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يتوفر هذا الدليل باللغات التالية 
: بالنقر عليها  ويمكنك تحميلها 
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فهرس

معالم مكة
التوعوي

المطلوبة       الصفحة  إلى  للوصول  العنوان  على  اضغط 

جبل ثور

جامع أم المؤمنين 
السيدة عائشة رضي الله 

عنها ميقات التنعيم

جبل النور وغار حراء
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البيعة  مسجد 
)الجمرات(

جامع عائشة الراجحي

متحف برج 
الساعة

معرض كسوة الكعبة

أرقام تهمك
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ف على بعض  في هذا الدليل ستتعرَّ
المعالم في مكة المكرمة.
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جبل النور 
وغار حراء

هو المكان الذي أكرم اللُه فيه  	
ة. ه محمًدا  بمقام النبوَّ نبيَّ

هناك  	 وقته  يقضي  كان  حيث 
في عبادة ربه، والتفكر في خلق 

الله.
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حين  	 البشرية  تاريخ  تغير  وفيه 
على  الله  من  بالوحي  جبريل  نزل 

 . محمد 
چ  	 چ  چ  ( نزل:  ما  أول  وكان 

ڎ ڎ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ
ک  ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ 

]العلق:5[.   ) گ گ 
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شمال المسجد الحرام، في أعلى 
النور. جبل 

وهو عبارة عن:

مال. فجوٍة باُبها نحو الشَّ

تتسع لقرابة 9 أشخاص جالسين. 	

متوسطة. 	 قامة  بمقدار  ارتفاعها 

موقع غار حراء: 

بينه وبين مكة:

4.8 كلم تقريًبا.
ارتفاعه عن سطح األرض:

634 م تقريًبا.
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من  وال  الحج  أحكام  من  ليس 
ويصعب  الغار،  زيارة  مستحباته 
السن  كبار  على  إليه  الوصول 

والمرضى.
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جبل ثور

المسجد  	 جنوب  ثور  جبل  يقع 
الحرام.

يبعد 4 كلم عن مكة المكرمة 	
يبلغ ارتفاعه 748 م تقريًبا. 	
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يقع غار ثور في هذا الجبل

رسول  فيه  مكث  الذي  الغار  وهو 
الله  مع صاحبه أبي بكر الصديق 
h ثالث لياٍل في هجرته إلى المدينة 

المنورة مختفًيا عن أعين المشركين،
ومعية الله تحرسه وتحفظه.

ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعالى:  قال 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ(  ]التوبة:40[.
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غار ثور عبارة عن:
1.25 م 	 صخرة مجوفة، بارتفاع 
وله فتحتان:  	

    من جهتي الشرق والغرب.
ويقع في: 	

ثور. الشمالية أعلى جبل  الجهة     

من  أو  الحج  أحكام  من  ليس 
المستحبات زيارة الغار.

ويصعب الوصول إلى غار ثور لكبار 
السن والمرضى لطول المسافة 
وصعوبة المشي والوصول إليه.
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المكان  في  أقيم  تاريخي  جامع 
المؤمنين  أم  منه  أحرمت  الذي 
 i الصديق  بكر  أبي  بنت  عائشة 

الوداع. حجة  بعد  لعمرتها 

جامع أم المؤمنين 
السيدة عائشة

رضي الله عنها
ميقات التنعيم
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يقع في الجزء الغربي من مكة  	
المكرمة.

الحرم  	 عن  7 كلم  يبعد مسافة 
المكي.

من  	 الحرم،  حدود  أحد  وهو 
الغربي. الشمال 

للحج  	 مكة  أهالي  منه  ُيحرم 
خارج  نقطة  أقرب  ألنه  والعمرة 

لهم. بالنسبة  الحرم 
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أول بناء لهذا المسجد:
هـ(  240( المتوكل  الخليفة  في عهد 

أعيد بناؤه:
الله. رحمه  الملك فهد  في عهد 

يحرم من التنعيم من أراد تكرار العمرة 
تطبيق  عبر  والتصريح  اإلذن  أخذ  بعد 

توكلنا واعتمرنا .

لتحميل تطبيق: توكلنا واعتمرنا 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


مسجد أثري صغير بني في المكان 
)سكان  األنصار  فيه  التقى  الذي 
المدينة( بالنبي  في الحج وتعهدوا 
إذا  ويحموه  ينصروه  بأن  وبايعوه  له 

إليهم. وهاجر  انتقل 

 مسجد البيعة 
)الجمرات(
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أول من بناُه:
الخليفُة العباسي أبو جعفر المنصور، 

144هـ. عام 

موقعه:
جمرة  من  تقريًبا  م   500 بعد  على 

الكبرى. العقبة 
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وهو عبارة عن:
ى بال سقف , فيه محراب وفناء. مصلًّ

ببعـــض  المســـجد  هـــذا  يحتفـــظ 
نقوشـــه اإلنشـــائية األثرية حتى 

اآلن.
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يمثـــل هـــذا الجامـــع أنموذًجـــا  	
المتكاملـــة. الجوامـــع  لبنـــاء 

ُيعـــدُّ أحـــد أكبر جوامـــع منطقة  	
المكرمة. مكـــة 

ويتميـــز بخدماتـــه المتعـــددة  	
المتنوعـــة. وأنشـــطته 

 جامع
عائشة الراجحي

19



الموقع:
حي النسيم بمكة المكرمة

تاريخ االفتتاح:

1434هـ
مساحة الجامع:

60.864م2
المساحة الخارجية:

10.000م2

عدد المصلين:

47000 مصلٍّ
عدد الطوابق:

6 طوابق
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يتميز هذا الجامع ِبـ:
تقديم البرامج االجتماعية. 	
تقديم البرامج التعليمية. 	
إتاحـــة خدمـــات التطـــوع فـــي  	

المواســـم.
اســـتقبال الوفـــود مـــن الداخـــل  	

والخـــارج.
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وآليات  مراحل  يعرض  معرض 
حياكة كسوة الكعبة المشرفة 
وتاريخها وما فيها من اآليات 

والنقوش.

معرض
كسوة الكعبة
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يمكن للزائر:
اآليات  	 على  قرب  عن  االطالع 

فة. المكتوبة على الكسوة المشرَّ
الكسوة  	 تفاصيل  مشاهدة 

األربعة. الكعبة  لجوانب 
استعراض تاريخ الكسوة وبعض  	

القديمة. قطعها 
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المملكة  	 جهود  على  االطالع 
خدمة  في  السعودية  العربية 

وكسوتها. الكعبة 
لمراحل  	 مرئي  عرض  مشاهدة 

المملكة،  في  الكسوة  صناعة 
استبدالها. ومراحل 

24



للزوار في بعض األوقات  يمكن 
كسوة  حياكة  في  المشاركة 

الكعبة.
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يقع مصنع الكسوة ومعرضها 
في مكة المكرمة على طريق 

جدة.

اضغط هنا للوصول للموقع

موقعه:
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https://goo.gl/maps/bb65UVufcbESSbPS6


برج  شرفة  في  يقع  فلكي  متحف 
الساعة.

في أعلى نقطة في مكة المكرمة.

متحف
برج الساعة

االفتتاح:
في رمضان 1440هـ
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أدوار المتحف:
الدور األول: 	

لعرض ما يتعلق بساعة مكة 
)اإلنشاء، الخصائص، التقنيات(
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الدور الثاني: 	
لعرض ما يتعلق بقياس الوقت.

وابتكارات اإلنسان ومحاوالته لمعرفة 
الوقت.

29



الدور الثالث: 	
للشـــمس واألرض والقمـــر ومـــا 

ــا. يتعلـــق بهـ
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الدور الرابع: 	
لعرض ما يتعلـــق بالكون عموًما 
) النجـــوم، األبراج، الكواكب، الظواهر 

الفلكية (.

المسلمين  علماء  دور  المعرض  يبرز 
في علوم الفضاء.
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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( 
ستجد في هذه األدلة جميع اإلرشادات 
ر لك أداء المناسك  والتوجيهات التي ُتيسِّ

واطمئنان.  يسر  بكل 

الشريك االستراتيجي

شركاؤنا في النجاح

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


تقبل الله 
أعمالــكم 
وسعيكم 

للمزيد من المعلومات 
التوعوية 

تابعونا على حسابنا
في تويتر


