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و  است  موجود  زیر  زبان های  به  راهنما  این 
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فهرست
از عناوین زیر به  بر روی هر یک  با کلیک کردن 

شوید منتقل  نظر  مورد  صفحه 

 مدینه منوره مدینه منوره

مدینه  مدینه فضیلت  فضیلت 
و جایگاه آنو جایگاه آن

نام های مدینهنام های مدینه
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مسجد نبویمسجد نبوی

چند برابر شدن چند برابر شدن 
اجر نمازهااجر نمازها

سفر کردن برای سفر کردن برای 
زیارت مسجدزیارت مسجد

بخش های مختلف بخش های مختلف 
این مسجداین مسجد

حجره شریفحجره شریف

سالم بر رسول سالم بر رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلصالله ملسو هيلع هللا ىلص
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چگونگی زیارت قبر چگونگی زیارت قبر 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص

روضه شریفروضه شریف

چگونه در روضه چگونه در روضه 
شریف نماز بگزارم؟شریف نماز بگزارم؟

توصیه هایی هنگام توصیه هایی هنگام 
ورود به مسجد نبویورود به مسجد نبوی

مورد شماره های 
شما نياز 
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محلی که رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص به آنجا محلی که رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص به آنجا 
نمود  اقامت  آنجا  در  کرد،  کرد،هجرت  هجرت 
و جسد شریف ایشان در آن شهر 

است. 

مقدس ترین شهر نزد مسلمانان مقدس ترین شهر نزد مسلمانان بعد 
از مکه مکرمه است.

اولین پایتخت اسالم و هسته تمدن اولین پایتخت اسالم و هسته تمدن 
اسالمی است، اسالمی است، تمدنی که نورش به 

اقصا نقاط جهان رسید.

 مدینه منوره
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اطالعات  مهمترین  راهنما  این  اطالعات در  مهمترین  راهنما  این  در 
و معلومات الزم برای و معلومات الزم برای زیارت مسجد 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص را دریافت خواهی 

کرد.
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مقدس  مکان  دومین  منوره  مدینه 
در اسالم است و الله متعال فضایل و الله متعال فضایل 
خاصی را به آن عنایت فرموده است، خاصی را به آن عنایت فرموده است، 

از جمله:از جمله: 

فضیلت مدینه 
و جایگاه آن
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مدینه موطن اسالم و هدایت است:مدینه موطن اسالم و هدایت است:
شهر پیامبر موطن اسالم و هدایت بوده 
از آنجا  و خواهد بود، هدایت و اسالم 
خارج شد و دوباره به آن بازگشته و رشد 
و نمو و تکثیر پیدا می کند، چنانکه رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: »إِنَّ اإِليَماَن لَيَأِْرُز إِلَى 
ُجْحرَِها«:  إِلَى  الَْحيَُّة  تَأِْرُز  كََما  الَْمِديَنِة 
»ايمان جمع می شود و به مدينه پناه 
می برد همانگونه که مار جمع می شود 

و به سوراخش پناه می برد«.
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مکان مبارکی است:مکان مبارکی است:

برکت عبارت از کثرت و افزونی خیر است 
و رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص برای خوراک و رزق و 
روزی و همه چیز آن دعای برکت نمود، 
ایشان فرمود: »بار الها! در شهر، ميوه ها، 
صاع و مدها )واحدهای وزن( ما برکت زياد، 
عنايت فرما پروردگارا! به راستی ابراهيم 
که بنده و دوست و پيامبر تو است، برای 
را  تو  ]آبادانی و عمران[ مّکه ی مکرّمه، 
به فرياد خواند؛ و من نيز بنده و پيامبر 
برای  ابراهيم  به مانند آنچه  تو هستم و 
مکه از تو استدعا نموده بود من نيز برای 
تو استدعا می کنم و  از  مدينه ی منّوره 

اينکه نظير آن همراهش باشد”.
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سرزمین حرام است:سرزمین حرام است:

سرزمین حرام است و نیکی ها در آن چند 
برابر می شود و گناهان در آن بزرگ می 
از بزرگترین  شود و اذیت کردن اهل آن 

گناهان کبیره نزد الله متعال است.
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نام های مدینه

مدینه نام هایی دارد که دارای مدینه نام هایی دارد که دارای 
معانی بزرگی هستند.معانی بزرگی هستند.

برخی از نام های آن:برخی از نام های آن:

مدینه: مدینه: 

با  هر مدینه )شهری( مضاف می شود 
نامی که بعد از آن ذکر شود، جز مدینه 
رسول الله که تنها با لفظ مدینه معروف 

و شناخته است.
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و بعد از آن به مدینه نبوی توصیفو بعد از آن به مدینه نبوی توصیف شد 
که منسوب است به پیامبر ملسو هيلع هللا ىلص.

توصیف مدینه به منورهتوصیف مدینه به منوره بخاطر نور رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص است که بعد از هجرت خویش 

هدایت و اسالم را بر آن تاباند.
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دار الهجرة: دار الهجرة: 

افتخار  سرزمین  این  که  خاطر  این  به 
استقبال از رسول الله و اصحابش و یاری 

و دفاع از ایشان را داشت.

طیبة: طیبة: 

برگرفته از چیز طیب و پاک است و آن 
عبارت از چیز نیکو و ارزشمند و پاک و 
زیبا است، بخاطر پاکی خاکش و نیکو 
بودن ساکنانش و خوب بودن زندگی در 

آنجا.
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بعد  اسالم  جهان  بزرگ  مسجد  بعد دومین  اسالم  جهان  بزرگ  مسجد  دومین 
از مسجد الحرام است. از مسجد الحرام است. رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
و اصحابش بعد از هجرت به مدینه آن 
را بنا نمودند و آن مسجد مرکز علم و و آن مسجد مرکز علم و 
تمدن شد، تمدن شد، در آنجا قرآن تالوت شده و 
صحابه در آنجا گرد رسول الله جمع می 
شدند و از برکت و هدایت ایشان بهره 

مند می شدند.

مسجد نبوی
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چند برابر شدن 
اجر نمازها

برابری  چند  اجر  نبوی  مسجد  در  برابری نماز  چند  اجر  نبوی  مسجد  در  نماز 
فرمودند:  الله ملسو هيلع هللا ىلص  چنانکه رسول  دارد، دارد، 
»َصالٌَة ِفي َمْسِجِدي َهَذا، تعدل أَلْف َصالٍَة 
ِفيَما ِسَواُه، إاِلَّ الَْمْسِجَد الَْحرَاَم« »خواندن 
یک نماز در مسجد من مساوی است با 
خواندن هزار نماز در سایر مساجد بجز 

مسجد الحرام«.

17



–در  که  است  مستحب  مسلمان  برای 
در  نماز  خواندن  برای  توانایی-  صورت 
مسجد رسول الله مسافرت نماید، چنانکه  چنانکه 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: »الَ تَُشدُّ الرَِّحاُل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: »الَ تَُشدُّ الرَِّحاُل 
َهَذا،  َمْسِجِدي  َمَساِجَد:  ثاَلثَِة  إِلَى  َهَذا، إِالَّ  َمْسِجِدي  َمَساِجَد:  ثاَلثَِة  إِلَى  إِالَّ 
»بار  األَْقَصى«:  َوَمْسِجِد  الَْحَراِم  »بار َوَمْسِجِد  األَْقَصى«:  َوَمْسِجِد  الَْحَراِم  َوَمْسِجِد 
به سوی سه  به سوی سه سفر بسته نمی شود مگر  سفر بسته نمی شود مگر 
و  الحرام  مسجد  و  من  مسجد  و مسجد:  الحرام  مسجد  و  من  مسجد  مسجد: 

مسجد االقصی«.مسجد االقصی«.

سفر کردن برای 
زیارت مسجد
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مسلمانان بعد از رسول الله و به پیروی 
از ایشان توجه خاصی به بنای این مسجد 

داشتند.

این مسجد چندین بار توسط پادشاهان این مسجد چندین بار توسط پادشاهان 
یافته  توسعه  سعودی  عربستان  یافته کشور  توسعه  سعودی  عربستان  کشور 
های  توسعه  از  پس  و  اکنون  و  های است  توسعه  از  پس  و  اکنون  و  است 
مساحت  سعودی  عربستان  سعودی پادشاهی  عربستان  پادشاهی 
که  هایی  صحن  و  میادین  و  مسجد 
برای نماز در نظر گرفته شده بیشتر از 

500000 متر مربع است.

اين مسجد گنجایش یک اين مسجد گنجایش یک 

1.000.000
میلیون نمازگزار را در ساعات شلوغی دارد.
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بخش های مختلف 
این مسجد

مسجد قدیممسجد قدیم سالن هاسالن ها

توسعه هاتوسعه ها صحن هاصحن ها
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مسجد قدیم:مسجد قدیم:

عبارت از مسجدی است که رسول الله و اصحاب 
به  این مسجد  گزاردند،  می  نماز  آن  در  ایشان 
همان شکل و شمایل قدیم خویش حفظ شده 

است.
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سالن ها:سالن ها:

عبارت از دو منطقه رو بازی هستند که پشت 
سر هم بعد از مسجد قدیم قرار داشته و در 
همین  به  بودند،  مفروش  سنگریزه  با  گذشته 
خاطر السرحة را »الحصوة )سنگریزه(« نیز می 
قرار  چترهایی  مکان  این  در  امروزه  و  گویند 
داده شده که بصورت خودکار در طول روز باز 
می شوند تا نمازگزاران را در برابر نور خورشید 
حفاظت نمایند و در شب بخاطر تهویه مسجد 

بسته می شوند.
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توسعه ها:توسعه ها:

از ساختمان های دیگر مسجد هستند  عبارت 
که سالن ها را در بر گرفته اند.
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مساحتمساحت

 235,000 متر مربعمتر مربع
گنجایشگنجایش

450,000 نمازگزارنمازگزار

صحن ها:صحن ها:

برای  که  زیادی است  از مساحت های  عبارت 
نمازگزاران آماده شده است و با چترهایی که 
بطور خودکار باز و بسته می شوند پوشیده شده 
است تا به این صورت نمازگزاران را در برابر تابش 
نور خورشید حفاظت نماید به همراه تهویه برای 

تلطیف هوا برای نمازگزاران
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آمار و ارقام مربوط به مسجد نبوی

229
تعداد درهای ورودی تعداد درهای ورودی 

و خروجیو خروجی

196
تعداد گنبدهای ثابت تعداد گنبدهای ثابت 

و متحرکو متحرک

10 مناره هامناره ها

 10496
صندلی های صندلی های قرآن

 262
چترهای موجود در صحن چترهای موجود در صحن 

و داخل مسجدو داخل مسجد

424
پنکه های آب پاشپنکه های آب پاش
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نام حجره شریف بر خانه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص نام حجره شریف بر خانه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
اطالق اطالق می شود خانه ای که ایشان همراه می شود خانه ای که ایشان همراه 
دختر  عایشه  المؤمنین  ام  همسرش  دختر با  عایشه  المؤمنین  ام  همسرش  با 
ابوبکر صدیق رضی الله عنهما در آن می ابوبکر صدیق رضی الله عنهما در آن می 
زیست. الله متعال با قرار دادن قبر رسول زیست. الله متعال با قرار دادن قبر رسول 
الله الله ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص و دو یارش یعنی ابوبکر صدیق  و دو یارش یعنی ابوبکر صدیق 
در  عنهما  الله  رضی  خطاب  بن  عمر  در و  عنهما  الله  رضی  خطاب  بن  عمر  و 

حجره عایشه، او را گرامی داشت.حجره عایشه، او را گرامی داشت.

حجره شریف
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حجره شریف در جنوب شرقی مسجد نبوی حجره شریف در جنوب شرقی مسجد نبوی 
بر  دارد و درب آن مستقیما  بر قرار  دارد و درب آن مستقیما  قرار  شریفشریف 

روضه شریف باز می شود.روضه شریف باز می شود.

از این رو رسول الله از این رو رسول الله ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص گاهی اوقات که  گاهی اوقات که 
را  بود، سرش  معتکف  را در مسجد خویش  بود، سرش  معتکف  در مسجد خویش 
وارد حجره عایشه می کرد تا عایشه رضی وارد حجره عایشه می کرد تا عایشه رضی 

الله عنها آن را برای ایشان شانه نماید.الله عنها آن را برای ایشان شانه نماید.
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رسول الله ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص دوران بیماری منجر به  دوران بیماری منجر به 
وفات خویش را در حجره عایشه به سر وفات خویش را در حجره عایشه به سر 
بردند، زیرا پیش از آن از امهات المؤمنین بردند، زیرا پیش از آن از امهات المؤمنین 
اجازه گرفتند تا در خانه عایشه رضی الله اجازه گرفتند تا در خانه عایشه رضی الله 
عنها پرستاری شوند و آنها نیز اجازه دادند. عنها پرستاری شوند و آنها نیز اجازه دادند. 
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وقتی رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص از دنیا رفتند همانجایی وقتی رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص از دنیا رفتند همانجایی 
دفن شدند که وفات یافتند،دفن شدند که وفات یافتند، زیرا خود ایشان  زیرا خود ایشان 
فرموده بودند: »هر پیامبری آنجایی دفن فرموده بودند: »هر پیامبری آنجایی دفن 
می شود که وفات یابد« و ایشان در این می شود که وفات یابد« و ایشان در این 

حجره دفن شدند.حجره دفن شدند.

سپس دو یار با وفای ایشان یعنی ابوبکر سپس دو یار با وفای ایشان یعنی ابوبکر 
صدیق و عمر بن خطاب در آنجا دفن شدند.صدیق و عمر بن خطاب در آنجا دفن شدند.
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حجره پیامبر در ابتدا خارج از مسجد قرار داشت حجره پیامبر در ابتدا خارج از مسجد قرار داشت 
اما با توسعه هایی که بعدا صورت گرفت، حجره اما با توسعه هایی که بعدا صورت گرفت، حجره 

نیز در ضمن مسجد جای گرفت.نیز در ضمن مسجد جای گرفت.

مسلمانان توجه ویژه ای به مراقبت از حجره مسلمانان توجه ویژه ای به مراقبت از حجره 
شریفشریف داشته و دارند تا مبادا در نتیجه باران  داشته و دارند تا مبادا در نتیجه باران 

و سیل و حمله دشمنان اسالم آسیب ببیند.و سیل و حمله دشمنان اسالم آسیب ببیند.

این کار با ساخت بنا و دیوارهایی انجام شد که این کار با ساخت بنا و دیوارهایی انجام شد که 
حجره شریف را که بر صاحبش برترین سالمها حجره شریف را که بر صاحبش برترین سالمها 
نیز حافظ  باد حفاظت می کرد و  نیز حافظ و درودها  باد حفاظت می کرد و  و درودها 
وصیت رسول الله بود مبنی بر اینکه قبر ایشان وصیت رسول الله بود مبنی بر اینکه قبر ایشان 
محل جشن و مکانی برای شرک و عبادت غیر محل جشن و مکانی برای شرک و عبادت غیر 

الله قرار نگیرد.الله قرار نگیرد.
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امروزه بر باالی حجره گنبدی سبز رنگ را امروزه بر باالی حجره گنبدی سبز رنگ را 
مشاهده می کنیم که حجره را مشخص مشاهده می کنیم که حجره را مشخص 
سال  در  گنبد  سال این  در  گنبد  این  کند،  می  متمایز  کند، و  می  متمایز  و 

12531253ه سبز رنگ شد.ه سبز رنگ شد.

32



برای کسی که به مدینه می رود مستحب برای کسی که به مدینه می رود مستحب 
است که قبر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص را زیارت است که قبر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص را زیارت 

نموده و به ایشان سالم بفرستد.نموده و به ایشان سالم بفرستد.

سالم بر
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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چگونگی زیارت قبر 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص

از باب السالم که در ابتدای مسجد نبوی از باب السالم که در ابتدای مسجد نبوی 1
با  با در جهت شرق قرار دارد وارد شده و  در جهت شرق قرار دارد وارد شده و 
آرامش و وقار به سمت روضه ایشان می آرامش و وقار به سمت روضه ایشان می 

رویروی
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مکان 2 به  یعنی  نبوی  حجره  روبروی  مکان وقتی  به  یعنی  نبوی  حجره  روبروی  وقتی 
می  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  به  رسیدی  ایشان  می قبر  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  به  رسیدی  ایشان  قبر 
ورحمة  الله  رسول  يا  عليك  ورحمة )السالم  الله  رسول  يا  عليك  )السالم  گویی: گویی: 
می فرستی  درود  ایشان  بر  و  می فرستی   درود  ایشان  بر  و  وبركاته(  وبركاته(الله  الله 
و می توانی از این الفاظ نیز استفاده کنی: و می توانی از این الفاظ نیز استفاده کنی: 
)السالم عليك يا نبي الله، السالم عليك يا خيرة )السالم عليك يا نبي الله، السالم عليك يا خيرة 
الله من خلقه، السالم عليك يا سيد المرسلين الله من خلقه، السالم عليك يا سيد المرسلين 
الرسالة  أنك قد بلغت  المتقين، أشهد  الرسالة وإمام  أنك قد بلغت  المتقين، أشهد  وإمام 
وأديت األمانة، ونصحت األمة، وجاهدت في وأديت األمانة، ونصحت األمة، وجاهدت في 
الله حق جهاده، اللهم صل على محمد وعلى الله حق جهاده، اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 

آل إبراهيم إنك حميد مجيد(.آل إبراهيم إنك حميد مجيد(.
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3
4

سپس گامی برداشته و به ابوبکر صدیق سپس گامی برداشته و به ابوبکر صدیق 
سالم می گویی.سالم می گویی.

سپس گام دیگری برداشته و به عمر بن سپس گام دیگری برداشته و به عمر بن 
خطاب سالم می گویی.خطاب سالم می گویی.
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صدای 5 و  بایستی  ادب  و  احترام  با  صدای باید  و  بایستی  ادب  و  احترام  با  باید 
خویش را باال نبری.خویش را باال نبری.

الله ملسو هيلع هللا ىلص چه در حال حیات  الله ملسو هيلع هللا ىلص چه در حال حیات زیرا رسول  زیرا رسول 
و  بوده  احترام  مورد  از مرگ  بعد  و و چه  بوده  احترام  مورد  از مرگ  بعد  و چه 
بزرگ هستند بزرگ هستند و الله متعال فرموده است: و الله متعال فرموده است: 

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
مؤمنان،  »ای  مؤمنان،   »ای   .]3-٢ ]الحجرات:  ائ(   ى  ى 
صدایتان را از صداى پیامبر بلندتر نكنید؛ صدایتان را از صداى پیامبر بلندتر نكنید؛ 
برخى  با  شما  از  برخى  كه  همچنان  برخى و  با  شما  از  برخى  كه  همچنان  و 
دیگر بلند سخن مى گویید، با او به صداى دیگر بلند سخن مى گویید، با او به صداى 
بلند سخن نگویید. مبادا بى آنكه بدانید، بلند سخن نگویید. مبادا بى آنكه بدانید، 
اعمالتان تباه گردد.)اعمالتان تباه گردد.)٢٢( کسانی که صدای ( کسانی که صدای 
خود را نزد رسول الله پایین می آورند، الله خود را نزد رسول الله پایین می آورند، الله 
دل هایشان را برای پرهیزگاری آزموده ]و دل هایشان را برای پرهیزگاری آزموده ]و 
پاداش  و  آمرزش  است.  گردانده[  پاداش خالص  و  آمرزش  است.  گردانده[  خالص 

بزرگی برایشان ]در پیش[ است.)بزرگی برایشان ]در پیش[ است.)٣٣(«.(«.
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6

7

هنگام سالم دادن تا می توانی نزدیک به هنگام سالم دادن تا می توانی نزدیک به 
ایشان می ایستی و رویت بسوی قبر باشد.ایشان می ایستی و رویت بسوی قبر باشد.

زائر باید مدت کوتاهی را برای سالم کردن زائر باید مدت کوتاهی را برای سالم کردن 
توقف نماید تا توقف نماید تا بهبه  سایر زائرین نیز فرصت سایر زائرین نیز فرصت 
سالم کردن برسد و موجب شلوغی مکان سالم کردن برسد و موجب شلوغی مکان 

و باال رفتن صداها نشود.و باال رفتن صداها نشود.
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10

8
9

نباید قبر یا اطراف نباید قبر یا اطراف آن را لمس نمایدآن را لمس نماید

سپس همانطور که با آرامش سپس همانطور که با آرامش 
به همان  وارد شد  به همان   وارد شد  وقار  وقارو  و 
آن  تا  شود  خارج  آن صورت  تا  شود  خارج  صورت 
مکان برای سایر مسلمانان مکان برای سایر مسلمانان 
باز شود و آنها نیز بتوانند باز شود و آنها نیز بتوانند 
درود  درود   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  الله بر  رسول  بر 

بفرستند.بفرستند.

نباید از رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حاجتی بخواهد نباید از رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حاجتی بخواهد 
یا درخواست رفع مشکل یا بیماری نماید، یا درخواست رفع مشکل یا بیماری نماید، 
زیرا هیچ یک از اینها جز از الله متعال که زیرا هیچ یک از اینها جز از الله متعال که 
زنده جاوید است از کس دیگری خواسته زنده جاوید است از کس دیگری خواسته 
نمی شود و رسول الله نمی شود و رسول الله ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص پیام آور توحید  پیام آور توحید 

بوده و شرک را نفی کرد.بوده و شرک را نفی کرد.
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نبوی  مسجد  از  بخشی  شریف  نبوی روضه  مسجد  از  بخشی  شریف  روضه 
است که در ابتدای مسجد قرار دارد و است که در ابتدای مسجد قرار دارد و 
از خانه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص )حجره شریف( از خانه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص )حجره شریف( 

تا منبر ایشان امتداد دارد.تا منبر ایشان امتداد دارد.

روضه شریف
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روضه مکان بسیار بزرگ و ارزشمندی روضه مکان بسیار بزرگ و ارزشمندی 
است است و در آن مکان رحمات و برکات نازل و در آن مکان رحمات و برکات نازل 
می شود، آنجا که رسول الله و اصحابش می شود، آنجا که رسول الله و اصحابش 
نماز خوانده و  تمام احوال خویش  نماز خوانده و در  تمام احوال خویش  در 

دعا کرده و الله را یاد می کردند.دعا کرده و الله را یاد می کردند.

روضه برترین بخش مسجد نبوی شریف روضه برترین بخش مسجد نبوی شریف 
است.است.

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: »َما بَيَْن بَيِْتي »َما بَيَْن بَيِْتي 
َوِمْنبَِري َرْوَضٌة ِمْن ِريَاِض الَجنَِّة«: »میان َوِمْنبَِري َرْوَضٌة ِمْن ِريَاِض الَجنَِّة«: »میان 
خانه من و منبر من باغی از باغ های خانه من و منبر من باغی از باغ های 

بهشت است«.بهشت است«.
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چطور باغی از باغ های چطور باغی از باغ های 

بهشت است؟بهشت است؟

این مکان در دریافت این مکان در دریافت سعادت و آرامش سعادت و آرامش 
برای کسی که در آنجا بنشیند همانند باغ برای کسی که در آنجا بنشیند همانند باغ 

های بهشت است.های بهشت است.

نماز  و  کردن  عبادت  که  صورت  این  نماز به  و  کردن  عبادت  که  صورت  این  به 
خواندنخواندن در آن عاملی است که فرد را به  در آن عاملی است که فرد را به 

باغ بهشت سوق می دهد.باغ بهشت سوق می دهد.
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از آنجا که خیلی ها دوست دارند در روضه شریف از آنجا که خیلی ها دوست دارند در روضه شریف 
نماز بخوانند و برای کم کردن ازدحام ترتیبینماز بخوانند و برای کم کردن ازدحام ترتیبی اتخاذ  اتخاذ 
شده به این صورت که کسانی که مایل به زیارت شده به این صورت که کسانی که مایل به زیارت 
روضه هستند می توانند از طریق اپلیکیشن هایروضه هستند می توانند از طریق اپلیکیشن های  
رسمی که در آن زمان ومکان ورود به روضه مشخص رسمی که در آن زمان ومکان ورود به روضه مشخص 

شده، آن را رزرو نمایند.شده، آن را رزرو نمایند.

چگونه در روضه 
شریف نماز بگزارم؟
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توصیه هایی هنگام 
ورود به مسجد نبوی

ای  بگونه  درها  ای اغلب   بگونه  درها  اغلب  
با  توان  می  که  با هستند  توان  می  که  هستند 

ویلچر نیز وارد شدویلچر نیز وارد شد

و  مسن  افراد  جابجایی  برای  و ویلچرهایی  مسن  افراد  جابجایی  برای  ویلچرهایی 
اصلی  درهای  کنار  در  ویلچر  اصلی   درهای  کنار  در  ویلچر  به  بهنیازمند  نیازمند 

داخل مسجد آماده شده است.داخل مسجد آماده شده است.
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هنگام ورود به مسجد می توانی هنگام ورود به مسجد می توانی 
کفشت را در کنار در مسجد در کفشت را در کنار در مسجد در 
مکانهایی که برای آن اختصاص مکانهایی که برای آن اختصاص 
یافته یا جاکفشی های موجود یافته یا جاکفشی های موجود 

در داخل مسجد قرار دهی.در داخل مسجد قرار دهی.

فقط شماره جا کفشی را به یاد فقط شماره جا کفشی را به یاد 
داشته باش و فراموش نکن، زیرا داشته باش و فراموش نکن، زیرا 
مکان ها شبیه به هم هستند.مکان ها شبیه به هم هستند.

لطفا کفش های خود را در جایی غیر از لطفا کفش های خود را در جایی غیر از 
مکانی که برایش تعبیه شده قرار ندهید.مکانی که برایش تعبیه شده قرار ندهید.
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کردن  افطار  کردن   افطار  برای  برایمعموال  معموال 
در  داران سفره هایی  در روزه  داران سفره هایی  روزه 
روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزهای دوشنبه و پنجشنبه 
پهن  نبوی  داخل مسجد  پهن در  نبوی  داخل مسجد  در 

می شودمی شود
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با رعایت باالترین استانداردهای ایمنی و با رعایت باالترین استانداردهای ایمنی و 
پاکی وارد مسجد نبوی می شودپاکی وارد مسجد نبوی می شود

در  موجود  شرب  آبهای  در تمام  موجود  شرب  آبهای  تمام 
مسجد نبوی، زمزم است که مسجد نبوی، زمزم است که 
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به خاطر داشته باش که این مکان، محلی به خاطر داشته باش که این مکان، محلی 
است که رسول الله و اصحاب بزرگوارش، است که رسول الله و اصحاب بزرگوارش، 
همان عزیزانی که پیوسته و در تمام احوال همان عزیزانی که پیوسته و در تمام احوال 
الله را یاد می کردند، در آن قدم نهاده اند الله را یاد می کردند، در آن قدم نهاده اند 
و قبر شریف پیامبر نیز نزدیک توست، و قبر شریف پیامبر نیز نزدیک توست، 
پس از این لحظات بهره کامل ببر و از باال پس از این لحظات بهره کامل ببر و از باال 
بردن صدا و خندیدن و مشغول شدن با بردن صدا و خندیدن و مشغول شدن با 

گوشی پرهیز کن.گوشی پرهیز کن.
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در داخل مسجد نبوی برای آموزش و حفظ در داخل مسجد نبوی برای آموزش و حفظ 
که  دارد  که وجود  دارد  وجود  هایی  حلقه  کریم  هایی قرآن  حلقه  کریم  قرآن 
معلمان متخصصی در آن اقدام به تدریس معلمان متخصصی در آن اقدام به تدریس 

می نمایند.می نمایند.
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وقتی چیزی بر روی سجاده یا سنگ مسجد وقتی چیزی بر روی سجاده یا سنگ مسجد 
می افتد که به کثیف شدن آن منجر می می افتد که به کثیف شدن آن منجر می 
شود شود از مسئول نظافت بخواهید تا آن را از مسئول نظافت بخواهید تا آن را 

تمیز کند.تمیز کند.
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راهروهای داخل مسجد برای عبور و مرور راهروهای داخل مسجد برای عبور و مرور 
هستند و نماز خواندن درهستند و نماز خواندن در آنها مانع حرکت  آنها مانع حرکت 

و موجب ایجاد ازدحام است.و موجب ایجاد ازدحام است.
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در صحن های بیرونی مسجد وضوخانه  هایی در صحن های بیرونی مسجد وضوخانه  هایی 
تعبیه شده تا نمازگزار زحمت رفتن به توالت تعبیه شده تا نمازگزار زحمت رفتن به توالت 

های بیرونی را نکشد.های بیرونی را نکشد.
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و و  نخورید  ُسر  صحن  در  که  باشید  نخورید مواظب  ُسر  صحن  در  که  باشید  مواظب 
از کفش هایی استفاده نکنید که موجب ُسر از کفش هایی استفاده نکنید که موجب ُسر 

خوردن شود.خوردن شود.

در صحن های حرم در صحن های حرم  از دخانیات  از دخانیات استفاده  استفاده 
ممنوع استممنوع است
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حواستان باشد اگر در صحن جنوبی مسجد حواستان باشد اگر در صحن جنوبی مسجد 
نماز می خوانید نماز می خوانید در هنگام نماز جماعت در هنگام نماز جماعت 
جلوتر از امام قرار نگیرید، برای این کار جلوتر از امام قرار نگیرید، برای این کار 
در  که  راهنمایی  تابلوهای  از  توانید  در می  که  راهنمایی  تابلوهای  از  توانید  می 

صحن قرار گرفته استفاده کنید.صحن قرار گرفته استفاده کنید.
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شماره تمام درهای مسجد در کنار آن به شماره تمام درهای مسجد در کنار آن به 
وضوح نوشته شده است وضوح نوشته شده است و شما می توانید و شما می توانید 
از طریق آن شماره ها به درب مورد نظر از طریق آن شماره ها به درب مورد نظر 

خویش برسید.خویش برسید.
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شماره  النبی  مسجد  صحن  درهای  شماره برای  النبی  مسجد  صحن  درهای  برای 
هایی در نظر گرفته شده است که بر روی هایی در نظر گرفته شده است که بر روی 
قرار   مسجد  صحن  بیرونی  دیوار  قراردرهای  مسجد  صحن  بیرونی  دیوار  درهای 
گرفته اند و با شماره درهای مسجد النبی گرفته اند و با شماره درهای مسجد النبی 

تفاوت دارند.تفاوت دارند.
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اگر نیازمند اگر نیازمند مراجعه به پزشکمراجعه به پزشک شدید دو  شدید دو 
مرکز درمانی در اطراف صحن های حرم مرکز درمانی در اطراف صحن های حرم 

قرار گرفته است.قرار گرفته است.
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دنبال  یا  ندارید  پا  به  کفشی  که  دنبال در صورتی  یا  ندارید  پا  به  کفشی  که  در صورتی 
کفش خود می گردید کفش خود می گردید سعی کنید بر سنگهای سعی کنید بر سنگهای 

سفید راه بروید که خنک هستند.سفید راه بروید که خنک هستند.

از راه رفتن با پای برهنه بر روی سنگ های از راه رفتن با پای برهنه بر روی سنگ های 
سیاه یا رنگی خودداری نمایید زیرا بهسیاه یا رنگی خودداری نمایید زیرا به شدت  شدت 

داغ هستند.داغ هستند.

راه رفتن با پای برهنه در صحن هاراه رفتن با پای برهنه در صحن ها
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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 

60



به  رجوع  با  را  راهنماها  سایر  توانید  می  شما 

نمودن در  )کلیک  با  سایت وزارت حج و عمره 

تمام  راهنماها  این  در  نمایید.  دریافت  اینجا( 

موارد و توضیحاتی را که باعث می شود مناسک 

حج را به آسانی و با خاطری آسوده انجام دهید 

نمود. خواهید  دریافت 

شریک استراتژیک

شركاى ما در موفقيت

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


و سعی  اعمال  خداوند 

فرماید قبول  را  شما 

آگاهی های  و  اطالعات  دریافت  برای 

مجازی  فضای  در  ما  حساب  بیشتر 

کنید دنبال 


