
   
  

 
في مكة الحرم امل4 قبلة املـسلم� ومـأوى أفئـدتهم، ويف املدينـة املنـورة ف ، عىل وجه األرض األماكن وأفضلأجملتقع يف مكة واملدينة     ..    ًشوقا إىل الحرم� 

، يف  ، وتـشعر الـنفس بالـسعادة والبهجـةبالفرحة والـرسورهناك Eتزج املشاعر   محمد عليه أفضل الصالة والسالم،الحرم النبوي مسجد خ: البرشية وقائد األمة
ًارة شوقا وحبا وتعظيT وأداءااملسجد راحة املسلم وسكينته وطPنينته، يتوافد املسلمون من كل مكان للزي ً ً  . ً لشعائر هللا وتقربا إليهً

 
 � و املسجد النبويعند زيارة املسجد الحرام واملفيدة واملعينة همة امل  أنقل بعض السنن واآلداب واملعلوماتة أنيرس� يف هذه الورقة املخترص �
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 . عليه وسلمصىل هللا أو زيارة بعض األماكن كقرب الرسول  األسودقد ال تتمكن من أداء بعض السنن كتقبيل الحجر يف املواسم وأوقات االزدحام :تنبيه * 
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 ويستحسن القراءة عن كيفية أداء )وهي من أفضل األعTل( أداء العمرة -

 .يف حال التعب والجهد فتأخ: أدائها أفضل والعمرة
 .)تعدل مائة ألف صالة(  اإلكثار من الصالة -
 .)سود وباب الكعبةب� الحجر األ( الدعاء عند امللتزم إن استطعت -

 بال إحرام  يف مكةالبقاء حال )سبوعاُأ: ويسمى (تكرار الطواف  يستحب -
 . بعد الطوافصيل ركعت� خلف املقامتوال اضطباع وال رمل ثم 

 . يسن أداء طواف الوداع للعمرة-
 .ودـر األســجـل الحـيـ يسن تقب-
 .يتوفر يف الحرم مساحات للصالة والجلوس يف القبو -
 .عند الحاجةtكنك استخدام العربات الكهربائية أو العادية :  يف املسعى -
 . للفتاوى عند أبواب الحرم مخصص هاتفيوجد -
 . tكن االستفادة من صناديق األمانات بجوار الحرم بسعر رمزي-

 .)تعدل ألف صالة(  اإلكثار من الصالة -
 وهـي متاحـة )رضسـجاد أخـ( الروضة الرشيفة والصالة فيهـاالذهاب إىل -

ما ب� بيتـي  : "صىل هللا عليه وسـلمقال . ساعة وللنساء أوقات محددة ٢٤للزيارة 
  ".ومنربي روضة من رياض الجنة

 . والسالم عليه وصاحبيهصىل هللا عليه وسلم زيارة قرب النبي يستحب -
تطهر من " : عليه الصالة والسالميقول الرسول  . فيهالصالة مسجد قباء ويارةزيسن  -

 . "كأجر عمرة فصىل فيه صالة كان له قباء يف بيته ثم أ| مسجد

 .شهداء أحدمقربة البقيع ومقربة  زيارة -
 .الق:اط� لبقيع لقربها وحصول أجرا الصالة عىل الجنائز واتباعها ملقربة -
 . عند الصالة يف الساحة الجنوبية انتبه إىل محاذاة اإلمام حتى ال تبطل صالتك-
 .ر عربات لذوي القدرات الخاصة يف أنحاء الحرم تتوف-
 .)الساعة بريال ( تتوفر مواقف واسعة ومنظمة للسيارات أسفل املسجد-
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www.alharamain.gov.sa  
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www.wmn.gov.sa  
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ALFAHAID@GMAIL.COM 
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