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 بعض المعالم الهامة من مكة إلى عرفة

 : غار حراء 
 حي بالقرآن و مكان بدء نزول القبل البعثة كل رمضان ، و  ملسو هيلع هللا ىلصمكان اعتكاف النبي -        
 راد متجاورين ، ىو عبارة عن فجوة ضيقة سعتيا مرقد ثالثة أف  -    جبل النور قمة كم شمال مكة عمى 1بعد يقع عمى  -        
  عمى البيت الحراممكة و  ( يطل عمىفي نيايتو صدع )شق أو فتحةو قامة رجل ،  ارتفاع ب           

 : غار ثور 
 بكر الصديق في أول اليجرة ومكثا بو ثالثة أيام  اأب سيدناو  ملسو هيلع هللا ىلص وى إليو النبيأىو الغار الذي  -       
 ع جنوبي مكة في الطريق بين مكة واليمن يق -       
   ِلَصاِحِبِو ل َتْحَزْن ِإنَّ المََّو َمَعَنا  تَْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه المَُّو ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا ثَاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقولُ  ِإلّ   ذكر في القرآن ىو الغار الذي -       

 (04)التوبة:

 ة (َمَعّل ) ال مقبرة الَمَعمَّى : 

  [ل الَحُجون الذي يطل عمى المقبرة ( نسبة إلى جب ى = مقبرة الَحُجون )( = جنة المَعمَّ ة الَمَعاّل )  َعمَّىبرة المَ مق ]       
 مكة من العصر الجاىمي حتى اليوم ىي مقبرة أىل  -       
   .. كما تضم رفات  "طالب أبو" عمو ( و   ملسو هيلع هللا ىلص عبد المطمب )جد النبيم من أجداد النبي مثل عبد مناف و تضم قبور بني ىاش -       

 رىم من كبار الصحابة والتابعين غياهلل بن الزبير و  ، وعبدلسيدة أسماء بنت أبي بكيقبر ا) أم المؤمنين ( ، و  "السيدة خديجة"         

 : مكتبة مكة المكرمة 
  بمكة ملسو هيلع هللا ىلصالموضع الذي ولد فيو النبي          

   ب :حَ وادي الم  صَّ
 ة أثناء حجة الوداع بمك ملسو هيلع هللا ىلص منزلة -      
  لعشاء ثم م التشريق ليطوف طواف الوداع ، وصمى بو الظير والعصر والمغرب وابعد انتياء رمي الجمرات أيا  ملسو هيلع هللا ىلص جاءه -      

 طاف طواف الوداع وغادر مكة إلى المدينة         

   ِمًنى : 

  يا ، أو لجتماع الناس في ى )يراق( فييا من دماءمنَ " لما يُ منىً "سميت  -
 داخل الحرم المكي مكة  شرق شمال كم 7عمى بعد  قرية صغيرة تقع -     
 الحرام كما تتسع الرحم لمولد "  عن ابن عباس : " إنيا تتسع لحجاج بيت اهلل -     
 من أراد التأخر ل 11من أراد التعجل ، وليمة ل ( ذي الحجة  11و 11ليالي  يبيت بيا حجاج بيت اهلل الحرام ليالي التشريق ) -     

   ( 141) البقرة .."  ى  قَ اتَّ  نِ مَ لِ  ميوِ عَ  فال إثمَ  رَ ن تأخَّ مَ وَ  ميوِ عَ  ال إثمَ فَ  ينِ مَ وْ ي يَ فِ  لَ جَّ عَ ن تَ مَ " فَ        
  أصحابو منو  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بناء عمييما ىاجرليجرة ، و األنصار  قبل او  ملسو هيلع هللا ىلصالثانية بين النبي قبة األولى و عال عندىا تمت بيعتا -     

 مكة إلى المدينة         
 أهم المساجد بِمَنى :     

  أثناء حجة الوداع من ذي الحجة( 8) النبي عند توجيو من مكة إلى عرفات يوم التروية ى  يف : ُمصمّ مسجد الخِ . 
 بيعتي العقبة األولى والثانية  مسجد الَبيعة : يقال أن عنده تمت. 
 لده إسماعيل بكبش عظيم إبراىيم و  سيدنا بقعة التي افتدى فييامسجد الَكبش : يقال أنو أقيم عمى ال. 
 ملسو هيلع هللا ىلصعنده نزلت سورة الكوثر عمى النبي مسجد الكوثر : يقال أن . 

 بل " الصابح " جنوبي مسجد الخيف يقع في سفح جالت : نزلت بو سورة المرسالت ، و . غار المرس     
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 أهم المعالم بمنى :

 يشمل :، و  جسر الجمرات 
  ثالث م العيد ( بسبع َحَصيات ثم أول وثاني و يو  ى بمفردىا يوم النحر )األقرب إلى مكة ( ... ُترمَ  ْمرة الكبرى = جمرة الَعَقبة )الجَ . 
  بسبع حصيات كل يوم رابع أيام العيد (ثاني وثالث و  أيام التشريق )  

 أيام التشريق بسبع حصيات كل يوم ى في الجمرة الوسطى ُترمَ .  
 أيام التشريق بسبع حصيات كل يوم ( ... ُترمى في  َفةاألقرب إلى الُمْزَدلِ  رة الصغرى )الجم.  
(  العقبة ترتيب رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ) -:  يالحظ 

 مواضع رمي الجمرات يقال أنيا المواضع التي تعرض فييا الشيطان لسيدنا إبراىيم ليثنيو عن طاعة ربو فرماه بسبع    -            
        ،  ماشدة الزح( لتخفيف  تدل عمى ىذه المواضع ) حوائطىي اآلن عبارة عن ثالثة يات عند كل موضع حتى ذىب عنو ، و حص  
 " جسر الجمرات " ايطمق عميي ار ُعميادو أنظًرا لتزايد أعداد الحجاج فقد تم بناء و  –جمع الحصى ي و متوسيع دائرة الر و   

 . المنحر اآللي يتم فيو نحر اليدي و تقطيع المحوم و تعبئتيا و حفظيا آلًيا إلرساليا إلى فقراء المسممين في شتى بقاع العالم 

   ع (مْ ْزَدِلفة ) جَ الم : 
 كم  5تبعد عن منى حوالي و  ، ِمنىبين عرفة و  داخل الحرم المكي فضاء تقعىي أرض  -          
    الناس اعتزاًزا  ل يقفون بعرفة كبقيةفي الجاىمية يقفون بيا في الحج و المتشددون من العرب ) الُحمس ( و كانت قريش  -          

   (199)البقرة: النَّاُس  ثُمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض باقي الناس جاء اإلسالم أمرىم أن يقفوا بعرفة مثل ِكبًرا ، فمما و             
 قصًرا  العشاءالمغرب و  ون بياصمّ يُ من ذي الحجة( و  9مس يوم عرفة )الحجاج إلى المزدلفة بعد غروب ش يأتي -
  (ليمة العيد)مة  يوم النحر يبيتون بيا لي، و  (ى لرمي جمرة العقبة ) يوم النحريجمعون الحصجمًعا جمع تأخير ، و و    
           المكي ممحوظة : يجوز جمع باقي الحصيات من المزدلفة أو منى أو أي مكان بالحرم  
   )القصواء( حتى أتى  صمى بيا الفجر ثم ركب ناقتومن عرفة إلى مزدلفة وبات بيا و  ملسو هيلع هللا ىلصفي حجة الوداع أفاض النبي  -
 استقبل القبمة ودعا  كبر وىمل ( حيث  جبل ُقزح ؟ المشعر الحرام )  

  َحسِّر :م  وادي 
 قد أسرع الُخطى   ملسو هيلع هللا ىلصكان الذي أىمك اهلل فيو َأْبَرَىة وجيشو ) أصحاب الفيل ( ، و  ىو الوادييقع بين المزدلفة ومنى ، و  -         

 بذلك منى في حجة الوداع وأمر أصحابو  عند إفاضتو من المزدلفة إلىحين مر بيذا الوادي            

 : وادي عرفة 
  ( الوقوف بعرفة ) الحجة لتأدية ركن الحج األعظم حجاج بيت اهلل الحرام يوم التاسع من ذي مكان تجمع -
  يعتبر الحد الجنوبي الشرقي لمحرم المكي، و  كم جنوب شرق مكة 15يقع عمى بعد  -
 نزل عميو قولو تعالى :و  في حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص النبيفي شمالو يقع جبل الرحمة الذي بأسفمو توجد الصخرات التي وقف عندىا  -

   اِدينً اْلَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَمْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلسالم (1 )المائدة  
 وف عميو ممحوظة : ليس من السنة الصعود إلى الجبل أو الوق 

 العصر قصًراطبة عرفة في حجة الوداع ، والذي صمى فيو بالناس الظير و طب فيو النبي  خُ : المكان الذي خمسجد َنِمَرة  -
  جمع تقديم جمًعاو                  

      يصح  فال، مقدمة المسجد خارج عرفة و  مؤخرة المسجد داخل عرفة  ممحوظة : بعد التوسعات الجديدة بالمسجد أصبحت 
 ناك لوحات إرشادية تشير إلى ذلك ىالوقوف بيا و                   

 من نيار  اماشًيا أو راكًبا .. نائًما أو مستيقًظا جزءً  الوقوف بعرفة المقصود بو وجود الحاج بأرض عرفة واقًفا أو جالًسا ..  -    
 ر من ذي الحجة من ليمة يوم العاش اجزءً يوم التاسع من ذي الحجة و          

  " قدير  وحده ل شريك لو لو الُمْمُك ولو الحمدُ  وىو عمى كل شيء  ل إلو إل اهللة "أفضل الدعاء يوم عرف  -    
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