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و  است  موجود  زیر  زبان های  به  راهنما  این 
از  یک  هر  روی  بر  کلیک  با  می توانید  شما 

نمایید دانلود  را  آن  آنها، 
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فهرست

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

حرم چیست و چرا بدان حرم می 

گویند؟

کلمه حرم به نسبت من چه 

معنایی دارد؟

جایگاه و فضایل مکه

حدود حرم
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حرم چه ویژگی هایی دارد؟

کعبه

ابراهیم مقام 

حجر االسود

صفا و مروه
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چاه زمزم

برخی از خدمات ارائه شده در 

مسجدالحرام

پاسخگویی سواالت نمازگزاران

ترجمه خطبه های جمعه

ویلچرها
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خدمات مربوط به افراد دارای 

معلولیت

مراکز مراقبت

مورد شماره های 
شما نياز 
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اطالعات  مهمترین  و  بارزترین  با  راهنما  این  در 

مربوط به مسجد الحرام آشنا میشوید
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مکه مکرمه: بهترین سرزمین و محبوبترین آنها 

نزد الله متعال و پیامبر l است که الله آن را 

برای انجام اعمال حج برگزیده است و قصد کردن 

و زیارت این مکان را موجب افزایش درجات و 

محو گناهان دانسته است

جایگاه 

و فضایل مکه

لخيُر  إنَِّك  “واللَّه  فرماید:   می   l الله  رسول 

أرض الله، وأحبُّ أرض الله إلى الله” »)ای مکه( 

ترین  محبوب  و  الله  سرزمین  بهترین  تو  بخدا 

زمین الله در نزد الله هستی«.
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در این راهنما با اموری آشنا می شوید که برای 

زیارت کعبه بدان نیاز دارید

برای  که  است  زمین  روی  بر  خانه  اولین  کعبه 

عبادت الله و توحید او تعالی وضع شد:  )ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
نخستین  حقیقت،  »در  عمران:96[  ]آل  ں(  
خانه ای که برای ]عبادت[ مردم قرار داده شد، 

همانی است که در مکه قرار دارد که پربرکت و 

]مایۀ[ هدایت جهانیان است.)٦٩(«
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حرام  آن  در  اموری  که  است  مکانی  از  عبارت 

است که در غیر آن مباح است و این مهم بخاطر 

بزرگداشت و عظمت صاحب تحریم و منع است.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ 

ۋ ۋ( ]الحج:30[. »این است ]حکِم الله[؛ 
و هر  کس ]ُمحرّمات و[ مقررات الهی را بزرگ 

بهتر  او  برای  پروردگارش  نزد  ]کار[  این  بدارد، 

است«

حرم چیست و چرا 

بدان حرم می گویند؟
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الله متعال این بخش از زمین را برگزید و آن را 

حرم قرار داد و برخی از اموری را که در سایر 

زمین ها مباح نموده در اینجا حرام دانست و به 

این سرزمین فضایل و ویژگی هایی داد که سایر 

سرزمین ها از آن بهره مند نیستند.
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این حرمت و ویژگی ها در طول تاریخ هستی 

است. بوده 

الله متعال از زمانی که این هستی را آفرید تا 

دانسته  را حرام  از زمین  این بخش  آن،  پایان 

و آن را خاص و ویژه شمرده است.

سرزمین  این  »الله  فرمودند:   l الله  رسول 

را از روزی که آسمانها و زمین را آفرید حرام 

دارد« ادامه  قیامت  تا  این حرمت  و  دانست 
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پیش  الله  که  دارید  قرار  سرزمینی  در  اکنون  شما 

ویژه  و  داشته  گرامی  را  آن  ها  انسان  خلقت  از 

اینکه  از  پیش  و  است  دانسته  فضیلت  دارای  و 

انسان ها در آن مکان سکونت نمایند، به ابراهیم 

را  خانه  این  های  پایه  تا  داد  دستور  السالم  علیه 

نماید.. بنا  را  آن  و  نموده  بلند 

باشد. مردم  تمام  برای  هدایت  و  قبله  تا 

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
نخستین  حقیقت،  »در  عمران:96[  ]آل  ں(  
شد،  داده  قرار  مردم  ]عبادت[  برای  که  خانه ای 

همانی است که در مکه قرار دارد که پربرکت و 

است.)٦٩(« جهانیان  هدایت  ]مایۀ[ 

کلمه حرم به نسبت من 

چه معنایی دارد؟
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شما در مکانی قرار دارید که پاداش نیکی چند برابر 

می شود و گناه کردن در آن همانند گناه کردن در 

سایر مکانها نیست.
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یعنی  خویش  مخلوقات  اشرف  به  متعال  الله 

السالم و سپس رسول  اسماعیل علیهما  و  ابراهیم 

توجه  و  ساخت  و  پاکسازی  به  دستور   l الله 

به این خانه را داد
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حدود حرم

متعال  الله  که  دارد  معروفی  محدوده  حرم 

آن را به ابراهیم علیه السالم آموخت و مردم 

 l نسل به نسل آن را آموختند و رسول الله

آن را روشن و مشخص نمود.

امروزه می توان بر جاده های منتهی به مکه آن 

را مشاهده نمود.
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فاصله این مسیرها تا کعبه متفاوت است:

از مسیر الهدا طائف: 

15.5 کیلومتر

از مسیر مدینه منوره )تنعیم(: 

6.5 کیلومتر

از مسیر سریع جدة: 

22 کیلومتر

از مسیر جدید اللیث: 

17 کیلومتر

از مسیر السیل طائف: 

12.850 کیلومتر
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منطقه حرم در شریعت خصوصیت شگرفی دارد، 

زیرا احکامی در رابطه با آن برای کسی که وارد 

آن می شود وجود دارد که در این راهنما برخی 

از آنها را فرا خواهیم گرفت
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حرم چه ویژگی 

هایی دارد؟

دارد که  آداب و فضایلی  احکام و  مکه و حرم 

هیچ سرزمین دیگری از آن برخوردار نیست، از 

جمله:
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1

2

3

4
در آن مکان، جان و مال انسان ایمن است و هیچ 5

کس نه کشته می شود و نه به کسی ستم می 

ہ  )ہ  است:  فرموده  متعال  الله  شود. 

ہ ھ ھ( ]آل عمران:97[. »هر  کس وارد آن ]حرم[ 
شود، در امان خواهد بود«

خواندن یک نماز در آن برابر است با هزار نماز 

در سایر مکان ها و این تمام مساجد مکه و خانه 

های آن را که در محدوده حرم قرار دارند شامل 

می شود.

غیر مسلمانان وارد آن نمی شوند.

آن  در  شکل  هر  به  پرندگان  و  حیوانات  شکار 

حرام است

درختان و بوته های آن بریده نمی شوند
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در ایام حج ورود به مکه بدون داشتن 

مجوز حج ممنوع است تا اینگونه مجال 

و فرصت برای حاجیان باز شود و آنگونه 

که شایسته است به آنان خدمت شود.
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کعبه قبله مسلمانان  و کانون دل های آنهاست و 

مسلمانان پیرامون آن طواف می کنند و اینگونه 

الله را عبادت می-نمایند.

کعبه
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کعبه چهار نام دارد که با توجه به جهت های آن 

از این قرار می باشند:

رکن یمانی در جنوب 	

حجر االسود در شرق 	

رکن شامی در غرب 	

رکن عراقی در شمال 	
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حطیم )حجر اسماعیل(:

مکانی است باز در کنار کعبه به شکل یک نیم 

دایره است و بخشی از کعبه می باشد
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درب کعبه:

در شرق آن قرار دارد 	

طولش 318 سانتیمتر و عرضش 171 سانتیمتر  	

است

کیلوگرم  	  280 وزن  به  خالص  از طالی  امروزه 

ساخته شده است
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ملتزَم:

عبارت از دیوار شرقی یا بخشی از آن است که 

بین حجر االسود و درب کعبه قرار گرفته است

التزام به این معنی است که: فرد دعا کننده سینه 

و رویش و ساعد و دو کف دستانش را به آن 

بچسباند و دعا کند. البته در ایام حج و در  زمان 

شلوغی این کار سخت و گاها محال است.
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ناودان:

ناودانی است بر بام کعبه که آب از آن به حجر 

می ریزد.
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شاذروان:

عبارت از بنایی است که کعبه را محکم نگه می-

دارد و مانند ازار آن را در بر گرفته است، این بنا 

جزو کعبه نیست بلکه برای تقویت و استحکام 

بنای کعبه و محافظت از آن در برابر سیل قرار 

داده شده است. این بخش سال ها بوده و امروزه 

با سنگهای مرمر سفید پوشیده شده است.

32



حجر االسود چنانکه رسول الله l فرمودند از  	

سنگهای بهشت است

طواف از آن شروع شده و بدان ختم می شود 	

وقتی بخشی از بنای کعبه در نتیجه باران شدید  	

خراب شد و مردم اختالف کردند که چه کسی 

حجر االسود را در جایش گزارد، پیامبر l آن 

را آنجا نهاد

حجر االسود

33



مکان حجر االسود:

در رکن جنوب شرقی کعبه قرار دارد 	

1.5 متر از زمین ارتفاع دارد 	
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قاب نقره ای:

فرا  	 ای  نقره  قاب  یک  را  االسود  حجر  دور 

گرفته تا از آن حفاظت نماید

اولین کسی که حجر االسود را با نقره پیوند  	

زد عبدالله بن زبیر 0 بود
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لمس کردن و بوسیدن حجر:

بوسیدن حجر االسود به پیروی از فعل رسول  	

الله l مشروع است، البته در صورتی که 

ازدحام نباشد و در غیر موسم حج

تکبیر گفتن در زمان لمس نمودن آن یا اشاره  	

به آن از دور، مشروع است

36



وارد  االسود  حجر  بوسیدن  برای  نباید  مسلمان 

شلوغی شود، زیرا این کار ممکن است هم خودش 

و هم دیگران را آزار دهد
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ابراهیم مقام 

مقام ابراهیم علیه السالم 

عبارت از سنگی است که ابراهیم علیه السالم 

قرار می گرفت. و  باالی آن  بنای کعبه  هنگام 

از نشانه های روشن موجود در حرم است، الله 

ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ  است:  فرموده  متعال 

ۀ(]آل عمران:97[. »در آن ]خانه،[ نشانه های 
روشن، ]از جمله[ مقام ابراهیم است«
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شکل: 

پای  دو  اثر  آن  وسط  در  است،  شکل  مربعی 

نقش  بیضوی  صورت  به  السالم  علیه  ابراهیم 

است بسته 

رنگ: 

بین سفید و سیاه و زرد

حجم: 

عرض و طول و ارتفاع آن: 50 سانت

مکان: 

روبروی درب کعبه

11 متری شرق کعبه  – 10 در فاصله 
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امروزه سنگ مقام ابراهیم در یک غرفه شیشه  	

ای شفاف قرار گرفته است

تمام اطراف آن با نقره پوشانده شده  	
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برای کسی که طواف انجام می دهد و توانایی 

دارد، مستحب است که دو رکعت نماز پشت 

مقام ابراهیم بگزارد، بطوری که مقام بین او 

مناسب  جای  در  را  نماز  گیرد،  قرار  کعبه  و 

الله  باشد،  مقام  از  دور  که  چند  هر  بگزارد 

متعال فرموده است: )ۉ ې ې ې 

»و ]مقرر کردیم که[ مقام  ې(  ]البقرة:125[. 
ابراهیم را نمازگاهی برای خویش انتخاب کنید«
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و  بگیرید  را جدی  امنیتی  راهنمایی های مقامات 

در اثنای نماز دیگران را اذیت نکرده و عرصه را بر 

آنان تنگ نکنید. شما می توانید نماز را پشت مقام 

نقاط  از  در هر یک  یا  ازدحام  از  دور  به  ابراهیم 

مسجد اقامه نمایید.
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صفا و مروه

)مادر  هاجر  که  هستند  کوچکی  کوه  دو 

از  غذا  و  آب  پی  در  السالم(  علیه  اسماعیل 

رفت باال  آنها 

صفا:

آغاز  	 آن  از  سعی  که  است  کوچک  کوهی 

شود می 

صخره های این کوه در طبقه همکف محل  	

است موجود  همچنان  سعی 
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مروه:

منتهی  بدان  دور سعی  که  است  کوچک  کوهی 

می شود
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سعی میان صفا و مروه از شعائر حج و عمره است، 

ڎ  ڎ  )ڌ  است:  فرموده  متعال  الله 

ڈ ڈ ژ(  ]البقرة:158[. »»صفا« و »مروه« از 
نشانه های ]ظاهرِی شریعِت[ الله است«
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زمزم چاه 

در شرق کعبه مشرفه در فاصله 21 متری آن  	

قرار دارد

محیط دهانه چاه 3.60 متر است 	
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برخی از نامهای زمزم: 

ُسقيا إسماعيل، صافية، مباركة، سالمة، طاهرة
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در طول تاریخ خلفا و پادشاهان توجه خاصی  	

به چاه زمزم داشته اند

این توجه در دوران دولت سعودی نیز ادامه  	

داشته است:

از دوران ملک عبدالعزیز رحمه الله گرفته که:

برای  	 راهی  ایجاد  به  در سال1354ه دستور 

رساندن آب زمزم داد

سپس و در سال بعد دستور به ایجاد یک راه  	

دیگر و اصالح وضع چاه و گذاشتن دربی بر 

آن نمود. 
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تا دوران ملک سلمان که:

موافقت  	 زمزم  پروژه  تکمیل  با  1439ه  سال  در 

نمود

و 5 شبکه آب رسانی ویژه آب زمزم ایجاد شد. 	
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اداره آبداری زمزم:

کارهای ویژه و مخصوص به چاه زمزم ادامه داشته 

تا با بهترین معیارهای کیفی به حاجیان و عمره 

گزاران ارائه شود.
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آزمایشگاه زمزم:

بر مراحل استریل شدن این آب نظارت دارد. 	

به مسجد  	 را  آب  که  را  مخازنی  پرکردن  کار 

النبی می رساند پی گیری می کند.
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برخی از خدمات ارائه 

شده در مسجدالحرام
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به چند  ترجمه خطبه جمعه  به  دادن  امکان گوش 

زبان مختلف از طریق پلتفرم منارة الحرمین وجود 

دارد؛ در این پلتفرم خطبه جمعه به صورت مستقیم 

از مسجد الحرام به شکل صوتی ارائه می شود.

ترجمه خطبه 

های جمعه
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کنید کلیک  پلتفرم  این  به  دسترسی  برای 

زبان های موجود:

2 - فرانسوی. اردو.          - 1

4 - فارسی. 3 - ماالیی.      

5 - انگلیسی.
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پاسخگویی سواالت 

نمازگزاران

در اطراف مسجد الحرام تلفن هایی وجود دارد برای 

پاسخ به سواالت عمره گزاران و نمازگزاران به هفت 

زبان دنیا
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ویلچرها

و  برقی  ویلچر  زیادی  تعداد  الحرام  مسجد  در 

دستی قرار دارد، برای توضیحات بیشتر و دانستن 

چگونگی دسترسی به این ویچرها، راهنمای عمره 

را با کلیک کردن اینجا

دانلود کنید
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خطبه جمعه به زبان اشاره برای افراد ناشنوا  	

ارائه می شود و این خدمت در نمازخانه داخلی 

ملک فهد در باب )64( ارائه می شود.

توزیع سی دی زبان اشاره و سجاده نماز. برای  	

افراد دارای معلولیت بینایی و شنیداری

خدمات مربوط به افراد 

دارای معلولیت
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اختصاص فضاهایی برای افراد دارای معلولیت  	

در توسعه ملک فهد برای اسکان بیش از )25( 

صحن  در  الرکعتین  نمازخانه  بر  عالوه  نفر، 

طواف، نمازخانه اجیاد در طبقه اول و نمازخانه 

برای افراد با نیازهای ویژه واقع در توسعه ملک 

فهد - رحمه الله - طبقه همکف روبروی دروازه 

دروازه  کنار  در  زنانه  های  نمازخانه  و   .)67(

)88( و دروازه )74( در طبقه همکف
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تهیه دستگاه قرآن الکترونیک برای نابینایان و قرآن  	

بریل.
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بینایی  	 که مشکل  اشخاصی  برای  ایجاد مسیری 

دارند در مسجد الحرام
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مراکز مراقبت

مراکزی است که آماده ارائه خدمات کامل و راهنمایی 

های خوب به چند زبان، برای حاجیان و عمره گزارانی 

است که نیاز دارند.

مهمترین خدماتی که ارائه می شود:

کلی 	 بطور  عمره  و  خدمات حج   

گزارشات 	 و  شکایات   

راهنمایی 	  

سواالت 	 به  پاسخگویی  و  توضیح   

هوشمند 	 کارت   
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زبان هایی که کارگزاران ما در مراکز مراقبت به 

آن زبانها صحبت می کنند:

شماره تماس

9 2 0 0 0 2 8 1 4

)چینی، اردو، انگلیسی، ترکی، ازبکی، اندونزیایی، ماالیی، 

هوسا، عربی، فارسی(

10

آدرس مراکز مراقبت و چگونگی 

دسترسی به این آدرس ها 

اینجا را کلیک کنید

زبان 
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https://goo.gl/maps/6moA6n4KVXDuKxk7A


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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شما می توانید سایر راهنماها را با رجوع به سایت 

اینجا(  در  نمودن  )کلیک  با  عمره  و  حج  وزارت 

و  موارد  تمام  راهنماها  این  در  نمایید.  دریافت 

به  را  حج  مناسک  می شود  باعث  که  را  توضیحاتی 

دریافت  دهید  انجام  آسوده  خاطری  با  و  آسانی 

نمود. خواهید 

شریک استراتژیک

شركاى ما در موفقيت

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


خداوند اعمال و سعی 

شما را قبول فرماید

اطالعات و  دریافت  برای 

ما  حساب  بیشتر  آگاهی های 

کنید دنبال  مجازی  فضای  در 


