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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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فهرس راهنمای خدمان 
مسجد نبوی

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

ترجمه خطبه های ترجمه خطبه های 
جمعهجمعه

حلقه های حفظ قرآن حلقه های حفظ قرآن 
برای زائرانبرای زائران

قرآن های ترجمه قرآن های ترجمه 
شدهشده
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دفتر راهنمایی دفتر راهنمایی 
افراد گم شدهافراد گم شده

وسایل گم شدهوسایل گم شده

کودکان گم شدهکودکان گم شده

کتابخانه مسجد نبویکتابخانه مسجد نبوی

چترهای بزرگچترهای بزرگ

راهنمای زن در راهنمای زن در 
مسجد نبویمسجد نبوی
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مورد شماره های 
شما نياز 

قبرستان بقیعقبرستان بقیع

پارکینگ خودروهاپارکینگ خودروها
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در این راهنما با بارزترین و مهمترین 

خدمات مسجد نبوی آشنا خواهید شد
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ترجمه خطبه های 
جمعه

بطور  جمعه  های  بطور خطبه  جمعه  های  خطبه 
امواج  طریق  از  مستقیممستقیم 
زیر  های  زبان  به  رادیو 

صورت می گیرد:

انگلیسی 

فرانسوی 

هوسا 

تركی 

اردو 

ماالیی 

فارسی 

FM 105.5

FM 99.5

FM 107.3

FM 107

FM 105

FM 99

FM 107
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مسجد  زائران  برای  بزرگ  مسجد خدمتی  زائران  برای  بزرگ  خدمتی 
نبوی.نبوی.

وارد مسجد که می شوید حلقه های 
متعددی را در اطراف مسجد مشاهده 
می کنید. این حلقه ها برای خدمت 
زائران و تصحیح و درست کردن  به 
تالوت آنها ایجاد شده و از سوره حمد 

شروع می شود.

حلقههای حفظ قرآن 
برای زائران

8



به  ها  قرآن  انواع  نبوی  مسجد  به در  ها  قرآن  انواع  نبوی  مسجد  در 
تناسب تعداد زبان ها و نیازهای مردم تناسب تعداد زبان ها و نیازهای مردم 
و نیز تعدادیو نیز تعدادی از ترجمه های تفاسیر 
قرآن و نیز قرآن هایی به خط بریل 

برای افراد نابینا تعبیه شده است.

مسجد  در  موجود  های  قرآن  مسجد تمام  در  موجود  های  قرآن  تمام 
وقف مسجد بوده و خارج کردن آنها وقف مسجد بوده و خارج کردن آنها 

از مسجد جایز نیست.از مسجد جایز نیست.

قرآن های ترجمه شده
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کسی که گم شده یا کسی که به دنبال 
گم شده ای می گردد یا زائری را پیدا 
کرده و نمی تواند او را راهنمایی نماید 
بهتر است که به اداره راهنمایی افراد  اداره راهنمایی افراد 
گم شده که در یکی از مکان های زیر گم شده که در یکی از مکان های زیر 

قرار دارد برود:قرار دارد برود:

دفتر راهنمایی افراد گم شده

ساختمان شماره )1( واقع در جنوب 
))2121أ(أ(.  درب  خروجی  مسجد.  شرقی 

دیوار بقیع.
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نمازخانه  در  ای  نمازخانه اداره  در  ای  اداره 
شرقی زنان بهشرقی زنان به

کودکان گم شده

در کنار دیوار بقیع، مقابل درب 
صحن 3434 ج ج

شماره شماره 1313

دفتری اصلی برای حمایت دفتری اصلی برای حمایت 
از کودکان گم شدهاز کودکان گم شده

اداره ای در نمازخانه اداره ای در نمازخانه 
غربی زنانغربی زنان

شماره شماره 2929
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در صورتی که کودکی گم شده را 
پیدا کردید آن را به نزدیکترین کردید آن را به نزدیکترین 
نگهبان  به  و  برده  مسجد  مسجددر  در 
وظیفه  او  دهید،  تحویل  آن 
رساندن کودک به خانواده اش 

را بر عهده می-گیرد.

یک کارت شناسایی یا دستبند 
تهیه کنید و در آن نام کودک 
خود و نام خودتان و شماره 

تلفن خویش را مرقوم نمایید تا اگر خدایی 
نخواسته کودکتان گم شد، بتوان براحتی او بتوان براحتی او 

را به شما رساند.را به شما رساند.

نکته:نکته:
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262262 چتر بزرگ  چتر بزرگ با رنگبندی و طراحی 
شگفت انگیز در صحن های خارجی 
و در سالن های داخل مسجد وجود  وجود 
دارد که بر حسب نیاز و مصلحت باز دارد که بر حسب نیاز و مصلحت باز 

و بسته می شوند.و بسته می شوند.

چترهای 
بزرگ
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زائران  مراقبت  برای  روز  ابتدای  زائران در  مراقبت  برای  روز  ابتدای  در 
خورشید  نور  برابر  در  نمازگزاران  برابر و  در  نمازگزاران  و 
و باران باز شده و شب هنگام برای  و شب هنگام برای 
تهویه محل و مشاهده منظره آسمان، تهویه محل و مشاهده منظره آسمان، 

بسته می شود.
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حاجی و زائر باید حواسش به دارایی و 
بارهایش باشد، آنها را فراموش نکرده و 

گم نکند.
اگر کسی چیزی را گم کرده و می خواهد 
در مورد آن جستجو نماید به اداره اموال 
گم شده که وابسته به امنیت حرم است 

مراجعه نماید.

وسایل گم شده
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این اداره در خروجی صحن –این اداره در خروجی صحن –

اداره شماره اداره شماره 1818 قرار دارد قرار دارد
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اگر چیزی در نمازخانه زنان جا بماند یا زنان جا بماند یا 
گم شود به مدت یک هفتهگم شود به مدت یک هفته  در اداره بخش در اداره بخش 
زنان در مصالی شرقیزنان در مصالی شرقی نگه داری می شود 
و در صورتی که صاحبش یافت نشد به 

اداره اموال گم.اداره اموال گم.

اموال جامانده در 
نمازخانه زنان

این اداره در خروجی صحن –این اداره در خروجی صحن –

اداره شماره اداره شماره 1818 قرار دارد قرار دارد
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کتابخانه
مسجد نبوی

و  علم  قصر  نبوی  مسجد  و کتابخانه  علم  قصر  نبوی  مسجد  کتابخانه 
دانش دانش در مسجد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص است 
که طالبان علم و پژوهشگران و زائران 
مسجد النبی ملسو هيلع هللا ىلص به اختالف سن و 
می  آنجا  به  خویش  فرهنگ  و  سال 

روند.
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اولین بار این کتابخانه اولین بار این کتابخانه پیش از سال 
886هـ تاسیس شد.

و در دوران معاصر در سال و در دوران معاصر در سال 1352هـ 
باز تاسیس شد

تاسیس کتابخانهتاسیس کتابخانه
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کتابخانه مسجد نبوی در سطح مسجد کتابخانه مسجد نبوی در سطح مسجد 
قرار گرفته و می توان قرار گرفته و می توان از باب عتیق 
که باب شماره 11 است به آنجا رفت 
)-10أ(  برقی شماره  پله  از طریق  و 

خود را به آن رساند.

اما کتابخانه زنان در کنار درهای اما کتابخانه زنان در کنار درهای )24( 
یا )16( قرار دارد.

مکان کتابخانهمکان کتابخانه
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کتابخانه از ساعت 8 صبح 
تا 10 شب آماده استقبال 

از زائران است.

مساحت آن مساحت آن 

)744( متر مربع است.

از   بیشتر  کتابخانه  از  این  بیشتر  کتابخانه  این 
در   کتاب   )172.548(

)71( طبقه بندی دارد.
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راهنمای زن در 
مسجد نبوی

دو نمازخانه بزرگ برای زنان اختصاص دو نمازخانه بزرگ برای زنان اختصاص 
یافته و در آن دو، صحن هایی ویژه یافته و در آن دو، صحن هایی ویژه 

زنان وجود دارد:زنان وجود دارد:

نمازخانه غربی نمازخانه غربی که می توان از طریق 
دِر شماره 13 تا دِر شماره 17د به آن 

رسید.

نمازخانه شمالی نمازخانه شمالی که می توان از طریق 
دِر شماره 23 تا دِر شماره 31ب خود 

را به آن رساند
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کتابخانه ای مملو از کتاب و خدمات 
علمی ویژه زنان وجود دارد که می ویژه زنان وجود دارد که می 
توان از طریق دِر شماره توان از طریق دِر شماره 1616 یا  یا 2424 به  به 

آن رسید.آن رسید.
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زنان می توانند روضه شریف را زیارت کرده و 
در آن نماز بگزارند و این کار از طریق رزرو آن 
در اپلیکیشن های رسمی زیر صورت می گیرد

)اعتمرنا( )توكلنا()اعتمرنا( )توكلنا(

و می توان از طریق درهای ))2525 و  و 2929(( در 
نمازخانه شرقی زنان خود را به آن رساند

28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
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در تمام جهات حرم دستشویی های 
زنانه نزدیک به محل نماز آنها تعبیه 
شده است و نشانه ای واضح مبنی بر 
اینکه آنجا دستشویی زنانه است قرار 

گرفته است.

شماره این دستشویی ها از قرار زیر شماره این دستشویی ها از قرار زیر 
است:است:

1111ب – ب – 99 –  – 1212أأشمال مسجد:شمال مسجد:

1313أأشرق مسجد:شرق مسجد:

77أ- أ- 77ببغرب مسجد:غرب مسجد:
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قبرستان بقیع

قبرستان مدینه منوره قبرستان مدینه منوره از زمان پیامبر 
ملسو هيلع هللا ىلص تا به امروز است.
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در آن مردگاندر آن مردگان زیادی در طول چندین 
پیشاپیش  در  که  اند  دفن شده  قرن 
آنها برخی از امهات المؤمنین و تعداد 

زیادی از صحابه کرام می باشند.

این قبرستاناین قبرستان در جنوب شرق مسجد 
نبوی .

مربع  متر   180000 و  گرفته  گرفتهقرار  قرار 
مساحت دارد.
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از این رو به آن بقیع می 
گویند که در گذشته این 
مکان در بر دارنده درختان 
بوده  متنوعی  و  متعدد 
مکان  به  بقیع  مکان و  به  بقیع  و  است 
شود  می  اطالق  شود بزرگی  می  اطالق  بزرگی 
که انواع درختان را در بر که انواع درختان را در بر 

دارد.دارد.

از  بعد  میتوانند  مردان 
تا ساعت 9 و  نماز صبح 
بعد از نماز عصر به مدت 
را  آن  ساعت  نیم  و  یک 

زیارت کنند

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص به کثرت به کثرت 
به زیارت اهل بقیع رفته به زیارت اهل بقیع رفته 
و برای ایشان دعا می کردو برای ایشان دعا می کرد
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پارکینگ خودروها با ظرفیت 4300 خودرو 
در 24 واحد شامل 11 واحد در طبقه باال 
و 13 واحد در زیرزمین توزیع شده است 
اشتراک  برای  این تعداد 12 واحد  از  که 
ساالنه و ماهانه و 12 واحد برای توقف 
ساعتی اختصاص داده شده است. دسترسی 
از طریق 6 ورودی که  پارکینگها  این  به 
به خیابانهای اصلی اطراف مسجد النبی 

مرتبط است، میسر است.

پارکینگ 

خودروها
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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 
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به  رجوع  با  را  راهنماها  سایر  توانید  می  شما 

نمودن در  )کلیک  با  و عمره  سایت وزارت حج 

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 


