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يتوفر هذا الدليل باللغات التالية 
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فهرس دليل خدمات

المسجد النبوي

المطلوبة       الصفحة  إلى  للوصول  العنوان  على  اضغط 

ترجمات خطبة 
الجمعة

حلقات تحفيظ 
القرآن للزوار

مصاحف باللغات
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مكتب إرشاد 
التائهين

المفقودات

األطفال التائهون

مكتبة المسجد 
النبوي

المظالت العمالقة

دليل المرأة في 
المسجد النبوي

4



أرقام تهمك

مقبرة البقيع

مواقف السيارات
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ف  ستتعرَّ الدليل  هذا  في 
المرتبطة  الخدمات  أهم  على 
يتعلق  وما  النبوي  بالمسجد 
بها من معلومات وتوجيهات 

وإرشادات.
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ترجمات
خطبة الجمعة

تتم ترجمة خطبة الجمعة 
بطريقة مباشرة عبر موجات 

الراديو باللغات التالية:

اإلنجليزية

الفرنسية

الهوسا

التركية

أوردو

مالوي

الفارسية

FM 105.5

FM 99.5

FM 107.3

FM 107

FM 105

FM 99

FM 107
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خدمة عظيمة تقدم لزوار المسجد 
النبوي.

فستجد عند دخولك المسجد العديد 
جهات  في  الموزعة  الحلقات  من 
للزوار  والتي وضعت خدمة  المسجد، 
بدًءا من  تالوتهم وتحسينها  لتصحيح 

سورة الفاتحة.

حلقات تحفيظ 
القرآن للزوار
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أنواًعا  النبوي  المسجد  في  ستجد 
من المصاحف تناسب الناس بتعدد 
من  وعدًدا  واحتياجاتهم،  لغاتهم 
ترجمات تفسير القرآن بلغات متعددة، 

ومصاحف بلغة برايل للمكفوفين.

المسجد  في  المصاحف  جميع 
النبوي وقف على المسجد ال يجوز 

إخراجها منه. 

مصاحف باللغات
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شخص  عن  البحث  أراد  أو  تاه  من 
يمكنه  ولم  ضائًعا  زائًرا  وجد  أو  ضائع 
مكتب  إلى  التوجه  فعليه  مساعدته، 
المواقع  أحد  في  التائهين  إرشاد 

التالية:

مكتب إرشاد التائهين

المكتب: موقع 
جنوب شرق المسجد النبوي. مخرج 

باب )21أ(. عند سور البقيع.
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مكتب بمصلى 
النساء الشرقي

األطفال التائهون

عند سور البقيع، مقابل باب 
الساحة 34 ج.

رقم 13

المكتب الرئيس
لرعاية األطفال التائهين

مكتب بمصلى 
النساء الغربي 

رقم 29
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في حالة العثور على طفل 
ضائع، توجه به إلى أقرب 
المسجد،  أبواب  باب من 
سيتولى  الباب  ومراقب 

مهمة إيصاله إلى أهله.

احرص على وضع بطاقة 
تعريفية أو إسوارة تحمل 

اسمه واسمك ورقم 
هاتفك، حتى يسهل الوصول إليك 

ر الله.  عند فقدان االبن ال قدَّ

تنبيه:
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زخارف  ذات  عمالقة،  مظلة   262
وتصميم مهيب، تنتشر في الساحات 
داخل  السرحات  وفي  الخارجية 
المسجد، تفتح وتغلق حسب الحاجة 

والمصلحة.

المظالت 
العمالقة
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الزائرين  لوقاية  النهار  أول  تفتح 
والمطر. الشمس  حر  من   والمصلين 
المكان  لتهوية  مساًء  وتغلق 

واالستمتاع بمنظر السماء.
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على الحاج والزائر أن ينتبه لممتلكاته، 
والفقـــد. للنســـيان  يعرضهـــا   وال 
البحـــث  وأراد  شـــيًئا  فقـــد  مـــن 
مكتـــب  إلـــى  التوجـــه  فعليـــه  عنـــه 
الحـــرم. ألمـــن  التابـــع  المفقـــودات 

المفقودات
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مكتب المفقودات التابع ألمن الحرم

عند مخرج الساحة - مكتب رقم 
.)18(
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ما ُفقد في مصلى النساء يتم االحتفاظ 
به لمدة أسبوع في مكتب قسم النساء 
بالمصلى الشرقي، فإن لم يتم استالمه 

يحول إلى مكتب المفقودات .

المفقودات في
مصلى النساء

مكتب المفقودات التابع ألمن الحرم

عند مخرج الساحة - مكتب رقم 
.)18(
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مكتبة
المسجد النبوي

صرًحا  النبوي  المسجد  مكتبة  ُتعد 
للعلم والمعرفة في مسجد رسول 
الله m، يقصدها طلبة العلم والباحثون 
m على اختالف  النبي  وزوار مسجد 

أعمارهم وثقافاتهم.
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كان أول تأسيس للمكتبة قبل عام 
886 للهجرة.

العصر  في  تأسيسها  أعيد  وقد 
الحديث عام 1352هـ

المكتبة: تأسيس 
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في  النبوي  المسجد  مكتبة  تقع 
سطح المسجد، ويمكن الوصول لها 
 ،11 رقم  باب  العقيق، وهو  باب  من 
الكهربائي  السلم  من  إليها  والدخول 

رقم )10أ(.
أما مكتبة النساء فهي عند األبواب 

)24( أو )16(.

موقع المكتبة:
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وتعمل على مدار
24 ساعة.

مساحتها
)744( م2.

تحتوي المكتبة على أكثر 
من )172.548( كتاًبا 

في )71( تصنيًفا.
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دليل المرأة
في المسجد النبوي

يوجد مصليان كبيران للنساء  وفيهما 
ساحات خاصة بهن:

ويمكن  الغربية،  الجهة  مصلى 
 13 إليه من خالل باب رقم:  الوصول 

إلى باب رقم 17د.
ويمكن  الشمالية،  الجهة  مصلى 
الوصول له من خالل باب رقم 23 إلى 

باب رقم 31ب.
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توجد مكتبة عامرة بالكتب والخدمات 
العلمية خاصة بالنساء يمكن الوصول 

إليها من باب 16 أو 24.
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يمكن للنساء زيارة الروضة الشريفة 
والصالة بها، وذلك عن طريق الحجز 

في التطبيقات الرسمية:
)توكلنا( )اعتمرنا( 

ويمكن الوصول إليها من بابي
)25 - 29( في مصلى النساء 

الشرقي.
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بالنساء  الخاصة  المياه  دورات  تتوفر 
في كل جهات الحرم، قريًبا من أماكن 
الصالة الخاصة بهن، ويكون لها عالمة 

واضحة خاصة بالنساء.
وهي الدورات رقم:

11ب – 9 – 12أشمال المسجد:

13أشرق المسجد:

7أ- 7بغرب المسجد:
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مقبرة البقيع

عهد  منذ  النبوية  المدينة  مقبرة 
النبي m وإلى اليوم.
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على  األموات  من  الكثير  فيها  دفن 
العصور، وفي مقدمتهم بعض  مدى 
أمهات المؤمنين وعدد كبير من الصحابة 

الكرام رضي الله عنهم.

تقع في جنوب شرق المسجد النبوي.

وتبلغ مساحتها 180,000 م2

31



االسم:  بهذا  “البقيع”  سميت  وقد 
ألنها كانت قديًما تحوي العديد من 
األشجار، والبقيع هو المكان المتسع 

الذي تتنوع فيه األشجار.

كان m يكثر من زيارة أهل البقيع 
ويدعو لهم.
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أسفل  للسيارات  مواقف  تتوفر 
 4300 تستوعب  النبوي،  المسجد 
سيارة موزعة على 24 وحدة منها 11 
وحدة بالدور العلوي و13 وحدة بالدور 
الوحدات  تلك  من  مخصص  السفلي, 
السنوية  لالشتراكات  وحدة   12 عدد 
والشهرية و12 وحدة للوقوف النقدي 

بالساعة.
ويمكن الوصول لهذه المواقف من 
بالشوارع  مرتبطة  مداخل   6 خالل 

الرئيسة حول المسجد النبوي. 

مواقف 
السيارات
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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 
الرحمن ضيوف  استفسارات  عن  لإلجابة 
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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
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تقبل الله 
أعمالــكم 
وسعيكم 

للمزيد من المعلومات التوعوية 
تابعونا على حسابنا

في تويتر


