في 


