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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  :مقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعین بھ ونستغفره ونستھدیھ،  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا ، إنھ من یھدي اهللا فال مضل لھ ، ومن یضلل فال ھادي لھ،  وأشھد أن ال إلھ اهللا 

  . وحده ال شریك لھ ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ
اهللا علیھ إذا وفقھ لزیارة مدینة الحبیب ـ صلى اهللا یجب على المسلم أن یستشعر نعمة 

علیھ وسلم ـ ومسجده ، ویستحضر في قلبھ شرف المدینة ، إذ ھي حرم رسول اهللا ، ودار ھجرتھ 
، ومھبط وحیھ ، ومثواه بعد موتھ ، بھا قامت دولة اإلسالم ، وانتشر منھا نور الھدایة إلى جمیع 

مكة ، من أرادھا بسوء أذابھ اهللا ، فقد َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن  بقاع األرض ، وھي أفضل البقاع بعد
ُد الرَّزَّاِق َحاِتٍم َوِإْبَراِھیُم ْبُن ِدیَناٍر قاال حدثنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد ح و َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َراِفٍع َحدََّثَنا َعْب

للَِّھ اْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُیَحنََّس َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّھ اْلَقرَّاِظ َأنَُّھ َقاَل ِكَلاُھَما َعِن اْبِن ُجَرْیٍج َأْخَبَرِني َعْبُد ا
ِذِه اْلَبْلَدِة ِبُسوٍء َأْشَھُد َعَلى َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَُّھ َقاَل َقاَل َأُبو اْلَقاِسِم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َمْن َأَراَد َأْھَل َھ

  .اْلَمِدیَنَة َأَذاَبُھ اللَُّھ َكَما َیُذوُب اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء رواه مسلم َیْعِني
على المسلم أن یراعى حرمة المدینة، فالمدینة المنورة بالحبیب ـ صلى اهللا علیھ  ینبغي

رضي اهللا َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َزْیِد ْبِن َعاِصٍم فوسلم ـ لھا حرمة كحرمة مكة ، ولم یثبت لغیرھا ذلك ،
ِإنَّ ِإْبَراِھیَم َحرََّم َمكََّة َوَدَعا ِلَأْھِلَھا ، َوِإنِّي ' : عنھ ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل 

ْي َما َدَعا ِبِھ ِإْبَراِھیُم َحرَّْمُت اْلَمِدیَنَة َكَما َحرََّم ِإْبَراِھیُم َمكََّة ، َوِإنِّي َدَعْوُت ِفي َصاِعَھا َوُمدَِّھا ِبِمْثَل
ومن ثم ینبغي رعایة حرمتھا ، وأن یصرف المسلم وقتھ حال وجوده بھا  . ِلَأْھِل َمكََّة رواه مسلم

في طاعة اهللا ، ولیحرص كل الحرص على الصالة والعبادة في المسجد النبوي ، لما في ذلك من 
أخبرنا مالك عن زید بن رباح وعبید : ف قالاألجر الكبیر والثواب العظیم ، فعن عبد اهللا بن یوس

اهللا تعالى عنھ أن النبي  رضياهللا بن أبي عبد اهللا األغر عن أبي عبد اهللا األغر عن أبي ھریرة 
  .رواه البخاري صالة في مسجدي ھذا خیر من ألف صالة فیما سواه إال المسجد الحرام: قال

سمعت أبا : الملك عن قزعة قالأخبرني عبد : دثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قالوح
سمعت من النبي وكان غزا مع النبي ثنتي عشرة : قال: اهللا تعالى عنھ أربعا قال رضيسعید 

اهللا تعالى عنھ عن  رضيغزوة ح حدثنا علي حدثنا سفیان عن الزھري عن سعید عن أبي ھریرة 
الرسول ومسجد األقصى النبي قال ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجد 

 .رواه البخاري
مدخل إلى الدراسة المبحث األول منھا تناول سبعة عشر مبحثا،وقد اشتمت الدراسة على 

،في حین تناول المبحث الثاني المدینة المنورة في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة ،وتناول 
المدینة عن  جغرافّیة حث الرابع معلومات،بینما تناول المب المنورةنشأة المدینة المبحث الثالث 

، في حین تناول المبحث الخامس أودیة المدینة المنورة ، وتناول المبحث السادس حرار  المنورة
سكان  الثامن المدینة المنورة ،وتناول المبحث السابع جبال المدینة المنورة ، وتناول المبحث

،بینما تناول  ، بالَمِدْیَنة الُمَنوََّرةاهللا علیھ وسلم  صلى غزوات الرسول محمد التاسع المدینة المنورة
المسجد النبوي  الحادي عشر معالم المدینة المنورة ، في حین تناول المبحث العاشر المبحث

 الثالث عشر مساجد المدینة المنورة ،بینما تناول المبحث عشر الثاني الشریف ،وتناول المبحث
، في حین تناول  اآلبار في المدینة المنورة الرابع عشر ناول المبحثثنایا المدینة المنورة ،بینما ت

لمدینة تأثیر زیارة ا السادس عشر ، وتناول المبحث فضائل المدینة المنورة الخامس عشر المبحث
نتائج الدراسة  السابع عشروأخیرا تناول المبحث على المسلم نفسیا وخلقیا واجتماعیا، المنورة

  .وتوصیاتھا
  لى التوفیقواهللا و

  محمود فتوح محمد سعدات. د
  ھـ1434
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  على المسلم نفسیا وخلقیا واجتماعیا لمدینة المنورةتأثیر زیارة ا: ملخص البحث
  )فضائل المدینة المنورة ( 

  جامعة عین شمس - أستاذ مشارك –محمود فتوح محمد سعدات . د
  

والمرسلین نبینا محمد الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء 
  :وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، أما بعد 

، وثاني أقدس األماكن لدى المسلمین اإلسالمأول عاصمة في تاریخ  "المدینة المنورةتعد 
 :، ومن أھمھا عند المسلمین، أال وھيالعالمتضم المدینة المنورة أقدم ثالثة مساجد في  مكةبعد 

تستمد المدینة المنورة أھمیتھا عند المسلمین من و  .ومسجد القبلتین،ومسجد قباء، المسجد النبوي
د أبرز وأھم األماكن ھجرة النبي محمد إلیھا وإقامتھ فیھا طیلة حیاتھ الباقیة، فالمدینة ھي أح

 ".سورة مدنیة"، ومفردھا بالسور المدنیةالتي نزلت ھناك  السورة القرآنیةویسمي المسلمون 
والذي ُیعد  بويالمسجد النوتضم المدینة بین أحضانھا الكثیر من المعالم واآلثار، ولعل أبرزھا 

مقبرة في مكة المكرمة، باإلضافة إلى  المسجد الحرامثاني أقدس المساجد بالنسبة للمسلمین بعد 
 ومسجد قباءوالتي تعد المقبرة الرئیسیة ألھل المدینة، والتي ُدفن فیھا الكثیر من الصحابة، البقیع

، والكثیر من الودیان واآلبار والشوارع وجبل أحد، ومسجد القبلتینأول مسجد بني في اإلسالم، 
 لمدینة المنورةتأثیر زیارة اتسعى الدراسة الحالیة إلى توضیح  والحارات واألزقة القدیمة، لذا

نھج الوصفي وقد استخدم الباحث في الدراسة الحالیة الم. على المسلم نفسیا وخلقیا واجتماعیا
بین مكوناتھ، واآلراء  التحلیلي وذلك لوصف موضوع الدراسة، وتحلیل بیاناتھ، وبیان العالقة

  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا. یحدثھا التي تطرح حولھ ، واآلثار التي
  الحبیبة ، طیبة( للمدینة من األسماء ما تجاوز العشرات أنأحصى المحققون من العلماء 

 ، قبة اإلسالم ، مأرز اإلیمان ، طابة ،الفتح  ،دار الھجرة، حرم رسول اهللا علیھ وسلم،
تدل كثرة األسماء على و) الخ....الشافیة ، الناجیة ، العروض ، ذات الحرار ، المختارة

  .شرف المسمى
  دینة الم" في القرآن الكریم أربعة عشر مرة، أما ما قصد منھا " المدینة " ورد لفظ

  .مدینة المصطفى علیھ الصالة والسالم فكان في أربع مواضع" المنورة 
 ومقر  بالمملكة العربیة السعودیةمنطقة المدینة المنورة ھي إحدى المناطق اإلداریة  تعتبر

عبد العزیز بن ماجد بن عبد العزیز آل ویتولى إمارتھا األمیر  المدینة المنورةإمارتھا 
  .وتأتي في المرتبة الثالثة من حیث المساحة، والخامسة من حیث عدد السكان سعود

 بة تكتنفھا حرار تعتبر المدینة المنورة واحة زراعیة تمتد على فسیح من األرض الخص
ذات حجارة سوداء نخرة ھي من بقایا الرواسب والطفوحات البركانیة وقد سمیت 
تاریخیًا بالبتي المدینة المنورة، وتتمیز بخصوبة أرضھا ووفرة مائھا وعذوبتھ باإلضافة 
إلى إحاطة ھذه الواحة بمحمیات تضاریسیة طبیعیة تمثل في مجموعھن الجبال 

 . والھضاب واألودیة
 ن األرض الیابسة التي تقوم علیھا المدینة المنورة، تنحدر تدریجیًا وبصفة عامة من أ

 ، وادي قناة :، والتي من أبرزھاالجنوب إلى الشمال وھو نفس انحدار أودیة المنطقة
 ، وادي أبو ھریرة ،وادي مھزور  ،وادي مذینب  ، وادي الرانوناء ،  وادي بطحان
  .وادي الروحاء ،"ك الوادي المبار" وادي العقیق 

  حرة " إحداھا شرق المدینة المنورة وتسمى " البتان " توجد بالمدینة المنورة حرتان
وھما اللتان تحدان حرم " حرة الوبرة " واألخرى غرب المدینة المنورة وتسمى " واقم 

 المدینة المنورة
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 جبل سلع ،ثور جبل ،جبل الرماة ،جبل أحدمثل  تضم المدینة المنورة الكثیر من الجبال، 
جبل  ، جبل المستندر ، جبل الحرم ، جبل عیر ،جبل سلیع ،  جبل بني عبیدة ، جبل ذباب

  .جبال الجماوات ،جبال الفقرة،میطان
 غزوة  ،غزوة أحد ،غزوة بدر الكبرىمثل  غزوات الرسولقت من المدینة جمیع انطل

  .الخندق
 المسجد م واآلثار، ولعل أبرزھا وتضم المدینة المنورة بین أحضانھا الكثیر من المعال

في مكة  المسجد الحراموالذي ُیعد ثاني أقدس المساجد بالنسبة للمسلمین بعد  النبوي
والتي تعد المقبرة الرئیسیة ألھل المدینة، والتي ُدفن  مقبرة البقیعالمكرمة، باإلضافة إلى 
وجبل ، ومسجد القبلتینأول مسجد بني في اإلسالم،  ومسجد قباءفیھا الكثیر من الصحابة،

  .شوارع والحارات واألزقة القدیمة، والكثیر من الودیان واآلبار والأحد
  بئر مثل  النبي صلى اهللا علیھ وسلمالتي صلى بھا  اآلبارالعدید من المنورة توجد بالمدینة

  أریس
 ، لخ.....مالك بن النضر بئر أنس بن ، بئر السقیا ، بئر حاء ، بئر غرس ،بئر رومة.  
  حمایتھا  والتي تشیر إلى المدینة المنورة تبّین فضل التي األحادیث النبویةمن  العدیدورد

لم ـ أنھ دعا ألھل المدینة المنورة بزیادة البركة النبي ـ صلى اهللا علیھ وس،وان من الدجال
 خیریة المدینة المطلقة وشفاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم لمن سكنھاوفي مدھم وصاعھم، 

الشدید من  الترھیبو ،َطیَِّبَھا أنھا تنفي خبثھا وَتْنَصعو ،وثبت فیھا وصبر على شدتھا
حب النبي صلى اهللا و ،بسوء لھاالترھیب الشدید من إرادة أھو ،إحداث الحدث بالمدینة

فضل و ،تحریم صیدھا وقطع أشجارھاو ،وسلم لھا، وتمكن حبھا من قلوب المؤمنین علیھ
ووقایتھ بإذن اهللا تعالى من السّم  فضل التصبح بتمرھا ،الموت بالمدینة حرسھا اهللا

 .فضل مجاورة المدینة المنورة واإلقامة فیھاو ،والسحر
 والتي من  اآلثار النفسیةومعالمھا العدید من  للمدینة المنورة على زیارة المسلم یترتب

الثبات ، والشعور بالسعادة ، والشعور راحة نفسیةالخشوع والسكینة والشعور بال: أبرزھا
  .الشعور باألمنو ، قوة اإلرادةو ،الثقة بالنفس ، والشعور  والصالبة

 والتي من اآلثار االجتماعیة عدید من ومعالمھا ال على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب
مالزمة و ،الكرم والجود واإلیثار والفداء والنصرة والعفةاالتصاف التسامح و: أبرزھا

 المبادرةو ، مداراة الناسو ، شجاعةالمسلم آلداب الزیارة ، والصبر وتحمل الشدائد ، وال
  .اإلحسان إلى الجارو ،
 والتي من اآلثار الخلقیة ومعالمھا العدید من  ةعلى زیارة المسلم للمدینة المنور یترتب

لرسول الكریم لتقدیر والاإلجالل و المداومة على طاعة اهللا ، والتقرب إلى اهللا ،: أبرزھا
 ،الصِّْدَقو ،التواضعو ، واالجتھاد في العبادة ، والخشیة من اهللا ، علیھ الصالة والسالم

  .الدعوة بالصالح للمؤمنینو
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  لمبحث األولا
  مدخل إلى الدراسة 
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   تأثیر زیارة المدینة المنورة على المسلم نفسیا وخلقیا واجتماعیا

  )فضائل المدینة المنورة (

  جامعة عین شمس -أستاذ مشارك  –محمود فتوح محمد سعدات . د
  

   :مدخل إلى الدراسة :المبحث األول
  :مقدمة

، وثاني أقدس األماكن لدى المسلمین اإلسالمي تاریخ أول عاصمة ف المدینة المنورةتعد 
 كة المكرمة في االتجاه الشمالي الشرقي،كم عن م 400تبعد المدینة المنورة حوالي  .مكةبعد 

والذي یقع في  ینبع، وأقرب الموانئ لھا ھو میناء البحر األحمركم شرق  150وعلى بعد حوالي 
  ²كم 589تبلغ مساحة المدینة المنورة حوالي  كم، 220الجھة الغربیة الجنوبیة منھا ویبعد عنھا 

 تشغلھا المنطقة العمرانیة، أما باقي المساحة فھي خارج المنطقة العمرانیة، وتتكون ²كم 99منھا 
وأجزاء من  ومقابروأخرى زراعیة  وأراض صحراویةومنحدرات سیول  وودیان جبالمن 

  .شبكة الطرق السریعة

رار         ا ح ن األرض الخصبة تكتنفھ ى فسیح م د عل تعتبر المدینة المنورة واحة زراعیة تمت
ي  ذات حجارة سوداء نخرة  ھي من بقایا الرواسب والطفوحات البركانیة وقد سمیت تاریخیًا بالبت

ة   المدینة المنورة، وتتمیز بخصوبة أرضھا ووفرة مائھا وعذوبتھ باإلضافة إلى إحاطة ھذه الواح
اب واألودیة    ال والھض وعھن الجب ي مجم ل ف ة تمث یة طبیعی ات تضاریس ورة ،بمحمی ة المن فالمدین

د          . یحتضنھا جبالن ووادیان ل أح ن الشمال جب ق، وم ھ وادي العقی ر وبجانب ل عی وب جب من الجن
ول   . ووادي قناة د بط ھ    6.5ویعتبر جبل أحد أھم ظاھرة تقع في جھة الشمال حیث یمت م تحیط ب ك

مجموعة من الجبال الصغیرة أھمھا جبل عینین من الجنوب وجبل ضلیع البري من الغرب وجبل 
ا        ثور من الشمال وھو جبیل صغیر مستدیر  ورة وحرمھ ة المن د الشمالي للمدین ر الح ر یعتب . أحم

جد              و المس ورة وھ ة المن ز المدین ن مرك ة م ة الشمالیة الغربی ي الجھ ع ف ذي یق ویعتبر جبل سلع ال
ل       ال مث ن الجب د م ى العدی النبوي الشریف من أھم الجبال التي تقع في المدینة المنورة باإلضافة إل

ورة  . الرماة وغیرھا من الجبال جبل ثنیة الوداع وجبل الرایة وجبل وتعتبر تضاریس المدینة المن
  . معالم تاریخیة كانت لھا ارتباطھا الوثیق بالعدید من األحداث التاریخیة الھامة

وُعرفت قبل ظھور  عام، 1500بأكثر من  الھجرة النبویةتأسست المدینة المنورة قبل 
﴿َوِإْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُھْم َیا َأْھَل َیْثِرَب َلا ُمَقاَم  :القرآن، وقد ورد ھذا االسم في "یثرب" اإلسالم باسم

 ُیِریُدوَن ِإلَّا َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَیْسَتْأِذُن َفِریٌق ِمْنُھُم النَِّبيَّ َیُقوُلوَن ِإنَّ ُبُیوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِھَي ِبَعْوَرٍة ِإْن
 محمد بن عبد اهللاوورد في الحدیث الصحیح أن النبي  )13اآلیة رقم  ،سورة األحزاب (ِفَراًرا﴾ 

 "یثرب" من قال للمدینة» :إلى المدینة، ونھى عن استخدام اسمھا القدیم فقال غّیر اسمھا من یثرب
اللھم » :، والمدینة المنورة محرم دخولھا على غیر المسلمین، فقد قال النبي محمد«...فلیستفغر اهللا
  .البخاري، اللھم بارك في مدھم وصاعھم رواه مكة إبراھیمبین البتیھا مثل ما حرم  إني أحرم ما

 :، ومن أھمھا عند المسلمین، أال وھيالعالملمدینة المنورة أقدم ثالثة مساجد في تضم ا
تستمد المدینة المنورة أھمیتھا عند المسلمین من  .ومسجد القبلتین،ومسجد قباء، المسجد النبوي

ھجرة النبي محمد إلیھا وإقامتھ فیھا طیلة حیاتھ الباقیة، فالمدینة ھي أحد أبرز وأھم األماكن 
 ".سورة مدنیة"، ومفردھا بالسور المدنیةالتي نزلت ھناك  السورة القرآنیةویسمي المسلمون 

 المسجد النبوينة المنورة بین أحضانھا الكثیر من المعالم واآلثار، ولعل أبرزھا وتضم المدی
في مكة المكرمة، باإلضافة  المسجد الحراممین بعد والذي ُیعد ثاني أقدس المساجد بالنسبة للمسل

والتي تعد المقبرة الرئیسیة ألھل المدینة، والتي ُدفن فیھا الكثیر من  مقبرة البقیعإلى 
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، والكثیر من بل أحدوج، ومسجد القبلتینالم، أول مسجد بني في اإلس ومسجد قباءالصحابة،
 الودیان واآلبار والشوارع والحارات واألزقة القدیمة، لذا تحاول الدراسة الحالیة التعرف على

  .اآلثار النفسیة واالجتماعیة والخلقیة المترتبة على زیارة المسلم للمدینة المنورة
  

 :مشكلة الدراسة
ط العالم اإلسالمي باإلقلیم تتمثل قیمة موقع منطقة المدینة المنورة في وجودھا في وس

تكتسب المنطقة أھمیتھا الدینیة من وجود المدینة المنورة، و. الغربي من المملكة العربیة السعودیة
حیث المسجد النبوي الشریف الذي یؤمھ مالیین الزائرین كل سنة من جمیع بقاع العالم، وھذه 

ووجود جسد النبي الطاھر في المدینة , كلسمة تنفرد بھا المنطقة في العالم اإلسالمي وفي العالم ك
والكثیر الكثیر من الصحابة وآل البیت رضوان اهللا  ،المنورة وبجواره صاحبیھ أبو بكر وعمر ما

علیھم مدفونون في المدینة المنورة مما یكسبھا قدسیًة في قلوب المسلمین بمختلف مذاھبھم 
التراب : لتشمل العدید من العناصر، مثل كما أن أفضلیة منطقة المدینة المنورة تمتد،ولغاتھم

لإلشارة، فإن النبي حث على السكن . والزرع والصاع والمد والشجر والصید في حدود الحرم
كل ھذه . بالمدینة المنورة منذ أن حل بھا مھاجرًا منذ ما یزید على أربعة عشر قرنًا من الزمان

 .نفردةالمزایا تجعل منطقة المدینة المنورة منطقة مھمة وم
منذ القدیم وقبل اإلسالم، كان لموقع المدینة المنورة على طریق القوافل الدولي القدیم 

الذي یربط جنوب الجزیرة العربیة ببالد الشام قیمة خاصة، نظرًا لوفرة المنابع ) طریق البخور(
 .المائیة بھ وخصوبة تربتھ وتوفره على حصانة طبیعیة

شاره خالل ربع قرن من الزمان، تغیرت أھمیة موقع بعد توطن اإلسالم بالمنطقة وانت
المدینة من محطة تجاریة إلى عاصمة سیاسیة لدولة مترامیة األطراف تمتد من بالد فارس شرقًا 

فقدت المدینة المنورة وظیفتھا السیاسیة عاصمة للدولة اإلسالمیة إثر نھایة . حتى مصر غربًا
إلى الكوفة ثم دمشق ثم بغداد، إال أنھا ظلت محتفظة عصر الخلفاء الراشدین، وانتقال العاصمة 

بقیمتھا الدینیة لكونھا البقعة المقدسة التي یشد المسلمون إلیھا الرحال لزیارة مسجد الرسول، حیث 
من اإلنجازات التي أكدت  .قبره الشریف وقبري صاحبیھ أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب ما

ة المنورة بناء الدولة العثمانیة لخط سكة حدیدي یربط المدینة القیمة اإلستراتیجیة لموقع المدین
ھـ، نتج عن ھذا المشروع انتعاش اقتصادي وسھولة في االتصال 1326المنورة ببالد الشام سنة 

بالعالم الخارجي، غیر أن خط السكة الحدیدي ما لبث أن تعرض للتخریب خالل الحرب العالمیة 
 .ھـ1332األولى سنة 

ار والتطور یعم من جدید منطقة المدینة المنورة مع قیام المملكة العربیة بدأ االزدھ
أسھم في حدوث ھذا االزدھار الموقـع الجغرافي االستراتیجي للمنطقة،  إذھـ،1351السعودیة عام 

والسیاسة الحكیمة التي سنتھا الدولة السعودیة؛ حیث استثمرت مبالغ مالیة ھائلة إلنجاز مشاریع 
ة في المدینة المنورة، وبالفعل كان لھذه المدینة حصة األسد في خطط التنمیة التي التنمیة خاص

من العوامل األخرى التي تساھم في إبراز قیمة الموقع الجغرافي ،ونفذت خالل العقود الماضیة
لمنطقة المدینة المنورة ارتباطھا بباقي مناطق المملكة بعدد مــن محاور الطرق اإلقلیمیة، إذ تحتل 

تربط محاور الحركة  .لمدینة المنورة المرتبة األولى بین جمیع مدن المملكة في ھذا الصددا
األردن : اإلقلیمیة المدینة المنورة بالمناطق الموجودة داخل المملكة وبالدول المجاورة مثل

وسوریا وتركیا ومصر ودول الخلیج العربي، كما أن وجود المدینة المنورة بالقرب من مكة 
ة یعزز من قیمة موقعھا، إذ ترتبط ھاتان المدینتان المقدستان منذ بزوغ فجر اإلسالم المكرم

 .بشكل وثیق ببعضھما البعض
نظرًا ألھمیة المدینة المنورة الدینیة والتاریخیة والحضاریة، ومالھا من مكانة متمیزة في 

ن والباحثین، من سائر نفوس المسلمین، فقد ظلت على مدار التاریخ مھوى أفئدة العلماء والمؤرخی
أقطار العالم اإلسالمي یزورونھا ویفدون إلیھا، ویكتبون عنھا الكتب والمصنفات المتنوعة التي 
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تشمل النواحي التاریخیة واألخبار والفضائل، أو المعالم واآلثار واألعالم، أو الحضارة والسكان 
  .والقضایا االجتماعیة وسوى ذلك

تأثیر  وما ھ: مشكلة الدراسة الحالیة في التساؤل التاليوفي  ضوء ما سبق یمكن صیاغة 
  ؟ على المسلم نفسیا وخلقیا واجتماعیا لمدینة المنورةزیارة ا

  
  :أھمیة الدراسة

  :تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا        
  لمدینة تأثیر زیارة اتمثل إضافة متواضعة ُتضاف إلى الجھود التي ُتبذل في توضیح

 .لمسلم نفسیا وخلقیا واجتماعیاعلى ا المنورة
 تلقي األضواء على فضائل المدینة المنورة. 
 أودیة المدینة المنورةالتعریف ب.  
 حرار المدینة المنورةالتعریف ب.  
  جبال المدینة المنورةالتعریف بأشھر.  
 بالَمِدْیَنة الُمَنوََّرةصلى اهللا علیھ وسلم  غزوات الرسول محمدالتعریف ب.  
  المدینة المنورة  معالمذكر ابرز.  
  معالم المسجد النبوي الشریفذكر ابرز.  
  ثنایا المدینة المنورةالتعریف.  
  اآلبار في المدینة المنورةالتعریف بأشھر.  

  
  : أھداف الدراسة 

 : تسعى الدراسة لتحقیق األھداف التالیة        
  عیاعلى المسلم نفسیا وخلقیا واجتما لمدینة المنورةتأثیر زیارة اتوضیح.  
  موضوع الدراسة الحالیةالتوصل إلى مجموعة من التوصیات التي تفید المسلمین حول.  

  
  :منھج الدراسة

استخدم الباحث في الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لوصف موضوع الدراسة، 
  .یحدثھا يبین مكوناتھ، واآلراء التي تطرح حولھ ، واآلثار الت وتحلیل بیاناتھ، وبیان العالقة

  
  :مصطلحات الدراسة

 :الَمِدْیَنة الُمَنوََّرة
، "یثرب "  كان اسم المدینة المنورة قبل ھجرة الرسول علیھ الصالة والسالم إلیھا ھو

ویقال أن ھذا ھو اسم رجل كان أول من سكن المدینة المنورة بعد الطوفان، وھناك أكثر من 
. العرب عند ظھور اإلسالم كانوا یدعونھا بھذا االسم روایة حول سبب التسمیة، إالَّ أن الثابت أن

  .بعد الھجرة النبویة المباركة" المدینة المنورة " ثم تغیر إلى اسم 
وحسب المدینة المنورة أنھا دار اإلیمان ومتبوأ الھدى والفرقان والعاصمة األولى لإلسالم 

وھو علم علیھا " المدینة " ھو و حاضنة مسجد رسول اهللا و قبره الشریف، فاالسم المعروفة بھ 
إذا أطلقت كلمة المدینة دون إضافة، وقد ذكر ھذا االسم في القرآن الكریم في أربعة مواضع كما 

ألنھا أضاءت بنور اهللا و بھدي رسولھ " المنورة " ذكر في السنة النبویة أیضًا، ویضاف إلیھا 
  .صلى اهللا علیھ وسلم

یرا من النبي ـ صّلى اهللا علیھ وسلم ـ وكانت لھا المكانة لقد نالت المدینة المنورة حبا كب 
العالیة الجلیة في قلبھ، ھذا مما جعل المسلمون یكنون لھا كل الحب محبة هللا ورسولھ وإتباعا 
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للسنة المطھرة، ألن اهللا تعالى قد فرض علینا أن نحب ما كان یحبھ الرسول ـ صّلى اهللا علیھ 
من سمى المدینة یثرب فلیستغفر اهللا عز وجل ھي طابة، ( مسنده وروى اإلمام أحمد في . وسلم ـ

من قال یثرب مرة فلیقل : ذكر البخاري في تاریخھ قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم). ھي طابة 
وفي ھذا القول الكریم مدلول على ما دلنا علیھ النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ) المدینة عشر مرات 

إنما جاءت على عھد الیھود الذین سموھا بھا و ھي ) أي یثرب ( قت بھا من أن التسمیة التي لح
  . تعني الفساد

للمدینة  أنفقد أحصى المحققون من العلماء ،لذا تدل كثرة األسماء على شرف المسمى 
 :األسماء ومدلوھا بعض والجدول التالي یوضحمن األسماء ما تجاوز العشرات 

  
  ومدلوھا ة الُمَنوََّرةأسماء الَمِدْیَن یوضح) 1(جدول 

  
أسماء الَمِدْیَنة 

  الُمَنوََّرة
  مدلوھا

كانوا یسمون " طیبة لطیبتھا وحلول الطیب صلى اهللا علیھ وسلم بھا و لحدیث تسمى   طیبة
" و "طائب " و "طیٍَّبة   "و"طیبة " المدینة یثرب فسماھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  ".المَطّیبة 
  .لحب رسول اهللا علیھ وسلم لھا و بحبھ لھا ھي حبیبة إلى المسلمین جمیعًا بیبةالح تسمى  الحبیبة

حرم رسول اهللا 
  علیھ وسلم

َحَرُم إبراھیم مكة و َحَرمي " حرم رسول اهللا علیھ وسلم لما ورد عن رسول اهللا  تسمى
  ".المدینة 

لم وصحابتھ الكرام رضي اهللا دار الھجرة ألنھا مھاجر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس تسمى  دار الھجرة
  .عنھم

دار " و " الفتح " 
  " الفتح 

  .الفتح  ودار الفتح  وذلك ألن جمیع األمصار فتحت منھا تسمى

المحفوظة ألن اهللا حفظھا من الطاعون والدجال، كما ورد في أحادیث المصطفى  تسمى  المحفوظة
  .علیھ السالم

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  التي ھاجر إلیھااألرض أرض الھجرة ألنھا  تسمى  أرض الھجرة
  .وصحابتھ الكرام رضي اهللا عنھم

أقبلنا مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم : فعن سھل بن سعد عن أبي حمید رضي اهللا عنھما قال  طابة
   ".ھذه طابة : " من تبوك حتى أشرفنا على المدینة فقال

إن اإلیمان "لبخاري ومسلم أنھ صلى اهللا علیھ وسلم قال للحدیث الوارد في الصحیحین ا  مأرز اإلیمان
  ".لیأرز إلى المدینة كما تأرز الحیة إلى جحرھا 
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  : ومن أسمائھا أیضًا         

 المباركة المؤمنة أرض اهللا اإلیمان قلب اإلیمان قبة اإلسالم
 الخیِّرة دار األخیار دار السنة المحفوفة حرم رسول اهللا المختارة

 الُجنة المسكینة البارة العذراء آكلة البلدان ات الحرارذ
 المحبة المكینة البحرة المحیة آكلة القرى ذات النخل
 المحروسة الجبارة الجابرة المجبورة المحبوبة المرحومة
 الفاضحة الشافیة البلد العاصمة الدرع الحصینة القاصمة
 ُمدخل صدق ار األبرارد البالط الموفیة مبوأ الحالل و الحرام العروض
   المكتان  العراء تندد     أثرب الناجیة المرزوقة
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   الثانيالمبحث 

المدینة المنورة في القرآن الكریم والسنة 
  النبویة الشریفة
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  :المدینة المنورة في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة: الثانيالمبحث 
  

  :المدینة المنورة في القرآن الكریم: أوال
المدینة " في القرآن الكریم أربعة عشر مرة، أما ما قصد منھا " المدینة " ورد لفظ 

 : مدینة المصطفى علیھ الصالة والسالم فكان في أربع مواضع ھي " المنورة 
النفاق ال  وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أھل المدینة مردوا على (قولھ تعالى   ) 1

  ).101سورة التوبة، اآلیة ) (نعلمھم سنعذبھم مرتین ثم یردون إلى عذاب عظیم تعلمھم نحن
ما كان ألھل المدینة ومن حولھم من األعراب أن یتخلفوا عن رسول اهللا وال ( قولھ تعالى       )2

هللا وال عن نفسھ ذلك بأنھم ال یصیبھم ظمأ وال نصب وال محمصة في سبیل ا یرغبوا بأنفسھم
یغیظ الكفار وال ینالون من عدو نیًال إال كتب لھم بھ عمل صالح إن اهللا ال یضیع  یطئون موطئًا

  ).120سورة التوبة ،اآلیة ) (المحسنین أجر
لئن لم ینتھ المنافقون والذین في قلوبھم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینك ( قولھ تعالى    ) 3

  ).60سورة األحزاب، اآلیة ) (لیال یجاورونك فیھا إلى ق بھم ثم ال
 یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن األعز منھا األذل وهللا العزة ولرسولھ( قولھ تعالى       )4

  ).8سورة المنافقون ،اآلیة ) (وللمؤمنین ولكن المنافقین ال یعلمون
بل أن تسمى مرة واحدة وكان یطلق اسم یثرب على المدینة المنورة ق" یثرب " وورد لفظ 

وإذ قالت طائفة منھم یا أھل یثرب ال مقام لكم ( بالمدینة وذلك في سورة األحزاب في قولھ تعالى 
) فارجعوا ویستأذن فریق منھم النبي یقولون إن بیوتنا عورة وما ھي بعورة إن یریدون إّال فرارا 

  ).13سورة األحزاب، اآلیة (
  

  :ة الشریفةالمدینة المنورة في السنة النبوی: ثانیا
توضح فضل المدینة المنورة فقد َحدََّثَنا ُحَسْیُن  التيالنبویة  األحادیثید من دوردت الع 

ْنُھ ْبُن ُحَرْیٍث َأْخَبَرَنا اْلَفْضُل َعْن ُجَعْیٍد َعْن َعاِئَشَة ِھَي ِبْنُت َسْعٍد َقاَلْت َسِمْعُت َسْعًدا َرِضي اللَُّھ َع
لَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َالَیِكیُد َأْھَل اْلَمِدیَنِة َأَحٌد ِإَالاْنَماَع َكَما َیْنَماُع اْلِمْلُح ِفي َقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َص

 .اْلَماِء   رواه البخاري 
ْیٍر َحدََّثَنا َأِبي َحدََّثَنا َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُنَمْیٍر ح و َحدََّثَنا اْبُن ُنَم

َم ِإنِّي ُأَحرُِّم ُعْثَماُن ْبُن َحِكیٍم َحدََّثِني َعاِمُر ْبُن َسْعٍد َعْن َأِبیِھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ
ُدَھا َوَقاَل اْلَمِدیَنُة َخْیٌر َلُھْم َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن َما َبْیَن الَبَتِي اْلَمِدیَنِة َأْن ُیْقَطَع ِعَضاُھَھا َأْو ُیْقَتَل َصْی

َھا َوَجْھِدَھا َالَیَدُعَھا َأَحٌد َرْغَبًة َعْنَھا ِإَالَأْبَدَل اللَُّھ ِفیَھا َمْن ُھَو َخْیٌر ِمْنُھ َوَالَیْثُبُت َأَحٌد َعَلى ْألَواِئ
ِقَیاَمِة و َحدََّثَنا اْبُن َأِبي ُعَمَر َحدََّثَنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیَة َحدََّثَنا ُعْثَماُن ِإَالُكْنُت َلُھ َشِفیًعا َأْو َشِھیًدا َیْوَم اْل

لَُّھ َعَلْیِھ ْبُن َحِكیٍم اْلَأْنَصاِريُّ َأْخَبَرِني َعاِمُر ْبُن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َعْن َأِبیِھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى ال
ُھ ُثمَّ َذَكَر ِمْثَل َحِدیِث اْبِن ُنَمْیٍر َوَزاَد ِفي اْلَحِدیِث َوَالُیِریُد َأَحٌد َأْھَل اْلَمِدیَنِة ِبُسوٍء ِإَالَأَذاَب َوَسلََّم َقاَل

  .اللَُّھ ِفي النَّاِر َذْوَب الرََّصاِص َأْو َذْوَب اْلِمْلِح ِفي اْلَماِء  رواه مسلم 
ْبَراِھیُم ْبُن ِدیَناٍر َقاَالَحدََّثَنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد ح و َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َحاِتٍم َوِإ

ُیَحنََّس َعْن  َراِفٍع َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق ِكَلاُھَما َعِن اْبِن ُجَرْیٍج َأْخَبَرِني َعْبُد اللَِّھ اْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن
َم َمْن اْلَقرَّاِظ َأنَُّھ َقاَل َأْشَھُد َعَلى َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَُّھ َقاَل َقاَل َأُبو اْلَقاِسِم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ َأِبي َعْبِد اللَِّھ

  اه مسلمَأَراَد َأْھَل َھِذِه اْلَبْلَدِة ِبُسوٍء َیْعِني اْلَمِدیَنَة َأَذاَبُھ اللَُّھ َكَما َیُذوُب اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء رو
ٍد َعْن َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَیاٍد َأْنَبَأَنا ُعْثَماُن ْبُن َحِكیٍم َحدََّثِني َعاِمُر ْبُن َسْع

َنِة َكَما َحرََّم ِإْبَراِھیُم َأِبیِھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنِّي ُأَحرُِّم َما َبْیَن الَبَتِي اْلَمِدی
ُھ َخْیًرا ِمْنُھ َحَرَمُھ َالُیْقَطُع ِعَضاُھَھا َوَالُیْقَتُل َصْیُدَھا َوَالَیْخُرُج ِمْنَھا َأَحٌد َرْغَبًة َعْنَھا ِإَال َأْبَدَلَھا اللَّ

وٍء ِإَالَأَذاَبُھ اللَُّھ َذْوَب الرََّصاِص ِفي النَّاِر َأْو َواْلَمِدیَنُة َخْیٌر َلُھْم َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن َوَالُیِریُدُھْم َأَحٌد ِبُس
  . احمد في مسنده اإلمامَذْوَب اْلِمْلِح ِفي اْلَماِء رواه 
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  المبحث الثالث 
  المنورة نشأة المدینة
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  :المنورة نشأة المدینة :المبحث الثالث 
  :في نشأتھا بعدد من المراحل على النحو التالي المدینة المنورةمرت 

  المنورة نشأة المدینةیوضح ) 2(جدول 
 

  الشكل  الخصائص  المرحلة
تأسیس 
  المدینة

الھجرة سنة قبل  1600ب إلى حوالي یرجع تاریخ تأسیس یثر
قد تكلمت " عبیل"عتمادًا على أن قبیلة عربیة تسمى ا،النبویة

أقدم  .ُوجدت في ذلك التاریخ اللغة العربیةبالعربیة، وأن 
النصوص التاریخیة التي أشارت إلى المدینة ھي النصوص 

العائدة للقرن السادس قبل المیالد، وبالتحدید في نقوش  وریةاآلش
،كذلك فقد "الثریبو"نبونعید، التي أشارت إلى المدینة باسم 

، اإلغریقفي الكتابات التاریخیة عند " یثرب"وجدت فیھ كلمة 
 بالد الحجازإلى واحة تقع في  كالودیوس بطلیموسفقد أشار 

كما ورد ھذا االسم  .الثریبا"، تحمل اسم ربیةبشبھ الجزیرة الع
وُذكرت بین المدن التي سكنتھا  مملكة معینفي الكتابات عند 

لمعینیة قامت في ومن المعروف أن المملكة ا جالیات معینیة،
م، وامتد .ق 600و 1300في الفترة ما بین  الیمنجزء من 

، وعندما ضعف وفلسطین الحجازنفوذھا في فترة ازدھارھا إلى 
سلطانھا كونت مجموعة مستوطنات لحمایة طریق التجارة إلى 

ویتفق ھذا التاریخ  الشمال وكان ھذا الطریق یمر بیثرب،
بني وحروبھم مع  العمالیقیًضا مع تاریخ وجود التقریبي أ

  .وسیناء الجزیرة العربیةفي شمال  إسرائیل
 

نقوش نبونعید، جاء فیھا ذكر یثرب ألول 
 .مرة

  
المدینة 

المنورة في 
العصر 
 :الجاھلي

  

إن الحدیث عن نشأة المدینة المنورة لھ میزة خاصة ، لمكانتھا 
الكبیرة في نفوس المسلمین منذ أن ھاجر إلیھا رسول اهللا صلى 

ى أن یرث اهللا األرض ومن علیھا، والتي اهللا علیھ وسلم وإل
جعلت الباحثین یجتھدون في التنقیب ویلتقطون الروایات 

  ویمحصونھا بعنایة، ویبعدون منھا األساطیر
المدینة  . الخرافات، ویأخذون األقرب إلى المنطق والمعقول

المنورة قبل ھجرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم كانت تسمى 
سم في قولھ تعالى على لسان بعض حیث ورد ھذا اال" یثرب"

وإذ قالت طائفة منھم یا أھل یثرب ال مقام لكم :(المنافقین 
وقد غیر رسول اهللا صلى اهللا علیھ  ). 13 ،األحزاب() فارجعوا

وسلم اسمھا من یثرب إلى المدینة ونھى عن استخدام اسمھا 
وتجمع معظم المصادر العربیة على أن یثرب اسم  . القدیم

أحفاد نوح علیھ السالم، وأن ھذا الرجل أسس ھذه  لرجل من
البلدة فسمیت باسمھ، وبالرغم من اختالف الروایات فإن النتیجة 

استیطان العمالیق في یثرب في وقت ال : التي تنتھي إلیھا ھي
نستطیع أن نحدده تحدیدًا دقیقًا كما یمكن الخلوص من ھذه 

وعة بشریة الروایات إلى أن تأسیس یثرب كان على ید مجم
ویرجح أن . مھاجرة، تبحث عن موطن یوفر لھا الطعام واألمان

سنة من ھجرة ) 1500(یثرب كانت موجودة قبل أكثر من 
وقد شھدت یثرب ولفترة . رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلیھا 

طویلة حروب ومعارك بین األوس والخزرج بدأت بحرب 
ت یثرب عددًا من عرف . سمیر وانتھت بموقعة الفجار الثانیة

. العقائد والدیانات قبل اإلسالم منھا الوثنیة والیھودیة والحنیفیة 
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وفي الجانب السیاسي لتلك الفترة یرجح المؤرخون أن یثرب 
كانت في معظم عصورھا القدیمة مجتمعًا مستقًال بنفسھ أو شبھ 
مستقل، وكانت في عھود قلیلة تابعة لمملكة في الجنوب أو 

طقة نفوذ لسلطة بعیدة عنھا تدفع إلیھا إتاوة سنویة الشمال أو من
أما الجانب االقتصادي في مجتمع یثرب القدیم فكان عماده . 

األول الزراعة بسبب طبیعة الموقع ومالءمتھ لمؤسس المدینة، 
وقد أدى توافد المستوطنین إلى یثرب بعد العمالیق إلى االھتمام 

یل وتبادل الخبرات بتوسیع الرقعة الزراعیة وتنویع المحاص
. وازدیادھما ومن أھمھا التمر والحبوب كالشعیر والذرة والقمح 

وقد أنشأت الحركة التجاریة النشطة في یثرب أسواقًا عدة، 
أولھا سوق الجرف والثانیة على طرف وادي بطحان والثالثة 

عرفت . بالعصبة والرابعة في غرب المدینة بین قباء وبطحان 
 -المساحي (ناعات منھا الصناعات المعدنیة یثرب عددًا من الص

) رؤوس الرماح والسیوف والقدور أو الصحون  - الفؤوس 
وكذلك صناعات الحلي والصیاغة والصناعات الخشبیة 
كالكراسي والمناضد وأبواب البیوت والنوافذ والمحاریث 

وال . الھوارج واألسرة والصنادیق باإلضافة إلى تربیة الماشیة 
ة االجتماعیة في یثرب في عصورھا األولى عن تختلف الحیا

الحیاة االجتماعیة في أي مجتمع فطري، فنظام القبلیة یفرز 
مجموعة من األعراف تحكم العالقة بین األفراد وتقسم السكان 
إلى طبقات متفاوتة ھي طبقة األحرار من أبناء القبیلة نفسھا ثم 

إلى القبیلة  وھم أفراد أو بطون عشائر ال تمت .طبقة الموالي
بصلة ثم العبید وھم الذین یمتلكھم األحرار بالشراء أو باألسر 

  . من الغزوات أو بالھبات أو باإلرث
  

المدینة 
المنورة في 

العھد 
  :النبوي

  

كانت یثرب على موعد وعدھا اهللا إیاه من األمد األول لیتغیر 
فیھا كل شیئ، لیصبح سكوتھا حركة دائبة، وقلتھا كثرة 

بعد البیعة الكبرى التي تمت بین رسول اهللا صلى . حامًا وازد
اهللا علیھ وسلم وبین المسلمین الیثربیین في شعاب الجبال بین 

ومن ذلك التاریخ بدأت . مكة المكرمة ومنى في أشھر الحج
یثرب رحلة جدیدة من عمرھا، مرحلة استقبال المھاجرین إلیھا 

 صلى اهللا علیھ تمھیدًا الستقبال رسول اهللا من مسلمي مكة
  وسلم،

  
في أواخر شھر صفر خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
یصحبھ أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ ودلیل لھما، ووصل 
ركب رسول اهللا إلى قباء في الثاني عشر من ربیع األول بعد 
أن اشتدت الظھیرة، ومكث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في 

 16ربیع األول إلى صباح الجمعة  12قباء من ظھر االثنین 
ربیع األول وخالل إقامتھ أسس المسجد الذي ما زال حتى اآلن 

وفي صباح الجمعة خرج رسول اهللا صلى . یعرف بمسجد قباء 
اهللا علیھ وسلم ومعھ طائفة من المسلمین متوجھًا إلى قلب 
یثرب، وغیر بعید عن قباء حل وقت صالة الجمعة فنزل رسول 

اهللا علیھ وسلم في دار بین سالم بن عوف في بطن اهللا صلى 
وادي رانوناء ومعھ من حضر من المسلمین وأسس في ذلك 

كان الموقع الذي . الموقع مسجدًا سمي فیما بعد مسجد الجمعة 
قبور قدیمة، یجفف  بركت فیھ الناقة أرضًا خالیة، فیھا بقایا نخل

فیھا المسجد فیھا التمر بعد جنیھ، ورغب رسول اهللا أن یقیم 
فسأل عن أصحابھا، فأخبر أنھا لغالمین یتیمین من بني النجار 
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یربیھما معاذ بن عفراء الخزرجي، وسارع معاذ إلى التبرع 
بھا، ولكن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أبى إال أن تشتري 

وأمر صلى اهللا علیھ وسلم . من الغالمین شراء فكان ذلك 
لھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ  بتسویة األرض وتنظیفھا، وخط

  المسجد : وسلم فیھا المسجد الذي أصبح اسمھ
لنبوي، وانتدب المسلمین للعمل في بنائھ، وشارك فیھ بنفسھ 
فكان ینقل الحجارة واللبن على بطنھ الشریف صلى اهللا علیھ 

ومنذ . وسلم وانتھى من العمل في المسجد في وقت قصیر 
دأت سلسلة من التغیرات في یثرب قدومھ صلى اهللا علیھ وسلم ب

) یثرب(وفي حیاة سكانھا، ومن ذلك إلغاء االسم القدیم للمدینة 
باإلضافة . والمدینة .. طیبة وطابة : وإطالق تسمیات جدیدة لھا

إلى تغییر القیم والمفاھیم والبناء الجدید لشخصیة الفرد 
وقد اھتم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم خالل . والمجتمع 

شھر األولى من استقراره في المدینة بالبناء العقدي للمجتمع األ
الجدید، فكانت لھ مجالس یومیة مع المسلمین في المسجد 
یحدثھم ویعلمھم ویقوي اإلیمان فیھم ویستقبل أعدادًا جدیدة من 
سكان المدینة الذین لم یسلموا بعد فیسمعون منھ وینطقون 

  الشھادة بین یدیھ، فیكثر عدد المسلمین
وشھدت المدینة في صفر من العام الثاني . ویقل عدد المشركین 

للھجرة نشاطًا عسكریًا جدیدًا فقد قرر رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
وسلم أن یتصدى لقریش ویعاقبھا على ما فعلتھ بالمسلمین في 
مكة ویظھر ھیبة المجتمع اإلسالمي الجدید، فوجھ السرایا لقطع 

نة تحول المدینة إلى مركز حركة الطریق عن تجارة قریش معل
وتظھر قوة المجتمع اإلسالمي . عسكریة تتجھ خارج حدودھا 
وفي السنة العاشرة من الھجرة . الجدید وتھدد تجارة قریش 

توفي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وانتھت بوفاتھ أھم مرحلة 
في تاریخ المدینة المنورة وأعظمھا على اإلطالق، رحلة بناء 

  مع اإلسالمي األول والدولة اإلسالمیة األولىالمجت

  
  

المدینة 
المنورة في 

 عھد
الخلفاء 
  :ینالراشد

  

تمت مبایعة أبي بكر الصدیق : أبي بكر الصدیقخالفة  )أ(
في ، رضي اهللا عنھ بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ھ االجتماع الذي عقد بسقیفة بني ساعدة، وكان من أھم إنجازات
رضي اهللا عنھ محاربتھ المرتدین في الحروب التي سمیت 

وكان ذلك في السنة األولى من الخالفة أما في " حروب الردة"
السنة الثانیة فقد مضت والمدینة بین مد وجزر في السكان، 
تمتلئ شوارعھا ومسجدھا ویمتلئ معسكر الجھاد في الحرب ثم 

ولم تمضي .  ما یلبث أن یخلو برحیلھم إلى مواطن الجھاد
أشھر قلیلة من السنة الثالثة عشرة للھجرة حتى كانت المدینة 
عاصمة لمنطقة تشمل الجزیرة العربیة كلھا واألردن وطرفًا من 
فلسطین وجنوب بالد الشام وشرق العراق، وكان أھلھا إما 

  . مسلمین وإما معاھدین یدفعون الجزیة 
زاید حركة شھدت خالفة عمر ت :خالفة عمر بن الخطاب) ب(

 الفتوح التي بدأت في عھد أبي بكر وتنظیم الخدمة البریدیة
ونعمت المدینة بحالة من األمن واألمان وتوحید صلوات 
التراویح في رمضان وبدأ دیوان العطاء حیث جعل للناس 
أرزاق ثابتة توزع علیھم كل سنة، كما أمر عمر باتخاذ كتاتیب 

فیھ كتاب اهللا ومبادئ في كل حي یفد إلیھ الصبیان یتعلمون 
كما . القراءة والكتابة وجعل للمعلم المتفرغ أجرًا على عملھ 

شھد المسجد النبوي أول توسعة لھ في عھد عمر بن 
الخطاب،وجاء الفرج بعد عام الرماده، كما تم إجالء غیر 
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المسلمین، حتى طعن رضي اهللا عنھ وھو یستعد لیؤدي بالناس 
بارئھا بعد ثالثة أیام من صالة الفجر وفاضت روحھ إلى 

إصابتھ ورحل عمر مع رحیل السنة الثالثة والعشرین للھجرة 
ودفن في أول محرم عام أربعة وعشرین للھجرة، وفقدت 
المدینة، بل فقد المسلمون كافة قائدًا عظیمًا وحاكمًا لم یعرف 

  . التاریخ لھ مثیًال 
ان تمت مبایعة عثمان بن عف :عثمان بن عفان خالفة  )ج(

لیصبح ثالث الخلفاء الراشدین،وبدأت معالم التنفیذ في عھد 
الخلیفة الجدید فقد زاد عطاء الناس كما كان علیھ في عھد عمر 
وكان الجھاد مستمرًا خارج المدینة ففتح للمسلمین مدنًا في 
أرض الروم وأرمینیا ویصل إلى كابل، وفي أفریقیا حیث 

ا وفي قبرص واصطرخ یمضي عبداهللا بن أبي السرح في شمالھ
وكان عثمان یھتم بأمور . وطبرستان وكدمان وسجستان 

شرطة یراقبون  والحین،واتخذ األسواق ویتفقدھا بین الحین
أحوال المدینة ویطوفون في شوارعھا وأسواقھا ومزارعھا، 

وفي السنة . ولكنھم كانوا قلیلي العدد وأشبھ بمراقبي البلدیات 
بكتابة مصحف بجمیع السور  الثالثین للھجرة أمر عثمان

واآلیات كلھا ویضبطھا في روایة واحدة، وكان لعثمان ولمن 
عمل معھ في ھذا العمل المبارك فضل حمایة المسلمین من 

وتم كذلك  . التشتت في كتابھم األكبر كتاب اهللا العزیز الحكیم
من الھجرة توسعة وتجدید المسجد النبوي، ثم ) 29(في العام 

التي بثھا عبداهللا بن سبأ، واغتیل عثمان ودفن في جاءت الفتنة 
  . أرض مجاورة للبقیع أدخلت بعد ذلك إلى المقبرة 

 بن أبى طالببدأت خالفة علي :خالفة على بن أبى طالب) د(
في ظروف صعبة أعقبت الفتنة، لذلك جعل ھمھ األول توفیر 

  . األمن في المدینة ذاتھا وحمایة أھلھا من األعراب والسبئیین 

  
  

رسم توضیحي ُیظھر الشكل العام للمسجد النبوي 
  .1857عام 

  

المدینة 
 بعدالمنورة 

 عھد
الخلفاء 
  :ینالراشد

بدأت مرحلة جدیدة من حیاة ) 36(ومع منتصف رجب عام 
مرحلة خرجت منھا الخالفة، وما كانت .. المدینة المنورة 

شدي ومنذ نھایة العھد الرا . تحملھ من مسئولیات ومشكالت
حتى بدایة العھد السعودي شھدت المدینة المنورة الكثیر من 
الغارات التي كانت تشنھا القبائل سواء على الطرق المؤدیة 
إلیھا أو على المدینة المنورة الكثیر من الغارات التي كانت 
تشنھا القبائل سواء على الطرق المؤدیة إلیھا أو على المدینة 

  ناء سورالمنورة ذاتھا مما أدى إلى ب
ھـ تم بناء سور محكم حول 545ففي عام . حولھا لحمایتھا 

المدینة مكان السور القدیم المتھالك وقد حفظ السور المدینة من 
ھـ حج نور 557وفي عام  . شرور المغیرین علیھا فیما بعد

الدین زنكي، وزار المدینة فاستغاث بھ بعض الساكنین خارج 
ى شدید، فأمر ببناء سور السور وأخبروه بما یلحقھم من أذ

جدید یشمل جمیع بیوت المدینة داخل السور القدیم وخارجھ، 
وعندما تولى . ھـ 558فبني على وجھ السرعة، وتم بناؤه عام 

السلطان سلیمان الخالفة، في زمن العھد العثماني أمر عندما 
شكا إلیھ بعض أھل المدینة، ما یجدونھ من العربان المفسدین 

دینة، بإنشاء سور حجري عال وقوي یحیط في أطراف الم
ھـ بدأ العمل مع 939بالمدینة من جھاتھا وفي محرم عام 

وصول العمال واستغرق البناء سبع سنوات ونصف وبدأ 
حصینًا مرتفع الجدران ولھ أبواب كبیرة محكمة وأبراج 

   یتحصن فیھا المدافعون
ند باب وجھزت األبراج بالمدافع الحدیثة آنذاك، وبنیت قلعة ع
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الشامي متممة للسور من جھتھ الغربیة الشمالیة وتقع على تلة 
مرتفعة شیدت فیھا أبراج للمراقبة وبني بداخلھا مساكن للجیش 
وبیت لقائد الحامیة وعمل لھا باب إلى داخل المدینة وآخر 

  خارجھا، وعین حامیة عسكریة للمدینة
  

د جزء من سور المدینة المنورة في أواخر العھ
  .1890العثماني سنة 

المدینة 
المنورة في 

العھد 
 :السعودي

  

ھـ 1342في صباح الیوم العشرین من شھر جمادى األولى عام 
العزیز إلى المدینة ومعھ حاشیتھ  توجھ األمیر محمد بن عبد

وجنوده فاستقبلھ جمع من أھل المدینة وأعلنوا والئھم لھ ولوالده 
حیث صلوا فیھ، ثم سلموا وتوجھ الركب إلى المسجد النبوي 

على النبي صلى اهللا علیھ وسلم وعلى صاحبیھ رضي اهللا 
عنھما، ثم توجھوا إلى مقر األمارة، وبدأ األمیر یستقبل األھالي 
وعلى مدى ثالثة أیام ظل األمیر محمد یستقبل أھالي المدینة 
ویسمع منھم ویحاورھم ویوزع علیھم األعطیات من األرز 

في الیوم الرابع عقد األمیر محمد اجتماعًا و. والقمح والمال
كبیرًا مع أعیان أھل المدینة وكبار موظفیھا في دار البلدیة 
وتحدث إلى الموجودین فكرر إعالن العفو العام، وخیر 
القاطنین بالمدینة من الضباط والموظفین الشوام والعراقیین 
واللیبیین الذین كانوا یعملون في اإلدارة مع الھاشمیین 

  والنجدیین الذین
كانوا بین خصوم آل سعود بین البقاء في المدینة أو الرحیل إلى 
أي جھة یشاؤونھا ال یعترضھم أحد، فاستأذنھ البعض في 

العزیز تعیین ابنھ  وقرر السلطان عبد. الرحیل وبقي البعض 
محمد أمیرًا على المدینة، بعد أن طلب أھلھا أن یتمون تسلیمھا 

رًا بمكانتھا وتكریمًا ألھلھا كما قرر تعیین ألحد أبنائھ، إشعا
آثر األمیر محمد أن یالزم . إبراھیم السبھان وكیًال ألمیرھا 

والده لیكون عونًا في مواجھة المستجدات المتوالیة وترك لوكیلھ 
إبراھیم السبھان إدارة شئون المدینة بعد أن استتبت أمورھا، 

. ـ إلى جدة ھ1342وغادرھا في الثالث من شھر رجب عام 
رأینا في التاریخ الطویل للمدینة وما حولھا ما كان یعانیھ 
الحجاج والمسافرون من قبل بعض القبائل واألفراد والضریبة 
التي كانت الوفود تدفعھا للقبائل المجاورة لطریق الحج لقاء 
تركھم یمرون بسالم والمرثیات التي اعتاد شیوخ القبائل على 

مانیة، بل ومن الممالیك من قبلھا لقاء عدم قبضھا من الدولة العث
تعرضھم للحجاج والمعتمرین وكان ھذا أشد ما یعانیھ المسلمون 

 ھـ استدعى الملك عبد1344وفي أواخر رجب . في حجھم 
العزیز جمیع زعماء قبائل حرب وجھینة وبلى في منزلھ 
ووعظھم وأكرمھم وأعطاھم وأعلمھم بانتھاء عھد الخوف 

ب وضرورة استتباب األمن واالستقرار والغزو والسل
وتأمینھما، وقیام الدولة بمسؤولیاتھا باالستعانة بالقبائل نفسھا، 

العزیز شدید الحزم في تطبیق العقوبات  وكان الملك عبد
والحدود الشرعیة، لیزرع الھیبة في نفوس القبائل التي اعتادت 
 على العصیان وعاشت تقطع طرق الحجاج والمعتمرین، وألف
نظام المخافر التي كان العثمانیون قد أقاموھا على الطریق 
واكتفى بتحویل مسئولیتھ األمن إلى القبائل نفسھا، وقد أتت ھذه 
الطریقة ثمارھا ونجحت في معالجة تلك المعضلة التاریخیة 

وبعد انتھاء الحكم الھاشمي مباشرة  .نجاحًا منقطع النظیر 
یز أعلن عن تأسیس مجالس العز ومبایعة الحجازیین للملك عبد

استشاریة محلیة في كل من مكة والمدینة وجدة وینبع والطائف 
وشكل أیضًا المجلس البلدي . للنظر في المسائل المحلیة المھمة 
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لدراسة القضایا المحلیة المتعلقة بالتخطیط والعمران والشئون 
ووصلت السیارات إلى . ووحد النظام القضائي  . البلدیة عامة

ینة المنورة ألول مرة في رحلة تجریبیة فقطعت المسافة من المد
ساعة، وكانت أكبر قافلة سیارات ) 24(جدة إلى المدینة في 

شھدتھا المدینة ھي قافلة السیارات الملكیة التي وصل علیھا 
ھـ تلتھا 1345العزیز في أواخر ربیع الثاني عام  الملك عبد

من ذي الحجة في قوافل سیارات الحجاج في العشر األخیرة 
ھـ 1345ففي الحادي والعشرین من ربیع الثاني . العام نفسھ 

العزیز إلى المدینة المنورة وأقام فیھا قرابة  وصل الملك عبد
شھرین، وكان لھذه الزیارة آثار إداریة تنظیمیة كبیرة منھا 
عزل وكیل اإلمارة األمیر إبراھیم السبھان وتعیین األمیر 

عود الذي لبث بضعة أشھر أصیب مشاري بن جلوي آل س
العزیز  بعدھا بالمرض فطلب إعفائھ واستجاب لھ الملك عبد

العزیز بن إبراھیم الذي  وأعفاه من منصبھ وعین مكانھ عبد
شھدت المدینة في فترة إمارتھ تطورات شتى في جوانبھا 
اإلداریة والعمرانیة واالقتصادیة والثقافیة، فوسعت شركة 

ونشطت الحركة التجاریة في السوق، الكھرباء خدماتھا 
ونشطت الحركة الثقافیة وسار التعلیم في المدینة بواسطة 

كما شھدت المدینة . المدارس الحكومیة والمدارس األھلیة 
تطورًا في المواصالت وحركة الزائرین والحجاج حیث 
استفادت من دخول السیارات إلى المملكة بكثافة وإنشاء أكثر 

 عن السیارات المملوكة ألفراد یعملون من شركة نقل فضًال
كما بدأ تطویر الخدمات البریدیة في ربیع األول عام . علیھا 
العزیز بزیارة خاطفة للمدینة  ثم قام الملك عبد. ھـ 1348

ھـ 1346ذو القعدة  12المنورة حیث وصل في صباح األربعاء 
ھـ متوجھًا إلى 1346ذو القعدة  14وغادرھا في یوم الجمعة 

استمر عبد العزیز بن إبراھیم قرابة عشر سنوات في . جدة 
منصب وكیل أمیر المدینة، ولما اشتد علیھ المرض طلب من 

العزیز إعفاءه من منصبھ فاستجاب لھ وصدر األمر  الملك عبد
اهللا بن سعد السدیري في منصب  الملكي بإعفاءه وتعیین عبد

في . ھـ 1355 وكیل أمیر المدینة في التاسع من شھر صفر عام
ھـ أنجز أول مطار للمدینة المنورة وأصبح قادرًا 1366عام 

على استیعاب الرحالت الجویة المنتظمة، وقامت شركة 
. الطیران السعودیة بافتتاح خط منتظم بطائرة ذات محركین 

ھـ تولى 13/8/1379اهللا السدیري في  ولما توفي األمیر عبد
الرحمن السدیري وصدر  عبدوكالة إمارة المدینة المنورة ابنھ 

ھـ أعید 1380وفي عام . ھـ 29/8/1380مرسوم وكالتھ في 
طرح فكرة الجامعة اإلسالمیة وأسھم عدد من المعنیین في 
إحیاء الفكرة فاستجابت الدولة وأصدر الملك سعود مرسومًا 

ھـ ، 1380ربیع األول  25ملكیًا بتأسیس ھذه الجامعة في 
في الثاني من جمادى الثانیة  وبدأت الدراسة في الجامعة

عین . ھـ في الكلیة األولى والوحیدة آنذاك كلیة الشریعة 1381
العزیز أمیرًا على المدینة المنورة  المحسن بن عبد األمیر عبد

ھـ وكان دمثًا لین الجانب ألھل المدینة حریصًا 1385في عام 
على إدارة األمور بنفسھ واالطالع على سیر العمل بإدارات 

كان من نتیجة . لمدینة كما كان حریصًا على لقاء أھل المدینة ا
النقص في میاه الشرب نتیجة للتطور العمراني الذي شھدتھ 
المدینة البحث عن بدائل ھذا الموضوع ومنھا نقل المیاه المحالة 

العزیز  من ینبع إلى المدینة حیث افتتح الملك خالد بن عبد
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وألنھ . ھـ 1401شھر محرم  محطة استقبال المیاه المحالة في
بین المدینة والمصحف الشریف عالقة تاریخیة متمیزة منذ جمع 
المصحف ألول مرة أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ، فقد وفق 
اهللا خادم الحرمین الشریفین لألمر بإنشاء مجمع متكامل لطباعة 
المصحف الشریف وترجمات معانیھ إلى اللغات المختلفة 

صوتیة لمشاھیر القراء، وفي شھر صفر  وإصدار تسجیالت
ھـ افتتح المجمع وبدأ توزیع الدفعات األولى من 1405عام 
العزیز رحمھ اهللا في  المحسن بن عبد توفي األمیر عبد.  إنتاجھ
ھـ 1402ھـ بعد إصابتھ بمرض عضال منذ عام 1405عام 

وقام بإدارة أمور المدینة في غیابھ وكیل اإلمارة سعد الناصر 
ھـ 15/5/1406صدر المرسوم الملكي بتاریخ . یري السد

. العزیز أمیرًا للمدینة المنورة  المجید بن عبد بتعیین األمیر عبد
شھدت المدینة المنورة في الفترة التي أعقبت ھذا التعیین 
تطورات نتسارعة قفزت بالمدینة مسافة كبیرة وكأنھا تختصر 

ین المدن تكافئ عقودًا من الزمن لتضعھا في مكانة مرموقة ب
مكانتھا الدینیة، وتكافئ الوثبة الحضاریة الكبیرة للكیان الكبیر 

وقد شھدت المدینة . الذي یضمھا المملكة العربیة السعودیة 
المنورة أیضًا زیارة سنویة من خادم الحرمین الشریفین الملك 

العزیز لمتابعة تطویر المدینة المنورة، والوقوف  فھد بن عبد
. تنفیذ المشروعات التي أمر حفظھ اهللا بتنفیذھا  عن كثب على

وأمر بتشكیل لجنة وزاریة خاصة برئاستھ تجتمع دوریًا لمتابعة 
  .ةالتطویر ووضع الخطط المستقبلیة للمدینة المنور

وقد شھدت المدینة المنورة في العصر السعودي الحدیث أزھي 
في  عصورھا من حیث أعمال التوسعة والعمران، وشھدت تقدمًا

جوانبھا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، حیث وفرت الدولة 
السعودیة األمان لسكان المدینة بعد أن كان مفقودًا بسبب غارات 
القبائل،ولعل أبرز ما قامت بھ الحكومة السعودیة للمدینة المنورة 

الملك فھد بن عبد ھي توسعة المسجد النبوي، حیث وضع 
حجر األساس للتوسعة الضخمة للمسجد النبوي، وذلك  العزیز

 ²م 82000حیث تمت إضافة مساحة  ،1984 نوفمبر 2في 
لحرم المسجد، وتم عمل ساحات واسعة تحیط بجھات المسجد 

وتم زیادة  ،²م 235000ھا حوالي األربع یبلغ إجمالي مساحت
الطاقة االستیعابیة للمصلین بشكل كبیر داخل المسجد، فبعد أن 

دون (مصٍل  58000كان المسجد النبوي یستوعب حوالي 
، فقد أصبح یستوعب حوالي )مساحة الساحات المحیطة بالمسجد

  .منھم 650000

الملك ولى إمارة منطقة المدینة المنورة بدءًا من عھد المؤسس 
 :األمراء اآلتیة أسماؤھم عبد العزیز آل سعود

  ة ، تولى إمار"رحمھ اهللا" محمد بن عبد العزیز آل سعوداألمیر
 1385 إلى. ھـ1344منطقة المدینة المنورة في سنة 

  من " رحمھ اهللا" عبد المحسن بن عبد العزیز آل سعوداألمیر
 .ھـ1405ھـ إلى سنة 1385سنة 

  من سنة " رحمھ اهللا" عبد المجید بن عبد العزیز آل سعوداألمیر
 .ھـ1420ھـ إلى سنة 1406

  من سنة " یحفظھ اهللا" مقرن بن عبد العزیز آل سعوداألمیر
 .ھـ 1426رمضان  19ھـ إلى 1420

  حفظھ اهللا" عبد العزیز بن ماجد بن عبد العزیز آل سعوداألمیر "
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 .ـھ1434 األولربیع 2ھـ إلى  1426رمضان  19من 
 حفظھ اهللا من  فیصل بن سلمان بن عبد العزیز ال سعود األمیر

 .ھذا یومنا إلىه 1434 األولربیع 2

 

  

  الحرم النبوي الشریف والمنطقة المركزیة وشارع الملك فھد

 

 

 المحراب الحالي للحرم النبوي الشریف

الحرم النبوي الشریف مظالت  
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  الحرم النبوي الشریف مظالت

 

جبل أحدأعلى صورة للمدینة من   

 

الحرم النبوي الشریف مظالت  
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جبل أحدأعلى من  المنورة صورة للمدینة  

 

  الحرم النبوي الشریف والمنطقة المركزیة وشارع الملك فھد

 

المنورة للمدینة صورة  
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  المنورة ةللمدین صورة
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   الرابعالمبحث 

المدینة  عن جغرافّیة معلومات
 المنورة
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 :المدینة المنورة عن جغرافّیة  معلومات: الرابعالمبحث 
  

ومقر  العربیة السعودیةبالمملكة دینة المنورة ھي إحدى المناطق اإلداریة منطقة المتعتبر 
 عبد العزیز بن ماجد بن عبد العزیز آل سعودویتولى إمارتھا األمیر  المدینة المنورةإمارتھا 

، ومن أشھر ما .وتأتي في المرتبة الثالثة من حیث المساحة، والخامسة من حیث عدد السكان
ومسجد  قبلتینمسجد الوالجوامع المشھورة في المدینة مثل،  الحرم النبوي الشریفتتملكھ المنطقة 

كما في یسمیھ الناس الیوم، ھذه المقبرة التي تضم الكثیر من  البقیعأو  بقیع الغرقد، ومقبرة قباء
الصدیق والعدید  عائشة بنت أبي بكروزوجة النبي أم المؤمنین  عثمان بن عفان : الصحابة مثل

 المدینة المنورةعن  جغرافّیةال معلومات، وفیما یلي عرض لبعض المن أصحابھ وآل بیتھ أجمعین
  :وذلك على النحو التالي

  المدینة المنورةعن  جغرافّیة معلوماتیوضح  )3(جدول 

  الشكل  الخصائص  عنصرال
  : الموقع

  
ن شبھ     ي م تقع المدینة المنورة جغرافیًا في اإلقلیم الغرب

م،  420الجزیرة العربیة إلى الشمال من مكة المكرمة  ك
عودیة      ة الس ة العربی مة المملك اض عاص ن الری وع

م عناصر   900 كم، إن القرب من مكة المكرمة یمثل أھ
ث ارتبطت ال    ورة حی ذ    موقع المدینة المن ًا من دینتان مع م

مة    ورة العاص بزوغ فجر اإلسالم وأصبحت المدینة المن
ة         ة المكرم ل مك ذلك مح ت ب ة اإلسالم وحل ي لدول األول
یادة        ا الس ت لھ ي كان ا والت وب منھ ى الجن ع إل ي تق الت
ل    ة قب رة العربی ى شبھ الجزی ادیة عل السیاسیة واالقتص

اذه المد  ة  ھجرة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم واتخ ین
ي      ع الجغراف المیة والموق دعوة اإلس زَا لل ورة مرك المن
دة    ل ج ا مث یط بھ ي تح دن الت زًا للم ا مرك ة جعلھ للمدین

كم والطائف 590كم وبریده 497كم ومكة المكرمة 397
ع مدن     535 ین جمی ي ب كم وبذلك تأتي في المرتبة األول

الھا     ة اتص ث درج ن حی ة م اط  ( المملك ع نق  أرب
زمن،) ى ال ف عل ا   وللتعری اخ علین ة المن دولي وطبیع ال

 . التعرف على موقع المدینة المنورة فلكیًا

ى       ع عل ورة تق ة المن ة و ) 39ْ( فالمدین )  36ْ( درج
ن خطوط الطول    ده م ة واح ة وثانی ى . دقیق )  24ْ( وعل

. ثانیة من خطوط العرض)  5( دقیقة و)  28ْ( درجة و 
عامة من ویبلغ ارتفاعھا عن مستوي سطح البحر بصفة 

    .م) 639( و )  597( 

  

 
  المدینة المنورة موقع
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الشخصیة 
الجغرافیة 
للمدینة 
 المنورة

 

تتسم المدینة المنورة بشخصیتھا الجغرافیة المستقلة التي 
تبرز في أكثر من ملمح من مالمحھا الجغرافیة، فھي 
تجمع بین التوجھ للصحراء واألرض المقدسة التي تقع 

ص المناخ الصحراوي والمتوسطي علیھا، وبین خصائ
الذي كان من تأثیره علیھا أن جعل السنة فیھا فصلین 
صیف وشتاء دون اعتدال بینھما، وفیھا یلتقي مجتمعان 
مجتمع ما قبل عصر النفط ومجتمع ما بعده حیث 
التطور واالزدھار، وھي المدینة العالمیة في التركیب 

معظم  السكاني حیث یقطنھا إضافة إلى السعودیین
  .الفئات الجنسیة الممثلة ألقطار العالم اإلسالمي

 

 التضاریس
  

تعتبر المدینة المنورة واحة زراعیة تمتد على فسیح من 
األرض الخصبة تكتنفھا حرار ذات حجارة سوداء نخرة 
ھي من بقایا الرواسب والطفوحات البركانیة وقد سمیت 

وبة أرضھا تاریخیًا بالبتي المدینة المنورة، وتتمیز بخص
ة     ذه الواح ووفرة مائھا وعذوبتھ باإلضافة إلى إحاطة ھ
بمحمیات تضاریسیة طبیعیة تمثل في مجموعھن الجبال 

 . والھضاب واألودیة

تقوم المدینة المنورة فوق بقعة خصبة رسوبیة التكوین 
تحیط بھا الحرات من جھاتھا الشرقیة والجنوبیة 

، وجبل عیر والغربیة ، ویحدھا جبل أحد من الشمال 
  في الجنوب وأھم األودیة في منطقة المدینة المنورة

الذي یجري في الشمال والشمال الشرقي    وادي قناة
وفي   وادي العقیق   ومن الغرب والشمال الغربي

ومن الجنوب والجنوب    وادي رانوناء  الجنوب الغربي
والثالثة    ومھزور –مذینب   الشرقي، یجري وادیا

الذي كان یمر  وادي بطحان    ة ترفداألودیة األخیر
وسط المنطقة السكنیة ، ویلتقي بوادي العقیق ووادي 

وادي   قناة في منطقة العیون شمال المدینة حیث یبدأ
الذي یلتقي بوادي نعمان شمال جبل أحد ،    الحمض

ویستمر وادي الحمض في مسیرتھ باتجاه شمالي غربي 
 .الوجھحتى یصب في البحر األحمر جنوب میناء 

أن األرض الیابسة التي تقوم علیھا المدینة المنورة، 
تنحدر تدریجیًا وبصفة عامة من الجنوب إلى الشمال 

أما المنطقة السكنیة في . وھو نفس انحدار أودیة المنطقة
فوق مستوى . م620- 595المدینة فتقع على ارتفاع 

سطح البحر، حیث كان العمران محصورًا في وسط 
م إال أنھ في الوقت 605-600ناسیب المدینة بین م

الحاضر امتد إلى الجنوب حیث یرتفع المنسوب إلى 
م وفي اتجاه الشمال حیث ینخفض المنسوب إلى 620
  .مترًا 598

ویكتنف المنطقة سلسلة من الجبال والتالل التي تتألف 
من الصخور المتآكلة والتي تعد جزءًا من الدرع 

اھرات التضاریسیة الغربي، وجبل أحد یعتبر أھم الظ
في المدینة ویقع شمال المدینة ویحیط بـھ مجموعة من 

غربًا جبل ضلیع البري    الجبال الصغیرة التي من أھمھا

 
  

  

  وادي قناة

 

  جبل أحد ویتضح في یسار الصورةأعلى وادي قناة من 
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وشمالھ جبل ثور ویلیھ في األھمیة جبل عیر الذي یقع 
كم من المسجد  8في جنوب المدینة المنورة، وعلى بعد 

لجبال یضاف إلى ھذه المرتفعات مجموعة من ا النبوي
الصغیرة منتشرة داخل المنطقة العمرانیة في المدینة، 

  :ومن أھمھا

   م 500سلع قریب من المسجد النبوي بحوالي
  شمال غربي

 سلیع شمال شرقي جبل سلع. 
 الغرین الفوقاني 
 الغرین التحتاني. 
 الدویخل وینتشر على جانبي شارع سلطانھ. 
  في الحرة الغربیة –األصفرین. 
 تضارع، أم خالد، العاقر على   الجماوات الثالث

 .ضفة العقیق الغربیة

تقع المدینة المنورة في الطرف الشمالي من حرة رھیط 
والحرة     واقم  وتعرف في المدینة بالحرة الشرقیة

وھذه     شوران   والحرة الجنوبیة    الوبرة   الغربیة
الحرات تتداخل مع المنطقة السكنیة وكانت بعض 

نیة قدیمة اتصلت مبانیھا اآلن أجزائھا مواضع لقرى مد
مع مباني المدینة الحدیثة، وھو ما یشاھد الیوم في 

    الدخل المحدود، الحزام.. والعاقول  قباء  أحیاء
وجمیعھا تتمیز بوجود الشقوق واالنكسارات التي تجري 

  .خاللھا األودیة

  

 بطحان وادي

  : المساحة
  

كیلو متر ) 589(تبلغ مساحة المدینة المنورة حوالي 
كیلو متر مربع تشغلھا المنطقة ) 293(مربع منھا 

أما باقي المساحة فھي خارج العمرانیة بالمدینة المنورة 
وتتكون من جبال وودیان . المنطقة العمرانیة 

ومنحدرات سیول وأراضي صحراویة وأنشطة زراعیة 
ومقابر وأجزاء من شبكة الطرق السریعة والشریانیة 

وأجزاء أخرى صغیرة من الطرق التجمیعیة والمحلیة 
   . وبعض االستخدامات الحكومیة الخاصة
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  : المناخ
  

یلعب المناخ دورًا مھمًا في حیاة أي مجتمع فغالبًا ما 
تؤثر الظروف المناخیة على درجة نشاط اإلنسان 

والظروف المناخیة في المملكة . وعالقاتھ االجتماعیة 
العربیة السعودیة لھا تمیز شدید نظرًا الرتفاع درجات 

  . الحرارة وانخفاض معدالت ھطول األمطار
رة شدید الحرارة في الصیف، جو المدینة المنو     

  .ومعتدل في الخریف والربیع، ولطیف في الشتاء
  

  :الحرارة
  

المناخ في المدینة المنورة بشكل عام جاف ویتمیز 
درجة  -42 ) 28(بدرجات حرارة عالیة تتراوح بین 

درجة مئویة في ) 24 - 11(مئویة في الصیف وبین 
س أعلى الشتاء ، وتمثل أشھر یونیو ویولیو وأغسط

درجات حرارة في العام حیث تبلغ درجة الحرارة 
درجة مئویة ) 41.8(العظمى خالل ھذه األشھر حوالي 

، في حین تبلغ درجة الحرارة أدنى معدالتھا خالل شھر 
دیسمبر وینایر حیث یصل متوسط درجة الحرارة 

  . درجة مئویة) 12.2(الصغرى حوالي 
  

  

الرطوبة 
  :النسبیة

  

بة النسبیة بالمدینة المنورة منخفضة على تعتبر الرطو
مدار العام فیما عدا فترات ھطول األمطار ویبلغ 

ویصل معدل %) 22(متوسط الرطوبة النسبیة حوالي 
في %) 35(الرطوبة النسبیة خالل أشھر الشتاء حوالي 

حین ینخفض خالل أشھر الصیف لیصل إلى حوالي 
)14(% 
  

  
  : األمطار

  
ار بكل من االنخفاض الجوي تتأثر كمیات األمط

المتوسط في أشھر الشتاء والریاح الموسمیة في فترة 
الصیف ویقدر متوسط المعدل السنوي لھطو األمطار 

ویبلغ أقصى . مم ) 3.94(على المدینة المنورة حوالي 
معدل لھطول األمطار خالل شھر ابریل حیث بلغ 

مم في حین أقل معدل قد سجل في شھر ) 12.2(حوالي 
  . بتمبر حیث لم تسجل أي كمیة لھطول األمطارس
    

الریاح 
  : السائدة

  

المدینة المنورة تتعرض لریاح جنوبیة غربیة وإلى 
ویبلغ متوسط سرعة الریاح حوالي . غربیة بشكل عام 

    .الساعة / عقدة ) 8 - 5(
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حدود 
المدینة 
  النبویة 

 ـ : المدینة حدیثان صحیحان وھما  لقد جاء في تحدید

 المدینة:" ما رواه علي رضي اهللا عنھ مرفوعًا* 
حرم ما بین عیر إلى ثور، فمن أحدث فیھا حدثًا أو آوى 

والمالئكة والناس أجمعین، ال یقبل  محدثا؛ فعلیھ لعنة اهللا
  " . اهللا منھ یوم القیامة صرٌف وال عدل

ما رواه أنس بن مالك مرفوعًا وفیھ أن النبي   *
اللھم إني :" فقال نظر إلى المدینة صلى اهللا علیھ وسلم

أحرم ما بین البتیھا بمثل ما حرم إبراھیم مكة، اللھم 
      ".مّدھم وصاعھم  بارك لھم في

وبناًء على ذلك ؛ فإن ھذین الحدیثین یبینان 
للمدینة، فمن جھة الشمال جبل ثور وھو  الجھات األربع

عیر  جبل صغیر شمالي أحد ، ومن جھة الجنوب جبل
ممتد في الشرق إلى الغرب ویشرف طرفھ  وھو  

على المنطقة  الغربي على ذي الحلیفة، وطرفھ الشرقي
المتصلة بمنطقة قباء من جھة الجنوب الغربي، ومن 

وھي إحدى الالبتین حیث  الشرقیة  جھة الشرق الحرة
ألبستھا  إن المراد بالالبة الحرة، وھي األرض التي قد

وھي الالبة   لغربیة حجارة سود، ومن الغرب الحرة ا
النووي رحمھ اهللا وغیره بدخول  وقد صرح .األخرى

  ـ  :التحدید أمور ویتعلق بھذا    .الحرتین في حرم المدینة

 كما جاء في حدیث أنس بن   :حمایتھا من الدجال    )1
لیس من بلد إال سیطؤه الدجال إال مكة :" مالك مرفوعًا

ھ المالئكة نقب إال علی والمدینة، لیس لھ من نقابھا
صافین یحرسونھا ثم ترجف المدینة بأھلھا ثالث 

     ".اهللا كل كافر ومنافق رجفات فیخرج

أبي ھریرة  كما جاء عن :حمایتھا من الطاعون  )2
قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : رضي اهللا عنھ قال

مالئكة ال یدخلھا الطاعون  على أنقاب المدینة:" وسلم
      ".وال الدجال

وسلم لھا، وتمكن حبھا  لنبي صلى اهللا علیھحب ا    )3
حیث دعا بذلك رسولنا الكریم   :من قلوب المؤمنین

اهللا علیھ وسلم كما جاء في حدیث عائشة رضي  صلى
:" اهللا علیھ وسلم ثم قال رسول اهللا صلى: اهللا عنھا وفیھ

     .الحدیث" …اللھم حبب إلینا المدینة كحبنا مكة أو أشد

كما جاء ذلك عن  :ع أشجارھاتحریم صیدھا وقط )4
قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : عنھ قال جابر رضي اهللا

المدینة ما  إن إبراھیم حرم مكة، وإني حرمت:" وسلم
     ". بین ال بتیھا، ال یقطع ِعَضاُھھا، وال یصاد صیدھا

كما جاء ذلك    :تحریم لقطتھا إال لمن یرید تعریفھا) 5
قال رسول : نھما قالع من حدیث ابن عباس رضي اهللا

لكل نبي حرم وحرمي :" اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
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إني أحرمھا بُحَرِمك أن ُیؤوى فیھا  المدینة، اللھم
 محدث وال یختلى خالھا وال یعضد شوكھا وال تؤخذ

     ". لقطتھا إال لمنشد

بالبركة في  دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألھلھا) 6
، )2893(بخاري برقم كما أخرجھ ال   :مدھم وصاعھم

حدیث أنس بن مالك رضي اهللا  من) 1365(ومسلم 
عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم نظر إلى المدینة 

اللھم إني أحرم ما بین البتیھا بمثل ما حرم  ":فقال
، "وصاعھم  إبراھیم مكة، اللھم بارك لھم في مدھم

عن أبي ) 1373(وأخرج مسلم في الصحیح برقم 
كان الناس إذا رأوا أول  : عنھ أنھ قالھریرة رضي اهللا

 الثمر جاءوا بھ إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فإذا أخذه
اللھم بارك لنا في :" رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

وبارك لنا في صاعنا  ثمرنا وبارك لنا في مدینتنا
وبارك لنا في مدنا، اللھم إن إبراھیم عبدك وخلیلك 

ونبیك، وإنھ دعا لمكة، وإني  عبدك ونبیك، وإني
     ".أدعوك للمدینة بمثل ما دعاك بھ لمكة ومثلھ معھ

خیریة المدینة المطلقة وشفاعتھ صلى اهللا علیھ    )7
كما  :وثبت فیھا وصبر على شدتھا وسلم لمن سكنھا

عنھ  ثبت ذلك من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي اهللا
، ال یدعھا المدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون:" مرفوعًا

اهللا فیھا من ھو خیر منھ، وال  أحد رغبة عنھا إال أبدل
 یثبت أحد على ألوائھا وجھدھا إال كنت لھ شفیعًا أو

    ".شھیدًا یوم القیامة

كما أخرج ذلك   :َطیَِّبَھا أنھا تنفي خبثھا وَتْنَصع  )8
من ) 1383(، ومسلم برقم )7211(البخاري برقم 

ي اهللا عنھ أن النبي صلى جابر بن عبد اهللا رض حدیث
كالكیر تنفي خبثھا  إنما المدینة:" اهللا علیھ وسلم قال

والذي یظھر . أي تمیزه ویستقر فیھا" وتنصع طیبھا 
ھذا الحدیث ما جاء موضحًا فیما رواه  أن تأویل

 بسند ال بأس بھ) 2186(الطبراني في األوسط برقم 
یھ قال رسول اهللا صلى اهللا عل: من حدیث جابر قال

: قالوا" الخالص  یا أھل المدینة اذكروا یوم:" وسلم
یقبل الدجال حتى ینزل :" وما یوم الخالص ؟ قال

بالمدینة مشرك وال مشركة وال كافر  بذباب، فال یبقى
فاسقة إال  وال كافرة وال منافق وال منافقة وال فاسق وال

    ".خرج إلیھ، ویخلص المؤمنون، فذلك یوم الخالص

كما   :الشدید من إحداث الحدث بالمدینة الترھیب  )9
عنھ عن  جاء في حدیث علي بن أبي طالب رضي اهللا

المدینة حرم من :" النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال
فیھا حدثًا أو آوى محدثًا فعلیھ  عیر إلى ثور فمن أحدث

منھ  لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعین، ال یقبل اهللا
      ".صرف وال عدل
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 موارد المیاه

  

المدینة المنورة للجفاف الشدید الذي اختفت معھ   تخضع
ظاھرة األنھار ذات الجریان ، حیث تظل أودیة المنطقة 
دث        ار یح اقط األمط دما تتس ام إال عن وال الع ة ط جاف
جریان مؤقت مصحوب بتعریة لألجزاء العلیا من أودیة 
ذه    ن ھ المدینة یقابلھا عملیة ترسیب في األجزاء الدنیا م
ة تكون منخفضة ،     األودیة إال أن كمیات المیاه المختزن
درة    ات ، ون ذه الطبق تیعاب ھ عف اس ى ض ذا إل رد ھ وی

 قلة المیاه  األمطار الساقطة ونتج عن ذلك

والمصادر الحالیة للمیاه التي تسقى منھا المدینة المنورة 
  :ھي

اء ،   10یبلغ عددھا و اآلبار )1 رًا   20في منطقة قب بئ
ى       اه إل ا المی خ منھ ط ، وتض رة رھ ي ح اء ف رق قب ش
خزانات ینقل ماؤھا إلى المدینة بواسطة األنابیب ویقدر 

  ألف متر مكعب 30-20إنتاجھا یومیًا ما بین 

ع   و محطة تحلیة میاه البحر )2 ة ینب    تقع شمال مدین
میجاوات  200ملیون جالون و 25بطاقة إنتاجیة قدرھا 

كھرباء للمدینة المنورة في حین وینقل الماء إلى المدینة 
عتھا    ب س طة أنابی ا   32بواس ة وطولھ م   176بوص ك

ل         ة یص ات متباین ي ارتفاع روات ف ال الس ابرة جب ع
  .متر فوق سطح البحر 800متوسطھا إلى 

  

التقسیم 
 اإلداري

  

تنقسم المدینة المنورة إلى خمسة عشرین حًیا 
  :ا ھيإدارًی

حي سید 
الشھداء  

حي 
األغوات  

حي باب 
المجیدي  

حي 
الساحة  

حي 
باب 
الشامي  

حي 
تاجوريال  

حي 
الحرة 
الشرقیة  

حي الحرة 
الشمالیة 
الشرقیة  

حي 
الحرة 
الغربیة  

حي 
زقاق 
الطیار  

حي 
العنبریة  

حي 
العیون  

حي 
الجرف  

 حي قباء

حي 
العوالي  

حي 
المناخة  

حي 
المنشیة  

حي 
العنابس  

حي آبار 
علي  

حي 
الدویمة  

حي 
الجبور  

حي 
البحر  

حي 
المستراح  

حي 
العزیزیة  

حي 
الدعیثة  

  

  المنورةخارطة للمدینة 

 

 المنورةخارطة للمدینة 
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 جیولوجیا
  المدینة

  

تقع معظم المدینة في تجویف رباعي یمتد نحو 
من الشرق والغرب  البازلتالجنوب، وتحده صخور 

والجنوب، وتوجد عدة تكوینات جیولوجیة أخرى حول 
 ،ما قبل الكمبريالتجویف الرباعي تعود إلى عصر 

 بركانیةوأحیانًا تختلط ھذه الصخور مع صخور 
وأحجار مسامیة من الرماد البركاني وأحجار الشظایا 

 .األفقیة المتالحمة

 والِغْرین والطمي الرملف التكوین الرباعي من یتأل
والذي نشأ أساسًا من تفتت الصخور  ،والصلصال

المنقولة إلى الودیان من التكوینات البركانیة القدیمة 
ُتوجد في غرب المدینة . وتكوینات ما قبل الكمبري

على ھیئة أنصاف  الصدوعمن المنورة مجموعة 
دوائر، ویكون اتجاه وانحدار ھذه الصدوع نحو الشرق 
والجنوب الشرقي، كما یوجد في شمال المدینة عدد من 
األراضي ذات ملوحة عالیة لیست مالئمة للزراعة 

  .مباشرة

د في أقصى جنوب المدینة تكوینات ثالثیة توج
ورباعیة من صخور البازلت واألندسایت وتنتشر ھذه 

حرة "التكوینات في المنطقة التي ُیطلق علیھا اسم 
مع امتدادات نحو الشمال على شكل أذرع تطوق " رھاط

التجویف الرباعي نحو الشرق والغرب، ویمكن مالحظة 
، أضیق من الذراع "ةالحرة الغربی"أن الذراع الغربي، 

، والذي یمتد بشكل أكبر نحو "الحرة الشرقیة"الشرقي، 
وُیعتقد بأن أحدث  .الشرق موازیًا للسھل الشمالي

المسكوبات البركانیة في المدینة المنورة حدثت في 
القرن السابع الھجري، وتوجد ھذه المسكوبات على 
ھیئة طبقات فقاعیة من خبث البراكین المختلطة 

ال األصفر واألبیض، وتوجد ھناك أیضًا بالصلص
متر  200طبقات سمیكة من البازلت یصل عمقھا إلى 

في بعض المناطق في جنوب المدینة، كما یوجد الغرین 
  .شبھ البازلتي في مناطق كثیرة ما عدا القمم القاعدیة

  .، أحد المكونات الجیولوجیة األساسیة في المدینةالبازلت

 

 

في  التربة
  المدینة

 

  

والرمل  والطمي الغرینتشكل تربة المدینة المنورة من 
اإلضافة إلى الصخور الجرداء، وفي جنوب  الحصوي

خور القدیمة والتي بسبب تواجد الص الرملالمدینة ینعدم 
العادیة، وھذا ما جعل  التعریةتتحول إلى طمي بفعل 

منطقة جنوب المدینة أكثر المناطق فاعلیة للزراعة من 
ع أما معظم المنطقة العمرانیة في قلب المدینة فتق .شمالھا

الجدول التالي یوضح أنواع . على تربة ثقیلة النسیج
 :التربة في المدینة المنورة

  العوالي، قباءكل من  فيتقع : تربة صلصالیة ثقیلة
وتحتوي على بعض . ھتكار  1192وتبلغ مساحتھا 

، ولكن من السھل استصالحھا، وتمثل نسبة األمالح
من مساحة األراضي غیر الصخریة في % 19.1
حي تقع فى : تربة صلصالیة خفیفة صفراء .المدینة
. ھتكار 408وتبلغ مساحتھا  سید الشھداء العیون

 وتحتوي على بعض الطفل، ولھذا فھي مالئمة للزراعة، 
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من مساحة األراضي غیر الصخریة في % 6.5وتمثل 
  .المدینة

وتبلغ مساحتھا  وادي العقیقتقع فى : التربة الغرینیة
وفي بطونھا،  األودیةتوجد على جوانب و. ھتكار 55

، وغالبًا ممطركل فصل وھي تربة تجدد خصوبتھا مع 
، مما یجعل للسیولما تكون مھددة باالنجراف نتیجة 

رًا ما یستغل مزارعو قطاعاتھا الرأسیة صغیرة، وكثی
المنطقة ھذه التربة الستصالح مزارعھم البعیدة عن 

من المساحة الكلیة % 0.9مجاري األودیة، وتمثل نسبة 
  .لألراضي غیر الصخریة

وتبلغ مساحتھا  الجرف أبیار علي تقع فى: تربة رملیة
لرمل الحصوي في ھذه التربة، یسود او. ھتكار 3786

حیث یزداد عمق التكوینات الرملیة، وھذه التربة غیر 
قابلة للزراعة نظرًا لعدم توافر الطمي والطفل، وشدة 

بعیدًا عن جذور  الماءمسامیتھا التي تساعد على تسرب 
من المساحة اإلجمالیة % 60.7ت، وتمثل نسبة النباتا

  .لألراضي غیر الصخریة للمدینة

، جنوب العیون جبل سلعشمال  تقع فى: تربة ملحیة
تتمیز ھذه التربة و. ھتكار 800وتبلغ مساحتھا 

نخفاضھا، ولھذا تتجمع فیھا میاه األمطار لتتبخر بعد با
الفصل الممطر، تاركة األمالح على سطحھا مما یجعلھا 

من % 12.8، وتمثل نسبة للزراعةغیر صالحة 
  .ریة في المدینةالمساحة الكلیة لألراضي غیر الصخ
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   الخامسالمبحث 
  أودیة المدینة المنورة
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  :أودیة المدینة المنورة: الخامسالمبحث 
  

أن األرض الیابسة التي تقوم علیھا المدینة المنورة، تنحدر تدریجیًا وبصفة عامة من 
  :ما یلي ھاأبرزمن  والتي، الجنوب إلى الشمال وھو نفس انحدار أودیة المنطقة

  
  أودیة المدینة المنورة یوضح )4(ول جد

 
  صورة الوادي  خصائصھ  الوادياسم 
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وادي 
 مھزور 

  

وھو من األودیة المھمة بالمدینة المنورة فھو من 
المصادر األساسیة التي تروى األرض بالمیاه لمنطقة 

. فبفیضانھ تزید میاه اآلبار) شوران ( الحرة الجنوبیة 
. ھم إلى جوارهویعرف باسم وادي قریظة نسبة لسكن

، وبعضھم یطلقون "المبعوث " ویعرف أیضًا بوادي 
واصل مصبھ من حرة میطان ". الفحل " علیھ وادي 

حیث ینحدر بسرعة إلى الشریبات ویصب بھا ثم على 
مسجد الفضیخ ومشربة أم إبراھیم ثم یمر بجوار 
المسجد النبوي الشریف أي من عند البقیع ثم یتجھ ثم 

ومنطقة الترسیس ثم على الزبارة  إلى منطقة العیون
الحمراء أو ما تسمى كومة أبي الحمراء وھناك یلتقي 

  . بوادي قناة عند قصر ھذه لیلتي

  

وادي 
 الرانوناء

  

ویقال لھ أیضًا وادي " مسیل الوادي " ویعرف أیضًا بـ 
، وھو أحد أودیة المدینة المنورة الجنوبیة، " رانون" 

قرین  " عیر یسمى ویأتي من جبل صغیر شرق جبل
ویأخذ طریقھ إلى مخطط األمیر نایف ویصب " خرطة 

في العصبة ثم یتجھ شمال شرق إلى قاع البلویین وھو 
اآلن یقع بطریق الھجرة ثم یخرج من القاع المذكور 
ویصب في وادي ذي صلب عند مسجد الجمعة ثم یتجھ 
إلى الشمال محاذیًا تقریبًا طریق قباء فیلتقي مع بطحان 

" د مبنى البنك األھلي القدیم أي بالقرب من حي عن
  ." المشرفیة

  

  وادي الرانوناء

 

 وادي الرانوناء

 

  وادي الرانوناء
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    وادي قناة
  

یعتبر وادي قناة من اكبر أودیة المدینة المنورة واصلھ 
ادي العاقول عن مركز ویبعد و. من وادي وج بالطائف

ویتشكل ھذا . كم تقریبًا14المدینة المنورة بحوالي 
الوادي من اجتماع عدد من الروافد والشعاب أولھا 
وأقربھا للجنوب ھو مفیض قاع العاقول الواقع شرق 
المدینة المنورة والذي یبدأ بوادي عواء في الطرف 
الشمالي الشرقي لحرة رھط ویتجھ الوادي نحو الشمال 

لغربي في الغرب حتى یفیض في قاع العاقول وتفیض ا
میاه قاع العاقول في وادي قناة بوادي العقیق ویتكون 

ومن . مجرى واحد بعد ذلك یعرف بوادي الحمض
روافد وادي قناة وادي الخضراء الذي یأتي من الشمال 
ویواصل طریقھ إلى مجراه األدنى باتجاه الجنوب من 

وتالل الوعیرة غربًا إلى أن  مطار المدینة المنورة شرقًا
، وكان "وادي شظاة " ویسمى أیضًا . یلتقي بوادي قناة

ھذه " فلما شخص منھ قال " تبع " قد نزلھ ملك حمیر 
فسمي بھ، وفي قول أنھ عند المدینة " قناة األرض 

ومن أعلى منھا سد نار الحرة " قناة " المنورة یسمى 
 ".شظاة " یسمى 

ري ھذا الوادي حالیًا من سد العاقول مجیبدأ و            
) جبل الخزان ( ثم في منطقة الدویخلة إلى جبل تیأب 

ثم یتجھ إلي منطقة سیدنا حمزة حیث یمر بجوار جبل 
الرماة من الجھة الجنوبیة إلى منطقة العیون ثم منطقة 

   .الزبیر فمنطقة تجمع السیول بزغابة

 

 وادي قناة

 

  وادي قناة

 

 وادي قناة

  

 

 وادي قناة

  

  وادي قناة
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وادي 
 مذینب 

  

من منطقة ) مذنب ( و ) مذینیب ( مصدر وادي مذینب 
ذي الجدر وھو نفس مصدر وادي بطحان، وھو شعبة 
من شعب وادي بطحان حیث یتفرع منھ عند شعب 

منطقة بني  العجوز قبل قصر كعب بن األشرف ویدخل
أمیة بن زید وھى منطقة البلدان التالیة العھن آلل 
البرزنجي ومقابلھا الضابطة لنایف بن جدوع الشریف 
وبجوارھا سوالة للشریف شحات بن على ثم یخرج من 
ھذه البلدان ویلتقي ببطحان عند منزل حلیت بن مسلم 

   .حالیًا

  

وادي 
   بطحان

  

أیضًا، ویعتبر "  أبو جیدة" یعرف وادي بطحان بوادي 
من المعالم البارزة والمھمة ألنھ قامت على ضفافھ 

  . الكثیر من المزارع كما أستوطن عنھ بعض القبائل

من أربعة ودیان صغیرة،   وادي بطحانیتكون 
ویخترق المدینة المنورة من وسطھا نحو الشمال 
الغربي وكأنھ ینصف الزاویة التي حدثت من التقاء 

ي قناة إلى أن یلتقي بھما في منطقة وادي العقیق وواد
الزغابة أیضًا حیث یلتقي وادي العقیق القادم من 
الجنوب ووادي قناة القادم من الشرق ووادي بطحان 
القادم من الجنوب الشرقي فتكون نقطة االلتقاء في 
منطقة الزغابة شمال غرب المدینة المنورة حیث یشكل 

ض المدینة ومن المالحظ أن أرضیة حو. وادي الحمض
المنورة ینحصر بین محورین أكثر انخفاضًا ھما 
مجرى وادي العقیق في الغرب وترتفع أرضیتھ من 

متر عن سطح البحر كما أن محور  625إلى  575
 750إلى  700القیعان في الشرق ترتفع أرضیتھ من 

  . متر عن سطح البحر

ویبدأ وادي بطحان من شمال المرتفع البركاني        
حلیات األتاھي في شمال حرة رھط ویتجھ نحو المسمى 

شمال الشمال الغربي مخترقًا المدینة من وسطھا إلى أن 
یلتقي ببطحان قبیل باب قباء الواقع جنوب المدینة 
المنورة ولھذا الوادي عدة روافد منھا وادي مذینیب 

الذي یرفد وادي بطحان من ) مذنب ( و ) مذینب(
منھ ویبدأ من جبلي  الجھة الیمني ویقع إلى الشرق

حالتي وصعب الكائنین في الحرة واللذان یقعان على 
كم جنوب شرق المدینة المنورة ویتجھ ھذا  12بعد 

الوادي نحو الشمال الغربي فیمر من غرب العوالي 
ویخترق المدینة ویفیض في بطحان كما أن من روافد 
بطحان وادي مھزور ویقع ھذا الوادي في الشرق إلى 

وادي مزینب ویبدأ من حرة واقم في شرق  الشرق من
كم في جنوب شرق 25جبل الملسا الواقع على بعد 

المدینة المنورة ویمر الوادي بشرق العوالي كما یمر 
من قریظة ویتجھ نحو الشمال الغربي إلى أن یفیض في 
مذینیب على مشارف المدینة المنورة قبیل أن یفیض 

 
  وادي بطحان

  

  وادي بطحان
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  . مذینیب في بطحان

ورد اسم وادي بطحان في الحدیث وقد             
أن وادي بطحان على " الشریف كما ذكر ابن شبة 

وذكر في صحیح البخاري أن ". ترعة من ترع الجنة 
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم توضأ من ھذا الوادي یوم 

وھو من األودیة التي تمر بالمدینة . غزوة الخندق
غرب المنورة من جنوبھا إلى الجھة الغربیة منھا أي 

  . جبل سلع

ویمكن اعتبار ابتداء وادي بطحان بالتقریب من       
السد المعروف بسد بطحان وھو ابتداء تجمع میاه 
السیول، ثم یسیل باتجاه قربان إلى إشارة قربان مع 
العوالي عند مغسلة القین ثم المدشونیة ثم یأخذ طریق 
قربان النازل إلى السیح ثم إلى غرب المساجد السبع، ثم 
إلى منطقة العیون حیث یلتقي مع وادي العقیق في 

     .زغابة

  

  بطحان واديسد 

 

  بطحان وادي

 

  

 

  بطحان واديسد 

 

  بطحان وادي
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سیل 
 المبعوث

  

ھو شعبة من وادي مھزور ینفصل عنھ بالتقریب عند 
لجھة الشمالیة الشرقیة لإلسكان ویأخذ مساره في الحرة ا

الشرقیة ویمر بجوار قصر المریدین لألفراح ثم یتجھ 
إلى جھة مسجد العریض بطریق المطار وھناك یلتقي 

    .بوادي قناة
وادي أبو 

  ھریرة
اآلن وھو یتفرع من " أبو بریقة " ویسمى وادي   

د جبل وادي رانوناء ویصب في وادي العقیق عن
  المكیمن قبل سد عروة

  أبو ھریرة وادي

وادي 
" العقیق 

الوادي 
 " المبارك

  

. من أشھر أودیة المدینة، وربما أودیة الحجاز كلھا
تتجمع میاھھ من منطقة النقیع التي تبعد عن المدینة 
أكثر من مائة كیًال جنوبًا، ویسیر إلى مشارف المدینة 

جزء منھ حتى یصل إلى جبل عیر، ویسمى ھذا ال
العقیق األقصى، ثم یسیر غربي جبل عیر، ویمر بذي 
الحلیفة حتى یبلغ أقصى عیر فینعطف شرقًا حتى یلتقي 
بوادي بطحان قرب منطقة القبلتین، ثم یسیر باتجاه 
الشمال الشرقي قلیًال ثم شماًال فیلتقي بوادي قناة القادم 

ویسیل وادي ). زغابة(من شرقي المدینة عند منطقة 
یق في الشتاء مثل نھر كبیر، وفي السنوات التي العق

وتدل . تكثر فیھا األمطار تظل المیاه فیھ عدة أشھر
الكتابات التاریخیة أنھ كان في بعض العصور أشبھ 
بنھر دائم الجریان لذلك قامت على ضفافھ في العصر 

، األموي وشطر من العصر العباسي قصور كثیرة
وتزاحم المیسورون على قطع األراضي بجانبیھ حتى 
لم یعد فیھ موضع لمزید من البناء، ومن أشھر القصور 

قصر سعد بن أبي وقاص، ومازالت بعض أثاره : فیھ
وقصر عروة، وقصر سكینة بنت . قائمة حتى اآلن

كما نشأت بالقرب منھ مزارع . الحسین، وغیرھا كثیر
تالت الخضراوات خصبة تغطیھا أشجار النخیل وش

والفواكھ فضًال عن الحدائق التابعة للقصور القائمة فیھ 
لذلك یمكن أن نتصور منطقة العقیق في فترة ازدھارھا 
مساحة خضراء یتخللھا مسیل مائي واسع شبھ متعرج 
. فیھا أشجار النخیل والفواكھ وبساتین الخضار وغیرھا

دة شیئًا وفیھ القصور المسورة المتالصقة حینًا والمتباع
غیر أن ھذه الحالة الزاھرة انتھت عندما . حینًا آخر

تقلصت المدینة في القرن الھجري الثالث وھجرت 
وتصف المصادر التاریخیة میاھھ . القصور وتھدمت

ومیاه اآلبار فیھ بالعذوبة، ولذا یتزود منھا أھل المدینة 
ویسمى . والمسافرون إلیھا، ومن أشھر آباره بئر عروة

لذي یبدأ من جبل عیر إلى زغابة العقیق األدنى القسم ا
وقد ورد في األحادیث بأن . وھو داخل حرم المدینة

: العقیق واد مبارك، ففي صحیح البخاري باب بعنوان
العقیق واٍد (باب قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم، 

 

  الوادي المبارك" وادي العقیق 
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وفیھ حدیث عن عمر بن الخطاب رضي اهللا ) مبارك
هللا علیھ وسلم، سمعت رسول اهللا صلى ا: عنھ قال

: أتاني اللیلة آت من ربي، فقال: (بوادي العقیق، یقول
وقد فرشت أرض ). صّل في ھذا الوادي المبارك

المسجد النبوي في عھد عمر بن الخطاب رضي اهللا 
وقد امتد العمران . عنھ بحصى ناعمة من أرض العقیق

حالیًا إلى أطراف العقیق حتى ذي الحلیفة، ومازال 
والجدیر . بالماء كلما ھطلت أمطار غزیرة مجراه یمتلئ

بالذكر أن في الجزیرة العربیة عدة أودیة تحمل ھذا 
وكلمة العقیق مشتقة . االسم، ولكن أشھرھا عقیق المدینة

من العق وھو الشّق، وربما یكون قد سمي بھذا االسم، 
وكذلك األودیة المسماة بھ ألنھ في األصل سیل یشق 

  .األرض ویجري في مجراه

 

 

  

  وادي العقیق المبارك
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  وادي العقیق المبارك

 

  وادي العقیق المبارك
 

  وادي العقیق المبارك سیل

  

  سیل وادي العقیق المبارك
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  وادي العقیق المبارك

 

  ركسیل وادي العقیق المبا

 

  وادي العقیق المبارك

وادي 
 الروحاء

  

استراح بھ الرسول علیھ الصالة والسالم فقد مر بھ 
 الرسول ثالث مرات متوجھ لغزوة بدر
والثانیة في طریقھ لفتح مكة و األخیرة في طریقھ لحجة 

 ..الوداع
  

  

 وادي الروحاء
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  المبحث السادس 
 حرار المدینة المنورة
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 حرار المدینة المنورة:المبحث السادس 

ان  " توجد بالمدینة المنورة حرتان             ورة وتسمى      " البت ة المن داھا شرق المدین رة  " إح ح
رم المدین     " حرة الوبرة " واألخرى غرب المدینة المنورة وتسمى " واقم  دان ح ان تح ا اللت ة وھم

  .، والجدول التالي یوضح ذلك المنورة كما جاء في الحدیث الشریف

  حرار المدینة المنورة یوضح )5(جدول 

حرار 
المدینة 
المنورة 
  المدینة

  حرار المدینة المنورة صور  خصائصھا

حرة 
( واقم 
حرة 
بني 

  ( قریظة

ًا   وھي الحرة الواقعة شرقي المدینة المنورة وتسمى أیض
دة     )زھرة  (و) الحرة الشرقیة( ة ممت ي ھضبة طویل ، وھ

ا أراٍض    الل، وفیھ ة ت ا مجموع ة، فیھ رقي المدین ش
طحھا     ن س رًا م زءًا كبی رة ألن ج میت الح طة، وس منبس
دیدة        ا ش ة سوداء تجعلھ ارة بركانی خور وحج ى بص مغط

ى    . الحرارة في الصیف م نسبة إل ویروى أنھا سمیت واق
وى أن شخص أو جماعة من العمالیق نزلوا فیھا، كما یر

التسمیة قصد بھا الداللة اللغویة لكلمة واقم وھي الحاجز، 
كل  . ففي القاموس وقمت الرجل عن حاجتھ إذا رددتھ تش

ن        ن شرقھا فم ة م ي المدین ًا یحم حرة واقم حاجزًا طبیعی
ا ال  . الصعب إن لم یكن من المستحیل السیر علیھا ولكنھ

ة للحراسة    ب  . تخلو من ممرات ضیقة وقابل ى الجان  وعل
تفادة        دیمًا لالس دة ق ل ع م سكنت قبائ الغربي من حرة واق
ا،      در منھ ي تنح ة الت ن األودی ة وم ا الطبیعی ن حمایتھ م
ى    دیمًا إل وتنقسم حرة واقم باعتبار المنازل الواقعة فیھا ق
ة       ود وثالث ا للیھ ان كانت اورة، منطقت اطق متج س من خم
ي النضیر        ازل بن ار، فزھرة من ن األنص كانت لألوس م

ھا منازل بني قریظة وبشمال ھذه منازل بني ظفر وبشمال
ر      ي ظف جد بن روف بمس من األنصار حیث مسجدھم المع

د    ي عب ازل بن ًا من ماًال أیض ا ش ي   وبجانبھ ع بن ھل م األش
األشھل كان  زغور بن جشم األنصاري، وفي منازل عبد

 .الذي سمیت بھ الحرة) واقم ( حصنھم الذي بنوه 

لحرة بمعركة دامیة وقعت عام ویرتبط اسم ھذه ا          
عندما خلع معظم أھل ) الحرة ( ھـ المعروفة بموقعة 63

ادة          ًا بقی د جیش ل یزی ة؛ فأرس ن معاوی د ب ة یزی المدینة بیع
ھ،     دق وتحصنوا خلف مسلم بن عقبة، وحفر الثائرون الخن
ة      ائرین مھل أعطى الث رة ف ونزل جیش عقبة في أدنى الح

ة     ى الطاع ودوا إل ام لیع ة أی نھم     ثالث ان، ولك م األم ولھ
ادة مروان      ن فرسانھ بقی رفضوا واستطاعت مجموعة م
ر       رة غی رات الح دى ثغ ن إح لل م م أن تتس ن الحك ب
ذا    ان ھ دق، وك ف الخن رابطین خل اجئ الم ة وتف المعروف
ازر        دوث مج ة وح ن عقب لم ب یش مس ار ج ببًا النتص س
ار      ار وخی اجرین واألنص ا المھ ا بقای ل فیھ ة، قت دامی

ان       التابعین وم  ل وك رآن الكریم سبعمائة رج ة الق ن حمل
ممن قتل ثالثة آالف وخمسمائة رجل من الموالي، وألف 

 

 حرة بني قریظة( حرة واقم 
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وأربعمائة رجل من األنصار ، وألف وثالثمائة رجل من 
ن      ة ب ن ربیع اس ب قریش، وكان ممن قتل الفضل بن العب

ن   المطلب، ومعقل بن سنان، وأبو الحارث بن عبد بكر ب
د اهللا، ویعقوب بن طلحة عبد د اهللا     ، وعب د وعب ن زی اهللا ب

ة  ن حنظل ة  ( ب یل المالئك ن غس ھ  ) إب ن بنی ة م ع ثمانی م
د    ل جن رھم، ودخ د ( وغی وا  ) یزی ورة فنھب ة المن المدین
ویقال أنھ استباح المدینة المنورة ( األموال وسبوا الذریة 

ثم أحضر األعیان لمبایعة یزید فلم یرض إال   )ثالثة أیام 
م عبی    ایعوه أنھ ة  ( د أن یب ن معاوی د ب ر   ) یزی أ أم ن تلك فم

لى   بضرب عنقھ، وجالت الخیل في مسجد رسول اهللا ص
ر     ر والمنب ین القب حسب  ( اهللا علیھ وسلم وبالت وراثت ب

مھودي   ام    ).روایة الس ي ع ان قوي     654وف ار برك ـ ث ھ
ھر         ة أش ة ثالث رة، واستمر قراب ذه الح الل ھ دى ت ن إح م

ي ال  ة فازدادت المقذوفات البركانیة ف ي العصر    .منطق وف
اء   الحاضر زحف العمران إلى حرة واقم  وبھا حالیًا أحی

   .سكنیة

  )حرة بني قریظة( حرة واقم 

حرة 
  الوبرة

ة     ة الغربی ي الجھ وتسمى أیضًا الحرة الغربیة ألنھا تقع ف
ر    . دینةمن الم ھ تكث م إال أن وھي أقل وعورة من حرة واق

ات،     ات والمنخفض تالع والمرتفع بات وال ا الھض بھ
ان   ویتخللھا مساحات منبسطة صالحة للعمران، وبھا قیع

وتمتد من مسجد القبلتین شماًال . تتجمع فیھا میاه األمطار
اجزًا        كل ح ت تش ًا، وكان اء جنوب جد قب اذاة مس ى مح إل

ینة من جھتھا الغربیة وجزء من جھتھا طبیعیًا یحمي المد
الجنوبیة، وكانت مزارع النخیل الكثیفة تغطي المساحات 
ذ    ھرھا منف المنبسطة منھا، ولیس لھا سوى منافذ قلیلة أش
ع      ة، ویق ى مك ثنیة الوداع التي یخرج منھا المسافرون إل
ي    ازل بن رقیة من مالیة الش ة الش ن الجھ رة م رف الح بط

ا الغرب  ن طرفھ لمة وم ض  س ره وبع روة وبئ ر ع ي قص
ن    ًا م ق، وقریب ور العقی روة  ( قص ر ع ة  ) بئ د برك توج

وھي إحدى ) وبیك ( كبیرة مجصصة قدیمة اسمھا بركة 
ورة     ة المن ثالث بالمدین اج ال رك الح ر   .ب ي العص وف

رة        ذه الح ي ھ ن أراض ر م م كبی لح قس ر استص الحاض
   .وزحف العمران إلیھا

  حرة الوبرة
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 جبال المدینة المنورة: السابعالمبحث 

  :تضم المدینة المنورة الكثیر من الجبال، وفیما یلي أبرز جبال المدینة 

 جبال المدینة المنورة یوضح )6(جدول 

جبال 
  المدینة

  جبال المدینةصور   خصائصھا

عالم المدینة المنورة، ویمتد جبل أحد كسلسلة جبلیة من أھم م  جبل أحد
وجبل أحد عبارة عن جبل صخري . من الشرق إلى الغرب

ولونھ ذو صبغة حمراء وطولھ من الشرق إلى الغرب یبلغ 
ستة آالف متر تقریبًا وبھ رؤوس كثیرة وھضبات متعددة، 
ویوجد بجبل أحد المھاریس وھي عبارة عن نقر طبیعیة في 

وُسمي بجبل  .فظ المیاه المنسابة من أعالي الجبلالجبل لح
لتوحده وانقطاعھ عن غیره من الجبال أو لما وقع : أحد

 .كان یعرف بالجاھلیة باسم عنقدو ألھلھ من نصرة التوحید
 5یقع جبل أحد شمال المسجد النبوي على بعد و

سید الشھداء " كیلومترات،وبسفحھ وقعت غزوة أحد، وقبر 
ولھ صلى اهللا علیھ وسلم حمزة بن عبد أسد اهللا ورس" 

ویبعد عن المسجد النبوي . المطلب ، وقبور شھداء أحد 
ومن فضائل ھذا الجبل أنھ    .كم تقریبًا  5.5الشریف بحدود 

وأنھ یحبنا ونحبھ، فھذا كلھ فضل . على ترعة من ترع الجنة
إن رسول اهللا صلى : عن أنس بن مالك قالف. من اهللا تعالى

إن أحد جبل یحبنا ونحبھ، وھو على : وسلم قال اهللا علیھ
  . ترعٍة من ُترع الجنة رواه ابن ماجة

وعن أنس بن مالك ، أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم       
صعد ُأحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان ، فرجف بھم ، فضربھ 

اثبت أحد ، فما علیك إال نبيٌّ ، أو صّدیق ، : ( برجلھ وقال 
فإنما علیك نبي، وصدیق، : ( روایة وفي) . أو شھیدان 

      .رواه البخاري). وشھیدان 
       

 

مقبرة سید الشھداء حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا عنھ 
  وجبل أحد

  

  جبل أحد

  

مقبرة سید الشھداء حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا 
  عنھ

  

مقبرة سید الشھداء حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا 
  عنھ وجبل أحد
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  جبل أحد

  

 جبل أحد
جبل الرماة 

  " عینین" 
ویعرف أیضًا بجبل عینین، وھو جبل صغیر یغلب على 
لونھ االحمرار یقع جنوب قبر سیدنا حمزة ویفصل بینھما 

وھو الجبل الذي أمر علیھ الصالة والسالم في  وادي قناة،
غزوة أحد أن یقف علیھ الرماة ، لذلك عرف بجبل الرماة ، 

 .كم تقریبًا5   ویبعد عن المسجد النبوي الشریف بحدود

ویوجد في ركن الجبل الشرقي مسجد صغیر مأثور          
  ".المصرع " یعرف بمسجد 

 

ب رضي اهللا عنھ مقبرة سید الشھداء حمزة بن عبد المطل
  وجبل الرماة

 

  مھاریس جبل أحد

  

  قمة جبل الرماة

  

  جبل الرماة

یقع جبل ثور خلف جبل أحد وھو جبل صغیر أسمر اللون   جبل ثور
 .كأنھ ثور رابض ورأسھ متجھ صوب الجنوب الغربي

وھو حد المدینة . كم تقریبًا  8   ویبعد عن المسجد النبوي
وھذا الجبل مختلف في موقعھ  .المنورة من الجھة الشمالیة

منھم من قال ھو الجبل الصغیر الذي خلف جبل أحد 
ومنھم من قال ھو الجبل الذي یقع على یمین . مباشرًة

. الذاھب إلى الخلیل بعد محطة تكریر میاه الصرف الصحي
 وثبت في .یديوھو آخر جبل ومحاط اآلن بسور حد

: [ أنھ قال  -صلى اهللا علیھ وسلم  - الصحیح عن النبي 
فجعل بذلك الحد ] ثور  المدینة حرم ما بین عیر إلى

  .الجنوبي لحرمھا جبل عیر ، والحد الشمالي جبل ثور 
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  جبل ثور

  جبل ثور

 

  جبل ثور

، ھو جبل یعتبر داخل المدینة "ثواب " یعرف أیضًا بجبل و  جبل سلع
اآلن یقع شمال غرب المسجد النبوي الشریف في المنطقة 

ولونھ أحجاره سوداء وفي غربیھ    المعروفة بباب الشامي،
ویبعد . تقع المساجد السبع، وبالقرب منھا كانت بدایة الخندق

یبلغ و م تقریبًا 700عن المسجد النبوي الشریف بحدود 
مترًا وعرضھ ما  80متر، وارتفاعھ  1000طولھ حوالي 

ویوجد في    .متر ویمتد من الشمال إلى الجنوب 500یقارب 
سفحھ الغربي كھف ومسجد بني حرام الذي كان الرسول 
صلى اهللا علیھ وسلم یبیت فیھ، وفي علو سفحھ الجنوبي 
توجد كتابات كوفیة أثریة، ویوجد في شرقي الجبل موضع 

    ".دكة جالل " ر یقال لھ مشھو

یقع ھذا الجبل في شمال المدینة المنورة وشرق جبل سلع،   جبل ذباب
كم، وھو في 1.5ویبعد عن المسجد النبوي الشریف بحدود 

أول طریق العیون وخلف محطة الزغیبي، وعلى ھذا الجبل 
صلى اهللا علیھ وسلم قبتھ لألشراف على  ضرب رسول اهللا

  .أعمال حفر الخندق، وعلیھ یقع مسجد الرایة
رسم عثماني للمدینة المنورة ُیظھر الجبال المحیطة 

  .بھا
جبل بني 

   عبیدة
مال غرب المسجد ویعرف تقریبًا بجبل الدویخل، ویقع ش

وھو . كم تقریبًا2.5  النبوي الشریف، ویبعد عنھ بحدود
، )سلطانة ( الجبل المطل على شارع أبي بكر الصدیق 

  .مقابل مدرسة النجاح اإلبتدائیة
بال المحیطة رسم عثماني للمدینة المنورة ُیظھر الج

  .بھا
وھو جبل صغیر یقع جنوب جبل سلع، وشمال غرب   جبل سلیع

المسجد النبوي الشریف، وكانت فوقھ قلعة وحصن أمیر 
ویعرف بجبل جھینة أیضًا، وقد أحیط . المدینة من األشراف

بالعمران اآلن، ویبعد عن المسجد النبوي الشریف بحدود 
    .م تقریبًا 500
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، وھو  )عایر( وسكون الیاء ویقال لھ جبل بفتح العین  جبل عیر
( جبل أسود مستقیم القمة تقریبًا، یقع جنوب المدینة المنورة 

، )آبار علي ( وشرقي وادي العقیق قرب ذي الحلیفة ) قبلة 
یراه    كم تقریبًا، 8ویبعد عن المسجد النبوي الشریف بحدود 

من  المتجھ إلى جدة بعد تجاوز مسجد قباء على یساره، وھو
حدود المدینة المنورة من الجھة الجنوبیة ، وفوقھ جبل آخر 

بینما األول یقال " عیر الصادر " یحمل نفس اإلسم یقال لھ 
    ." عیر الوارد" لھ 

إن أحد جبل یحبنا ونحبھ وھو على " وفي الحدیث 
رواه " ترعة من ترع الجنة وعیر على ترعة من ترع النار 

 .ٍهالبیھقي وابن ماجھ بسند وا
وفي روایة للطبراني عن ابن عیسى ابن جبیر عن 

أحد جبل یحبنا ونحبھ " النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال 
على باب من أبواب الجنة وھذا عیر یبغضنا ونبغضھ وإنھ 

  .واهللا أعلم" على باب من أبواب النار 
  

 

لقرب من مبني الھاتف السعودي بطریق الجامعات المتجھ یقع جنوب غرب المدینة المنورة، وھو جبل أحمر اللون، با  جبل الحرم
إلى طریق جدة القدیم، وعرف بھذا االسم ألن من حجارتھ تم بناء المسجد النبوي الشریف في عھد السلطان عبد 

 .كم تقریبًا10ویبعد عن المسجد النبوي الشریف بحدود . المجید العثماني

جبل 
  المستندر

  .فاعھ خمسة أمتار شمال المدینة المنورة بجوار مركز الداوودیة وھو جبل صغیر ال یتجاوز ارت

وذلك ألن األغوات اشتروه لیحتموا " األغوات " ویعرف بجبل ماطان، وھو الجبل األحمر المعروف الیوم بجبل   جبل میطان
 .ھـ1117حدود عام  بأصحابھ من أھل المدینة المنورة أثناء الفتنة التي وقعت بینھم وبین أھل المدینة المنورة في

جبال 
  :الفقرة

من أھم المصایف في المدینة المنورة لما تتمیز  جبال الفقرة
وھطول  فصل الصیفبھا مرتفعاتھا بأجواء باردة أثناء 

  .األمطار علیھا وذلك بسبب ارتفاعھا الشاھق

  قرةالف صور لجبال

  

  الفقرة صور لجبال
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 .بضم الظاء وھو جمع عظم، ویقال إن على ظھر جبل أعظم قبر نبي أو رجل صالح واهللا أعلم  جبل أعُظم

بضم العین وھو جبل على یمین القادم من العقیق وھو الجبل األحمر وتوجد علیھ قلعة تركیة، أنشأھا القائد العثماني   جبل أنُعم
 .المجید عند حصار المدینة المنورة في عھد األشراف بدع

جبال 
( الجماوات 

جماوات 
العقیق 
  ) الثالث

الجماوات ھي ف، المدینة المنورةجبال الجماوات أحد جبال تعد 
ثالثة جبال غیر كبیرة تقع في الجھة الغربیة من المدینة المنورة 

تعتبر الجماوات من أشھر  .على امتداد قسم من وادي العقیق
الجبال بالمدینة المنورة ألن اسمھا أرتبط بوادي العقیق 

ي وقصوره وبساتینھ التي قامت على ضفاف ھذا الواد
 ـ: المبارك، وھذه الجبال ھي 

  :   "جماء تضارع " جبل ) 1

إذا ) ذي الحلیفة ( یقع على یمین المتجھ إلى آبار على         
تجاوز سد عروة مباشرًة، وفي سفحھ كان یوجد قصر وسد 
عاصم بن عمرو بن عمر بن عثمان بن عفان  ، وھو الذي 

خلف  أنشأ سدا بالحجر الضخم على أحد شعاب ھذا الجبل
قصره وذلك لیحجز ماء الشعب لیزود بھ قصره البعید عن 

ویقع في الجنوب الغربي  .اآلبار والماء التي ببطن الوادي
، ویبعد " المكیمن " من جماء تضارع جبل صغیر یسمى 
     .كم تقریبًا 4جبل جماء تضارع عن المدینة بحدود 

  :" جماء أم خالد " جبل ) 2

ى ألنھا بین جماء تضارع وتعرف بالجماء الوسط       
وتبعد عن المسجد النبوي الشریف بحدود . وجماء العاقر

وتقع جنوب غرب جماء تضارع ومالصقة لھا، . كم تقریبًا6
. و ھي تشرف اآلن على طریق السالم من الجھة الشمالیة

وكان عند سفحھا عدة قصور منھا قصر محمد بن عیسى 
ویروى أنھ . مغیرةالجعفري وقصر یزید بن عبد الملك بن ال

وجد قبر على جماء أم خالد طولھ أربعون ذراعًا مكتوب 
أنا عبد اهللا من أھل تیسون رسول " على حجر ما نصھ 

رسول اهللا عیسى بن مریم علیھ السالم إلى أھل ھذه القریة 
وفي " فأدركني الموت فأوصیت أن أدفن في جماء أم خالد 

رسول اهللا عیسى أنا أسود بن سوادة رسول " روایة أخرى 
  .واهللا أعلم" بن مریم إلى ھذه القریة 

 

  المنورةالمدینة إطاللة على جبال الجماوات غرب 

 

  جبال الجماوات
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  ".شغر " وفي شمال الجماء یوجد جبل صغیر یقال لھ        

  :" جماء العاقل" أو" جماء العاقر" جبل ) 3

وفي الجھة   تقع غربي المدینة المنورة تقریبًا،        
الشمالیة الغربیة من جماء تضارع وجماء أم خالد، وتبعد 

وتعتبر . كم تقریبًا9سجد النبوي الشریف بحدود عن الم
جماء العاقر أكبر وأضخم الجماوات، وكان في سفحھا عدة 

یفصل بین جماء العاقر  .قصور منھا قصر جعفر بن سلیمان
وبین جماءتي تضارع وأم خالد طریق وھذا ھو الطریق 
الذي سلكتھ جیوش قریش لمحاربة الرسول صلى اهللا علیھ 

  ).األحزاب ( أحد والخندق  وسلم في غزوتي

 

 جبال الجماوات
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   الثامنالمبحث 
  سكان المدینة المنورة
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  :ورةسكان المدینة المن: الثامنالمبحث 
  

  :،كما ھو واضح بالجدول التاليمنذ إنشائھا المدینة المنورةتعاقب السكان على 
  سكان المدینة المنورة یوضح) 7(جدول 

  الشكل  الوصف  المرحلة
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الموجات 
السّكانیة 

 :األولى

  

تعاقب السكان على یثرب منذ إنشائھا، فقد سكنھا 
ومن ثم  من الیمن المعینیونالعمالیق، ومن بعدھم قبائل 

القرن وصل الیھود إلى یثرب ألول مرة خالل  .الیھود
خالل الحروب الرومانیة الیھودیة في  الثاني المیالدي

، التي كان من نتیجتھا نزوح عّدة قبائل یھودیة إلى فلسطین
أبرز تلك القبائل التي وصلت المدینة . األقالیم المجاورة

،  النضیروبنو ، وبنو قریظة، بنو قینقاعوسكنتھا كانت قبائل 
یذكر  .القرن السابع المیالديوقد استمروا یقطنوھا حتى 

أن بنو قریظة عملوا في خدمة الفرس كجباة  ابن خرداذبة
  .الحجازللضرائب خالل عھد السیطرة الفارسیة على 

نزحت عّدة أن ، سد مأربانھیار  ترتب علىوقد 
شماًال، ومن ھذه  الیمنفي  مملكة سبأقبائل عربیة من 

وعندما وصلت القبیلتان إلى  والخزرج األوسالقبائل قبیلتا 
یثرب أعجبتا بما فیھا من أرض خصبة وینابیع كثیرة 
فاستقروا فیھا مع وجود قبیلتین من الیھود آنذاك، ھما قبیلة 

، وبعد ذلك ُعقد حلف ومعاھدة بنو قینقاعوقبیلة  بنو قریظة
یش والدفاع بین الیھود والقبیلتان تلتزمان فیھا بالسالم والتعا

عن یثرب ضد الغزاة،فتحالفوا على ذلك والتزموا بھ مدة 
من الزمن ازداد خاللھا عدد األوس والخزرج ونمت 

  . ثرواتھم
ملوك آخر  وقع بینو، ابن إسحقحسب كتابات 

 بعض السّكان سببھ تعرضوسكنة یثرب نزاًعا ،  الحمیریین
ذاك الملك عندما كان یعبر المدینة، وقتلوا ابنھ، فھدد ل یثرب

، وكان أن نخیلھمعن بكرة أبیھم وقطع الملك بإبادة الناس 
، رجال الدین الیھودیفعل ذلك لوال أن تدخل اثنین من 

لك بالعدول عن فكرتھ، ألن ھذه المدینة ھي وأقنعوا الم
في الزمن اآلتي، وسیقیم  قریشسیھاجر إلیھ نبي من "مكان 

بناًء على ھذا عكف الملك عن تدمیر ". فیھا، وُیدفن فیھا
، وصحب الحاخامان معھ إلى الیھودیةالمدینة، واعتنق 

على أنھا  الكعبةحیث عرفا  بمكة، وفي الطریق مروا الیمن
، فنصحا الملك أن یفعل ما إبراھیمذاك البیت الذي شاده 

أن یطوف بالبیت، ویبجلھ ویوقره، وأن : یفعلھ أھل مكة
یفید ابن إسحق أنھ عند . یحلق رأسھ ویحرم حتى ُیتم الحج

وصول الجمع إلى الیمن، قام الحاخامان بمعجزة اعتنق أھل 
ا في النار دون أن البالد الیھودیة على أثرھا، وذلك بأن سار

 .یحترقا
تحول األوس والخزرج إلى عدوین لدودین بعد 

 الیھودسنوات من وصولھم لیثرب، وتنص المصادر بأن 
ریق خافوا من اتساع سلطة ونفوذ القبیلتین، فقاموا بالتف

واإلیقاع بینھم، ونجحوا في خططھم واشتعلت الحروب 
الطاحنة بین األوس والخزرج، واستمرت قرابة مائة 

ولم تنتھ ھذه الحرب إال عند ھجرة النبي  وعشرین عاًما،
 .إلى یثرب محمد

  

  

  

  رسم قدیم للمدینة المنورة

الھجرة 
النبویة 
ووصول 

  اإلسالم

على ید  مكةفي  اإلسالمالمیالدي ظھر  القرن السابعفي 
، الذي بدأ في دعوة الناس إلى الدین محمد بن عبد اهللالنبي 

 قریشالجدید، وكانت تلك الدعوة سببًا في إغضاب سادة 
، فأعد المشركون كافة األسالیب مكةالذین كانوا یسكنون 

إلحباط ھذه الدعوة، فلم یجد النبي محمد وسیلة إال بالھجرة 
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إلى یثرب، وذلك بعدما اتفق مع وفد قبیلتي األوس   
وبالفعل ھاجر النبي إلى  والخزرج على نصرتھ وحمایتھ،

، وقبل دخولھ لیثرب أبو بكر الصدیقھ صاحبھ یثرب ومع
كان أول  مسجدًاعرج على قباء ألداء الصالة وبنى ھناك 

ع ربی 12دخل محمد یثرب یوم الجمعة . مسجد في اإلسالم
، ثم قام بعد م622سنة  سبتمبر 27الموافق  ھـ 1سنة  ،األول

نواة الدولة اإلسالمیة  المسجد النبويذلك ببناء 
ومھ بخمسة الجدیدة،وآخى بین المھاجرین واألنصار بعد قد

رجًلا، نصفھم من  90، وكانوا أنس بن مالكأشھر،في دار 
، حتى لم یبَق من األنصار، ونصفھم من المھاجرین
 قال محمد لھم .أنصاريأحد إال آخي بینھ وبین  المھاجرین

علي بن أبي ، ثم أخذ بید «تآخوا في اهللا أخوین أخوین»
ھذا أخي،فكان األنصار یقتسمون أموالھم : وقال طالب

وبیوتھم مع المھاجرین، وكانوا یتوارثون بعد الموت دون 
، فرد التوارث إلى ذوي غزوة بدرذوي األرحام إلى حین 

   .الرحم وبقیت األخّوة

العالقات بین سكان المدینة،  بد اهللامحمد بن عثم نّظم النبي 
أو  دستور المدینةوكتب في ذلك كتاًبا اصطلح علیھ باسم 

ضیح التزامات جمیع الصحیفة، واستھدف ھذا الكتاب تو
، ویھوداألطراف داخل المدینة من مھاجرین وأنصار 

وتحدید الحقوق والواجبات،كما نص على تحالف القبائل 
وعاھد فیھا  .المختلفة في حال حدوث ھجوم على المدینة

وقام بتغییر  ووادعھم وأقّرھم على دینھم وأموالھم الیھود
اسمھا من یثرب إلى المدینة، ونھى الناس عن استخدام 

قد " المدینة"یقول بعض الباحثین أن اسم . اسمھا القدیم
، التي ُیحتمل أن "مدینتا" الكلمة اآلرامیةیكون مشتًقا من 

 ."یثرب"یكون الیھود قد استخدموھا كاسم آخر إلى جانب 
منھا خاصة بأمور المسلمین  25بنًدا،  52احتوت الوثیقة 

مرتبطة بالعالقة بین المسلمین وأصحاب األدیان  27و
وعبدة األوثان، لذلك رجح بعض  الیھوداألخرى، وال سیما 

المؤرخین أن تكون في األصل وثیقتان ولیست وثیقة 
قبل  ھـ 1في سنة ) معاھدة الیھود(ولى واحدة، ُكتبت األ

بعد ) بین المھاجرین واألنصار خاصة(، والثانیة غزوة بدر
  .ھـ 2سنة  بدر

  .منظر عام للمدینة المنورة قدیًما

 

نموذج لما كان علیھ منزل محمد والصحابة 
  .د النبوي بعد الھجرة إلى المدینةوالمسج

الخلفاء عھد 
  :الراشدین

أفراد من مكة والبادیة،  بلیة، وتغیرت المعادلة السكانیة، ومرت بمراحل مد وجزر، إذ وفدت إلیھا مجموعات ق
 .، وقد بلغ عدد سكانھا أیام وفاة النبي حوالي ثالثین ألف نسمةالیھودوكان النبي محمد قد أجلى عنھا من بقي من 

والفتوحات اإلسالمیة، استشھد كثیرون  حروب الردةخرجت مجموعات كبیرة إلى  الخلفاء الراشدینوخالل عھد 
، مما أنقص عدد السكان عدة ومصر والعراق بالد الشاممنھم، وأقام آخرون في المجتمعات اإلسالمیة الجدیدة في 

   .آالف
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العھد 
  :العباسي

إذ ُقّدر بدأ عدد السكان یتناقص تدریجیًا،  العھد العباسيوفي 
كما ُیستدل من السور  عدد السكان وقتھا بثالثة آالف تقریبًا،

الذي بني حول المدینة في منتصف القرن الثالث الھجري، 
وكان ذلك التناقص نتیجة كثرة الفتن، واضطراب األحوال 
األمنیة، وسوء األحوال االقتصادیة یومھا، وفي القرن 

عد تتسع لھم السادس الھجري ازداد عدد السكان، ولم ت
نور الدین المنطقة المحصورة داخل السور، وبنى لھم 

سورًا ثانیًا بلغ طولھ أكثر من ضعف السور األول،  زنكي
  .یدل على أن عدد السكان قد زاد عن ستة آالف نسمةمما 

  
العھد 

  :العثماني
ازداد عدد سكان المدینة ووصل  العھد العثمانيومع بدایة 

في القرن الثالث عشر الھجري إلى عشرین ألف نسمة 
شر الھجري ازداد عدد سكان وفي القرن الرابع ع تقریبًا،

، ووصل إلى ثمانین بسكة حدید الحجازالمدینة عند وصلھا 
الحرب حادًا عندما قامت لكنھ عاد وانخفض انخفاضًا  ألفًا،

الخروج ، وأجبر معظم أھل المدینة على العالمیة األولى
، حتى لم یعد فیھا من أھلھا سفر برلكمنھا فیما عرف باسم 

، والھاشمیین العثمانیینإال العشرات بسبب الصراع بین 
ومع انتھاء الحرب العالمیة األولى وخروج العثمانیین؛ عاد 

الباقون في األماكن التي إلى المدینة عدد من أھلھا، واستقر 
  .ھاجروا إلیھا

 
 الجدار الجنوبي للمسجد من أثر العمارة العثمانیة

 
ُیظھر وضعیة ) میالدي 17القرن (رسم قدیم 

  المسجد النبوي في العھد العثماني
سكان 

المدینة 
المنورة 

  حدیًثا

شھدت المدینة المنورة في العقود الثالثة األخیرة تضاعفا 
 1999كبیرا في عدد سكانھا، فبلغ حسب إحصاءات عام 

ألف نسمة ینتمون إلى قبائل وأعراق  856حوالي 
مختلفة،بعضھم من أھل المدینة المقیمین فیھا منذ قرون 

المملكة طویلة، وبعضھم من الوافدین إلیھا من أنحاء 
لالستیطان بھا،  لعالماومن مختلف دول  العربیة السعودیة

وبعضھم من القادمین من البالد العربیة واإلسالمیة للعمل، 
ویتوزع السكان في ثالث دوائر عمرانیة مركزھا المسجد 
 النبوي، ومحیطھا األخیر خلف جبل أحد شماًال وذي الحلیفة

 .جنوبًا والعاقول شرقًا ووادي بطحانغربًا  (أبیار علي)

 1,300,000ُیقدر عدد سكان المدینة المنورة حالیًا بحوالي 
وكنتیجة للتطورات العمرانیة توزع السكان على  نسمة،

أحیاء المدینة وتغیرت الكثافة السكانیة فیھا، فتضاعف 
عددھم في األحیاء الداخلیة حول المسجد النبوي بسبب 
إعادة عمران المنطقة، والتوجھ نحو تأمین مناطـق سكنیة 

: ةوتجاریة تخدم الزوار فیھا، وازدادت في المناطق التالی
قربان، قباء، الحرة الشرقیة، الحرة الغربیة، وفي أطراف 
المدینة مثل أبیار علي، ومنطقة العاقول، ومنطقة سید 
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وإضافة إلى المقیمین الدائمین في المدینة یفد إلیھا . الشھداء
أعداد كبیرة من الزوار في المواسم الدینیة، وخاصة في 

 ، ویبلغ عددھم قرابة الملیون،الحجوموسم  رمضانشھر 
لة ثم یمكثون فیھا على دفعات متتالیة، أیامًا وأسابیع قلی

  .یعودون إلى بالدھم
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   التاسعالمبحث 

صلى اهللا علیھ وسلم  محمد غزوات الرسول
  بالَمِدْیَنة الُمَنوََّرة
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  :بالَمِدْیَنة الُمَنوََّرةصلى اهللا علیھ وسلم  محمد غزوات الرسول: التاسعالمبحث 

  : غزوات الرسولوفیما یلي عرض ألبرز   ،غزوات الرسولالمدینة جمیع انطلقت من 

  :بالَمِدْیَنة الُمَنوََّرة غزوات الرسول محمد یوضح) 8(جدول 

  الشكل  إحداثھا  زوةالغ
غزوة بدر 

 الكبرى
  

غزوة ، وكانت غزوات الرسولانطلقت من المدینة جمیع 
بلغ محمًدا أن  624ففي صیف سنة . أولھا ومن أھمھا بدر

یرافقھ ما بین  أبو سفیان بن حربقافلة تجاریة یقودھا 
فجمع  .مكةعائدة إلى  الشامثالثین وأربعین رجل، تتجھ من 

رجًال لیقطع الطریق علیھم،  313محمد جیًشا قوامھ حوالي 
وتنص الكثیر من المصادر اإلسالمیة األولى، أن المسلمین 

ومع اقتراب  .لم یكونوا یتوقعون حصول معركة كبیرة
ن ما یخططھ القافلة من المدینة، بلغت مسامع أبو سفیا
ویطلب  قریشالمسلمون، فأرسل رسوًال إلى مكة لُیحذر 

اإلمدادات، فأرسل القرشیون جیَشا تراوح عدد جنوده ما 
 بدررجل، والتقى الجمعان عند آبار  1,000و 900بین 

انتصر فیھا المسلمون على قلة  معركة كبیرةحیث دارت 
  .عددھم

  
خریطة ُتظھر موقَع ُمخیمّي الُمسلمین والُمشركین وقبوَر 

  كلٍّ من قتلى الفریقین

 
 

 .خارطة ُتظھر مسیر الجمعین إلى بدر
  

 غزوة أحد
  

، حشد القرشیون جیًشا جدیًدا للثأر لھزیمة بدر 625في عام 
وساروا لمالقاة المسلمین، فتواجھوا بالقرب من المدینة 

عدد من الرماة  محمد، حیث أمر النبي جبل أحدمقابل 
كان النصر في بدایة  .بالسھام قریشبالتمركز لرمي جیش 

األمر إلى جانب المسلمین، لكن سرعان ما انقلبت اآلیة 
وكّر جیش قریش علیھم، بعد أن لجأوا إلى الخدعة والتفوا 

وقد قتل في المعركة . حول جبل الرماة وباغتوا المسلمین
حمزة بن عبد  النبيخلق كثیر من المسلمین منھم عم 

 ،ھـ 4سنة  ربیع األولثم في وقت الحق في شھر  .المطلب
 بنو النضیر یھودبعد أن ھّم  غزوة بني النضیرحدثت 

، فأمھلھم محمد الصحیفةبالغدر وقتل محمد، فنقضوا بذلك 
فرفضوا وتحصنوا بحصن لھم،  أیام لیغادروا المدینة، 10

ثم أجالھم عن  لیال، 6وقیل  یوًما، 15فحاصرھم محمد 
بعیر،  600المدینة وحملوا النساء والصبیان وتحملوا على 

   .، وغنم من أموالھم ما تركوه وراءھمبخیبرفلحقوا 
   معركة أحد

  ، خرج نفر من خیبر، وساروا إلى بنو النضیرلما ُأجلي ة غزو
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 الخندق
  

ودعوھم إلى  وغطفان وكنانة قریًشاوجھائھم فحّرضوا 
وتجھزت  حرب محمد وعاھدوھم على قتالھ، فوافقوھم

 .فرس 300شخص، ومعھم  4000فجمعوا  وكنانة قریش
، وفزارة، وبني أسد بني سلیموانضم إلیھم أعداًدا من 

ُسّموا  10,000فكان جمیعھم . ، وبني مرةوغطفان
، فكانت ما ُعرف باسم أبو سفیانباألحزاب، وكان قائدھم 

 5سنة  شوالوكانت في  ،غزوة األحزابأو  غزوة الخندق
فلما سمع بھم محمد، عسكر  [43].ذي القعدةوقیل في  ھـ

، وكان جبل سلعبثالثة آالف من المسلمین إلى سفح 
اء واألطفال في ،وجعل النس«َحم، َلا ُیْنَصُروَن» شعارھم

، ثم حفر الخندق على المدینة بمشورة )حصون) آطام
 أیام 6، وكان یعمل فیھ بیده، فانتھوا منھ بعد سلمان الفارسي

ومن معھم من  قریشولما انتھوا من الخندق، أقبلت 
وفي أثناء ذلك  األحزاب وحاصروا المدینة حصاًرا شدیًدا،

على أن یسمحوا لألحزاب بدخول  بني قریظة یھودق واف
حیي بن ص بھم بعد أن فاوضھم المدینة من الجزء الخا

القادم مع األحزاب، لكن ذلك لم یتم بسبب حیلة  األخطب
لإلیقاء من " نعیم بن مسعود الغطفاني" الصحابياستخدمھا 
واشتد الحصار على المسلمین ودّب  .واألحزاب بني قریظة

 سورة األحزابفیھم الخوف والرعب، فكانت آیات من 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّھ  تصف ما حدث 
ْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْیِھْم ِریًحا َوُجُنوًدا َلْم َتَرْوَھا َعَلْیُك

ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم   َوَكاَن اللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیًرا
َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ َزاَغِت اْلَأْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر 

 )11-9: ، آیةسورة األحزاب (  ُظنُّوَن ِباللَِّھ الظُُّنوَناَوَت
لیلة لم یكن بینھم حرب إال  24وأقام المسلمون واألحزاب . 

حتى جاءت ریح شدیدة لمعسكر  نبل والحصارالرمي بال
كان من نتیجة ھذا الحصار . األحزاب، فارتحلوا على إثراھا

ولما انصرف  .من األحزاب 4من المسلمین، و 8أن ُقتل 
لن تغزوكم » :األحزاب عن المدینة، قال محمد ألصحابھ

 قریشفلم تغزھم  ،«بعد عامكم ھذا، ولكنكم تغزونھم قریش
 .فتح مكةبعد ذلك، وكان ھو الذي یغزوھا، وذلك حتى 

فتحصنوا  بنو قریظةبعد انتھاء المعركة، رجعت 
في صورة  جبریلفجاءه . بحصونھم، ووضع محمد السالح

 «أوقد وضعت السالح یا رسول اهللا؟» :فقال دحیة الكلبي
السالح بعد  المالئكةفما وضعت » جبریلفقال  «نعم» قال

إن اهللا عز وجل یأمرك . وما رجعت اآلن إال من طلب القوم
ل فإّني عامد إلیھم فمزلز بني قریظةیا محمد بالمسیر إلى 

 ،ھـ 5 ذو القعدة 7فأمر محمد أصحابھ بالرحیل إلیھم  «بھم
، فحاصرھم المسلمون وھم یومئذ غزوة بني قریظةفكانت 
فأعلن بنو قریظة . لیلة حتى أتعبھم الحصار 25 ،3000

فیھم فحكم  سعد بن معاذاستسالمھم، فقام محمد بتحكیم 
بقتلھم وتفریق نسائھم وأبنائھم عبیًدا بین المسلمین، فقال 

فأمر محمد بتنفیذ الحكم  .«لقد حكمَت فیھم بحكم اهللا» محمد
 .شخص 900إلى  700ما بین  وتم إعدام

  

 
 

 رسم توضیحي یبین غزوة الخندق
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  :معالم المدینة المنورة : العاشرالمبحث 

المسجد حضانھا الكثیر من المعالم واآلثار، ولعل أبرزھا وتضم المدینة المنورة بین أ
في مكة المكرمة،  المسجد الحراموالذي ُیعد ثاني أقدس المساجد بالنسبة للمسلمین بعد  النبوي

والتي تعد المقبرة الرئیسیة ألھل المدینة، والتي ُدفن فیھا الكثیر من  مقبرة البقیعباإلضافة إلى 
من  ، والكثیروجبل أحد، ومسجد القبلتینأول مسجد بني في اإلسالم،  ومسجد قباءالصحابة،

  :كما ھو واضح بالجدول التالي الودیان واآلبار والشوارع والحارات واألزقة القدیمة،
  

  معالم المدینة المنورة یوضح) 9(جدول 

معالم 
المدینة 
  المنورة

  الشكل  الوصف

یقع شرقي المسجد النبوي الشریف وھو مدفن أھل المدینة   البقیع
وقد دفن  من عھد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وإلى اآلن،

بھ أكثر من عشرة آالف من الصحابة والتابعین وأھل بیت 
عدا  (النبي صلى اهللا علیھ وسلم وبناتھ وعماتھ وزوجاتھ 

وتشیر المصادر ) .خدیجة ومیمونة رضوان اهللا علیھم
وكانت  - التاریخیة أن أول من دفن في تلك البقعة الطاھرة 

لجلیل ھو الصحابي ا - بستانا یحوي أشجارا من العوسج
صلى اهللا علیھ (عثمان بن مظعون؛ حیث شارك الرسول 

بنفسھ في ذلك، ثم دفن إلى جانبھ إبراھیم بن الرسول ) وسلم
؛ ولذلك رغب المسلمون فیھا وقطعوا )صلى اهللا علیھ وسلم(

 .األشجار لیستخدموا المكان للدفن

وكان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كثیر التردد إلى          
وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم . الدعاء ألھل البقیعالبقیع و

     .یخرج إلیھ لیًال لیدعوا ویـستغفر ألھل البقیع

قال رسول اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال         
من استطاع أن یموت بالمدینة : ( صلى اهللا علیھ وسلم

  . رواه أحمد). فلیمت بھا، فإني أشفع لمن یموت بھا 

اللھم ارزقني شھادة في : عن عمر رضي اهللا انھ قال         
). سبیلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى اهللا علیھ وسلم

  .رواه البخاري

قال رسول اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنھما انھ قال
أنا أول من تنشق عنھ األرض ثم : ( صلى اهللا علیھ وسلم

ي، ثم أبو بكر ثم عمر ثم أتي أھل البقیع فیحشرون مع
   .رواه الترمذي). أنتظر أھل مكة حتى أحشر بین الحرمین 

وقد ُضمت إلیھ أراض مجاورة وبني حولھ 
وتبلغ مساحتھ . سور جدید مرتفع مكسو بالرخام
  .الحالیة مائة وثمانین ألف متر مربع

 

  مشھد للحرم النبوي الشریف والبقیع
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عن أم المؤمنین ففضائل البقیع وقد وردت احادیث حول   
اهللا صلى اهللا علیھ  كان رسول: عائشة رضي اهللا عنھا قالت

 - وسلم كلما كان لیلتھا من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
السالم علیكم دار : (( یخرج من آخر اللیل إلى البقیع، فیقول

قوم مؤمنین، وأتاكم ماتوعدون، غدًا مؤجلون، وإنا إن شاء 
  راوه))اهللا بكم الحقون، اللھم اغفر ألھل بقیع الغرقد 

ولیس  6/180، المسند 4/93نسائي ، ال)974:رقم(مسلم 
، ابن أبي شیبة ))اللھم اغفر ألھل بقیع الغرقد : (( فیھ
، 5/69، ابن حبان 8/199، أبو یعلى )مرسًال( 97، 1/90
وفي روایة  5/249و  4/79، السنن الكبرى للبیھقي 7/27

السالم علیكم دیار قوم مؤمنین، وإنا بكم : (( مثلھ إال انھ قال
لنا فرط، اللھم التحرمنا أجرھم والتفتنا بعدھم الحقون، أنتم 

  .1/91ابن شبة ))

: حمد بن قیس بن مخرمة بن المطلب أنھ قالوعن         
أال أحدثكم عن النبي صلى اهللا : سمعت عائشة تحدث فقالت

لما كانت لیلتي التي : بلى، قالت: علیھ وسلم وعني ؟ قلنا
انقلب فوضع كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم فیھا عندي 

وذكرت قصة  …رداءه وخلع نعلھ فوضعھا عند رجلیھ 
فجعلت : خروجھ صلى اهللا علیھ وسلم إلى البقیع ثم قالت

درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على 
إثره حتى جاء البقیع فقام، فأطال ثم رفع یده ثالث مرات ثم 

ى وفیھ قال صل. …وذكرت قصة عودتھا قبلھ . …انحرف 
إن : فقال …فأجبتھ  …فإن جبریل أتاني : (( اهللا علیھ وسلم

قالت )) ربك یأمرك أن تأتي أھل البقیع فتستغفر لھم 
قولي السالم : (( كیف أقول لھم یا رسول اهللا ؟ قال: عائشة

على أھل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اهللا 
لالحقون  المستقدمین منا والمستأخرین وإنا إن شاء اهللا بكم

، عبد الرزاق 4/91، النسائي )974:رقم(مسلم راوه  ))
، السنن الكبرى 1/87، ابن شبة 6/221، المسند 3/570

  .4/79للبیھقي 

عن أبي مویھبة مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم         
بعثني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من جوف اللیل : قال

د أمرت أن استغفر ألھل البقیع، یا أبا مویھبة إني ق: (( فقال
: فانطلقت معھ، فلما وقف بین أظھرھم قال)) فانطلق معي 

السالم علیكم یا أھل المقابر لیھن لكم ما أصبحتم فیھ مما (( 
أصبح فیھ الناس لو تعلمون مانجاكم اهللا منھ، أقبلت الفتن 
كقطع اللیل المظلم یتبع أولھا آخرھا، اآلخرة شر من األولى 

یا أبا مویھبة إني قد أوتیت : (( ثم أقبل علي فقال: الق)). 
مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیھا، ثم الجنة، وخیرت بین لقاء 

قلت بأبي أنت وأمي فخذ : ربي عز وجل والجنة، قال
ال واهللا یا أبا : مفاتیح الدنیا والخلد فیھا ثم الجنة، قال

غفر ألھل ثم است)) مویھبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة 
البقیع، ثم انصرف، فبدئ وجع رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
 .وسلم في وجعھ الذي قبضھ اهللا عز وجل فیھ حین أصبح

، 1/87، ابن شبة 1/38، الدارمي 489و  3/488المسند 
، 51: تركة النبي صلى اهللا علیھ وسلم لحماد بن إسحاق

 فما: وفي آخره 347و  22/346المعجم الكبیر للطبراني 

 

  خارطة البقیع
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مكث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إال سبع أو ثمان حتى 
. 3/55قبض رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، المستدرك 

، البزار في كشف األستار 1/86ابن شبة : ورواه مختصرًا
1/408.  

عن علقمة بن أبي علقمة عن أمھ، عن عائشة رضي          
م ذات لیلة، اهللا عنھا أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قا

فأمرت جاریتي بریرة تتبعھ، : فلبس ثیابھ ثم خرج قالت
فتبعتھ، حتى جاء البقیع، فوقف في أدناه ما شاء اهللا أن یقف، 
ثم انصرف، فسبقتھ بریرة، فأخبرتني فلم أذكر لھ شیئًا حتى 

إني بعثت إلى أھل البقیع : (( أصبح، ثم ذكرت ذلك لھ، فقال
، المسند 4/93، النسائي 1/242الموطأ )).ألصلي علیھم 

، المستدرك 6/24، ابن حبان 90و  1/89، ابن شبة 6/92
  .صحیح اإلسناد ولم یخرجاه: وقال 1/488

عن أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا أن رسول           
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یخرج إلى البقیع فیدعو لھم، 

  )).ن أدعو لھم إني أمرت أ: (( فسألتھ عائشة عن ذلك فقال
  .1/95، ابن شبة 6/252المسند 

إني أمرت أن آتي أھل البقیع فأدعو لھم، : (( وفي روایة
  )).وأصلي علیھم 

  .1/90ابن شبة 

لقد رأیتني ورسول اهللا : أم قیس بنت محصن قالتوعن 
صلى اهللا علیھ وسلم آخذ بیدي في بعض سكك المدینة، وما 

یا أم قیس، : (( الغرقد، فقالفیھا بیت، حتى انتھینا إلى بقیع 
ترین ھذه : (( لبیك یا رسول اهللا وسعدیك، قال: فقلت)) 

یبعث منھا : (( قال . عم یا رسول اهللا:؟ قال)) المقبرة 
سبعون ألفًا وجوھھم كالقمر لیلة البدر ، یدخلون الجنة بغیر 

: یا رسول اهللا ، وأنا ، قال : فقام رجل فقال )) حساب 
: (( وأنا یا رسول اهللا ؟ قال: خر ، فقال فقام آ)) وأنت 

بزیاد  1/91، ابن شبة 227:الطیالسي)).سبقك بھا عكاشة 
مالھ كم یقل : فقلت لھا –أحد رواتھ  –قال سعد : (( في آخره

  .4/68، المستدرك ))أراه كان منافقًا : لآلخر، قلت

إن النبي صلى اهللا علیھ : عن الحسن رحمھ اهللا قال   
السالم علیكم یا أھل : (( أھل البقیع فقال وسلم قام على

القبور من المؤمنین والمسلمین، لو تعلمون مانجاكم اهللا منھ 
ھؤالء : (( ثم نظر إلى أصحابھ فقال)) مما ھو كائن بعدكم 

یارسول اهللا، ومایجعلھم خیرًا منا ؟ : قالوا)) خیر منكم 
ما لمنا كما أسلموا، وھاجرنا كما ھاجروا، وانفقنا ك:قال

إن ھؤالء مضوا لم : (( أنفقوا، فما یجعلھم خیرًا منا ؟ قال
یأكلوا من أجورھم شیئًا، وشھدت علیھم، وإنكم قد أكلتم من 

ابن شبة )).أجوركم بعدھم، وال أدري كیف تفعلون بعدي 
1/94.  

قال رسول اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنھما، قال          
من تنشق عنھ األرض، ثم أنا أول : (( صلى اهللا علیھ وسلم

فیحشرون معي، ثم       أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أھل البقیع

 

 

  خارطة البقیع
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الترمذي )).أنتظر أھل مكة حتى أحشر بین الحرمین 
، المعجم الكبیر للطبراني 9/24، ابن حبان 5/622

حدیث صحیح اإلسناد : وقال 68//3، المستدرك 12/305
ضعیف،  أحد رواتھ: ولم یخرجاه، وتعقبھ الذھبي فقال

  .3/68ھامش المستدرك 
خرجنا : طلحة بن عبیداهللا رضي اهللا عنھ قال:قال           

مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یرید قبور الشھداء، حتى 
إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلینا منھا وإذا قبور 

: (( قلنا یا رسول اهللا أقبور إخواننا ھذه ؟ قال: بمحنیة، قال
ھذه قبور : (( فلما جئنا قبور الشھداء قال)) ابنا قبور أصح

، ابن شبة 1/161، أحمد 2/535أبو داود )).إخواننا 
  .5/249، السنن الكبرى للبیھقي 1/133

عن ابن أبي عتیق وغیرھما من مشیخة بني حرام،           
مقبرة بین : (( عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

یوم القیامة مابین السماء إلى سیلین غربیة، یضيء نورھا 
  .))األرض 

 

  البقیع

  

  صور لمقبرة البقیع

 

  البقیع
قبر سیدنا 

حمزة 
وشھداء 

  : أحد

ھو عم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حمزة بن عبد 
النبي صلى اهللا علیھ وسلم المطلب أستشھد یوم أحد، وكان 

یزور شھداء أحد على رأس كل حول ویقول سالم علیكم 
  .بما صبرتم فنعم عقبى الدار

وقد ورد أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم مّر على شھداء 
أشھد أنكم أحیاء عند اهللا، فزوروھم : أحد فوقف علیھم وقال

 وسلموا علیھم، فو الذي نفسي بیده ال یسلم علیھم أحد إال
  .ردوا علیھ إلى یوم القیامة

 

  
  .مقبرة سید الشھداء وشھداء أحد رضوان اهللا علیھم

غار 
  : السجدة

أن معاذ :قلت .ویقع في غرب جبل سلع بالقرب من مسجد بني حرام، وفیھ سجد النبي صلى اهللا علیھ وسلم شكرًا هللا
لم یرفع رأسھ حتى أسأت بھ الظن، فظننت أنھ قد ف  طلب النبي صلى اهللا علیھ وسلم فلم یجده فأبصره ساجد، بن جبل

: إن اهللا تبارك وتعالي ُیقرئك السالم ویقول لك: جاءني جبریل علیھ السالم بھذا الموضع فقال: ( قبضت روحھ، فقال
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ال أسوءك في أمتك فسجدت، فأفضل : إنھ یقول لك: اهللا أعلم، فذھب ثم جاء إلي فقال: ما تحب أن أصنع بأمتك ؟ قلت
  .) تقرب بھ إلى اهللا عز وجل السجود ما

مشربة أم 
  :إبراھیم 

  .وعرفت بھذا االسم الن السیدة ماریة القبطیة كانت تسكنھ وفیھ ولدت سیدنا إبراھیم ابن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
هللا علیھ روى ابن شبھ إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم صلى في مشربة أم إبراھیم، وھي من صدقات النبي صلى ا     

وتقع بمنطقة العوالي، على یسار الذاھب للمستشفى الوطني عن طریق العوالي، وھو یقابل بیت المیمنى ذا . وسلم
  . الطوب األحمر تقریبًا داخال عن الشارع العام، وھو محاط بسور

یقال أنھ المكان الذي جلس فیھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم   : غار أحد
حد، ویقع شمال مسجد الفسح في بعد إصابتھ في غزوة أ

   .جبل أحد

  

  غار جبل أحد
سقیفة بني 

  :ساعدة 
وھي الموضع الذي بویع لسیدنا أبي بكر الصدیق بالخالفة 

وتقع في الجھة . بعد وفاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
وھي عبارة عن . الشمالیة الغربیة للمسجد النبوي الشریف

أن : اس عن أبیھ عن جدهعن عبد المنعم بن عب. حدیقة اآلن
جلس في السقیفة التي في بني والنبي صلى اهللا علیھ وسلم 

    .ساعدة، وسقاه سھل بن سعد في قدح، وصبھ علیھ

كھف بني 
  : حرام

ویقع خلف المدرسة الناصریة . ھو أحد األماكن التي جلس فیھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أثناء غزوة الخندق
  . بباب الكومة

 العین
  : الزرقاء

واسمھا األصلي عین األزرق، وھي قناة مائیة تجري تحت 
األرض، أنشأھا مروان بن الحكم عندما كان أمیرًا على 

وكان . المدینة المنورة بأمـر الخلیفة معاویة بن أبي سفیان
وأصلھا من بئر . مروان أزرق العینین فنسبت القناة إلیھ

ماء في بستان األزرق، وھي بئر واسعة األرجاء عذبة ال
قرب مسجد قباء وتسیر القناة شماًال نحو المدینة في مجرى 
مغطى، لھ فتحات یسقى منھا تسمى الدیول، وھي على 

نوع یشبھ فتحة البئر ویستقى منھا بالحبال والدالء، : نوعین
وقد . ونوع ینزل إلى المجرى عبر درج حجري لیستقى منھ

من الشمال إلى  أجریت القناة على امتداد مساكن المدینة
الجنوب، وأجریت منھ فروع إلى المسجد النبوي وبعض 
األحیاء، ویجري الباقي حتى یصب في المزارع قرب جبل 

و خالل العصور المتوالیة حظیت العین بعنایة ملوك . أحد
المسلمین وأمرائھم فأضیف إلیھا میاه من آبار عدة كبئر 

ھـ أخذ 560وفي سنة . أریس، وبئر الرباط، وبئر بویرة
شعبة من ) سیف الدین الحسین بن أبي الھیجاء(منھا األمیر 

عند مخرجھا بجانب مصلى العید فساقھا إلى باب المدینة، 
ثم أوصلھا عند الرحبة التي عند مسجد النبي صلى اهللا علیھ 

وفي أواخر القرن التاسع . وسلم، فانتفع بھا أھل المدینة
جراء إصالحات الھجري أمر الملك األشرف قایتباي بإ

واسعة فیھا، وفي أوائل الخالفة العثمانیة توقفت میاه العین 
الزرقاء فأمر السلطان سلیمان بإصالح قنواتھا وتحسینھا 

  

  العین الزرقاء

  

  العین الزرقاء
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وقامت علیھا عدة إصالحات، وأضیفت . ھـ923وذلك عام 
إلى میاھھا میاه من أبار أخرى وكان أواخرھا في عھد 

السعودي اھتم الملك وفي العھد . السلطان عبد الحمید الثاني
عبد العزیز بھا وأمر بتشكیل ھیئة خاصة إلدارتھا سمیت 

وصارت إدارة حكومیة وأجریت ). جنة العین الزرقاء(
میاھھا في أنابیب معدنیة حفظ المیاه من التلوث ثم أوصلت 

وعندما حصلت الطفرة العمرانیة وتوسعت . إلى البیوت
ین كافیة، فأنشئت المدینة توسعًا كبیرًا لم تعد میاه الع

مصلحة المیاه وغذیت الشبكة بموارد جدیدة ثم حلت میاه 
وتبقى للعین الزرقاء ذكریات أربعة . البحر المحالة مكانھا

عشر قرنًا كانت خاللھا تسقي أھل المدینة وزوارھا بالمیاه 
   .العذبة

  العین الزرقاء

عین 
  : الشھداء

أحد    ھذا االسم ألنھا تمر بالقرب من قبور شھداءسمیت ب
رضوان اهللا علیھم، والذي أجراھا ھو مروان بن الحكم 
والي المدینة المنورة في عھد الخلیفة األموي معاویة بن أبي 
سفیان، ومصدرھا من العالیة الشرقیة ولھا فتحة كبیرة 
مبنیة ومجصصة ینزل لھا بدرج عریض، وھي بالقرب من 

المطلب رضي اهللا عنھ سید  دنا حمزة بن عبدضریح سی
الشھداء من ناحیة جبل أحد وتسیر العین إلى الناحیة الغربیة 
 حتى تبلغ إلى البساتین المعروفة بخیف الثنایا وخیف معاویة

  .وقد اندثرت وذھب أثرھا .

 

  قبل اندثارھا عین الشھداء

  

 

  قبل اندثارھا عین الشھداء
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   الحادي عشرالمبحث 
  المسجد النبوي الشریف
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  المسجد النبوي الشریف : الحادي عشرالمبحث 

ذي   ! ھو من المساجد التي یشد الرحال إلیھا المسجد النبوي الشریف ارك ال وھو المسجد المب
لمی             ع المس د م دا بی ى ی د بن ھ، وق الى وسالمھ علی ریم صلوات اهللا تع ي الك اؤه  أسس بنیانھ النب ن بن

قال رسول : الطاھر، وھو مركز الدعوة األولى إلى اهللا تعالى، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد، مسجدي ھذا والمسجد األقصى :( اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  

اهللا عنھ أن  روى ابن حبان وأحمد الطبراني بسند حسن عن أبي ھریرة رضي). والمسجد الحرام 
ال  لم ق ھ وس لى اهللا علی ي ص ق   :( النب ت العتی ذا والبی جدي ھ ل مس ھ الرواح ت إلی ا ركب ر م ). خی

ي   :( وأفضل ما في المسجد النبوي الشریف الروضة الشریفة قال صلى اهللا علیھ وسلم  ین بیت ما ب
صلى  وروى أحمد عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قول النبي). ومنبري روضة من ریاض الجنة 

ى حوضي          :( اهللا علیھ وسلم ري عل ة، ومنب اض الجن ن ری ري روضة م ي ومنب وروى ). بین بیت
ر    ))منبري على ترعة من ترع الجنة :(( أحمد عن سھل بن سعد مرفوعا راب والمنب ھ المح ، وفی

ي     ي سكنھا النب واألساطین وأیضا من األماكن المفضلة الحجرة النبویة الشریفة، وھي الحجرة الت
م صلوات اهللا تعالى وسالمھ علیھ وأزواجھ المطھرات وتقع الحجرة بجوار مسجده صلى اهللا الكری

   . علیھ وسلم وفیھا قبره علیھ الصالة والسالم وقبر أبي بكر وعمر رضي اهللا عنھما

 

  الروضة الشریفة

 

 المحراب والمنبر النبوي الشریف

   

 المنبر النبوي الشریف
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ینوي الوقوف بقبر النبي علیھ الصالة والسالم أن یأتي باآلداب  على الزائر الذيوینبغي 
التي تلیق بصاحب ھذا القبر العظیم محمد صلى اهللا علیھ وسلم، من سكینة ووقار تصاحب 
ترحالھ إلي المكان، وعلیھ أن یكون جمیل المظھر بزیارة النبي علیھ الصالة والسالم وأن یصلي 

ناء ذلك، كما یصلي ركعتین تحیة للمسجد ثم یتوجھ للقبر الشریف علیھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أث
السالم علیك أیھا : مستقبال لھ مستدبرا للقبلة، فیسلم على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ

السالم علیك یا نبي اهللا، السالم علیك : وإن أراد الزیادة على ذلك قال –النبي ورحمة اهللا وبركاتھ 
، السالم علیك یا حبیب اهللا، السالم علیك یا سید المرسلین، أشھد أن ال إلھ إال اهللا یا خیر خلق اهللا

ثم یتأخر نحو ذراع إلى الجھة الیمنى فیسلم على أبي بكر  –وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ 
وعند الدعاء  –الصدیق ویتأخر نحو ذراع آخر فیسلم على عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھما 

على الزائر أن یتحاشى البدع كالتمسح یجب و. لة ویدعو لنفسھ وللمسلمینیستقبل القب
ال تجعلوا قبري عیدا، ،بالحجرة أو تقبیل الجدران لما نھى عنھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

وعلى الزائر أن یكثر من الدعاء والتالوة في ). وصلوا علي فإن صالتكم تبلغني حیث كنتم 
  .الروضة الشریفة

    
  

 

 المواجھة الشریفة قبر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وصاحبیھ أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنھما

  :بالعدید من التوسعات عبر التاریخ،والجدل التالي یوضح أبرزھا مّر المسجد النبوي
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  عبر التاریخ المسجد النبويبھا مّر  ابرز التوسعات التي یوضح) 10(جدول 
تاریخ  ةالتوسع

المن/اآلمر العھد التوسعة
 فذ

المساحة الكلیة 
 )2م(

نسبة 
 الزیادة

عدد 
 األبواب

عدد 
 أخرى المآذن

 ھـ 1 أول بناء للمسجد
 أول بناء - 3 - 1,050 محمدالنبي  النبوي م622

 ھـ 7 التوسعة األولى
 غزوة خیبرتمت بعد  - 3 %136 2,475 محمدالنبي  النبوي م628

 ھـ 17 التوسعة الثانیة
 م638

الخلفاء 
 الراشدون

عمر بن 
" البطیحاء"بنى  - 6 %44.4 3,575 الخطاب

 خارج المسجد

 التوسعة الثالثة

 30 - ھـ 29
 ھـ

 - م649
 م650

الخلفاء 
 الراشدون

عثمان بن 
انتھت التوسعة  - 6 %13.9 4,071 عفان

 الجنوبیة عند توسعتھ

 التوسعة الرابعة

 91 - ھـ 88
 ھـ

 - م707
 م710

الدولة 
 األمویة

عمر بن 
 عبد العزیز

من  بأمر
الولید بن 
 عبد الملك

6,440 58.2% 20 4 

ُأدخلت الحجرات 
 النبویة في المسجد

ألول  المآذناستحداث 
 مرة

 المحراباستحداث 
 المجّوف ألول مرة

 التوسعة الخامسة

 - ھـ 161
 ھـ 165
 - م779
 م782

الدولة 
 العباسیة

أبو عبد اهللا 
محمد 

 المھدي
8,890 38% 24 3 - 

ترمیمات 
 وإصالحات

 ھـ 654
 م1275

الدولة نھایة 
 العباسیة

ة الدولبدایة 
 المملوكیة

بدأھا 
المستعصم 

 باهللا
أكملھا 

الظاھر 
 بیبرس

تمت بعد الحریق  3 24 0% 8,890
 األول للمسجد

ترمیمات 
 وإصالحات

 ھـ 881
 م1476

الدولة 
 - 3 24 %0 8,890 قایتباي المملوكیة

 التوسعة السادسة

 - ھـ 886
 ھـ 888

 - م1481
 م1483

الدولة 
تمت بعد الحریق  4 4 %1.3 9,010 قایتباي المملوكیة

 الثاني للمسجد

ترمیمات 
 وإصالحات

 ھـ 947
 م1540

الدولة  
 العثمانیة

سلیمان 
 - 4 4 %0 9,010 القانوني

التوسعة السابعة 
 )المجیدیة(

 - ھـ 1265
 ھـ 1277
 - م1849
 م1860

الدولة 
 العثمانیة

عبد المجید 
العمارة الرئیسیة في  5 5 %14.4 10,303 األول

 العثمانیینعھد 

 التوسعة الثامنة

 - ھـ 1372
 ھـ 1375
 - م1952
 م1955

عبد العزیز  السعودیة
 50تكلفتھ بلغت  4 10 %58.5 16,327 آل سعود

 ریالملیون 

 التوسعة التاسعة

 - ھـ 1406
 ھـ 1414
 - م1985
 م1994

 السعودیة
فھد بن عبد 
العزیز آل 

 سعود

98,327 
 235,000و

 ساحات
 كبیرة توسعة 10 41 502%

  العاشرة التوسعة

 (قید التنفیذ)
  

  ھـ 1433
  م2012

 (قید التنفیذ)
 السعودیة  

بن  عبد اهللا
عبد العزیز 

 آل سعود

 السعودیةملك ) عبد اهللا بن عبد العزیز آل سعودأمر الملك  2012من عام  یونیووفي 
مشروع " تحت اسم المدینة المنورةبالبدء بتنفیذ أكبر توسعة للمسجد النبوي في ) حالیًا

، وعلى ثالث مراحل، تتسع "الملك عبد اهللا بن عبد العزیز لتوسعة الحرم النبوي الشریف
ألف مصل، كما سیتم في المرحلتین الثانیة والثالثة  800المرحلة األولى منھا لما یتجاوز 

 [41].ألف مصل إضافیة 800لشرقیة والغربیة للحرم، بحیث تستوعب توسعة الساحتین ا
، ویبلغ عدد العقارات المتوقع 2012سم الحج عام وتم البدء بھذا المشروع بعد مو

عقار تتوزع على الجھتین الشرقیة والغربیة، ویبلغ  100إزالتھا لصالح المشروع 
. ملیار ریال سعودي 25ھكتار بنحو  12.5إجمالي التعویض عن مساحة تقدر بنحو 

ط المشروع ستجرى تحسینات للساحات العامة والساحة االجتماعیة حول ووفق خط
  .المسجد
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ومن تبّین فضل المسجد النبوي، ومكانتھ ،  التي األحادیث النبویةمن  العدیدورد      
 :ذلك

  أبي سعید أنھ أحد المساجد الثالثة التي ال یجوز شّد الرحال إلى مسجد إال إلیھا، فعن
مسجِد الحراِم، :   ال ُتَشدُّ الرحاُل إال إلى ثالثِة مساجَد«: قال محمد، عن النبي الخدري

 ).1995: صحیح البخاري، حدیث رقم (ومسجِد األقَصى، ومسجدي ھذا 
  صالٌة «: قال محمدعن النبي  أبي ھریرةصالة في غیره، فعن  1000تعدل الصالة فیھ

صحیح ( ه من المساجِد، إال المسجَد الحراَمفي مسجدي ھذا، خیٌر من ألِف صالٍة في غیِر
 .)1394: مسلم، حدیث رقم

 َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل  :المسجد النبوي ھو المسجد المذكور في اآلیة یعتبر﴿
، سورة التوبة( اْلُمطَّھِِّریَن﴾َیْوٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم ِفیِھ ِفیِھ ِرَجاٌل ُیِحبُّوَن َأن َیَتَطھَُّروْا َوالّلُھ ُیِحبُّ 

-476، ص14تفسیر الطبري، ج(  وذلك بحسب كثیر من المفسرین،) 108: آیة رقم
: قال أبي سعید الخدريیستدلون بما رواه و)214، ص4تفسیر ابن كثیر، ج(،)482

هللا أي یا رسول ا: دخلت على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في بیت بعض نسائھ فقلت«
فأخذ كفا من حصباء فضرب بھ األرض، ثم : المسجدین الذي أسس على التقوى؟ قال

، أبي سعید الخدريصحیح مسلم، عن ( یقصد مسجد المدینة(ھو مسجدكم ھذا :   قال
 ).1398: حدیث رقم

  ما بین بیتي  :صلى اهللا علیھ وسلم محمدیقول فیھا النبي  والتي ة المباركةالروضوجود
صحیح البخاري، حدیث  (ومنبري روضة من ریاض الجنة، ومنبري على حوضي 

 ).6588: رقم
  ،خیُر ما  صلى اهللا علیھ وسلم محمدالنبي فیھ قال ذى والأنھ خیر مكان یقصده الناس

، ابن حجر العسقالنيالرحمة الغیثیة،  ( والبیت العتیقُركَبت إلیِھ الرَّواحُل مسجدي ھذا 
 ).صحیح: ، وقال عنھ118: ، حدیث رقمجابر بن عبد اهللاعن 

  من جاء مسجدي » :محمدأن من جاءه بھدف التعلم فھو كالمجاھد في سبیل اهللا، قال النبي
ھذا لم یأتھ إال لخیر یتعّلمھ أو یعّلمھ فھو بمنزلة المجاھدین في سبیل اهللا، ومن جاء بغیر 

أبي عن الترغیب والترھیب، المنذري،  (ذلك فھو بمنزلة الرجل ینظر إلى متاع غیره 
 ).بانياألل، وصححھ 1/84: رقم حدیث ھریرة

  أن النبي  أنس بن مالك، ُروي عن الناریومًا ُكتبت لھ النجاة من  40أنھ من صّلى فیھ
من صلَّى في مسجدي أربعین صالًة ال تفوتھ صالٌة ُكِتبت لھ براءٌة من النَّار «: قال محمد

أنس ب والترھیب، عن رواه المنذري، في الترغی (وبراءٌة من العذاب وبِرئ من النِّفاق
 ).رواتھ رواة الصحیح: ، وقال عنھ2/204: ، الصفحة أو الرقمبن مالك

 زیارتھ، وزیارة قبر النبي كثیر من الناس الذین یؤدون فریضة الحج أو العمرة یقومون ب
رواه الدارقطني في  (لھ شفاعتي من زار قبري وجبت » الحدیثحیث ورد في  محمد

  ).سننھ، عن نافع بن عمر

العدید من المعالم والتي ینبغي على المسلم زیارتھا،  المسجد النبوي الشریفب  ویوجد 
   :من أھمھا
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  یوضح معالم المسجد النبوي الشریف) 11(جدول 

معالم المسجد 
  النبوي الشریف

  الشكل  الوصف

ذلك الرمز اإلسالمي ......راءالقبة الخضتعد   القبة الخضراء
والعلم الذي إذا ذكرت المدینة المنورة وذكر قبر 
المصطفى علیھ السالم فان أول صورة تتبادر لألذھان 
ھي صورة القبة الخضراء التي تحوي تحتھا أعظم جسدا 

القبة وتتعدد أسماء  . خلقھ اهللا عز وجل منزال ومكانة
_ القبة الفیحاء  _القبة الخضراء: أسماؤھا،فمن الخضراء

  .وعرفت قبال بالزرقاء والبیضاء

بنیت القبة الخضراء على الحجرة الشریفة في 
ھـ وكانت مربعة من أسفلھا 678أیام الملك قالوون عام 

مثمنة من أعالھا وكانت بالخشب على رؤؤس األساطین 
ألمحیطة بالحجرة وسمر فوق الخشب ألواح من 

ثم ....المشمع الرصاص عن األمطار وفوقھا ثوب من
حدث حریق في الحرم في عھد السلطان حسن بن محمد 
بن قالوون واحترق من ضمنھ ألواح الرصاص فجددت 

ھـ على عھد 765ھذه األلواح ثم جددت مرة أخرى عام
 . السلطان شعبان بن حسن بن محمد

ھـ حدث الحریق 886وفي عھد السلطان قایتباي عام 
لحرم ومن ضمنھ القبة الثاني للحرم فأمر بتجدید بناء ا

الخشبیة إال انھ أمر ببنائھا بأحجار منحوتة من الحجارة 
ذراع ثم بنى فوقھا قبة  18السوداء وجعل ارتفاعھا 

أخرى تحویھا وأحكمت الحجارة بالجبس الذي حمل من 
مصر ولم بكن معروفا في الحجاز في ذلك 

وفي عھد السلطان الغازي محمود العثماني .....الوقت
القبة العلیا فأمر بھدم أعالیھا وإعادة بناءھا تشققت 

وجعلوا أثناء العمل حاجزا خشبیا بین القبتین حتى ال 
یطلع العمال على قبره الشریف وال یسقط على القبة 

ولم یشعر الناس بالمضایقة ألن البنائین ... األساسیة شئ 
واشترك بالبناء معظم ..اتخذوا سقاالت من خارج الحرم

وفي نھایة  ...تبركا ولم یمانع السلطان وقتئذ أھل المدینة
 . العمل حضر السلطان إلى المدینة لمشاھدة اإلنجاز

قرش وكان  250وقسم العطایا بین أھل المدینة لكل واحد 
ھـ وصبغت القبة الخارجیة باللون 1233ذلك عام

ھـ حینما أمر السلطان 1253حتى عام ... األزرق
ت عادة أن یجدد كل عام بصبغھا باللون األخضر ثم اتخذ

صبغ القبة بذات اللون أما القبة الداخلیة فبقیت على نفس 
أما الشباك الذي في ....لونھا األساسي بالحجارة السوداء

القبة فھو موازي للشباك الذي قي القبة الداخلیة ویقع فوق 

 

 

 القـبـــة الـخـضـــــــراء

 

 القبة الخضراء
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وكان خدم الحرم یفتحونھ یوم صالة ..القبر الشریف
مي في صحیحھ عن أبي فقد روى الدار   . االستسقاء

الجوزاء قال قحط أھل المدینة فشكوا إلى السیدة عائشة 
انظروا إلى قبر الرسول صلى اهللا : بنت الصدیق فقالت

علیھ وسلم فاجعلوا منھ كوة إلى السماء حتى ال یكون بینھ 
وبین السماء سقف ثم استسقوا ففعلوا فأمطرت السماء 

قبة داخلیھ وقبة  وعلى ھذا یكون فوق قبره الشریف قبتان
  .خارجیة وھي الظاھرة أمامنا

 

  القبة الخضراء وقباب الحرم

 

  القبة الخضراء

مسجده  )صلى اهللا علیھ وسلم(عندما أسس النبي   األبواب والمداخل
: الشریف یوم قدم المدینة مھاجًرا، جعل لھ ثالثة أبواب

الجنوب، حیث كانت القبلة إلى بیت المقدس باًبا في 
وباًبا في الشرق، ویسمى باب النبي، وباب . شماًال

والباب . عثمان أیًضا، ثم اشتھر بعد ذلك بباب جبریل
باب عاتكة؛ لقربھ من بیتھا : الثالث في الغرب، ویسمى

، وُیعرف )وھي عاتكة بنت عبد اهللا بن یزید بن معاویة(
 .الیوم بباب الرحمة

؛ فصار م ُحوِّل الباب الجنوبي مع تحویل القبلةث
وكانت عضادتي . في الجھة الشمالیة للمسجد الشریف
  .األبواب في ھذه العمارة من الحجارة
في ) رضي اهللا عنھ( زاد الخلیفة عمر بن الخطاب

: توسعتھ ثالثة أبواب أخرى؛ فصارت األبواب ستة
باب باب جبریل، و: اثنان في الجھة الشرقیة، وھما

): رضي اهللا عنھ(وسمي الثاني بذلك لقول عمر . النساء

  

  
  باب السالم
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وآخران في الجھة ". لو تركتم ھذا الباب للنساء"
واألخیران . باب الرحمة، وباب السالم: الغربیة، وھما

  . في الجھة الشمالیة لم یعرف لھما اسم

) رضي اهللا عنھ( ترك الخلیفة عثمان بن عفان
رضي (ى زمن عمر في توسعتھ األبواب كما كانت عل

 .تماًما) اهللا عنھ
) ھـ165ـ 161( في عھد الخلیفة المھدي العباسي

ارتفع عدد األبواب في توسعة الحرم إلى أربعة 
ثمانیة في الجھة الشرقیة، وثمانیة في : وعشرین باًبا

الجھة الغربیة، وأربعة في الجھة الشمالیة، وأربعة في 
  .الجھة الجنوبیة

ت معظم ھذه األبواب، سد في العصر المملوكي
وتمت المحافظة فقط على األبواب الرئیسیة األربعة، 

باب جبریل، والنساء، والسالم، والرحمة، : وھي
وأطولھا وأجملھا باب السالم، ولھذه األبواب مصاریع 

  .من خشب الجوز، علیھا نقوش بالنحاس األصفر
ـ 1265(في توسعتھ  ثم زاد السلطان عبد المجید

ا خامًسا في الجھة الشمالیة عرف بباب باًب) ھـ1277
  .المجیدي أو باب التوسل

على ھذه  حافظت التوسعة السعودیة األولى
باب الملك : األبواب الخمسة، وأضافت إلیھا مثلھا، وھي

عبد العزیز، ویقع في الجھة الشرقیة للجناح الفاصل بین 
الصحنین، وباب الملك سعود، ویقع مقابل باب الملك 

ز في الجھة الغربیة، ویتكون كل منھما من عبد العزی
ثالث فتحات متالصقة، وباب سیدنا عثمان وباب سیدنا 

، ویقعان في الجھة الشمالیة )رضي اهللا عنھما(عمر 
للمسجد الشریف، وباب الصدیق ویقع مكان خوخة أبي 

في الجھة الغربیة من ) رضي اهللا عنھ(بكر الصدیق 
حات متالصقة، كتب العمارة المجیدیة، وھو بثالث فت

ھذه خوخة سیدنا أبي بكر : "على الفتحة الجنوبیة منھ
 ".الصدیق رضي اهللا عنھ

أدخل عدد من  في عھد خادم الحرمین الشریفین
باب سیدنا عمر : األبواب المتقدمة ضمن عمارتھا، وھي

وعثمان والباب المجیدي وباب الملك عبد العزیز والملك 
لمبنى الجدید سبعة كما وضع ل .سعود وباب البقیع

ثالثة في الجھة الشمالیة، واثنان في كل : مداخل واسعة
من الشرقیة والغربیة، وفي كل مدخل سبعة أبواب؛ 

  .اثنان متباعدان، بینھما خمسة أبواب متجاورة

من المعلوم أن ھذه األبواب ُصنعت من الخشب 
العزیزي في أرقى المصانع العالمیة، عرض الواحد 

أمتار، كسي بالبرونز ) 6(ر، وارتفاعھ أمتا) 3(منھا 
فصار في غایة الدقة والجمال والروعة الفائقة، مكتوب 

، "محمد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: "في وسطھ
ادخلوھا : "وفي أعاله لوحة حجریة كتب فیھا قولھ تعالى

 ".بسالم آمنین

  
  باب المجیدي

                    

  
توسعة خادم ( حرم النبوي الشریف أبواب ال

  )الحرمین الشریفین 

  

 



83 

 

تؤدي  یضاف إلیھا أبواب أخرى مفردة أو مزدوجة
) 41(ربائیة والعادیة، موزعة على إلى الساللم الكھ

وقد بلغ مجموع أبواب الحرم بعد ھذه التوسعة . مدخًال
            ـ: باًبا، وذلك على النحو التالي ) 85(

ویتكون من باب واحد وھو  )1(المدخل رقم          
  .باب السالم

ویتكون من ثالثة أبواب وھو  )2(رقم  المدخل        
  .باب الصدیق

باب واحد وھو باب  ویتكون من )3(المدخل رقم         
  .الرحمة
  . ویتكون من بابین )4(المدخل رقم         
ویتكون من ثالثة أبواب  )5(رقم  المدخل        

    .متجاورة
  .بابین ویتكون من )6(المدخل رقم         
  .ویتكون من باب واحد )7(المدخل رقم         
خمسة أبواب  كون منویت) 8(المدخل رقم         

    .متجاورة
    .ویتكون من باب واحد )9(المدخل رقم         
ویتكون من بابین وھو خاص   )10(المدخل رقم         

   .كھربائیة للصعود إلى سطح التوسعة بواسطة ساللم
    .ویتكون من بابین )11(المدخل رقم         

   .من باب واحد ویتكون )12(المدخل رقم         
ویتكون من خمسة أبواب  )13(المدخل رقم         

  .للنساء متالصقة، وھو مخصص
     .ویتكون من باب واحد )14(المدخل رقم         
    .من بابین ویتكون )15(المدخل رقم         
   .ویتكون من باب واحد )16(المدخل رقم         
ویتكون من خمسة أبواب   )17(المدخل رقم         
     .ة، وھو مخصص للنساءمتالصق
      .باب واحد ویتكون من )18(المدخل رقم         

    .ویتكون من باب واحد) 19(المدخل رقم         
    .ویتكون من باب واحد  )20(المدخل رقم         
ویتكون من خمسة أبواب  )21(المدخل رقم         

مدخل الملك فھد بن عبد العزیز،  / متالصقة، ویسمى 
  . مئذنتان لوه سبعة قباب خرسانیة وعلى جانبیھیع
    .ویتكون من باب واحد  )22(المدخل رقم    

ویتكون من باب واحد، وھو   ) 23(المدخل رقم         
    .مخصص للنساء

وھو  ویتكون من باب واحد، )24(المدخل رقم         
   .مخصص للنساء كذلك

بواب ویتكون من خمسة أ )25(المدخل رقم         
     .للنساء متجاورة، خصص

     .ویتكون من باب واحد )26(المدخل رقم         
    .من بابین ویتكون )27(المدخل رقم         
ویتكون من باب واحد خاص  )28(المدخل رقم         
   .بالنساء
ویتكون من خمسة أبواب  )29(رقم  المدخل        

  فھدأبواب مدخل الملك 

  

منظر للحرم النبوي الشریف ویظھر مدخل 
  الملك فھد

        

  

  النبوي الشریف نموذج ألبواب الحرم
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    .خاص بالنساء
واحد خاص  ویتكون من باب )30(المدخل رقم         
  .بالنساء
      .ویتكون من بابین )31(المدخل رقم         
   .ویتكون من بابین  )32(المدخل رقم         
      .ویتكون من باب واحد )33(المدخل رقم         
   .ویتكون من خمسة أبواب )34(المدخل رقم         
     .واحد ویتكون من باب )35(المدخل رقم         
     .ویتكون من بابین )36(المدخل رقم         
  . ثالثة أبواب ویتكون من )37(المدخل رقم         
    .ویتكون من بابین )38(المدخل رقم         
ویتكون من باب واحد وھو   )39(المدخل رقم         

     .باب النساء
 ویتكون من باب واحد وھو )40(المدخل رقم         

      .باب جبریل
ویتكون من باب واحد وھو  )41(المدخل رقم         

  . باب البقیع
  

ھـ بني رواق في الجھة الجنوبیة 1415عام  وفي       
الشرق،  فتح فیھ ثالثة أبواب واحد منللمبنى القدیم، 

وآخر من الغرب، والثالث في الجھة الجنوبیة، تدخل منھ 
الصالة داخل الرواق إلى حین  الجنائز فتوضع في صالة

علیھا، حیث تدخل إلى داخل المسجد عن طریق باب 
  في جدار المبنى القدیم یمین المحراب العثماني داخلي فتح

 :وأّما أھّم أبواب المسجد التاریخیة، فھي

یقع ھذا الباب في الجدار الشرقي للمسجد، وكان :باب جبریل

كان یدخل منھ  محمدألن النبي  "باب النبي "یسمى بـ 
، لوقوعھ مقابل دار "باب عثمان"وكان ُیسمى بـ . للّصالة

 جبریلوًسمي بباب جبریل، لما ُروي أن  [54]،عثمان بن عفان
، ووقف بباب المسجد دحیة الكلبيجاء على فرس في صورة 

عمر بن ولما وسع  [54].قریظةبالمسیر إلى  محمدوأشار للنبي 
الحجرة المسجد، جعل مكان الباب بابًا مقابل  عبد العزیز

، وقد ُسّد الباب مؤخرًا عند تجدید الحائط، وفي مكانھ النبویة
الیوم نافذة إلى خارج المسجد، وھو الشباك الثاني على یمین 

﴿إِنَّ اللَّه یل، وكتب في أعلى النافذة آیة الخارج من باب جبر
ومالئكَته يصلُّونَ علَى النّبِيِّ يا أَيّها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلّموا 

  )56: ، آیةسورة األحزاب(تسليما﴾

في الجدار  عمر بن الخطابَفَتح ھذا الباب :باب النساء
أنھ  محمدة المسجد، حیث ُروي عن النبي الشرقي في مؤخر

وكان كلما زید في المسجد  .لو تركنا ھذا الباب للنساء«: قال
 .من جھتھ، ُبني في محاذاة األول

  

  باب البقیع

  

  باب البقیع

  

  مدخل للحرم النبوي الشریف
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في الجدار الغربي  محمدَفتح ھذا الباب النبي :باب الرحمة
للمسجد، وكان كلما ِزید في المسجد من جھتھ، ُبني في محاذاة 

، لوقوعھ مقابل دار عاتكة "باب عاتكة" وكان ُیسّمى. األول
وُسمي بباب الرحمة ألنھ  [54].بنت عبد اهللا بن یزید بن معاویة

الذي سأل بعض من دخل منھ " دار القضاء"المشار إلیھ بنحو 
 .في االستسقاء، ففعل وُأجیب بالغیث والرحمة محمدي النب

، "باب الخشوع"و" باب الخشیة"وُیقال لھ أیضًا :باب الّسالم
في الجدار الغربي  عمر بن الخطابوقد فتح ھذا الباب 

للمسجد، وُسّمي بذلك ألنھ في محاذاة المواجھة الشریفة والتي 
 .محمدھي موضع الزائر للّسالم على النبي 

في  عبد المجید األولفتح ھذا الباب السلطان :باب عبد المجید
الباب "، فُعرف بـ ھـ 1277ة للمسجد سنة الجھة الشمالی

ولما زید في المسجد من الجھة الشمالیة أثناء ". المجیدي
التوسعة السعودیة األولى، ُنقل الباب في محاذاة مكانھ 

ة الثانیة في محاذاة األول،وھو حالیًا داخل التوسعة السعودی
  .المدخل الرئیسي للمسجد

 
 
البوابات الحدیثة للمسجد، والتي تم إنشائھا في التوسعة 

  السعودیة الثانیة

 
 

باب جبریل حالیًا في الجدار الشرقي للمسجد 
  النبوي

 

عبد باب السالم، وھو مما بقي من توسعة السلطان 
  المجید األول
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قباب المسجد 
  النبوي الشریف

تزدان ساحة الحرم الشریف بالقباب الجمیلة 
ت أول وقد بنیالتي تضفي على المكان جوًا قدسیًا مھیبًا، 

قبة في المسجد النبوي الشریف فوق الحجرة النبویة 
بأمر السلطان  الشریفة في القرن السابع الھجري،

ھـ  678المملوكي المنصور قالوون الصالحي سنة 
وھي التي عرفت مؤخرًا بالقبة الخضراء، وكانت 
مربعة من أسفلھا مثمنة من أعالھا، مصنوعة من 

المحیطة بالحجرة أخشاب أقیمت على رؤوس السواري 
الشریفة، مكسوة بألواح الرصاص؛ منعًا لتسرب میاه 

 .األمطار إلى الحجرة الشریفة
وبعد االنتھاء من بعض ھـ  881وفي عام 

الترمیمات في المسجد قرر السلطان قایتباي إبدال 
السقف الخشبي للحجرة بقبة لطیفة، فرفعوا السقف 

جرة مما یلي الخشبي، ثم عقدوا قبوًا على نحو ثلث الح
المشرق واألرجل الشریفة؛ لیتأتى لھم تربیع محل القبة 
المتخذة على بقیة الحجرة من المغرب، ثم عقدوا القبة 
على جھة الرؤوس الشریفة بأحجار منحوتة من الحجر 
األسود واألبیض، ونصبوا بأعالھا ھالًال من نحاس، 
 .وبیضوھا من الخارج بالجص، فجاءت جمیلة بدیعة

مت ھذه القبة من الحریق الذي شب بالمسجد سنة وقد سل
ھـ، بینما احترقت القبة التي فوقھا، فأعاد السلطان  886

ھـ بناءھا باآلجر، وأسس لھا دعائم  892قایتباي عام 
عظیمة بأرض المسجد، ثم ظھرت بعض الشقوق في 

  .أعالیھا، فرممت وأصبحت في غایة اإلحكام

، وغطى ثم عمل قبة على المحراب العثماني
السقف بین القبة الخضراء والحائط الجنوبي بقبة كبیرة 
حولھا ثالث قباب، كما أقام قبتین أمام باب السالم من 
الداخل، وقد كسیت ھذه القباب بالرخام األبیض 

  .واألسود، وزخرفت بزخارف بدیعة
أضاف السلطان محمود  ھـ 1119وفي سنة 

یھ بعدد من األول رواقًا في جھة القبلة، وسّقف ما یل
  .القباب

جدد السلطان محمود الثاني  ھـ1228وفي عام 
العثماني القبة الشریفة، ثم دھنھا باللون األخضر، 
فاشتھرت بالقبة الخضراء، وكانت قبل ذلك تعرف 

  .الفیحاء: بالبیضاء والزرقاء، وكان بعضھم یطلق علیھا

فیما تبقى من سقوف  ثم عزم على تعمیم القباب
دون ذلك الخوف من تأثر القبة الشریفة المسجد، فحال 

  .من ھذا العمل

وبقي األمر كذلك حتى جاءت العمارة المجیدیة 
فغطي سقف المسجد كامًال  ھـ1277- ھـ1264سنة 

)  170(بالقباب المكسوة بألواح الرصاص، بلغ عددھا 
قبة، أعالھا القبة الخضراء، ثم قبة المحراب العثماني، 

ي القباب على ارتفاع متقارب، ثم قبة باب السالم، وباق
ولبعضھا نوافذ مغطاة بالزجاج الملون، وفي داخلھا 

 

  قباب المسجد النبوي الشریف

 

  قباب المسجد النبوي الشریف
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  .نقوش بدیعة، وكتابات قرآنیة وشعریة جمیلة

ومنذ بدایة العھد السعودي إلى اآلن رممت ھذه 
كان آخرھا في عھد خادم الحرمین  القباب عدة مرات،

ھـ حیث تم تغییر ألواح الرصاص، 1404الشریفین سنة 
  .غھا حسب ألوانھا السابقةوصب

      القباب المتحركة

وفي التوسعة الكبرى توسعة خادم الحرمین 
الشریفین، ومن أجل توفیر التھویة واإلنارة الطبیعیة 

، صنعت قبة متحركة) 27(للمسجد الشریف تم إنشاء 
في مصانع خاصة، بلغ ارتفاعھا عن منسوب السطح 

حدة منھا م، ووزن الوا)14.70(م، وقطرھا ) 3.55(
طنًا، وقد غطي الھیكل الفوالذي للقبة من الداخل ) 80(

بطبقة من الخشب الخاص، كسي بطبقة أخرى من 
الخشب المزخرف على ھیئة أشكال ھندسیة محفورة 
بالید، ومرصعة باألحجار الثمینة داخل إطارات مذھبة 

ولھذه القباب  .كجم) 2.50(بلغ وزن ورق الذھب فیھا 
لى مجاري حدیدیة مثبتھ فوق خاصیة االنزالق ع

السطح، یتم تحریكھا آلیا عن طریق التحكم من بعد، 
بزمن ال یتجاوز نصف دقیقة، أو یدویًا بنصف ساعة، 
وقد صممت ھذه القباب بشكل یتوافق مع أحدث طرق 
اإلنشاء، وأفضل أسالیب العمارة حتى بدت ھذه القباب 
 في صورة رائعة وازدادت روعة بوجودھا في حرم

  .)صلى اهللا علیھ وسلم(رسول اهللا 

  

  إحدى القباب المتحركة

 

  قباب المسجد النبوي الشریف

 

  األخیرة إحدى قباب التوسعة

 

  القبة الخضراء
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مآذن الحرم 
  النبوي الشریف

كانت المساجد األولى التي بنیت في عھد 
وفي عھد الخلفاء  - لیھ الصالة والسالمع-الرسول 

، ثم أضیفت إلیھا المآذن لتكون مكانا الراشدین بغیر مآذن
مرتفعا ینادي فیھ المؤذن للصالة، وقد تفنن المعماریون 
في أشكال المآذن ودوراتھا حتى أخذت أشكاال مختلفة 
حسب البالد واألزمنة، وأصبح لكل إقلیم من األقالیم 

 .ص من المآذن ینسب إلیھاإلسالمیة طراز خا

وتعتبر المآذن أحد المظاھر العمرانیة المتمیزة 
التي حازت اھتمام مختلف الملوك في العالم اإلسالمي 

والسالطین في مختلف البلدان اإلسالمیة؛ فشجعوا 
المعماریین على االھتمام ببنائھا وابتداع أشكال رائعة لھا 

  .خ الحضاريتمنحھا المزید من اإلشعاع الدیني والشمو

یرجع تاریخ المآذن في المسجد النبوي الشریف 
حین أوعز الخلیفة األموي  ھـ 91و 88إلى ما بین عامي 

الولید بن عبد الملك إلى والیھ على المدینة عمر بن عبد 
بإعادة بناء المسجد الشریف، وتشیید ) رحمھ اهللا(العزیز 

ل تلبي المناز أسطحھمآذن على أركانھ األربعة، إذ لم تعد 
الحاجة في إعالم المسلمین بوقت الصالة، وقد شیدت 

 4×4م وبعرض 27.50م إلى 26.50بطول یتراوح بین 
ومن حینھا ظلت المآذن في المسجد الشریف جزًءا  .م

مھًما منھ، یتسابق الملوك والسالطین في تجدیدھا 
  .وإعمارھا، تسابقھم في تجدید المسجد وإعماره

رة الجنوبیة الغربیة، ھدمت المنا ھـ96في عام 
وھو –وذلك بسبب إطاللھا على بیت مروان بن الحكم 

وكان ذلك حین حج سلیمان  -منزل بني أمیة في المدینة
بن عبد الملك في العام المذكور فأطل المؤذن علیھ في 
بیتھ، فأمر سلیمان بھدم ھذه المئذنة، فھدمت حتى سویت 

اصر بن بظھر المسجد؛ فأعاد السلطان المملوكي الن
  .ھـ706محمد قالوون إعمارھا سنة 

أصیبت المئذنة الجنوبیة الشرقیة  ھـ886في عام 
فأعاد السلطان األشرف قایتباي بناءھا، ) الرئیسة(

وجعلھا على ھیئة المآذن المملوكیة، ثم أعاد بناءھا ثانیة 
ھـ عندما ظھر شرخ فیھا، وجعلھا 892- 891عام 

بالقرب من باب م، وأضاف مئذنة خامسة 60بارتفاع 
  .الرحمة

أصیبت المئذنة الجنوبیة الشرقیة  ھـ898في عام 
أیًضا وتناثر منھا بعض الحجارة، فأمر السلطان قایتباي 

  .بإصالح ما أصابھا

ھدم السلطان العثماني سلیمان  ھـ947في عام 
، )بالسنجاریة(القانوني المئذنة الشمالیة الشرقیة المعروفة 

نسبة إلیھ، ) بالسلیمانیة(ى عرفت وأقام مكانھا مئذنة أخر
نسبة لعبد العزیز خان بن محمود حین ) بالعزیزیة(ثم 

أعاد إعمارھا على نمط العمارة المجیدیة، وجعل لھا 
  .ثالث شرفات

ھـ 1099- 1058في عھد السلطان محمد الرابع 

 

  

  مآذن الحرم النبوي الشریف

  المنارة الرئیسیة     
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  .جددت منارة باب السالم

في التوسعة التي أجریت في عھد السلطان عبد 
جددت  ھـ1277إلى عام  1265من عام  المجید األول

  .المنارات كلھا عدا المنارة الرئیسة

في التوسعة السعودیة األولى التي أجراھا 
أبقى  ھـ1375-1370الملك عبد العزیز آل سعود عام 

على مئذنتي الجھة الجنوبیة، وأزیلت الثالث األخر، 
وشید الملك عبد العزیز عوًضا عنھا مئذنتین جدیدتین في 

ي الجھة الشمالیة، یبلغ ارتفاع الواحدة منھما سبعین ركن
 :متًرا، وتتكون كل مئذنة من أربعة طوابق

مربع الشكل، یستمر أعلى سطح المسجد، وینتھي  :األول
  .بمقرنصات تحمل شرفة مربعة

مثمن الشكل، زین بعقود، وتنتھي بشكل  :والثاني
  .مثلثات، وفي أعاله مقرنصات تعلوھا شرفة

مستدیر حلي بداالت ملونة، وینتھي بمقرنصات  :والثالث
  .تحمل في أعالھا شرفة دائریة

مستدیر أیًضا، لھ أعمدة تحمل عقوًدا تنتھي  :والرابع
وقد . بمثلثات، في أعالھا مقرنصات، وفوقھا شرفة

حاولوا االرتفاع بالمئذنة عن الوضع المألوف فعملوا شبھ 
طابق خامس بشكل خوذة مضلعة، تنتھي بشكل 

  .خروطي، یعلوه قبة بصلیةم

في التوسعة السعودیة الكبرى توسعة خادم 
إلى  1406الحرمین الشریفین، التي استمرت من 

أضیف ست مآذن أخرى، ارتفاع الواحدة  ھـ1414
م، وصممت بحیث تتناسق مع مآذن التوسعة 104

السعودیة األولى، تصطف أربع منھا في الجھة الشمالیة، 
الجنوبیة الشرقیة من مبنى  والخامسة عند الزاویة

التوسعة، والسادسة في الزاویة الجنوبیة الغربیة منھا 
  :أیًضا، تتكون كل مئذنة من خمسة طوابق

  .مربع الشكل :األول

م مغطى بالحجر 5.50مثمن الشكل قطره  :والثاني
الصناعي الملون، وعلى كل ضلع ثالثة أعمدة من 

مثلثات، وبین المرمر األبیض، فوقھا عقود تنتھي بشكل 
األعمدة نوافذ خشبیة، تنتھي بمقرنصات تحمل شرفة 

  .مثمنة
م كسي بلون 18م، وارتفاعھ 5مستدیر قطره  :الثالث

رصاصي داكن، وحلي بداالت بارزة مموجة، شكلت 
اثني عشر حزاًما، ینتھي بمقرنصات تحمل شرفة 

  .مستدیرة
م، علیھ 15م وارتفاعھ 4.50دائري الشكل قطره  :الرابع

مانیة أقواس تستند إلى أعمدة رخامیة بیضاء، تعلوه ث
  .مقرنصات تحمل شرفة دائریة

یبدأ بشكل أسطواني مضلع، وینتھي بتاج  :الخامس
مشرشف یحمل الجزء العلوي المخروطي الشكل، یتلوه 

  منارة باب السالم

 

، )في الوسط" (الرئیسیة المئذنة" صورة تظھر فیھا
، والمئذنة الجدیدة التي )على الیسار" (مئذنة باب السالم"و

  )على الیمین(أنشئت خالل التوسعة السعودیة 

 

 لحرم النبوي الشریفمآذن ا
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م ووزنھ 6.70قبة بصلیة تحمل ھالًال برونزیًا ارتفاعھ 
  .قیراًطا 14أطنان، مطلي بذھب عیاره  4.5

ذ أن دخل المسجد النبوي الشریف التیار من
الكھربائي ترك المؤذنون األذان على المآذن وأصبحوا 
یؤذنون على المنصة المقامة في الطرف الغربي من 

، لكن بقي للمئذنة دورھا في تبلیغ الروضة الشریفة
األذان عبر مكبرات الصوت التي توضع علیھا، وبقیت 

ما تراه عند دخولك  مآذن الحرم النبوي الشریف ھي أول
للمدینة المنورة من أي اتجاه، بل أصبحت من المعالم 

  .التي ال تنسى لكل حاج أو معتمر أو زائر

  

  
  مآذن الحرم النبوي الشریف

یقف علیھ المؤذن على عھد  ھو المكان الذي كان المطمار  المطمار
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وخلفائھ ، وھي عبارة عن 

قائمة ، كانت في دار عبد اهللا بن عمر   مربعة  اسطوانة
 .رضي اهللا عنھما قبلي المسجد النبوي الشریف

 

  علوي للحرم النبوي الشریفمنظر 

    

  منظر علوي للحرم النبوي الشریف

االسطوانات أو 
  األعمدة

، وُیقصد بھا تسمى األعمدة باألساطین أو السواري
رضي (وكان الصحابة . القوائم التي یرتكز علیھا السقف

والسلف من بعدھم یتحرون الصالة عند تلك ) اهللا عنھم
ال تخلو من جلوس النبي األعمدة أو األساطین التي كانت 

وبما أن . ونومھ وتھجده بل وحیاتھ) صلى اهللا علیھ وسلم(
كان عند ھذه األسطوانات ) صلى اهللا علیھ وسلم(جلوسھ 

تحدیًدا؛ فكانت ھذه األعمدة محال لنزول الكثیر من اآلیات 
علیھ (القرآنیة، وورود األحادیث النبویة، وارتیاد جبریل 

وظل خلفاء ). اهللا علیھ وسلم صلى(على النبي ) السالم
اإلسالم وسالطین المسلمین وملوكھم یحرصون على 
إبقائھا في أمكنتھا، ویكتبون علیھا أسماءھا، كلما جدد 
بناء المسجد النبوي الشریف، وھو ما ترك للمسلمین 
فرصة التعرف على مكان ھذه األعمدة، وتوخي ما ورد 

 .في أمكنتھا من فضل وبركة

مدة المسجد النبوي في عھد النبي كانت أع      
) 35) (وبلغ عددھا من الخشب) صلى اهللا علیھ وسلم(

 3.50عموًدا من جذوع النخل، وكان ارتفاع الجدران 
   . مترًا

رأى  )رضي اهللا عنھ(وورد أن أبا بكر الصدیق 
  .بعضھا أكلتھ اَألَرضة فأبدل بھا أعمدة أخرى من الخشب

 األعمدة االسطوانات أوبعض صور 
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أعمدة المسجد النبوي،  غّیر )رضي اهللا عنھ(ولكن عمر 
، وزادھا عمر ولم یغیر مكانھا وبناھا باللَِّبن ألول مرة

  .عموًدا) 44(فبلغت ) رضي اهللا عنھ(الفاروق 

 )رضي اهللا عنھ(وبناھا ذو النورین عثمان 
بالحجارة المنحوتة، ووضع بھا قطًعا من الحدید مغطاة 
بالرصاص المصھور لتثبت الحجارة مع بعضھا، مع 

ظة على أماكن األعمدة الخشبیة التي كانت زمن المحاف
رضي اهللا (، وزاد فیھا )صلى اهللا علیھ وسلم(الرسول 

  .عموًدا) 55(فبلغت ) عنھ

 )ھـ91- 88(وفي توسعة الولید بن عبد الملك 
عملت األعمدة على غرار ما قبلھا من الحجارة المنحوتة، 
وربطت مع بعضھا بالحدید المغطى بالرصاص 

جعل لھا قواعد مربعة وتیجان مذھبة، المصھور، و
كسیت األعمدة الجنوبیة بطبقة من البیاض تصقل وتلمع 
فتظھر كأنھا رخام أبیض، بینما كسي الباقي بالرخام، و 

  . عموًدا) 232(بلغ عددھا 

 )ھـ165- 161(وفي توسعة المھدي العباسي 
  .عموًدا) 290(وصل عدد األعمدة إلى ما یقرب من 

 المملوكي قایتباي في توسعتھوزادھا السلطان 
     .أعمدة) 305(فبلغت ) ھـ888- 886(

وفي توسعة السلطان العثماني عبد المجید 
عملت األعمدة من الحجر األحمر  )ھـ1277- 1265(

بعضھا من قطعة واحدة، وغطیت بطبقة من الرخام 
المزخرف المزین بماء الذھب، علیھا عقود تحمل أعالھا 

) 327(مدة في ھذه التوسعة قباًبا، بلغ مجموع األع
  .عموًدا

-1370(وفي توسعة الملك عبد العزیز 
أزیلت األجزاء الشمالیة من المسجد، وحوفظ ) ھـ1375

) 173(على الجزء الجنوبي منھ الذي یحتوي على 
عموًدا، حیث أجریت علیھا بعض اإلصالحات، فدعمت 
أعمدة الروضة الشریفة، وكسیت بالرخام األبیض 

نت األعمدة األخرى بعمل أطواق نحاسیة الجدید، وحس
) 474(م، وأضیف إلیھا )2.50(حولھا على ارتفاع 

عموًدا ) 232(عموًدا متصلة بجدران التوسعة، و
مستدیًرا، ارتفاع الواحد منھا حتى بدایة نقطة القوس 

م تحمل تیجاًنا من ) 7.35(م وعمق أساسھ ) 5.60(
سیت البرونز، زخرفت بزخارف نباتیة جمیلة، وك

 .بالبیاض، وغطیت قواعدھا بالرخام

توسعة خادم الحرمین -وفي التوسعة األخیرة 
ُصممت األعمدة والتیجان  - )ھـ1412-1406(الشریفین 

بشكل متناسب ومتناسق مع نظیرھا في التوسعة 
السعودیة األولى، وُكسیت بالرخام األبیض المستدیر، 

لصوت، تعلوھا تیجان من البرونز، في داخلھا مكبرات ا
وفي قواعدھا فتحات مغطاة بشبك نحاسي یخرج منھا 

             .الھواء البارد القادم من محطة التبرید المركزیة

           

  

األعمدة الرخامیة وتظھر فتحات التكییف في 
                                 قواعدھا
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ومع ھذه الزیادات المتالحقة في المسجد 
صلى (الشریف ظلت األساطین المبنیة في زمن النبي 

ا، حیث تحرى ذلك محافظة على أماكنھ) اهللا علیھ وسلم
التاریخ،  في المسجد الشریف على مر كل من زاد أو رمم

خاصة األعمدة المشھورة الواقعة في الروضة الشریفة، 
التي ارتبط اسمھا بمآثر مدونة في كتب الحدیث 

 :والتاریخ، وھي

وتقع في وسط الروضة  :أسطوانة السیدة عائشة -  1
مكانھا ) صلى اهللا علیھ وسلم(الشریفة، وقد اتخذ النبي 

بلة مدة، ثم تحول إلى مصاله، وكان مصلى بعد تحویل الق
 .أفاضل الصحابة والتابعین یفضلون الجلوس عندھا

أن ) رضي اهللا عنھا(وسبب تسمیتھا بأسطوانة عائشة 
كانوا جلوًسا عند ) رضي اهللا عنھم(بعًضا من الصحابة 

، ومعھم ابن أختھا التابعي الفقیھ )رضي اهللا عنھا(عائشة 
إن ): "رضي اهللا عنھا(شة ، فقالت عائ)عروة بن الزبیر(

في المسجد أسطوانة لو عرفھا الناس الستھموا على 
، فسألوھا عنھا فأبت أن تعینھا "الصالة عندھا باألسھم

لھم ثم بعد قیامھم أسرَّت ابن الزبیر بشيء، ثم قام واتجھ 
وكان بعض أولئك  .إلى ھذه األسطوانة وصلى عندھا

الصحابة یرقب ماذا سیفعل، فلما صلى عندھا جاءوا 
وصلوا في مكانھ؛ فُسمیت ھذه األسطوانة بعد ذلك 

كما ھو مكتوب اآلن في أعالھا، كما ) أسطوانة عائشة(
القترعوا علیھا (سمیت أیًضا بأسطوانة القرعة لروایة 

وروى بعض التابعین عن زید بن أسلم أنھ رأى ). بالسھام
عند ھذه ) صلى اهللا علیھ وسلم(موضع جبھة رسول اهللا 

األسطوانة، وأنھ رأى بعد ذلك موضع جبھة أبي بكر 
الصدیق دونھا، ثم رأى موضع جبھة عمر دون موضع 
جبھة أبي بكر رضي اهللا عنھ عن الجمیع، وھو ما یؤكد 
أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنھما كانا یعرفان فضل 

  .انةالصالة عند ھذه األسطو

وھي مالصقة لشباك الحجرة  :أسطوانة الوفود -  2
صلى اهللا علیھ (الشریفة، وھي األسطوانة التي كان النبي 

یجلس عندھا لوفود العرب القادمة علیھ لكي تبایعھ ) وسلم
على اإلسالم، وھي التي وقع عندھا نداء بني تمیم من 

صلى اهللا علیھ (وراء الحجرات، حیث نادوا رسول اهللا 
؛ فأنزل اللَّھ "یا محمد اخرج لنا نفاخرك: "، وقالوا)موسل

ِإنَّ الَِّذیَن ُیَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء : "تعالى في شأنھم قولھ
َوَلْو َأنَُّھْم َصَبُروا َحتَّى * اْلُحُجَراِت َأْكَثُرُھْم ال َیْعِقُلوَن 

  ).5-4: الحجرات" (َتْخُرَج ِإَلْیِھْم َلَكاَن َخْیًرا َلُھْم
صلى اهللا علیھ (ھذه األسطوانة أیًضا قدم على النبي  وعند
ضمام بن ثعلبة وافًدا عن بني سعد بن بكر، فلما ) وسلم

) صلى اهللا علیھ وسلم(أقبل ووقف على الرسول 
صلى اهللا علیھ (وأصحابھ ولم یكن یعرف الرسول 

أیكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول اهللا : ، فقال)وسلم
أنا ابن عبد المطلب، فقال لھ  ):صلى اهللا علیھ وسلم(

محمد یا بن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ علیك : ضمام

  
  اسطوانات الحرم القدیم     

  
  اسطوانات الحرم القدیم
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في المسألة فال تجدنَّ في نفسك، فقال صلى اهللا علیھ 
: فقال ضمام". ال أجد في نفسي، قل عما بدا لك: "وسلم

أنُشدك اهللا إلھك، وإلھ َمن كان قبلك، وإلھ َمن ھو كائن 
ا أن نعبده وحده وال نشرك بھ بعدك؛ آهللا أمرك أن تأمرن

شیًئا، وأن نخلع ھذه األنداد التي كان آباؤنا یعبدون معھ؟ 
فأنشدك : اللھم نعم، قال ضمام: قال صلى اهللا علیھ وسلم

اهللا إلھك، وإلھ من كان قبلك، وإلھ من ھو كائن بعدك؛ آهللا 
صلى اهللا (أمرك أن نصلي ھذه الصلوات الخمس؟ فقال 

نعم، ثم جعل ضمام یذكر فرائض  اللھم): علیھ وسلم
اإلسالم فریضة فریضة وباألسلوب نفسھ، ثم قال في 

أشھد أن ال إلھ إال اهللا، وأن محمًدا رسول اهللا، : النھایة
وسأؤدي ھذه الفرائض، وأجتنب ما نھیتني عنھ، ثم ال 

فقال . أزید وال أنقص، ثم انصرف إلى بعیره راجًعا
إن صدق ذو : ")صلى اهللا علیھ وسلم(رسول اهللا 

، وكم عند ھذه األسطوانة حصلت "العقیصتین دخل الجنة
صلى اهللا علیھ (وكم جرى من حوار بین النبي ! مناسبات

ووفود العرب؛ كالذي وقع بینھ وبین وفد نجران ) وسلم
  .وغیره

وتسمى أیًضا أسطوانة أبي لبابة،  :أسطوانة التوبة - 3
وانة التي ربط وموقعھا الرابعة شرق المنبر، وھي األسط

رضي اهللا (األنصاري " أبو لبابة"فیھا الصحابي الجلیل 
واهللا ال أفك ھذا : "نفسھ، وظل فیھا أسیًرا، وقال) عنھ

األسر عن نفسي حتى یتوب اهللا عليَّ، ویحلني رسول اهللا 
  ".بیده) صلى اهللا علیھ وسلم(

صلى اهللا علیھ (وقصة أبي لبابة ھذه سببھا أن النبي 
ا حاصر الیھود بني قریظة بعد غدرھم بعھده عندم) وسلم

وانضمامھم إلى معسكر األحزاب، وطال علیھم 
الحصار، وامتألت قلوبھم من الرعب، وضاقت األرض 
بھم، وجھلوا النكایة التي سوف تحل بھم طلبوا من النبي 

رضي اهللا (أن یبعث إلیھم أبا لبابة ) صلى اهللا علیھ وسلم(
م قبل اإلسالم لكي یتفاوض ؛ ألنھ كان حلیًفا لھ)عنھ

معھم، فلما جاء إلیھم أرسلوا الصبیان في وجھھ یجأرون 
وصاحت نساؤھم مستعطفة لرحمتھ، ثم حاولوا استغالل 

ماذا ترى؟ أننزل على حكم محمد؟ فقال : عاطفتھ فقالوا لھ
) وأشار بیده إلى حلقھ(إن نزلتم على حكم محمد : لھم

فواهللا ما تحركت : "فقال أبو لبابة. یعني سوف یذبحكم
، فلم یعد إلى "قدماي حتى علمت أني ُخْنت اهللا ورسولھ

، بل ذھب مسرًعا إلى )صلى اهللا علیھ وسلم(الرسول 
     .المسجد النبوي وربط نفسھ في ھذه األسطوانة

أما : "قال) صلى اهللا علیھ وسلم(فلما سمع ذلك رسول اهللا 
ار بني وبعد انتھاء حص". إنھ لو جاءني الستغفرت لھ

إلى المدینة وال ) صلى اهللا علیھ وسلم(قریظة عاد النبي 
یزال أبو لبابة مستأسًرا في ساریتھ فتأتیھ بنتھ وتطلقھ 

وقد كان . للصالة وقضاء الحاجة ثم تعیده إلى َأْسره
أما إذ فعل بنفسھ : "قال) صلى اهللا علیھ وسلم(رسول اهللا 

یتوب اهللا ما فعل فما أنا بالذي أطلقھ من مكانھ حتى 
صلى اهللا علیھ (فلما أنزل اهللا توبتھ على النبي ". علیھ
، قالت أم )رضي اهللا عنھا(وھو في بیت أم سلمة ) وسلم
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في ) صلى اهللا علیھ وسلم(لقد سمعت رسول اهللا : سلمة
مم تضحك یا رسول اهللا، أضحك : السََّحر یضحك، فقلت

أال : لمةفقالت أم س". تیب على أبي لبابة: "اهللا سنك؟ قال
بلى إن شئت فقامت على باب : أبشره یا رسول اهللا؟ قال

یا أبا لبابة، : ، وقالت)والحجاب لم ُیضرب بعد(حجرتھا 
وھذا یعني أن باب دارھا كان (أبشر فقد تاب اهللا علیك 

فلما سمع الناس التوبة على أبي ) مفتوًحا على المسجد
واهللا حتى  ال: لبابة ساروا إلیھ لیطلقوه من َأْسره، فقال

ھو الذي یطلقني ) صلى اهللا علیھ وسلم(یكون رسول اهللا 
صالة ) صلى اهللا علیھ وسلم(بیده، فلما مرَّ علیھ الرسول 

 .الفجر أطلقھ من األسر

أسطوانة أبي (وھذه األسطوانة مكتوب علیھا حتى اآلن 
، وتقع إلى الشرق من أسطوانة "التوبة"وُتعرف بـ) لبابة

صلى (وانة أیًضا ھي التي َأَسر النبي عائشة، وھذه األسط
فیھا ثمامة بن أثال سید الیمامة حین جاء ) اهللا علیھ وسلم

صلى اهللا (بھ الصحابة في سریة أسیًرا؛ فأكرمھ النبي 
، وكان یبعث إلیھ كل یوم بلبن عدة شیاه )علیھ وسلم
  .فیشربھ كلھ

وكان ثمامة في َأسره یراقب تصرفات المسلمین 
ى من التقوى والمحبة والتعاطف والتواضع وأفعالھم؛ فرأ

وكثرة العبادة ما لم یَر في حیاتھ، فدخل في قلبھ حب 
اإلسالم، وُأعجب بأھلھ وأضمر في نفسھ الدخول في 
اإلسالم، ولكن أنفة الزعامة والعزة جعلتھ یؤخر إسالمھ 

صلى اهللا علیھ (إلى نھایة أسره، وكان إذا قال الرسول 
یا محمد إن تنعم : یرد علیھ بقولھ". امةأْسلم یا ثم): "وسلم

وفي الیوم . عليَّ تنعْم على شاكر، وإن تقتلني تقتل ذا دم
بإطالق ) صلى اهللا علیھ وسلم(الثالث من أسره أمر النبي 

فذھب ثمامة . اذھب حیث شئت: ثمامة من أسره، وقال لھ
  .واغتسل وفاجأ المسلمین بإعالن إسالمھ

كان یصلي أكثر ) علیھ وسلمصلى اهللا (وورد أن النبي 
نوافلھ عند أسطوانة التوبة، وتقع عن یمین حجرة النبي 

ضمن أسطوانات الروضة ) صلى اهللا علیھ وسلم(
  .الشریفة

 ):أي المطیبة بطیب الخلوق(األسطوانة الُمَخلَّقة  -  4
صلى اهللا علیھ (وھي األسطوانة المالصقة لمصلى النبي 

) صلى اهللا علیھ وسلم(نبي من جھة القبلة، وكان ال) وسلم
رضي اهللا (یصلي إلیھا بعد تحولھ عن أسطوانة عائشة 

، ولكن ھذه األسطوانة الیوم متقدمة عن محلھا )عنھا
األصلي؛ إذ محلھا األصلي عن یمین اإلمام إذا وقف في 

  .المصلى الشریف

كنت آتي مع سلمة بن األكوع : "عن یزید بن عبید
ألسطوانة التي عند فیصلي عند ا) رضي اهللا عنھ(

یا أبا سلمة أراك تتحرى : فقلت - أي المخلقة–المصحف 
فإني رأیت رسول اهللا : الصالة عند ھذه األسطوانة، فقال

رواه " یتحرى الصالة عندھا) صلى اهللا علیھ وسلم(
  .البخاري

 

 أسطوانة عائشة

 
الجھة الغربیة للمقصورة النبویة، تظھر فیھا 

 "أسطوانة السریر"
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وھذه األسطوانة الیوم یرتكز علیھا المحراب النبوي 
، "نة المخلقةاألسطوا: "الشریف، ومكتوب في أعالھا

رأى ) صلى اهللا علیھ وسلم(وسبب تسمیتھا بذلك أن النبي 
علیھا نخامة فساءه ذلك؛ فقام أحد الصحابة وحك النخامة 

صلى اهللا (وطیب مكانھا بطیب یسمى الخلوق؛ فُسرَّ النبي 
  .لذلك) علیھ وسلم

وھي األسطوانة التي تقع في  :أسطوانة السریر - 5
، وكان یوضع )اهللا علیھ وسلمصلى (مكان اعتكاف النبي 

لھ عندھا سریر، وكان ھذا السریر من جرید النخل وفیھ 
وتقع ھذه األسطوانة شرقي أسطوانة التوبة، . السعف

  .وھي الیوم مالصقة لشباك الحجرة الشریفة

وتقع خلف أسطوانة  :أسطوانة المحرس أو الحرس - 6
 سمیت بذلك ألن بعض الصحابة كان. التوبة من الشمال

). صلى اهللا علیھ وسلم(یجلس عندھا لحراسة النبي 
رضي (وكانت تسمى أیًضا أسطوانة علي بن أبي طالب 

صلى اهللا (؛ ألنھ كان یجلس عندھا حارًسا للنبي )اهللا عنھ
َواللَُّھ َیْعِصُمَك : "، فلما نزل علیھ قولھ تعالى)علیھ وسلم
  .ترك الحراس حینئذ) 67: المائدة" (ِمَن النَّاِس

سمیت بذلك لوقوعھا في  أسطوانة مربعة القبر، -  7
ركن المربعة الغربیة الشمالیة من الحجرة الشریفة، وتقع 
ھذه األسطوانة داخل الحجرة الشریفة، وبالتالي ال یصلى 

  .عندھا

صلى (وھي التي في مكان تھجده  :أسطوانة التھجد - 8
من اللیل، وتقع أیًضا داخل الحجرة ) اهللا علیھ وسلم

  .بویة الشریفةالن

  

  

  اسطوانات الحرم

الحجرة النبویة 
  الشریفة

ت التي سكنھا الحجرة النبویة الشریفة ھي البیو
، فعندما قدم النبي أمھات المؤمنینمع أزواجھ  محمدالنبي 

، بنى مسجده وبنى حجرتین لزوجتیھ المدینة المنورة
، ولما تزّوج بقیة وسودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر

نسائھ، بنى لھّن حجرات، وكانت ھذه الحجرات مطّلة 
والمشرق والشمال، مبنّیة من  القبلةعلى المسجد من جھة 

بتوسعة  عمر بن عبد العزیزولما قام  .النخلوجرید  اللبن
المسجد، ھدم الحجرات النبویة وأدخَلھا في المسجد إال 

الحجرة النبویة " ، والتي ُیعّبر عنھا اآلن بـعائشةحجرة 
 محمد، وھي البیت الذي كان یسكن فیھ النبي "الشریفة

، والذي ُدفن فیھ بعد وفاتھ عائشة بنت أبي بكرمع زوجتھ 
، ثم وعمر بن الخطاب أبو بكر الصدیقوُدفن فیھ أیضًا 

بعد نزولھ إلى األرض  عیسى بن مریمالّنبي سُیدفن فیھ 
في بدایة األمر كانت حجرة  .بحسب اعتقاد المسلمین

مصنوعة من جرید النخل مستورة  عائشة بنت أبي بكر
بكساء الشعر، وكان بابھ مصراعًا من عرعر أو ساج، 

 

 

 لحجرة النبویة الشریفةا المواجھة الشریفة والحجرة النبویة

 

  نموذج لما كان علیھ منزل محمد والصحابة والمسجد النبوي بعد الھجرة 
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أعاد بناء الحجرة، واستبدل  عمر بن الخطابفلما توّلى 
جدار  عبد اهللا بن الزبیر، ثم بنى لبنالجرید بجدار من 

: الحجرة، روى ابن سعد عن عبید اهللا بن أبي یزید قال
حائط، على بیت النبي لم یكن على عھد النبي «

، وكان عمر بن الخطابوكان أّول من بنى علیھ جدارًا 
 .«بعد، وزاد فیھ عبد اهللا بن الزبیرجداره قصیرًا، ثم بناه 

د، أعاد بناء للمسج عمر بن عبد العزیزوأثناء عمارة 
بعد مضي فترة . الحجرة بأحجار سوداء بنفس المساحة

من الزمن ظھر انشقاق في جدار الحجرة، فُسّد بإفراغ 
فیھ، واستمر ھذا الوضع إلى أن تم تجدید جدار  الجص

 .ھـ 881سنة  قایتبايان الحجرة في عھد السلط

بناء على وصف الحجرة النبویة الشریفة ویمكن 
 : على النحو التالى طاتجاء في المخطو ما
 قبر الرسول صلى اهللا )  1 
 قبر أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ )  2 
 قبر عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ )  3 
 المكان المخصص لسیدنا عیسى علیھ السالم )  4  
 مكان إقامة السیدة عائشة رضي اهللا عنھا )  5  
 مھبط الوحي )  6 
 رضي اهللا عنھا  جدار حجرة السیدة عائشة)  7  
 جدار مخمس األضالع )  8 
 جدار بناه الخلیفة قایتباي )  9   
 األعمدة المدعمة لبناء جدار قایتباي )  10 
 الشباك األول من المقصورة )  11 
 امتداد الروضة الشریفة )  12 
 جزء من المسجد النبوي )  13 
 بیت السیدة فاطمة الزھراء رضي اهللا عنھا )  14 
 محراب داخل بیت فاطمة )  15 
 محراب التھجد )  16  
 مكان تھجد أھل الصفة )  17  
 مواجھة قبر النبي الكریم )  18 
 مواجھة قبر أبي بكر )  19  
 مواجھة قبر عمر )  20 
 الحجرات )  21 
 اسطوانة السریر )  22  
 اسطوانة الوفود )  23  
 اسطوانة الحرس )  24  
 باب التوبة )  25  
 تجاه الرأس الشریف  شباك)  26  
 اتجاه األقدام الشریفة )  27  
 أبواب المقصورة )  28  
 استدارة القبة الصغیرة على القبور )  29  
 استدارة القبة الزرقاء )  30  
 استدارة القبة الخضراء )  31  
 باقي المقصورة الشریفة )  32  
   جدار المقصورة)  33  

  

  

  رسم یبّین الحجرة النبویة وما حولھا من الُجُدر
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   أو  أھل الصفة
  ) دكة األغوات( 

مكان في مؤخرة المسجد النبوي  ھى الصفة
ي منھ، غربي ما الشریف، في الركن الشمالي الشرق

صلى اهللا علیھ (أمر بھ  ".دكة األغوات"یعرف الیوم بـ 
أو " الصفة"فُظلل بجرید النخل، وُأطلق علیھ اسم ) وسلم

  ".الظلة"

وقد ُأعدت الصفة لنـزول الغرباء العزاب من 
المھاجرین والوافدین الذین ال مأوى لھم وال أھل فكان 

صلى اهللا –النبي یقل عددھم حینًا، ویكثر أحیانًا، وكان 
كثیرًا ما یجالسھم، ویأنس بھم، وینادیھم إلى  -علیھ وسلم

  .طعامھ، ویشركھم في شرابھ؛ فكانوا معدودین في عیالھ
یأخذ الواحد  -رضي اهللا عنھم-وكان الصحابة 

منھم االثنین والثالثة من أھل الصفة فیطعمھم في بیتھ، 
لسقف ألھل كما كانوا یأتون بأقناء الرطب ویعلقونھا في ا

الصفة حتى یأكلوا منھا، فذھب المنافقون لیفعلوا مثل 
فعلھم ریاء فصاروا یأتون بأقناء الحشف والرطب 

َوال َتَیمَُّموا اْلَخِبیَث : "الرديء، فأنزل اهللا تعالى فیھم قولھ
: البقرة.." (ِمْنُھ ُتنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذیِھ ِإال َأْن ُتْغِمُضوا ِفیِھ

ِلْلُفَقَراِء الَِّذیَن : "، وفیھم نزل قولھ تعالى)267: آیة
ُأحِصُروا ِفي َسِبیِل اِهللا َال َیْسَتِطیُعوَن َضْرًبا ِفي اَألْرِض 
َیْحَسُبُھُم اْلَجاِھُل َأْغِنَیاَء ِمَن التََّعفُِّف َتْعِرُفُھم ِبِسیَماُھْم َال 

" ْیٍر َفِإنَّ اَهللا ِبِھ َعِلیٌمَیْسَأُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخ
  ). 273آیة : البقرة(

وكان ُجل عمل أھل الصفة تعلم القرآن واألحكام 
أو ممن  -صلى اهللا علیھ وسلم-الشرعیة من رسول اهللا 

بذلك، فإذا جاءت  - صلى اهللا علیھ وسلم-یأمره رسول اهللا 
  .غزوة خرج القادر منھم للجھاد فیھا

قطعین فیھا أبو ومن أشھر أھل الصفة المن
عنھ وھذا االنقطاع مّكنھ من تلقي  - رضي اهللا-ھریرة 

كما  - صلى اهللا علیھ وسلم-الكثیر من أحادیث الرسول 
أكثر أبو ھریرة : قال عن نفسھ عندما سمع الناس یقولون

أما أنتم یا : "فقال -صلى اهللا علیھ وسلم-عن رسول اهللا 
أنتم یا معشر  معشر المھاجرین فقد شغلتكم التجارة، وأما

األنصار فقد شغلتكم الحقول والمزارع، وأما أنا فقد 
على ملء بطني  - صلى اهللا علیھ وسلم-الزمت رسول اهللا 

.. أكثر أبو ھریرة: فكنت أتعلم من العلم؛ فكیف تقولون
 ".أكثر أبو ھریرة؟

ما  - رضي اهللا عنھ–وقد صور لنا أبو ھریرة 
، وشدة الحال كان أھل الصفة یصبرون علیھ من الجوع

–قال أبو ھریرة : في قصة وقعت لھ في یوم من األیام
إنھ كان یمضي علیھ الیوم والیومان لم  -رضي اهللا عنھ

یذق طعاًما، وكان یشد الحجر على بطنھ من الجوع، 
وجلس یوًما في طریق الذین یخرجون من المسجد لعل 
أحًدا منھم یكشف ما بھ من الجوع، فمر علیھ الصدیق 

ما : أبو ھریرة عن معنى آیة من كتاب اهللا، وقال فسألھ
سألتھ إال لكي ینتبھ لحالي، فمر ولم ینتبھ بعد أن أجابھ 
عن معنى اآلیة، ثم مر عمر بن الخطاب كذلك، فلما مر 

 

  دكة األغوات

  

 

 )دكة األغوات( أو  أھل الصفة

 



98 

 

نظر إلى أبي ھریرة  - صلى اهللا علیھ وسلم–رسول اهللا 
وابتسم حین رآه، وعرف ما في وجھھ من الجوع، ثم 

. لبیك یا رسول اهللا: أبو ھریرة: فقال. ریرةیا أبا ھ: قال
صلى -فتِبعھ ودَخل معھ في بیتھ، فوجد النبي . اْلَحق: قال

من أین ھذا : في بیتھ لبًنا في قدح، فقال - اهللا علیھ وسلم
صلى اهللا –أھداه لك فالن، فقال رسول اهللا : اللبن؟ فقالوا

: ، فقاللبیك یا رسول اهللا: یا أبا ھریرة، فقال: -علیھ وسلم
وما : اذھب فادع أھل الصفة، فقال أبو ھریرة في نفسھ

ُیغني ھذا اللبن عن أھل الصفة، وضعف أملھ في إصابة 
صلى –فلما دعاھم أمره النبي . ما یتقوى بھ من ذلك اللبن

أن یباشر سقیھم فضعف أملھ أكثر؛ ألن  - اهللا علیھ وسلم
– ساقي القوم آخرھم شربًا فسقى الجمیع، وأمر النبي

أن یعطي كل واحد لیشرب حتى  - صلى اهللا علیھ وسلم
لیتھ لم یأمرني : یشبع، وكان أبو ھریرة یقول في نفسھ

بفعل ذلك حتى أشرب ولو الشيء الیسیر، وظل یعطیھم 
حتى شبع أھل الصفة جمیعًا، وكان عددھم في ھذه 
الحادثة یبلغ ثالثمائة رجل حتى وصل اللبن إلى أبي 

–، ولم ینقص شیئًا، فتبسم النبي -رضي اهللا عنھ–ھریرة 
یا أبا ھریرة بقیت أنا وأنت فاقعد : -صلى اهللا علیھ وسلم

واشرب، فقعد أبو ھریرة وشرب حتى روي، فما زال 
یطلب منھ أن یشرب حتى  -صلى اهللا علیھ وسلم–النبي 

والذي بعثك بالحق ما أجد لھ مسلكًا في : "قال أبو ھریرة
وسمَّى اهللا  -اهللا علیھ وسلمصلى -، ثم أخذ النبي "بطني

  .وشِرب الفضلة

اتفقت معظم األقوال على أن ما یقرب من 
أربعمائة صحابي تواردوا على الصفة، في قرابة تسعة 

-أعوام إلى أن جاء اهللا بالغنى، وذلك قبیل وفاة النبي 
  .- صلى اهللا علیھ وسلم

لقد رأیت : "- رضي اهللا عنھ-یقول أبو ھریرة 
یزید على ثالثمائة، ثم رأیت بعد ذلك  معي في الصفة ما

صلى اهللا علیھ -كل واحد منھم والیًا أو أمیرًا، والنبي 
  .قال لھم ذلك حین مر بھم یومًا ورأى ما ھم علیھ -وسلم

من الجدیر بالذكر أن مكان الصفة في المسجد 
الشریف ظل ماثًال، یحدثنا عن مدى المعاناة التي لقیھا 

وأصحابھ الكرام في  -یھ وسلمصلى اهللا عل-رسول اهللا 
سبیل الدعوة الغراء، إلى أن جاءت توسعة الولید بن عبد 
الملك، فتغیر مكانھا إلى ما یعرف الیوم بدكة األغوات 

  .حیث بلغت التوسعة ذلك المكان
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المنبر النبوي 
  الشریف

یخطب یوم ) السالمعلیھ الصالة و(قام النبي 
الجمعة إلى جذع نخلة في المسجد، وكان الجذع بین مكان 

صلى اهللا علیھ (المنبر والمحراب، ولما شق على النبي 
وفي . القیام اتخذ منبًرا یجلس علیھ ویخطب) وسلم

أرسل إلى امرأة من ) صلى اهللا علیھ وسلم(الصحیح أنھ 
غالمك  انظري: "األنصار كان لھا غالم نجار یقول لھا

؛ فعمل ھذه "النجار یعمل لي أعواًدا أكلم الناس علیھا
الدرجات الثالث ثم أمر بھا فوضعت في ھذا المكان؛ 

 .فأصبحت منبره الشریف في مكانھ الدائم
بخطبتھ ) صلى اهللا علیھ وسلم(فلما تحّول النبي 

صلى اهللا (عن الجذع إلى المنبر حنَّ الجذع إلى النبي 
ن الناقة التي فقدت ابنھا، وارتفع مثل حنی) علیھ وسلم

جابر بن عبد اهللا  عن  سعید بن المسیب  عن . حنینھ
) صلى اهللا علیھ وسلم (كان رسول اهللا  : قال   األنصاري

حنَّ  یقوم إلى جذع قبل أن یجعل المنبر، فلما جعل المنبر  
صلى  (ذلك الجذع حتى سمعنا حنینھ، فوضع رسول اهللا 

صلى اهللا (یده علیھ فسكن، وقال النبي   ) اهللا علیھ وسلم
  ".لو لم اعتنقھ لحّن إلى یوم القیامة): "علیھ وسلم

وقد ورد في منبره الشریف أحادیث عدة تدل 
ما رواه الشیخان، عن أبي ھریرة :على فضلھ، فمن ذلك

) صلى اهللا علیھ وسلم(أن رسول اهللا ) رضي اهللا عنھ(
اض الجنة، ما بین بیتي ومنبري روضة من ری: "قال

  ".ومنبري على حوضي
أن النبي ) رضي اهللا عنھا(وروت أم سلمة 

قوائم منبري رواتب في : "قال) صلى اهللا علیھ وسلم(
، وھذا یعني أن ھذا المنبر بذاتھ یعیده اهللا یوم "الجنة

صلى اهللا علیھ (القیامة على حالھ فینصبھ عند حوضھ 
  .عثكما یعید اهللا تعالى الخالئق یوم الب) وسلم

صلى اهللا (أن النبي ) رضي اهللا عنھ(وعن أنس 
" منبري على ترعة من ترع الجنة: "قال) علیھ وسلم

رواه أحمد . والترعة ھي الروضة أو الباب أو الدرجة
  .وغیره، وأخرج أبو داود وابن ماجھ

أن رسول ) رضي اهللا عنھ(عن جابر بن عبد اهللا 
أحد عند ال یحلف : "قال) صلى اهللا علیھ وسلم(اهللا 

منبري ھذا على یمین آثمة ولو على سواك أخضر إال 
وقد عرف ". تبوأ مقعده من النار أو وجبت لھ النار

لھذا المنبر فضلھ، وأنھ حظي ) رضي اهللا عنھم(الصحابة 
  ).صلى اهللا علیھ وسلم(بوقوف النبي 

الخالفة قام ) رضي اهللا عنھ(ولما ولي الصدیق 
ثانیة تأدًبا مع رسول اهللا في خطبتھ على درجة المنبر ال

؛ حیث كان یجلس على المنبر، )صلى اهللا علیھ وسلم(
  .ویضع قدمیھ على الدرجة الثانیة

الخالفة قام في ) رضي اهللا عنھ(ولما ولي عمر 
خطبتھ على الدرجة السفلى ووضع رجلیھ على األرض 

، وتأدًبا مع )صلى اهللا علیھ وسلم(تأدًبا مع رسول اهللا 
، وقام عثمان علي الدرجة )اهللا عنھ رضي(الصدیق 

  المنبر النبوي الشریف   

 

 



100 

 

السفلي ست سنین ثم رقي إلي حیث رقي الرسول صلي 
وسلم وھو رضي اهللا عنھ أول من كسي المنبر  اهللا علیھ

  . ثیاب قبطیة
ولقد مر المنبر الشریف عبر تاریخھ بمراحل           

  :عدة
وخلفائھ ) صلى اهللا علیھ وسلم(في عھد الرسول  -

المنبر مكونًا من ثالث درجات، طولھ من كان  الراشدین
الجنوب إلى الشمال أربعة أشبار وشيء، ومجلسھ ذراع 
في ذراع، وارتفاعھ ذراعان، لھ رمانتان، ارتفاع الواحدة 

یقف على ) صلى اهللا علیھ وسلم(وكان . نصف ذراع
الدرجة الثالثة منھ، ثم نزل الصدیق درجة، ثم عمر 

ة السفلى ست سنین، ثم كذلك، وأقام عثمان على الدرج
  .یقف) صلى اهللا علیھ وسلم(ارتقى بعدھا حیث كان 

رضي اهللا ( في عھد مروان بن الحكم عامل معاویة -
على المدینة زاد فیھ ست درجات من أسفلھ، فصار ) عنھ

تسع درجات، یقف الخلفاء على الدرجة السابعة، وھي 
تى األولى من المنبر الشریف واستمر المنبر على ھذا ح

  .ھـ654عام 
احترق المسجد النبوي فاحترق ھـ 654في عام  -

تبقي منھ وضع  باحتراقھ المنبر، وفقد الناس بركتھ، وما
في صندوق ودفن بجانب الجذع وعمل مكانھ منبرًا جدیدًا 
من عمل الملك المظفر ملك الیمن من الصندل، لھ 
رمانتان، فنصب في موضع المنبر النبوي الشریف سنة 

  .ھـ 656
أرسل السلطان الظاھر بیبرس  ھـ664في سنة  -

البندقداري منبرًا جدیدًا بتسع درجات، لھ باب 
بمصراعین، في كل مصراع رمانة من فضة، كتب على 
الجانب األیسر منھ اسم صانعھ، فنصب موضع المنبر 

ھـ، وفي العام 797السابق، وخطب علیھ حتى عام 
فأرسل الملك المذكور ظھرت في المنبر آثار األرضة، 
  .ھـ820الظاھر برقوق منبًرا جدیًدا استمر حتى عام 

ھـ أرسل السلطان المؤید شیخ منبًرا آخر 820في عام  -
بثمان درجات بعدھا مجلس، ارتفاعھ ذراع ونصف، لھ 

  .قبة یعلوھا ھالل، وبابھ بمصراعین؛ فحل محلھ
احترق المسجد النبوي الشریف،  ھـ886في عام  -

نبر، فبنى أھل المدینة منبًرا من اآلجر، واحترق معھ الم
طلوه بالنورة والجیر ثم أرسل السلطان األشرف قایتباي 
منبًرا من الرخام األبیض، حرص السید السمھودي أن 

تحدیًدا، ) صلى اهللا علیھ وسلم(یضعھ موضع منبر النبي 
فلم یوافق متولي العمارة، فوضع مقدًما إلى القبلة عشرین 

خمس (إلى الروضة ثالثة قراریط قیراًطا، وزحف 
  ).أصابع

أرسل السلطان مراد العثماني منبًرا  ھـ998في عام  -
جدیًدا وضع موضع منبر قایتباي، ونقل منبر قایتباي إلى 
مسجد قباء، ثم إلى مكتبة الملك عبد العزیز بالمدینة 

صنع منبر السلطان مراد من المرمر النقي،  .المنورة
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دقة الصناعة، یتكون من اثنتي وھو غایة في الجمال و
عشرة درجة، ثالث خارج الباب، وتسع داخلھ، تعلوه قبة 
ھرمیة لطیفة، محمولة على أربعة أعمدة مضلعة رشیقة 
من المرمر، وبابھ من الخشب القرو یتكون من 
مصراعین مزخرفین بزخارف ھندسیة إسالمیة، مدھون 

ر، باللون اللوزي الجمیل، كتب علیھ أبیات من الشع
ال إلھ : "وفوقھ شرفات آیة في الروعة، كتب في الوسط

وقد اھتمت حكومة المملكة  ".إال اهللا محمد رسول اهللا
العربیة السعودیة بھذا المنبر، وشملتھ بالرعایة والعنایة 
المستمرة، وتقوم بطالئھ بماء الذھب كلما دعت الحاجة 
 إلى ذلك، ووضعت علیھ ورًقا شفاًفا لحمایتھ من اللمس
حفاًظا علیھ، ولیبقى شاھًدا على دقة الفن اإلسالمي، وأحد 

  .أعاجیبھ الباقیة
  

محاریب المسجد 
  النبوي الشریف

المحراب في اللغة ھو مقام اإلمام في المسجد، والنفراد 
. اإلمام فیھ، ویقع في صدر المسجد، واشرف موضع فیھ

یكن للمسجد النبوي الشریف محرابًا أیام الرسول  لم
  .صلى اهللا علیھ وسلم وال عھد خلفائھ الراشدین

وتشیر أغلب الروایات التاریخیة إلى أن أول من أحدث  
محرابًا مجوفًا للمسـجد النبوي الشریف ھو عمر بن عبد 

     .ھـ 91ــ  88العزیز وذلك سنة 

یت المقدس بعد كان علیھ الصالة والسالم یصلى إلى ب
قدومھ المدینة المنورة، وقد لبث ما یقارب ستة عشر 

حیث كان قدوم الرسول . شھرًا أو سبعة عشر شھرًا
صلى اهللا علیھ وسلم إلى المدینة في شھر ربیع األول، 
وكان تحویل القبلة في نصف شھر رجب من السنة الثانیة 

  واهللا أعلم . من الھجرة

لى بمكة مستقبل القبلتین وكل علیھ الصالة والسالم یص
حیث یجعل الكعبة بینھ وبین بیت المقدس، فلما ھاجر 
علیھ الصالة والسالم إلى المدینة أمره جل جاللھ أن 

لوال أن دیننا حق لما : یستقبل بیت المقدس، فقالت الیھود
صلى إلى قبلتنا، فأحب علیھ الصالة والسالم أن ینصرف 

ھ عنھا، فأنزل اهللا عن بیت المقدس ودعا ربھ بأن یصرف
قد نرى تقلب وجھك في السماء فلنولینك ( تعالى قولھ 

قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد الحرام وحیث ما 
  . 144سورة البقرة آیة ). كنتم فولوا وجوھكم شطره 

وموضع محرابھ علیھ الصالة والسالم إلى بیت المقدس 
 بالتقریب ھو أن تقف وخلفك أسطوانة السیدة عائشة
وتسیر باتجاه الشمال حتى یصبح باب جبریل على یمینك 

  فذلك ھو الموضع تقریبًا واهللا أعلم 

ویوجد في المسجد النبوي الشریف سـتة محاریب على 
     :النحو اآلتي

ویقع في الروضة  :ـ المحراب النبوي الشریف 1
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الشریفة وھو على یسار المنبر أي ما بین المنبر الشریف 
مصلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  والمقصورة، ومكان

األصلي كما قال البرزنجي في الطرف الغربي من 
المحراب الحالي، حیث یصبح التجوف عن یسار 

وقد جرى علیھ عدة إصالحات وترمیمات،    .الواقف
  . والموجود اآلن من عمل األشرف قایتباي

یقع في الجدار القبلي للمسـجد  :المحراب العثمـاني   ـ 2
ي الشریف ، وقد أحدثھ سیدنا عثمان بن عفان النبو

رضي اهللا عنھ لذلك یسمى المحراب العثماني ، وذلك في 
وقد جعل علیھ . توسعتھ للمسجد النبوي الشریف 

وكان سبب ذلك ھو تخوفھ . مقصورة من اللبن لھا كوة
وبعد . بعد مقتل سیدنا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ

الشریف تم ھدم الجدار  الحریق الثاني للمسجد النبوي
القبلي وتجدیده وقد تغیر مكان المحراب العثماني قلیًال 

وقد كسي في عھد السلطان قایتباي . عن محلھ السابق
وفى سـنة . بالرخام الملون، ووسع فیھ وجعل علیھ قبـة

ھـ أجریت علیھ بعض اإلصالحات وكذلك في  1198
      .وھو مصلي اإلمام اآلن  .ھـ1336سنة 

یقع في غرب  ) :الحنفي ( المحراب السـلیماني   ـ 3
المنبر النبوي الشریف عند األسطوانة الثالثة من المنبر 

. ھـ تقریبًا 861الشریف ، وقد أحدثھ طوغان شـیخ سنة 
ھـ تم ترخیمھ  938وفى عھد السلطان سـلیمان سنة 

لذلك عرف بالمحراب . بالرخام األبیض واألسود
      .ھـ1336إصالحات في سنة وقد جرت لھ . السلیماني

یقع شـمال الحجرة الشریفة وخلف  :محراب التھجـد   ـ 4
حجرة السـیدة فاطمة رضي اهللا عنھا ، خارج المقصورة 
الشـریفة ، یقال أنھ متھجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

وقد جدد ھذا المحراب في عمارة السلطان عبد   وسلم
طعة واحدة منحوتة ، المجید العثماني ، وكان عبارة عن ق

وھو من الحجر األحمر ، وقد أبدعوا في تصنیعھ ، 
ومن اللیل ( وكتب علیھ آیة التھجد وھى قولھ تعالى 

)    فتھجد بھ نافلة لك عسى أن یبعثك ربك مقامًا محمودًا
     .من سورة اإلسراء  79اآلیة رقم 

یقع  :محراب فاطمـة الزھراء رضي اهللا عنھا   ـ 5
    .   لتھجد داخل المقصورة الشریفةجنوب محراب ا

كان یقع شمالي دكة األغوات  :ـ محراب شیخ الحرم 6
وھو محدث في العمارة المجیدیـة وكان یختص بھ في 

وقد أزیل لصالح التوسـعة    .رمضان لصالة التراویح
    .السعودیة األولي
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  ، والذي یصّلي فیھ اإلمام حالیًاالمحراب العثماني

 

  مغطى بدوالب خشبي جدمحراب التھمكان وجود 

 

  المنبرأو الحنفي والموجود على یمین  المحراب السلیماني
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مكتبة المسجد 
  النبوي

الموافق  ھـ 1352ُأسست مكتبة المسجد النبوي عام 
 المدینة المنورةباقتراح من مدیر األوقاف في  1933

آنذاك السید عبید مدني، وكان أول مدیر لھا ھو السید 
وبالمكتبة بعض الكتب التي یعود  .أحمد یاسین الخیاري

تاریخ وقفھا على المسجد النبوي قبل تاریخ إنشاء 
المكتبة، مثل مكتبة الشیخ محمد العزیز الوزیر التي 

، وھي من الكتب التي أدخلت في ھـ 1320أوقفت عام 
المكتبة بعد تأسیسھا، وكانت ھناك كتب في الروضة 
الشریفة على بعضھا تاریخ متقدم عن تاریخ تأسیس 

" خزائن الكتب العربیة"وقد ذكر صاحب كتاب . المكتبة
قبل حریق أن مكتبة المسجد النبوي الشریف تكونت 

، حیث ھـ 886عام  رمضان 13المسجد النبوي في 
ریق، احترقت خزائن المصاحف والكتب في ذلك الح

. وكانت تضم الخزائن كتبًا نفیسة ومصاحف عظیمة
وموقع المكتبة حالیًا داخل المسجد النبوي الشریف حیث 
یسمح لجمیع زوار المسجد النبوي الشریف باالستفادة من 

  .المكتبة والخدمات المقدمة فیھا
  

ھي موضع في المسجد النبوي واقع بین المنبر  الروضة  الروضة
، ومن فضلھا عند المسلمین ما رواه محمدوحجرة النبي 

أن النبي صلى » :أبي ھریرةفي صحیحھ عن  البخاري
ما بین بیتي ومنبري روضة من : اهللا علیھ وسّلم قال

بر وطولھا من المن. »ریاض الجنة ومنبري على حوضي
مترًا، وھي اآلن محددة بسجاد  26.5إلى الحجرة حوالي 

    .أخضر اللون مختلف عن بقیة سجاد المسجد

أبو ، كان یملكھا الصحابي آبار المدینة المنورةوھو أحد   بئر حاء
، وعندما نزلت اآلیة ﴿لن تنالوا البر طلحة األنصاري

حتى تنفقوا مما تحبون﴾، تصّدق بھا أبو طلحة، وكان 
یستعذب ماءھا، وھي تقع اآلن داخل المسجد  محمدالنبي 

    النبوي من الجھة الشمالیة بالقرب من باب الملك فھد

 .والخوخة ھي باب صغیر، وأصلھا الفتحة في الحائط  خوخة أبي بكر
 .وقد كانت خوخة أبي بكر غربي المسجد قرب المنبر

دار أبي بكر في المسجد،  عمر بن الخطابولما أدخل 
وفي العمارة . جعل الخوخة في محاذاة مكانھا األول

یفتح على مستودع، ) الخوخة(المجیدیة، كان ھذا الباب 
باب الصّدیق أثناء العمارة السعودیة وقد ُفتح مكانھ 

األولى، وھو بثالث فتحات متالصقة، والفتحة الجنوبیة 
  ھي خوخة أبي بكر
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  دّكة المؤذنین
  

وھي المقصورة التي یقف علیھا " المكبریة"وُتسّمى بـ 
لیًا، وتقع شمالي المنبر، وھي عبارة عن دكة المؤذن حا

وكان وجود ھذه . عالیة مربعة رخامیة قائمة على أعمدة
، وقد تم توسعتھا سنة قایتبايالدكة منذ عھد السلطان 

1982    

ظالت ساحات م
  المسجد النبوي

، عبد اهللا بن عبد العزیز آل سعودبأمر من الملك 
تم االنتھاء من مشروع  2010 أغسطسوفي شھر 

مظالت ساحات المسجد النبوي، وھو عبارة عن مظالت 
كھربائیة على أعمدة الساحات المحیطة بالمسجد النبوي 

ألف متر مربع،  143من الجھات األربع، وتبلغ مساحتھا 
قایة المصلین من المطر وحرارة الشمس أثناء بھدف و
مظلة  182وشمل المشروع تصنیع وتركیب . الصالة

 68على أعمدة ساحات المسجد النبوي، باإلضافة إلى 
مظلة في الساحات الشرقیة، لیصبح مجموع المظالت 

 .ریال سعوديملیار  4.7وبلغت تكلفتھ . مظلة 250
وصممت المظالت الجدیدة خصیصًا للمسجد النبوي، 

مصل، وھي بارتفاعین  800بحیث تظل كل مظلة نحو 
مختلفین، بحیث تعلو الواحدة األخرى، على شكل 

تفاع مجموعات، لتكون متداخلة فیما بینھا، ویبلغ ار
متر، فیما  15.30متر، واألخرى  14.40الواحدة 

یتساوى ارتفاع جمیع المظالت في حالة اإلغالق بارتفاع 
  .متر 21.70
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 :ساحات المسجد
تّم إحاطة المسجد من الناحیة الجنوبیة والغربیة والشمالیة 

مترًا مربعًا، وقد ُغطیت جزء  235,000بمساحات بلغت 
منھا بالرخام األبیض العاكس للحرارة، والباقي ُغطي 

، والحجر الصناعي، وتم إضاءتھا بوحدات بالجرانیت
عمودًا مكسوًا بالجرانیت،  151إضاءة مثبتة على 

مترًا، وبھ  2270ور طولھ وأحیطت ھذه الّساحات بس
 430,000وتستوعب ھذه الساحات حوالي . بوابات
وتضم ھذه الساحات مداخل لدورات المیاه، . مصّل

والمواضيء، وأماكن االستراحة للزّوار، وتتصل 
 بمواقف السیارات التي توجد في طابقین تحت األرض

 

  

 

 

  

د من الجھة وتقع تحت الساحات المحیطة بالمسج  مواقف السیارات
الجنوبیة والشمالیة والغربیة، وتتكون من طابقین تحت 

 6سطح األرض، وتتصل بالطرق الرئیسیة بواسطة 
 4,444مداخل ومخارج للسیارات، وتستوعب حوالي 

تحتوي المواقف على مباني للخدمات وعددھا و .سیارة
أدوار وتربط المواقف  4وحدة، كل منھا تتكون من  15

جیة بواسطة ساللم كھربائیة، وتشمل ھذه بالّساحات الخار
دورة میاه،  1890نافورة لشرب المیاه، و 690الوحدات 

    .وحدة للوضوء 5600و
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متحف نوادر 
  الحجرة الشریفة

نوادَر  الحجرة النبویةكان الّسالطین واألمراء یھدون 
تم حفظھا في  1981ثمینًة ُتوضع داخَلھا، وفي عام 

، مكتبة المسجد النبويالغرفة التي ُبنَیت خصیصًا فوق 
ا مدخل تحت المأذنة السعودیة القدیمة على یمین ولھ

  .الداخل من باب عمر

 
من ستار الحجرة النبویة، محفوظ في  قطعة

  متحف المدینة المنورة
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 الحائط المخّمس
  

، "لمخّمسالحظیر ا"، أو "الحائز المخّمس"وُیسمى بـ 
حول  عمر بن عبد العزیزوھو سور خماسي الشكل بناه 

، وھو ھـ 91الحجرة النبویة أثناء عمارتھ للمسجد سنة 
وقد ذكر . مترًا، ولیس لھ باٌب وال سقٌف 6.5بارتفاع 

خشیة أن «: اسیًا ال رباعّیًا فقالسبب كونھ خم السمھودي
المشّرفة في بنائھا المرّبع، وخشیة أن یستقبلھ  الكعبةیشبھ 

 :ابن حجر الھیتميوقال  ،«الكعبةالّناس كما یستقبلون 
مثلث ھ لّما ُوّسع المسجد الشریف ُجعلت حجرت»

الشكل حتى ال یتأّتى ألحد أن یصّلي إلى جھة القبر 
أبعاده، فمن الجھة وأما عن  .القبلةالشریف مع استقبالھ 

الشمالیة، یوجد فراغ بین ھذا السور وجدار الحجرة على 
أمتار، وفي الجھة الشرقیة یوجد  4شكل مثلث بطول 

فراغ بین السور وجدار الحجرة، فعند ابتدائھ من جھة 
الشمال نحو قدر ذراع الید، فإذا قرب إلى القبلة یضیق 

الجھة إلى شبر، وھكذا بین السور وجدار الحجرة من 
الجنوبیة یوجد فراغ أولھ من الجھة الشرقیة قدر ذراع ثم 
أقل من ذلك إلى ملتقى الحائطین من الجھة الغربیة بحیث 
یصیر قدر شبر، وال یوجد فراغ بین السور وجدار 

وأما طول جدران الحائط  .الحجرة من الجھة الغربیة
مترًا،  8.5الظاھر من كل زاویة؛ فطول الجدار القبلي 

الجدار الغربي من القبلة إلى الزاویة التي ینحرف  وطول
أمتار، وطول جدار المنعطف  8منھا إلى جھة الشمال 

أمتار، وطول  6من ھذه النقطة إلى الزاویة الشمالیة 
الجدار الشرقي من القبلة إلى الزاویة التي ینحرف منھ 

أمتار، وطول الجدار المنعطف من  6إلى جھة الشمال 
  .أمتار 7الزاویة الشمالیة  ھذه النقطة إلى

 
 

نموذج للحجرة النبویة وتظھر فیھا مواضع 
القبور الثالثة، والحائط المخّمس المحیط بسور 

  الحجرة

 القبور الثالثة
  

 محمدان صفة قبر الّنبي اختلفت الروایات التاریخیة في بی
 السمھوديفي الحجرة النبویة، ورّجح  وعمر وأبي بكر

ُمقّدمًا،  الِقبلةموجود في جھة  محمدالقول بأن قبر النبي 
من الخلف ورأسھ عند كتف النبي  أبي بكرویلیھ قبر 

، ویلیھ قبر عمر ورأسھ عند كتف أبي بكر، كما محمد
ذه بأن ھ السمھودي، وقال نافع بن أبي نعیمُروى ذلك عن 

وفیما یلي روایات عن . الروایة ھي التي علیھا األكثر
 :صفة القبور

  أنھ رأى قبر النبي «: عن سفیان التمار البخاريروى
ي صحیحھ عن رواه البخاري ف ( صلى اهللا علیھ وسلم مسنمًا

 ).1390: سفیان التمار، رقم
  دخلُت «: أنھ قال محمد بن أبي بكرالقاسم بن ُروي عن

اْكِشِفي لي عن قبِر ! یا أمَّاُه: رضي اُهللا عنھا فقلُت عائشَةعلى 
نبيِّ صلَّى اُهللا علیِھ وسلََّم وصاِحَبیھ، فكشفْت لي عن ثالثِة ال

قبوٍر ال ُمشرفٍة وال الطئٍة، مبطوحٍة ببطحاِء الَعْرصِة 
الحمراِء، فرأیُت رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علیِھ وسلََّم ُمقِدًما، وأبا 
بكٍر رضي اُهللا عنھ رأُسھ بیَن َكِتَفْي النبيِّ صلَّى اُهللا علیِھ 

َم، وعمُر رضي اُهللا عنھ رأُسُھ عنَد ِرجَلْي النبيِّ صلَّى اُهللا وسلَّ
القاسم بن محمد بن عن  البیھقيالسنن الكبرى،  ( علیِھ وسلََّم

أصح حدیث في : ، وقال عنھ4/3: ، الصفحة أو الرقمأبي بكر
 ).الباب

  عن غنیم  محمدفي صفة قبر النبي  أبو بكر اآلجريروى

 

محمدواجھة ضریح النبي  داخل المسجد  وعمر وأبي بكر 
 النبوي

 



111 

 

في إمارة عمر رأیت قبر النبي «: بن بسطام المدني قال
فتح  ( بن عبد العزیز، فرأیتھ مرتفعًا نحوًا من أربع أصابع

 )..257، ص3، جابن حجر العسقالنيالباري، 
  فقالھـ 878قصة دخولھ للحجرة سنة  السمھوديروى ، :
دخلت الحجرة الشریفة من مؤخرھا، فشممت رائحة ما «

شممت في عمري أطیَب منھا، ثم سّلمت على أشرف األنبیاء، 
ثم على ضجیعیھ خالصة األصفیاء، فلّما قضیت من ذلك 
الوطر، مّتعت عیني من تلك الساحة بالنظر ألتحف بوصفھا 

مشتاقین، فتأّملت الحجرة الشریفة، فإذا ھي أرض مستویة، لل
وتناولت من ترابھا بیدي فإذا نداوة وحصباء، ولم أجد للقبور 
الشریفة أثرًا، غیر أّن بأوسط الحجرة موضعًا فیھ ارتفاع 

 یسیر جدًا ولعلھ قبر عمر

وتفید اآلثار عن وجودة موضع لقبر رابع في الحجرة، 
عبد الرحمن بن على  عائشة بنت أبي بكرحیث َعرضت 

أن ُیدَفن في ھذا الموضع بعد وفاتھ، لكنھ رفض  عوف
ما َوضعُت خَماري منذ ُدفن  :ِإني سمعتك تقولین«: وقال

ُعَمر رضي اهللا عنھ، فأكره أن أضّیق علیك بیتك، ونتخذ 
لعبد قد قالت أیضًا في وصیتھا و «بیت رسول اهللا مقبرة

ال تدفني معھم، وادفني مع صواحبي » :اهللا بن الزبیر
وقد روت كتب الحدیث أن  .«، ال أزكى بھ أبدًابالبقیع

عندما ینزل من السماء سُیدفن في ھذا  سى بن مریمعی
عبد اهللا بن عن  الترمذيالموضع بعد وفاتھ، حیث َروى 

صفة محمد، وعیسى بن  التوراةمكتوب في «: قال سالم
  ).3696: نن الترمذي، حدیث رقمس (مریم ُیدفن معھ

 

صدیق قبر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وصاحبیھ أبو بكر ال
  وعمر بن الخطاب رضي اهللا عنھما
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   الثاني عشرالمبحث 
  مساجد المدینة المنورة
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  مساجد المدینة المنورة : الثاني عشرالمبحث 
ن لدى المسلمین ، وثاني أقدس األماكاإلسالمأول عاصمة في تاریخ  "تعد المدینة المنورة

 :لمین، أال وھي، ومن أھمھا عند المسالعالمتضم المدینة المنورة أقدم ثالثة مساجد في  مكةبعد 
، ھذا باإلضافة إلى العدید من المساجد األخرى،   ومسجد القبلتین،ومسجد قباء، المسجد النبوي

  : ليكما ھو واضح بالجدول التا
  

  مساجد المدینة المنورةابرز  یوضح) 12(جدول 
  

مساجد المدینة 
  المنورة

  الشكل  خصائصھا

مسجد قباء ھو أول مسجد أسس على التقوى   مسجد قباء
وأول مسجد بني في اإلسالم، قال اهللا تعالى في سورة 

َوالَِّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوَتْفِریًقا َبْیَن : "التوبة
ُمْؤِمِنیَن َوإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اَهللا َوَرُسوَلُھ ِمْن َقْبُل اْل

* َوَلَیْحِلُفنَّ إْن َأَرْدَنا إالَّ اْلُحْسَنى َواُهللا َیْشَھُد إنَُّھْم َلَكاِذُبوَن 
َال َتُقْم ِفیِھ َأَبًدا َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َیْوٍم 

َم ِفیِھ ِفیِھ ِرَجاُل ُیِحبُّوَن أْن َیَتَطھَُّروا َواُهللا َأَحقُّ َأْن َتُقو
 ).108-107: التوبة". (ُیِحبُّ اْلُمَتَطھِِّریَن

ھذه اآلیات تشھد لھذا المسجد العظیم بالعظمة، 
. والخیر والبركات، والتفوق على غیره من المساجد

من تطھر في بیتھ وأتى مسجد : "وقد جاء في الحدیث
، وفي حدیث "ھ صالة فلھ أجر عمرةقباء فصّلى فی

یعني مسجد -من خرج حتى یأتي ھذا المسجد : "آخر
وعن عبد اهللا بن ". فصّلى فیھ كان كعدل عمرة - قباء

صلى اهللا (كان النبي : قال) رضي اهللا عنھما(عمر 
  .یأتي قباء یوم السبت راكًبا وماشًیا) علیھ وسلم

 ھو أول من) صلى اهللا علیھ وسلم(كان النبي 
وضع حجرا في قبلتھ؛ فكان یأتي بالحجر قد صھره إلى 
بطنھ فیضعھ فیأتي الرجل یرید أن یقلھ فال یستطیع 
حتى یأمره أن یدعھ ویأخذ غیره، ثم جاء أبو بكر 
بحجر فوضعھ، ثم جاء عمر بحجر فوضعھ إلى حجر 

  .أبي بكر
یقع ھذا المسجد في الجنوب الغربي للمدینة 

 5/3النبوي حوالي  المنورة، ویبعد عن المسجد
كیلومترات، ولھ محراب ومنارة، ومنبر رخامي، وفیھ 
بئر تنسب ألبي أیوب األنصاري، وفیھ ُمصّلى النبي 

  .، وكان فیھ مبرك الناقة)صّلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(
لما سمع المسلمون بالمدینة المنورة بخروج 

من مكة ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اهللا 
انوا یخرجون كل یوم إلى الحرة أول المكرمة، ك

ولما . النھار، فینتظرونھ فما یردھم إال حر الشمس
قریة قباء ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وصل رسول اهللا 

في شھر ربیع األول نزل في بني عمرو بن عوف بقباء 
على كلثوم بن الھدم وكان لھ مربد، فأخذه منھ رسول 

وأسس مسجد قباء، وھو  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا 
صّلى اهللا علیھ (أول مسجد أسس على التقوى، وكان 

 صور لمسجد قباء
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ینقل بنفسھ الحجر والصخر والتراب مع ) وآلھ وسلم
  .صحابتھ

وفي قبال ھذا المسجد قام المنافقون ببناء مسجد 
) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(آخر، ودعوا رسول اهللا 

لنبي یحذر ا) علیھ السالم(لیصلي فیھ، فنزل جبریل 
منھم ومن كیدھم، ویقرأ ) صّلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(

َال َتُقْم ِفیِھ َأَبدًا َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى : "علیھ ھذه اآلیات
وعّبر القرآن عنھ بأنھ مسجد ضرار؛ فأمر ...". التَّْقَوى
  .بھدمھ وإحراقھ) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي 

صور اھتم المسلمون بمسجد قباء خالل الع
الماضیة فجدده عثمان بن عفان، ثم عمر بن عبد 
العزیز الذي بالغ في تنمیقھ وجعل لھ رحبة وأروقة، 

ھـ 435ومئذنة وھي أول مئذنة تقام فیھ، وفي سنة 
ھـ جدده 555جدده أبو یعلى الحسیني، وفي سنة 

وقد جدد مسجد قباء مرات . جمال الدین األصفھاني
ـ، فجددھا ھ 877عدیدة، وسقطت منارتھ سنة 

ھـ مع عمارة المسجد  881السلطان قایتباي سنة 
  .النبوي

وُذكر أن السلطان محمود خان العثماني جدده 
ھـ، وفي عھد الدولة العثمانیة جدد عدة  1240سنة 

  .مرات أخرھا في زمن السلطان عبد المجید

وفي العھد السعودي لقي مسجد قباء عنایة كبیرة 
، وزید فیھ من الجھة فرمم وجددت جدرانھ الخارجیة

ھـ أمر خادم 1405وفي عام . ھـ1388الشمالیة سنة 
الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز بإعادة بنائھ 
ومضاعفة مساحتھ عدة أضعاف مع المحافظة على 
معالمھ التراثیة بدقة، فھدم المبنى القدیم وضمت قطع 
 من األراضي المجاورة من جھاتھ األربع إلى المبنى
الجدید، وامتدت التوسعة وأعید بناؤه بالتصمیم القدیم 
نفسھ، ولكن جعلت لھ أربع مآذن عوًضا عن مئذنتھ 

  .الوحیدة القدیمة

  ھـ1394مسجد قباء عام 

  

  

 

 

  مسجد قباء قبل التوسعة

 
 مسجد قباء منظر علوي
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  مسجد قباء 

 

  مسجد قباء

  

  مسجد قباء

 

 مسجد قباء

  

  مسجد قباء

  

  مسجد قباء
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في وسط بساتین وحدائق في منطقة  مسجد الجمعةیقع   مسجد الجمعة
ویقع (متر تقریبًا 500مسجد قباء الذي یبعد عنھ مسافة 

المسجد شمال مسجد قباء وھو على یمین الخط النازل من 
كان ھذا المسجد یسّمى  .)مسجد قباء، حیث یظھر واضحًا

الزمن، وكذلك أطلق علیھ  فترة من) مسجد عاتكة(بـ 
  . سابقًا مسجد الوادي؛ ألّنھ یقع في بطن وادي رانوناء

صّلى  -وسبب تسمیتھ بمسجد الجمعة ھو أن النبي 
بعد أن انتھى من بناء أول مسجد أسس  -اهللا علیھ وسلم 

للتقوى اتجھ نحو المدینة المنورة، وقد جعل قباء خلفھ 
الشمال إلى  فكان اتجاھھ علیھ الصالة والسالم من

الجنوب؛ حیث أصبحت منازل بني النجار بھذا المسیر 
على یمینھ من ناحیة الشرق، وكان ذلك صباح یوم 
الجمعة، وتسارع بنو النجار داعین المصطفى علیھ 
الصالة والسالم للبقاء عندھم والسكن معھم، وأخذوا 

باعتبارھم أخوالھ، » القصواء«یتجاذبون خطام ناقتھ 
، حتى إذا بلغ »دعوھا فإنھا مأمورة«جیبھم وكان النبي ی

المكان الذي بھ المسجد اآلن أدركتھ صالة الجمعة، وھو 
في بني النجار وقد توفرت شروطھا باكتمال العدد؛ حیث 
أدى الصالة في المكان، وحدد فیھا واجبات صالة الجمعة 
بالخطبتین واإلقامة واكتمال العدد، وھي أول صالة 

الم، وأول جمعة تؤدى في المدینة جمعة تقام في اإلس
المنورة بعد ھجرتھ صلى اهللا علیھ وسلم، وبھا سمي ھذا 

 .المسجد
یقع مسجد الجمعة على مسیل وادي رانوناء 

  .متر تقریبًا 900شمالي مسجد قباء، ویبعد عنھ مسافة 
جدد في عھد عمر بن عبد العزیز مرة ثانیة، وفي 

وفي نھایة القرن ھـ، 159ـ  155العصر العباسي ما بین 
ھـ خرب سقفھ فجدده شمس الدین قاوان، وفي عھد 9

الدولة العثمانیة أمر السلطان بیازید بتجدیده، وظل على 
حالھ إلى منتصف القرن الرابع عشر الھجري حیث جدده 

 .السید حسن الشربتلي

كان المسجد قبل التوسعة األخیرة مبنیا فوق 
أمتار،  4.5أمتار، وعرضھ 8رابیة صغیرة طولھ 

أمتار، ولھ قبة واحدة مبنیة بالطوب  5.5وارتفاعھ 
 6أمتار، وعرضھ  8األحمر وفي شمالھ رواق طولھ 

  و في عھد خادم الحرمین الشریفین في سنة. أمتار
ھـ تمت إعادة بنائھ وتوسعتھ وفق تصمیم ھندسي 1412

  .جمیل، وضوعفت مساحتھ عدة أضعاف

لنبي صلى اهللا عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنھ، أن ا
علیھ وسلم جمَّع في أول جمعة حین قدم المدینة، في 

  رواه ابن شبة . مسجد بني سالم، في مسجد عاتكة

  
توسعة وتجدید المسجد في عھد خادم 

  الحرمین الشریفین
    

 
  فبل التوسعة مسجد الجمعة

  
  مسجد الجمعة

 



117 
 

 

  مسجد الجمعة

  

  مسجد الجمعة

  
 مسجد الجمعة

 

 

  مسجد الجمعة

مسجد عتبان بن 
  مالك 

ویقع المسجد شمال مسجد الجمعة، بالبرحة المقابلة لھ 
ھو من المواضع و. م 60ویبعد عن مسجد الجمعة بحدود 

صلى اهللا علیھ وسلم، وھو بزاویة  التي صلى بھا الرسول
 . من منزل عتبان بن مالك رضي اهللا عنھ

 أن عتبان بن: عن محمود بن الربیع األنصاري          
مالك كان یؤم قومھ وھو أعمى، وأنھ قال لرسول اهللا 

یا رسول اهللا إنھا تكون الظلمة : صلى اهللا علیھ وسلم
والسیل وأنا رجل ضریر البصر، فصل یا رسول اهللا في 
بیتي مكانًا أتخذه مصلى، فجاءه رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

فأشار إلى مكان من ) أین تحب أن أصلي ؟ : ( وسلم فقال
رواه ) ت فصلى فیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم البی

     .البخاري

 مسجد عتبان بن مالك

  
وسمي بذلك كما یقول السید الخیاري إلى أن قدوم . ویعرف بمسجد بني أنیف .ویقع جنوب غرب مسجد قباء  مسجد مصبح

كان، وبقربھ ثنیة الوداع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على قباء مھاجرًا كان صباحًا، وقوبل في ھذا الم
أورد السمھودي، عن . الجنوبیة التي استقبل عندھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو قادم إلى المدینة مھاجرًا

صلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فیما : ( سمعت مشیخة بني أنیف یقولون: عاصم بن سوید عن أبیھ قال
فأدركتھم یرشون ذلك المكان ویتعاھدونھ ثم : قال أبي: أطمھم، قال عاصمكان یعود طلحة بن البراء قریبًا من 
  .بنوه بعد، فھو مسجد بني أنیف بقباء

ویعرف بمسجد بني جحجبا ومسجد العصبة، ویقع غربي مسجد قباء بالعصبة داخل بستان الشیخ إبراھیم   مسجد التوبة
وقد ورد أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم . ھجرة اآلندرندري والواقعة بعد بستان عبد الحمید عباس على طریق ال

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صلى في مسجد التوبة ( وذكر المطري والسمھودي . صلى في ھذا المسجد
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  ). بالعصبة عند بئر الھجیم 

    مسجد البحیر  
  ) أبي ذر( 

ویقع المسجد عند . ویعرف بمسجد السجدة ومسجد الشكر
عن عبد الرحمن و. المطار بشارع أبي ذرتقاطع شارع 

خرج رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : بن عوف  قال
فاتبعتھ حتى دخل نخًال، فسجد فأطال السجود، حتى 

فجئت أنظر، فرفع : خشیت أن اهللا قد توفاه أو قبضھ، قال
فذكرت ذلك لھ، : مالك یا عبد الرحمن، قال: رأسھ، فقال

أال أبشرك، فقال إن : م قال ليإن جبریل علیھ السال: فقال
من صلى علیك صلیت علیھ، : اهللا عز وجل یقول لك

ومن سلم علیك سلمت علیھ، فسجدت هللا عز وجل شكرًا 
لذلك عرف بمسجد السجدة والشكر   .رواه أحمد). 

وقد تم   .لسجوده علیھ الصالة والسالم شكرًا هللا عز وجل
شریفین سنة عمارة ھذا المسجد في عھد خادم الحرمین ال

  . ھـ1421
  

ومكانھ اآلن شرقي بقیع الغرقد على یمین المتجھ إلى طریق الحزام بجوار مبنى ھیئة األمر بالمعروف والنھي    مسجد بني ظفر
ویعرف بمسجد البغلة، وقد ورد أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم صلى في ھذا الموضع وسمع قراءة . عن المنكر

مد بن فضالة الظفري أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أتاھم في مسجد بني ظفر، عن مح. عبد اهللا بن مسعود
فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر الیوم، ومعھ عبد اهللا بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأناس من 

ة بشھید فكیف إذا جئنا من كل أم( أصحابھ، وأمر صلى اهللا علیھ وسلم قارئًا فقرأ، حتى أتى على ھذه اآلیة 
أي ربِّ : ( فبكى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى اضطرب لحیاه، فقال) وجئنا بك على ھؤالء شھیدًا 

عن الحارث بن سعید بن عبید الحارثي و  .رواه الطبراني) شھدت على من أنا بین ظھرانیھ، فكیف بمن لم أر؟ 
  ). بني ظفر، وفي بني عبد األشھل  أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم صلى في مسجد بني حارثة وفي( 

یقع شمال البقیع،    .ویعرف بمسجد بني معاویة      مسجد اإلجابة
بالقرب من مستشفي األنصار على شارع الستین وھو 

  .مسجد قائم یصلى فیھ

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
ي بمسجد بن  وسلم أقبل ذات یوم من العالیة، حتى إذا مرَّ

معاویة ، دخل فركع فیھ ركعتین ، وصلینا معھ ، ودعا 
ربھ طویًال ، ثم أنصرف إلینا ، فقال صلى اهللا علیھ 

سألت ربي ثالثًا ، فأعطاني ثنتین ، ومنعني واحدة : وسلم
سألت ربي أن ال یھلك ُأمتي بالسنة فأعطانیھا، وسألتھ . 

ل أن ال یھلك أمتي بالغرق فأعطانیھا، وسألتھ أن ال یجع
 .رواه مسلم) بأسھم بینھم فمنعنیھا 

وقد تم توسعتھ في عھد خادم الحرمین الشریفین          
      .ھـ1418سنة 

  

 مسجد اإلجابة

  
ویقع في منطقة المالحة بقباء، خلف إمارة منطقة المدینة المنورة الجدیدة بالعنبریة، وھو على ربوة مرتفعة   مسجد المغیسلة

وكان . بمسجد بني دینار لوقوعھ في منازلھم، ومسجد المغسلة ومسجد الغسالین ویعرف. ویصعد إلیھ بدرج
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 . النبي صلى اهللا علیھ وسلم كثیرا ما یصلى في مسجد بني دینار عند الغسالین

أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان كثیرًا ما یصلي في مسجد بني دینار ( عن عبد اهللا بن عتبة بن مالك          
  ). ین عند الغسال

 .ویقع المسجد داخل محطة سكة حدید الحجاز بالعنبریة  مسجد السقیا 
. وبھذا الموضع تفقد النبي صلى اهللا علیھ وسلم جیش بدر

وھذه األرض كانت لسعد بن أبي وقاص  ، وفي ھذا 
 . المكان دعا علیھ الصالة والسالم بالبركة للمدینة 

ى اهللا علیھ عن أبي قتادة  أن رسول اهللا صل            
وسلم توضأ، ثم صلى بأرض سعد، بأصل الحرة، عند 

اللھم إن إبراھیم خلیلك وعبدك : ( بیوت السقیا، ثم قال
ونبیك، دعاك ألھل مكة، وأنا محمد عبدك ونبیك 
ورسولك، أدعوك ألھل المدینة، مثل ما دعاك بھ إبراھیم 
ألھل مكة، ندعوك أن تبارك لھم في صاعھم ومدھم 

للھم حبب إلینا المدینة كما حببت إلینا مكة، وثمارھم، ا
واجعل ما بھا من وباء بخم، اللھم إني قد حرمت ما بین 

رواه ). البتیھا، كما حرمت على لسان إبراھیم الحرم 
  أحمد 

 مسجد السقیا

  

ویعرف بمسجد بني دینار األعلى لقربھ من نقب بني        مسجد المنارتین 
ي صلى بھا الرسول صلى اهللا وھو من المساجد الت .دینار

علیھ وسلم، ویقع على یمین الطریق للذاھب إلى جدة عن 
طریق العنبریة بعد محطة سكة حدید الحجاز، وھو اآلن 
عبارة عن رضم من الحجارة، وبالقرب منھ یوجد بئر 

  . السیدة فاطمة بنت الحسین

 

    

  مسجد المنارتین
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 وقد ورد أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم صلى في  مسجد بنى غفار

  مسجد بنى غفار

 

  مسجد بنى غفار
 

 مسجد بنى غفار
. ویعرف بمسجد بني حارثة لوقوعھ في منازلھم  مسجد المستراح

وفي موقعھ جلس الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بعد 
عودتھ من غزوة أحد لیستریح، لذلك عرف بمسجد 

وقد ورد أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  .المستراح
أن النبي ( صلى في ھذا الموقع عن الحارث بن سعید 

 ). صلى اهللا علیھ وسلم صلى في مسجد بني حارثة 

وقد تم توسعتھ وتجدیده في عھد خادم الحرمین 
ویقع المسجد على یسار الطریق . ھـ1416الشریفین سنة 

  .المتجھة إلى قبر سیدنا حمزة  

  

  د المستراحمسج

  

   مسجد المستراح

 

  مسجد المستراح
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  مسجد المستراح

 

  مسجد المستراح

. ویقع على یسار المتجھ إلى مشھد سیدنا حمزة  قبل أن یصل إلى مسجد المستراح داخًال قلیال عن الشارع العام  مسجد البدائع
ویعرف بمسجد الشیخین ومسجد . بةوما یزال المسجد على بنائھ القدیم، وھو عبارة عن رواق مقبب وخلفھ رح

 . وعنده بات الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حتى أصبح قبل ذھابھ إلى أحد. الدرع ومسجد العدوة

أتیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في مسجد البدائع بشواء فأكلھ : ( عن أم سلمة رضي اهللا عنھا قالت           
  ). ثم بات حتى غدا إلى أحد 

ویعد مسجد القبلتین واحًدا من معالم المدینة   قبلتینمسجد ال 
المنورة المتمیزة، تظھر فیھ أصالة العمارة اإلسالمیة 

  .في الشكل والمضمون، ویؤمھ الزوار للصالة فیھ
كانت قبلة المسلمین منذ البعثة النبویة المباركة 

الذي كانت الیھود تتوجھ إلیھ في " بیت المقدس"ھي 
ا المكان المقدس قبلًة للمسلمین طیلة عباداتھا، وظّل ھذ

ثالثة عشر عاًما یتوجھون إلیھ في عباداتھم وصلواتھم، 
 .وما إلیھا من األمور التي یشترط فیھا مراعاة القبلة

وفي ظھر یوم الثالثاء النصف من شھر شعبان   
أو رجب حسب أغلب الروایات من السنة الثانیة للھجرة 

عثة النبویة بثالث عشرة سنة النبویة المباركة، أي بعد الب
وبعد ستة عشر أو سبعة عشر أوثمانیة عشر شھرًا من 
الھجرة النبویة تحّولت قبلة المسلمین من بیت المقِدس 

    .إلى الكعبة الشریفة

وبعد تحویل القبلة قام رسول اهللا صلى اهللا علیھ 
وسلم باإلجراءات الالزمة في مسجده الشریف، فأغلق 

الجدار الجنوبي ـ جدار القبلة الحالیة ـ الباب الكائن في 
وفتح بدًال منھ بابًا في الجدار الشمالي ـ جدار القبلة 

 .سابقًا

أن رسول اهللا ( ذكر بن سعد في الطبقات           
صلى اهللا علیھ وسلم زار أم بشر بن البراء بن معرور 
في بني سلمة فصنعت لھ طعامًا وحانت صالة الظھر 

لى اهللا علیھ وسلم بأصحابھ ركعتین فصلى رسول اهللا ص
ثم ُأمر أن یوجھ إلى الكعبة فاستدار إلى الكعبة واستقبل 

 

تجدید وتوسعة خادم الحرمین الشریفین لمسجد 
  القبلتین
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  ). المیزاب فسمي المسجد مسجد القبلتین 

أما المكان الذي تّم فیھ تغییر القبلة فھو مسجد 
ینسب لبني حرام من بني سلمة، وتذكر بعض المصادر 

وه على عھد أن بني سواد بن غنم بن كعب ھم الذین أقام
ومنذ ھذه اللحظة ). صلى اهللا علیھ وسلم(رسول اهللا 

ُسمي ھذا المسجد بمسجد القبلتین؛ ألن الصحابة صّلوا 
  .فیھ صالة واحدة إلى قبلتین

یقع المسجد في الجنوب الغربي من بئر رومة 
قرب وادي العقیق وفوق رابیة مرتفعة قلیًال، ویبعد عن 

باالتجاه الشمالي  المسجد النبوي خمسة كیلو مترات
  .الغربي

جدد بناء المسجد في عھد عمر بن عبد العزیز   
، وجدد ثانیة في عھد السلطان القانوني ))ھـ 93ـ 87(

وتم تطویره؛ وتوسعتھ فأزیلت الرابیة وأقیم . ھـ950عام 
الطابق . مكانھا مبنى جدید واسع یتألف من طابقین

حدات المیضأة، والمستودعات، والو: األرضي، ویشمل
أما الطابق العلوي ففیھ . السكنیة لإلمام والمؤذن

متًرا مربًعا، وخصصت 1190المصلى، ومساحتھ 
متر مربع للنساء تطل على  400شرفة واسعة مساحتھا 

ساحة المصلى، ورواق لتحفیظ القرآن الكریم، كما أقیم 
  .بجانبھ فناء داخلي غرس باألشجار

 1408  وفي عھد خادم الحرمین الشریفین سنة
  .    ھـ تم عمارة المسجد وتوسعتھ

 

  مسجد القبلتین

 

 مسجد القبلتین
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  مسجد القبلتین

یقع . سمي بذلك لوقوعھ في منازل بني حرام  مسجد بني حرام 
المسجد غربي جبل سلع، وعلى یمین القادم من شارع 

ى منطقة المساجد السبعة، خلف السیح والمتجھ إل
 . المدرسة الثانویة الثامنة للبنات

أن في محلھ حدثت معجزة تكثیر الطعام    وقد ورد       
على ید الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في غزوة األحزاب 

عن جابر  أن . وإنھ صلى في موضعھ. أثناء حفر الخندق 
النبي صلى اهللا علیھ وسلم صلى في مسجد الخربة 

  . مسجد القبلتین وفي مسجد بني حرام بالقاعو

  

 

 مسجد بني حرام
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  مسجد بني حرام

 

  مسجد بني حرام
   مسجد المصلى 

  ) الغمامة( 
ویقع جنوب غرب المسجد النبوي الشریف ویبعد عنھ 

في موضعھ كان یصلى علیھ و. م تقریبًا 500  بحدود
ولھذا . الصالة والسالم صالة العید وصالة االستسقاء

 .عرف بمسجد المصلى

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ : ( عن أنس بن مالك          
وسلم خرج إلى المصلى لیستسقي ، فبدأ بالخطبة ، ثم 

ھذا مجمعنا : صلى وكبر واحدة افتتح بھا الصالة ، فقال 
لعیدنا ولفطرنا وأضحانا ، فال   ومدعانا  ومستمطرنا 

  ) . مة یبنى فیھ لبنة على لبنة وال خی

قال كان النبي صلى اهللا علیھ  عن أبي ھریرة         
وسلم إذا قدم من سفر فمّر بالمصلى، استقبل القبلة ووقف 

  ). یدعو 

خرجت مع عائشة بنت سعد : عن جناح النجار قال       
أین منزلك ؟ فقلت : بن أبي وقاص إلى مكة، فقالت لي

عت أبي یقول تمسك بھ، فإني سم: فقالت لي. بالبالط: لھا
ما بین : سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول
  . مسجدي ھذا ومصالي روضة من ریاض الجنة

 

  

  

، وخلف محطة الزغیبي )یسار المتجھ إلى طریق العیون ( یقع المسجد فوق جبل ذباب، في أول طریق العیون   مسجد الرایة 
ھو أحد . یون وطریق سلطانة، وھو أقرب إلى طریق العیونأي ما بین طریق الع). التي تقع بطریق سلطانة ( 

 ).الخندق ( المواقع التي ضرب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قبة لھ في غزوة األحزاب 

أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم : عن عبد الرحمن بن األعرج)  62ـ 61/ 1( ذكر ابن شبھ في تاریخھ         
ضرب النبي صلى اهللا علیھ وسلم ُقبتُھ یوم : لرحمن بن أبي سعید قالعن ربیح بن عبد ا.صّلى على ُذباب

بعثت عائشة رضي اهللا عنھا إلى : قال: عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، قال.الخندق على ُذباب
َتِعسَت، صّلى علیھ رسول اهللا صلى علیھ وسلم واتخذتھ : مروان بن الحكم حین قتل ُذبابًا وصلبھ على ُذباب

وُذباب رجل من أھل الیمن َعَدا على رجل من األنصار، وكان عامًال لمروان على بعض مساعي : قال! صلبًا م
الیمن، وكان األنصاري َعَدا على رجٍل فأخذ منھ بقرًة لیست علیھ، فتبع ُذباُب األنصاري حتى قدم المدینة، ثم 

ظلمني بقرًة لي، وكنت امرأ خباث : ھ ؟ قالما حملك على قتل: جلس لھ في المسجد حتى قتلھ، فقال لھ مروان
السالطین كانوا یصلبون على ُذباب، فقال ) ابن شزیادن ( وذكر . فقتلھ مروان، وصلبھ على ُذباب. النفس فقتلتھ

یا عجبًا، أتصلبون َمضِؤب ُقبة رسول اهللا صلىاهللا علیھ وسلم؟ : ھشام بن عروة لزیاد بن عبید اهللا الحارثي
( وعرف بمسجد الرایة، كما ذكره السمھودي في كتابھ وفاء الوفا . اد، وكّفت الوالُة بعده عنھفكّف عن ذلك زی

وكان یزید بن ھرمز في موضع ُذباب یحمل رایة الموالي ویقاتل بھم وبذلك سمّي مسجد : حیث قال)  847/ 3
أنھ كان من ضمن المساجد التي وأشار السمھودي أن عمر بن عبد العزیز وفي أثناء والیتھ على المدینة  . الرایة

  . بناھا ھذا المسجد وأنھ كان مبني بالحجارة المطابقة على صفة المساجد العمریة
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ویقع شمال غرب المسجد النبوي الشریف، بجوار النقل   مسجد السبق  
في موضعھ كان یضمر لسباق الخیل في عھد و. الجماعي

 . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا صلى  عن ابن عمر        

اهللا علیھ وسلم سابق بالخیل التي قد ُأضمرت من الحفیاء، 
وكان أمدھا ثنیة الوداع، وسابق بین الخیل التي لم تضمر 

وكان ابن عمر فیمن . من الثنیة إلى مسجد بني زریق
  . سابق بھا

  
من المعالم التي یزورھا القادمون إلى المدینة المساجد   السبعة المساجد 

وھي كما سبق أن تم وصفھ أعاله مجموعة . السبعة
مساجد صغیرة عددھا الحقیقي ستة ولیس سبعة ولكنھا 
اشتھرت بھذا االسم، ویروى بعضھم أن مسجد القبلتین 
الذي یبعد عنھا كیلومترین تقریبًا یضاف إلیھا، ألن من 

لك المسجد أیضًا في نفس الرحلة فیصبح یزورھا یزور ذ
  .عددھا سبعة

تقع ھذه المساجد الصغیرة في الجھة الغربیة من         
جبل سلع عند جزء من موقع الخندق الذي حفره 
المسلمون في عھد النبوة للدفاع عن المدینة المنورة عندما 
زحفت إلیھا قریش والقبائل المتحالفة معھا سنة خمس 

أنھا كانت مواقع مرابطة ومراقبة في  ویروى. للھجرة
تلك الغزوة وقد سمي كل مسجد باسم من رابط فیھ، عدا 
مسجد الفتح الذي بني في موقع قبة ضربت لرسول اهللا 

وھذه المساجد على التوالي من . صلى اهللا علیھ وسلم
  :الشمال إلى الجنوب ھي

مسجد الفتح، مسجد سلمان الفارسي، مسجد أبي بكر 
سجد عمر بن الخطاب، مسجد علي بن أبي الصدیق، م

  .طالب، مسجد فاطمة

 ): أو األحزاب ( مسجد الفتح    )أ 

وھو أكبر المساجد السبعة ویعرف بمسجد           
مبني فوق رابیة في السفح . األحزاب أو المسجد األعلى

الغربي لجبل سلع ویروى أنھ سمي بھذا االسم ألنھ كان 
سول اهللا صلى اهللا علیھ خالل غزوة األحزاب مصلى لر

وسلم أو ألن سورة الفتح أنزلت في موقعھ أو ألن تلك 
الغزوة كانت في نتائجھا فتحًا على المسلمین، وفي 
موضعھ دعا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم على األحزاب 

  . ثالثة أیام فأستجیب لھ في الیوم الثالث

لنبي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما، أن ا          
یوم : صلى اهللا علیھ وسلم دعا في مسجد الفتح ثالثًا

االثنین، ویوم الثالثاء، ویوم األربعاء، فأستجیب لھ یوم 
  . األربعاء، بین الصالتین، فعرف البشر في وجھھ

فلم ینزل بي أمر مھم غلیظ ، إال : قال جابر            
 رواه. توخیت تلك الساعة ، فأدعو فیھا ، فأعرف اإلجابة
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  أحمد

وقد بناه عمر ابن عبدا لعزیز في فترة إمارتھ على          
بأمر  575ھـ ثم جدد عام 93-87المدینة بالحجارة من 

الوزیر سیف الدین بن أبي الھیجاء ثم أعید بناؤه في عھد 
ھـ 1268السلطان العثماني عبد المجید األول عام 

  .م1851

      

  : مسجد سلمان الفارسي   )ب   

یقع جنوبي مسجد الفتح مباشرة وعلى بعد و          
عشرین مترًا منھ فقط في قاعدة جبل سلع وسمي باسم 
الصحابي سلمان الفارسي صاحب فكرة حفر الخندق 

یتكون من رواق . لتحصین المدینة من غزو األحزاب
. م ودرجة صغیرة عرضھا متران7واحد طولھ وعرضھ 

ز على بني ھذا المسجد في إمارة عمر بن عبد العزی
المدینة أیضًا وجدد بأمر الوزیر سیف الدین أبي الھیجاء 

وأعید بناؤه في عھد السلطان العثماني عبد . ھـ575عام 
  .المجید األول

  : مسجد أبي بكر    )ج 

ویقع جنوب غرب مسجد سلمان على بعد خمسة           
عشر مترًا منھ بني وجدد مع المسجدین السابقین وقد ھدم 

یقع مسجد أبي بكر  ، كماناؤه وتوسع مساحتھاآلن لیعاد ب
في الجھة الشمالیة الغربیة لمسجد الغمامة، ویبعد عنھ 

ھو أحد المواضع التي صلى بھا . م تقریبًا  50بحدود 
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم صالة العید، ویرجح تسمیتھ 

كان یصلى في ھذا  بھذا االسم ألن سیدنا أبي بكر 
  .الموضع صالة العید

  

  ھـ1326مسجد أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ عام 

 صور لمنطقة السبع مساجد
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  مسجد أبي بكر الصدیق

  : مسجد عمر بن الخطاب   )د 

 وعرف بھذا االسم ألن سیدنا عمر بن الخطاب          
عمر بن  یقع مسجد،واتخذه مصلى للعید في خالفتھ

م  140الخطاب جنوب مسجد الغمامة ویبعد عنھ بحدود 
واضع التي صلى بھا الرسول صلى وھو أحد الم  .تقریبًا

عمر بن الخطاب مسجد  یلي مسجدكما اهللا علیھ وسلم، 
أبي بكر جنوبًا على بعد عشرة أمتار منھ فقط وھو على 
شكل رواق مستطیل ولھ رحبة غیر مسقوفة على شكل 
رواق مستطیل یرتفع عن األرض ثماني درجات وطریقة 

قد بني وجدد بنائھ تطابق بناء مسجد الفتح وربما یكون 
  .معھ
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  ـ: مسجد علي بن أبي طالب   )ھـ 
وھو أحد المواضع التي صلى بھا الرسول صلى          

 اهللا علیھ وسلم صالة العید، وسمي بذلك ألن سیدنا علي 
 صلى صالة العید بھذا المكان في زمن سیدنا عثمان 

، ویبعد  ویقع شمال مسجد سیدنا أبي بكر    .وھو محاصر
م تقریبًا ، وغرب المسجد النبوي  150ود عنھ بحد

ویروى أن علیًا  .الشریف وھو یقابل باب السالم تقریبًا
رضي اهللا عنھ قتل في ھذا الموقع عمرو بن ود العامري 

  .الذي اجتاز الخندق في غزوة األحزاب

 

  مسجد علي بن أبي طالب

  

  مسجد علي بن أبي طالب .
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  :مسجد فاطمة الزھراء   )و   

ویسمى في المصادر التاریخیة مسجد سعد بن             
م 3×4معاذ وھو أصغر مساجد ھذه المجموعة مساحة 

وآخر بناء لھ على نمط أبنیة . ولھ درجة صغیرة
المجموعة نفسھا یرجح أنھا في العصر العثماني في عھد 

  .م1851/ ھـ 1268السلطان عبد المجید األول 

  
   مسجد الفسح  

  ) أحد( 
ویقع ھذا المسجد خلف مقبرة شھداء أحد في الطریق المؤدي إلى المھاریس التي في جبل أحد وبالقرب 

ورد أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم صلى فیھ . من الغار الذي قیل أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم جلس فیھ
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم صلى في ( عن رافع بن خدیج ف. د انقضاء القتالالظھر والعصر یوم غزوة أحد بع

  ). المسجد الصغیر الذي في شعب الجرار على یمینك الزقًا بالجبل 
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم صلى الظھر یوم أحد على عینین، الظرب الذي بأحد : عن جابر رضي اهللا عنھ  مسجد عینین

  .من الجھة الشرقیة جھة الوادي) جبل الرماة ( المسجد في طرف جبل عینین  ویقع. عند القنطرة

مسجد ثنیة  
  الوداع

وكان موقعھ أول طریق سلطانة وكان یعرف بمسجد ثنیة الوداع، حیث أن الثنیة كانت  مسجد ثنیة الوداعأزیل 
ح أنھ ھو مسجد بني خدارة الذى عنده، وكانت منازل بني خدارة قریبة من ھذا المكان لذلك نجد أن العیاشي یرج

  . صّلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم بھ
ویقع بالعوالي بعد أن تتجاوز مشربة أم إبراھیم   مسجد الفضیخ

تجد مدخال على الیمین، وھو داخال عن الشارع العام 
وھو أحد المواضع التي ضرب  .م تقریبًا 300بحدود 

تھ لبني الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قبتھ عند محاصر
النضیر، وكان یصلى في موضع الفضیخ ست لیال، 

. فأراقوا ما عندھم من الخمر   نزلت آیة تحریم الخمر
حاصر : ( عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھما قالف

النبي صلى اهللا علیھ وسلم بني النضیر فضرب قبتھ قریبًا 
من مسجد الفضیخ وكان صلى اهللا علیھ وسلم یصلي في 

ضیخ ست لیاٍل، فلما حرمت الخمر خرج الخبر موضع الف
إلى أبي أیوب ونفر من األنصار وھم یشربون فیھ 
فضیخًا فحلوا وكاء السقاء فھرقوه فیھ فبذلك سمي مسجد 

  ). الفضیخ 

   

  موقع المسحد فبل ھدمھ
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ویعرف بمسجد الشجرة ومسجد أبیار علي ومسجد   مسجد المیقات 
. و میقات أھل المدینةو ھ. اإلحرام ومسجد ذي الحلیفة

وذي الحلیفة اسم لمنزل كان علیھ الصالة والسالم یحب 
  . النزول فیھ تحت الشجرة

أن رسول : ( عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما     
اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یخرج من طریق الشجرة 

وأن رسول اهللا صلى اهللا . ویدخل من طریق الُمَعّرس
ا خرج إلى مكة یصلى في مسجد علیھ وسلم كان إذ

الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحلیفة ببطن الوادي، 
  رواه البخاري ). وبات حتى یصبح 

وفي عھد خادم الحرمین الشریفین أمر بتعمیر        
ویقع . وتوسیع ھذا المسجد وتجمیل المنطقة المحیطة بھ

  في طریق الھجرة ویبعد عن المسجد النبوي الشریف
  . ًاكم تقریب9

  

  

  مسجد المیقات
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  المبحث الثالث عشر 
  ثنایا المدینة المنورة
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  :ثنایا المدینة المنورة :المبحث الثالث عشر 
الثنایا عبارة عن أخر مكان یخرج إلیھ أھل المدینة لوداع المسافرین أو تحري وصولھم، 

 ھيالصالة والسالم أما الثنیات المقصودة فى استقبال النبي علیھ ،  واستقبالفھي أماكن تودیع 
  .الحمید عباس وقد انتھت وال یوجد لھا أثر حالیا التي جوار مزرعة الشیخ عبد

فإنھا التي تقع في الشمال من المسجد النبوي الشریف وكما قال   : أما مسجد الثنیة أو ثنیة الوداع 
قرین التحتانى من العیاشي المؤرخ الكبیر فى كتابھ أنھ المقصود بثنیة الوداع ھي التى تقع على ال

ودع الرسول علیھ الصالة والسالم جیش أسامھ عندھا، وتقع بجوارھا  التيالمسجد وھي الثنیة 
إیوان الباشا المقصود بھ داوود باشا والتي أطلق بعد ذلك اسمھ على بستان الداوودیة و أضاف 

باب و أنھ حالیا في قائال حیث أنھ یوجد قرین فوقاني وھو الموجود علیھ مسجد الرایة وھو جبل ذ
، والجدول شمال مستشفى الملك جانح على الیمین قلیال أي أنھا كانت في أول طریق سلطانة اآلن

  .ثنایا المدینة المنورةالتالي یوضح ابرز 
  

  ثنایا المدینة المنورةیوضح ابرز ) 13(جدول 
  

  وصفھا  ثنایا المدینة المنورة
 .ثنیة الوداع الغربیة ھيویقال أنھا  سم نسبة لحوض العقیقتقع بالعقیق وسمیت بھذا لال  :ثنیة الحوض 

أقبلت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من : " روى اإلمام الطبراني عن أم سلمة قالت 
... " أومأ بیده , ثنیة الحوض التي بالعقیق : العقیق ، حتى إذا كنا على الثنیة التي یقال لھا 

وان لذكره ھناك ، وكأنھا أضیفت إلى حوض فلعل الحوض ھو حوض مر. الحدیث 
  . مروان المتقدم في قصر أبي ھشام الصغیرة بالعقیق

، وإلیھا یفضي )المیقات( وغربي جبل الفراء إلى مسجد الشجرة  تقع ما بین عیر الوارد  :ثنیة الشرید 
  .سیل العقیق

  .من طریق سید الشھداء قریبًا) ذر امتداد شارع أبي ( قي طریق الحرة الشرقیة الشمالیة   ثنیة الشیخین 
   .وردت في حدیث حدود الحرم  ثنیة المحدث

عنھ  موضع مشرف على المدینة شرقي جبل سلع ، شمال المسجد النبوي الشریف ویبعد  الوداع ثنیة
موقعھا،  متر، یوجد موضع أخر بقباء یعرف بثنیة الوداع وقد اختلف في 900بحدود 

مصبح المعروفة بثنیة  یھا القلعة ، أو أنھا التي بالقرب من مسجدمنھم من قال أنھا التي عل
وتعرف  وھى ثنیة الوداع الغربیة وثالثة عند شركة الكھرباء بالعنبریة.شریعة الَخبلة

   .أیضًا بثنیة الحوض
 (ثنیة شریعة الَخبلة 

  ) القبلة
   .جنوب غرب مسجد قباء تقع بالقرب من مسجد مصبح 

  .تقع بجانب البطحاء بالعقیق  ة عجمة، تثنی  ثنیة عجمتان  
بین جبل سلیع وجبل سلع بالمدینة المنورة ، وھي أقرب إلى جبل سلیع منھا إلى جبل  تقع  ثنیة عثعث
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  :اآلبار في المدینة المنورة: الرابع عشر المبحث
  

، النبي صلى اهللا علیھ وسلمالتي صلى بھا  اآلبارالعدید من المنورة توجد بالمدینة 
  .والجدول التالي یوضح ذلك 

  یوضح ابرز اآلبار في المدینة المنورة) 14(جدول 
 

  وصفھ  البئر
  بئر أریس

  
مترًا ، وفي أسفلھا  12مترًا ، وعمقھا  38تقع ھذه البئر غربي مسجد قباء بنحو 

( فتحتان یجري منھا الماء إلى قاع البئر ، وفتحة ثالثة توصلھا إلى مجرى عین األزرق 
 حفرھا مجھول وتاریخ . وأریس ھو اسم صاحبھا) العین الزرقاء 

وكانت مطویة بالحجارة المنحوتة المطابقة ، وكانت تعلوھا قبة عالیة مجصصة 
وكان بجوارھا إلى الجنوب قبة . داخًال وخارجًا ، وھذا الشكل یشھد بأنھا عمارة عثمانیة 

أخرى ذات محراب فوقھ كتابة باللغة التركیة ولھذا القبة فتحة تطل على البئر ، ویستقى 
  . وبجانب البئر حمام وبشرقھ كبیرة.  منھا أیضًا

ویستخرج الماء من بوساطة السواني وقد جدد السالمي سلمًا لھذا البئر یھبط إلى 
ھـ وكأنھا بقیت على ذلك حتى جدد طیھا في عھد الدولة العثمانیة فطم  714قاعھا سنة 

  . بة التي تلیھاوشیدت على البئر ھذه القبة وبنیت بجانبھا الق . السلم لتقادمھ وتداعیھ
وماء البئر غزیر ، وسواء أصح ما روي من أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم تفل فیھا أم لم  

وبئر أریس مأثورة جلس  . وال بدع فإنھ نابع من الصخور. یصح فإن ماءھا عذب خفیف 
لسقوط خاتم  " بئر الخاتم" وتسمى . الرسول على قفھا ، ومعھ أبو بكر وعمر وعثمان 

وبئر أریس أو  .وذلك بعد ست سنوات من خالفتھ .. ي من ید عثمان بن عفان فیھا النب
  . م ھي جافة ولیس بھا ماء 1972 - ھـ  1392بئر الخاتم اآلن سنة 

 بئر رومة
  

) زغابة : ( تقع ھذه البئر في عرصة العقیق الكبرى بقرب مجتمع األسیال 
 12أمتار وعمقھا  4، وقطرھا  بشمالي غربي المدینة ، وتبعد عنھا نحو نصف ساعة

بھ محراب لعل بانیھ بعض ! مترًا وبجوارھا أبنیة مستحدثة وإیوان أو مسجد ال أدري 
وأمام ھذا اإلیوان أو ھذا المسجد بركة مربعة واسعة . والة بني عثمان نظرًا لطراز بنائھ 

 جمیلة
الحجارة وھي مطویة ب. وماؤھا عذب صاف خفیف للغایة . والبئر غزیرة الماء 

  . المطابقة المنحوتة طیا محكما ، وتسقى مزرعھا بالسانیة
مترًا آثار بنایة ضخمة علتھا الرمال ، وقد  40وتوجد بناحیتھا الجنوبیة بمسافة نحو 

كشف عنھا أخیرًا مستأجر المزرعة المرحوم األستاذ أحمد عابد ، لیعمر من حجارتھا 
ایة الھائلة ، وبدت تربیعات غرفھا العظیمة ، مكنًا بجانب البئر ، فظھرت أسس ھذه البن

وقد رأیت أحد القبرین ، فإذا شكلھ . وفیھما ھیاكل بشریة ... وقد عثر على قبرین فیھا 
بناء " وعندھا أي بئر رومة  " : یدل على أنھ قدیم وجاھلي ومن ھذا البناء قال السمھودي

غزارتھ رّغب النبي صلى اهللا ولعذوبة ماء بئر رومة وم،عال بالحجارة والجص وقد تھد
فأجاب ھذه الرغبة العالیة .. علیھ وسلم أصحابھ في شرائھا وجعلھا وقفًا على المسلمین 

صھره عثمان بن عفان ، واشتراھا بعد اللتیا والتي من صاحبھا الیھودي الحریص على 
بة درھم ونفذ فیھا رغ)  20000( الربح الوفیر ، واستغالل الفرصة السانحة بمبلغ 
وھي مع مزرعتھا الیوم من جملة  . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وجعلھا وقفًا للمسلمین

ھـ  1392وتستأجرھا الیوم في سنة  . ومن إدارة األوقاف تستأجر. أوقاف المسجد النبوي 
وفیھا قبلھا وزارة الزراعة والمیاه السعودیة ، وجعلتھا حدیقة عامة تشتمل على مشاتل 

   . وحظائر ألصائل الحیوانات من أبقار وأرانب ودجاج وغیرھازراعیة ومداجن 
 بئر غرس

  
كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یشرب من ھذه البئر ویستقى لھ منھا ، وأوصى 

وكانت في حیاتھ  . بغسلھ بمائھا بعد وفاتھ علیھ الصالة والسالم ، على قول بعض الرواة
ذ الرسول داره بقرب مسجد قباء موضع لسعد بن خیثمة ، ولعلھ األنصاري الذي اتح

  . حدیثھ مع الناس حینما قدم مع صاحبھ أبي بكر ، مھاجرین من مكة إلى المدینة
والبئر . في حدیقة الغرس " قربان ) : " جفاف ( بئر غرس ، بقریة تقع و        

ومع  المذكورة واقعة في شمال غرب ھذه الحدیقة ، ولھا سلم حجري كان ینزل لھ إلیھا ،
 4وقطرھا  . أنھا مأثورة ومع غزارة مائھا وقربھ من سطح األرض فإنھا الیوم معطلة
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وعلیھا بنایة سانیة . أمتار ، وھي مطویة بالحجارة المطابقة طیًا محكمًا 4أمتار وعمقھا 
   . مھجورة

 بئر حاء
  

 یةتقع ھذه البئر خارج سور المدینة قریبة منھ في ناحیة المدینة الشمالیة الشرق
مترًا ، وھي في طرف زقاق منحدر ،  13وتبعد على أقرب نقطة إلیھا من السور بنحو .

وُیخالف شكلھا شكل  . وفیھ فتحتھا ، وھي مطویة بالحجارة من أسفل إلى قرب الفتحة
وعلى . واآلبار غیرھا مستدیرتھ  . مربعة الطي) بیر حاء ( اآلبار بالمدینة ، إذ ھي أي 

  . بئر حاء عقد صغیر من الطوب األحمر
وكان قد عزم . وكانت بئر حاء ھذه ملكًا ألبي طلحة الخزرجي المثري الشھیر 

على جعلھا وقفًا وفق استحسان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ، وذلك حینما سمع قولھ 
ألنھا كانت أحب أموالھ إلیھ ، فقبل ) .. ن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبو: ( تعالى 

الرسول منھ أصل رغبتھ ، وھو جعلھا وقفًا للمسلمین ، وأشار علیھ بأن یجعلھا في 
وقد آل قسم منھا إلى حسان بن ثابت ، واشتراھا جمیعًا معاویة بن أبي .. األقارب منھم 

یأوي إلیھا بني أمیة إذا لوقوعھ في منازلھم وذلك ل " قصر بني جدیلة" سفیان ، وبنى بھا 
  . حدثت بھم النوائب كما كان متوقعًا إذ ذاك

 بئر بضاعة 
  

ویمتاز ماؤھا بالعذوبة مع . بئر بضاعة غزیرة الماء عمیقة قدیمة الطي واسعة تعتبر 
وتبعد بئر بضاعة عن سقیفة بني ساعدة بالسحیمي  . كون ما یجاورھا من اآلبار ملحًا

ولبئر بضاعة  ، وكان البئر والسقیفة لبني ساعدة . مشي العاديدقائق بال 4بمسافة نحو 
أحدھما طریق من شارع السحیمي ، واآلخر من شارع الباب المجیدي بین : طریقان 

   . عمارة مدرسة البنات التي كانت فندق آل المدني ، وبین بستان الفیروزیة
 بئر السقیا

  
وتسمى  . یدیة ، یفصل بینھما طریق مكةموقع ھذه البئر بجنوبي بنایة محطة السكة الحد

 البقعة التي فیھا البئر بالفلجان ، وكانت منازل الحجاج الزائرین للمدینة عند ھذه البئر
مترًا ، وبجنوبھا  14أمتار ، وعمقھا  6وھي عمیقة محفورة في الصخر ، قطرھا .

 . مزرعتھا
وعلى . مائھا وتوضأ منھوبئر السقیا مأثورة ، شرب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من 

أرضھا الفلجان عرض الجیش الذاھب إلى بدر وكانت ملكًا لذكوان الزرقي ، واشتراھا 
  . منھ سعد بن أبي وقاص

 بئر أبي أیوب 
  

ھي البئر التي تقع بشرقي محلة الرومیة بشمالي البقیع ، وال تزال تعرف ببئر أبي أیوب 
ھا سلم حجري ینزل منھ إلیھا ، وقد ُطّم أعاله وھي مطویة بالحجارة طیًا ظاھر القدم ، ول

ولیس ماء بئر أبي أیوب بالملح األجاج وال بالحلو العذب ، طعمھ بین ذلك  وھذا السلم .. 
  . مع وقوعھا في أرض مسبخة

 بئر ذروان 
  

الشائع بین الناس أنھا بئر المطمومة الكائنة أمام محلة النخاولة تحت أحد أبراج سور 
وھذه البئر التي وقعت فیھا حادثة السحر المعلومة فما الذنب للبئر وإنما . نوبيالمدینة الج

ھو على لبید بن األعصم الیھودي الذي سولت لھ نفسھ الشریرة الخبیئة إذایة رسول اهللا 
  صلى اهللا علیھ وسلم بما حماه اهللا منھ

 بئر عروة بن الزبیر
  

ة ، عن یمین المسافر في الطریق إلى تقع بئر عروة بطرف حرة الغربي بالنسبة للمدین
وُیستخرج الماء من البئر بالدالء بارة وبالسانیة تارة أخرى وھي غزیرة ، وماؤھا  . مكة

  . أرق میاه المدینة وأعذبھا وأخفھا ، ولھ طعم خاص
 بئر العھن

  
وبئر العھن ھذه معروفة بالعوالي ملحة جدًا ، منقورة في الجبل ، وبئر العھن معروفة 

  . في داخل بستان یحمل اسمھا بالعوالي) العھن ( لیوم باالسم نفسھ ا
بئر أنس بن مالك بن 

النضر خادم رسول اهللا 
 صلى اهللا علیھ وسلم

  

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم استسقى ، فنزع لھ دلو من : " روى عن أنس بن مالك 
وھذه البئر  .. " ن یمینھبئر دار أنس ، فسكب على اللبن ، فأتي بھ فشرب وأعرابي ع

موجودة ومعروفة داخل بناء جمیل وعلیھ سور متین قرب المسجد النبوي من الناحیة 
وكان مقر مصنع السجاد حین تأسیسھ ، ثم انتقل المصنع منھ ، وھو اآلن من . الشرقیة 

  . أمالك السید محمود أحمد ، وما زال على ھیئتھ السابقة
 بئر القراصة 

  
ثم الراء كما في بعض النسخ، وفي بعضھا بالعین بدل القاف وضاد تقرأ بالقاف 

معجمة، وأظنھ الصواب لكن في حرف القاف من الروض المعطار القراصة بكسر أولھ 
وبالصاد المھملة بالمدینة كان بھا حائط جابر بن عبد اهللا وذكر قصة عرض ولده أصلھا 

 وتمرھا على غرمائھ
لما استشھد أبي عرضت على غرمائھ القراصة : روى عن جابر بن عبد اهللا قال 

فخرج رسول اهللا  "، الحدیث، "أصلھا وتمرھا بما علیھ من الدین فأبوا أن یقبلوا وأقنص 
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وفیھ أنھ أوفى ". في نفر من أصحابھ فبصق في بئرھا ودعا اهللا أن یؤدي عن عبد اهللا 
یر معروفة الیوم، إال الغرماء حقوقھم وفضل منھا مثل ما كانوا یجدون كل سنة وھي غ

 .أنھا غربي مساجد الفتح في جھة مسجد الخربة وأصل ھذا الحدیث في الصحیح
 " :، وفي روایة ألحمد"وكانت لجابر األرض التي بطریق رومة : " وفي بعض طرقھ

فلما دخل رسول اهللا في مالھ أتى الربیع فتوضأ منھ ثم قام إلى المسجد فصلى ركعتین ثم 
  .الحدیث... " مة لي فبسطت لھ بجادًا من سفردنوت بھ إلى خی

 بئر حلوة 
  

نحر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم جزورًا : " البن زبالة ، قال . تقرأ بالحاء المھملة 
فبعث إلى بعض نسائھ بالكتف ، فتكلمت في ذلك الیوم بكالم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا 

وكان یقیل تحت أراكة على بئر . وھجرھن  .أنتن أھون على اهللا من ذلك : علیھ وسلم 
فلما مضت تسع . حلوة في الزقاق الذي في دار آمنة بنت سعد ، ویبیت في مشربة لھ 

إن الشھر یكون تسعًا : قال . إنك آلیت شھرًا : وعشرون لیلة دخل على عائشة ، فقالت 
   " وعشرین

 بئر الیسیرة
  

ة أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم سماھا وروى ابن سعد في طبقاتھ عن عمر بن أبي سلم
  . الیسیرة ، وأن أباه أبا سلمة غسل بعد موتھ بین قرنیھا

 بئر ذرع
  

أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم توضأ من ذرع : " وروى ابن شبة عن الحرث بن الفضل 
  . " بئر بني خطمة التي بفناء مسجدھم

 بئر أبي عنبة
  

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عسكره على بئر وضرب : قال ابن سعد في غزوة بدر 
 . أبي عنبة ، وھي على میل من المدینة المنورة فعرض أصحابھ ، ورّد من استصغر

أنھ عرض جیشھ عند بئر أبي عنبة بالحرة فوق ھذه ، أي السقیا : ونقل الحافظ عبد الغني 
بعد نزولھ بھذه برّد من فلعل العرض األول عند المرور بالسقیا ، ثم أعید . إلى المغرب 

، وھي أعذب بئر ھناك ، ولذا  " ودي" استصغر ، ولعل ھذه ھي المعروفة الیوم ببئر 
ابني : قال عمر لما اختصم في ابنھ عاصم مع جدتھ إلى أبي بكر رضي اهللا عنھ 

   . ویستسقي لي من بئر أبي عنبة
 بئر األعواف 

  
أنھ توضأ رسول اهللا صلى : " ن عثمان روى ابن شبة عن محمد بن عبد اهللا بن عمرو ب

اهللا علیھ وسلم على شفة بئر األعواف ، صدقتھ ، وسال الماء فیھا ، ونبتت نابتة على أثر 
  . " وضوئھ ، ولم تزل فیھا حتى اآلن

 بئر أنا
  

ضرب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قبتھ حین حاصر : " عن عبد الحمید بن جعفر قال 
أنا ، وصلى في المسجد الذي ھناك ، وشرب من البئر ، وربط دابتھ  بني قریظة على بئر

  . " بالسدرة التي في أرض مریم ابنة عثمان
بئر جاسوم أو بئر أبي 

 الھیثم بن التیھان
  

 -رضي اهللا عنھ  -جاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومعھ أبو بكر : " عن زید بن سعد قال 
م فشرب من جاسوم ، وھي بئر أبي الھیثم ، وصلى إلى أبي الھیثم بن التیھان في جاسو

خدمت النبي صلى اهللا  " : وللواقدي عن الھیثم بن النضر األسلمي قال" . في حائطھ 
علیھ وسلم والزمت بابھ فكنت آخذ الماء من بئر جاسم ، وھي بئر أبي الھیثم بن التیھان 

إن كان : ى اهللا علیھ وسلم وذكر قصة صاحب لھ ، فقال لھ النبي صل. وكان ماؤھا طیبًا 
وھذه البئر ال تعرف . كما في الصحیح " . عندك ماء بائت ھذه اللیلة في شن وإال كرعنا 

  . الیوم
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  الخامس عشرالمبحث 

  فضائل المدینة المنورة 
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  :فضائل المدینة المنورة  :الخامس عشرالمبحث 

  :خصائص المدینة المنورة: أوال
  :والتي من ابرزھاخصائص بالعدید من الالمدینة المنورة تتمیز 

  . یھ وسلماختیار اهللا تعالى لھا لتكون مھاجرًا وقرارًا ومضجعًا لنبیھ صلى اهللا عل -
  . جعلھا اهللا تعالى مظھر الدین -
  . افتتاح سائر البلدان منھا -
واستحباب . حرصھ صلى اهللا علیھ وسلم وكبار أصحابھ رضي اهللا عنھم على الموت بھا  -

  . الدعاء بالموت بھا
  . دعاؤه صلى اهللا علیھ وسلم بتحبیبھا ، مثل حب مكة أو أشد من ذلك -
اهللا علیھ وسلم دابتھ عند رؤیتھ لجدران المدینة ، عند قدومھ من السفر ، من  تحریك النبي صلى -

  .شدة حبھ صلى اهللا علیھ وسلم لھا
  . كثرة أسمائھا ، التي تدل على شرفھا ، وال أعلم بلدًا لھ من األسماء مالھا -
ي لھذه المدینة تسمیتھا طیبة ، وطابة ، وأن الذي سماھا بذلك ھو اهللا عز وجل وھذا تشریف إلھ -

  . النبویة
  . طیب العیش بھا -

وقل رب أدخلني مدخل صدٍق وأخرجني مخرج ( جعلھا اهللا تعالى مدخل صدق قال تعالى  -
  . فھي حرم آمن . حرمھا اهللا تعالى على لسان حبیب المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم-) صدٍق

 . كما ھو الحال في مكة المكرمةتحریم حمل السالح فیھا لقتال ، وإراقة الدماء فیھا ، -
  . كما ھو الحال في مكة المكرمة. تحریم التقاط لقطتھا ، إال لمعرِّف أو منشد  -
  . تحریم الصید فیھا ، وكذلك تنفیره ،كما ھو الحال في مكة المكرمة -
تحریم خبط شجرھا ، وحش حشیشھا وكلئھا على الحالل والمحرم ، كما ھو الحال في مكة  -

  . رمة ، خالفًا ألبي حنیفة رحمھ اهللالمك
  . كما ھو الحال في مكة المكرمة. تحریم نقل ترابھا وأحجارھا إلى خارج الحرم فیھا  -
). ألم تكن أرض اهللا واسعة فتھاجروا فیھا ( إضافتھا إلى اهللا تعالى ، كما في قولھ تعالى  -

  . حسب رأي عدد من المفسرین
و ) كما أخرجك ربك من بیتك ( اهللا عیھ وسلم كما مر في قولھ تعالى إضافتھا إلى النبي صلى  -

  . إلى غیر ذلك من النصوص) والمدینة حرمي ( قولھ علیھ الصالة والسالم 
  . كثرة دعائھ صلى اهللا علیھ وسلم لھا -
  .....وجود البركة فیھا ، وفي صاعھا ، ومدھا ، ومكیالھا ، وثمرھا ،  -
  . ھا على ما في مكة أضعافًامضاعفة البركة فی -
  . المدینة في نفسھا َطّیبة ، حیث ینصع طیبھا ، وإن لم یكن فیھا شئ من الطیب -
  . المدینة تأكل القرى -
  . عدم جواز تسمیتھا یثرب ، وإنما ھي المدینة ، فھو علم علیھا -
  . في كل وقت ، وخاصة وقت ظھور الدجال. ھي كالكیر تنفي خبثھا وشرارھا -
لشدة العیش فیھا ، وضیق الحال ، فتتخلص النفوس . تنفي الذنوب كما ینفي الكیر خبث الفضة  -

  . من شھواتھا وشرھا ، ومیلھا إلى الشھوات ، ویبقى صالحھا
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  . منھا إلى الجحفة) الحمى ( خروج الوباء  -
  . افتتاحھا باإلیمان والقرآن ، وغیرھا بالسیف -
بل الفتح ، والسكنى فیھا لنصرة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، ومواساتھ وجوب الھجرة إلیھا ق -

  . ( أي الھجرة والسكنى( بالنفس ، ویندب ذلك بعد الفتح 
من ھاجر إلیھا قبل الفتح یحرم علیھ العود إلى مكة لإلقامة والسكنى فیھا كما نص علیھ  -

  . اء النسكثالثة أیام بعد أد) أي في مكة ( الجماھیر ورخص لھ فیھا 
  . اختصاصھا بكون اإلیمان یأرز إلیھا -
 .فال یدخلھا الطاعون وال الدجال. اشتباكھا بالمالئكة ، وحراستھم لھا  -
  . ھي دار اإلسالم أبدًا -
  . یئس الشیطان أن یعبد فیھا -
  . منع دخول الكفار إلیھا ، كما ھو الحال في مكة -
  . یت ، زیادة في ثوابھمتخصیص أھل المدینة بأبعد المواق -
وأن بعض الصحابة كانوا یبدؤون بالمدینة . الخالف في البدء بالمدینة أو مكة لمن أراد الحج  -

  .إذا حجوا ، یقولون نبدأ من حیث أحرم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
وأنھ ال المدینة ومكة تقومان مقام المسجد األقصى ، لمن نذر الصالة فیھ ، أو االعتكاف ،  -

  . یجزئ عن واحد منھما
من أحد : ( تعظیم الصغیرة من الذنوب في المدینة فتكون كبیرة ، لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم  -

یشمل الصغیرة أیضًا ، فھي بھا كبیرة ، لذا یعظم جزاؤھا لدالتھا : والحدث .... ) فیھا حدثًا 
  . ھ وسلمعلى تھاون وجرأة مرتكبھا بحرم رسول اهللا صلى اهللا علی

ُیندب عدم الركوب فیھا لمن قدر على ذلك ، ولیس ثمة حاجة ، كما كان یفعل اإلمام مالك  -
  . رحمھ اهللا تعالى

  . استحباب الغسل لدخولھا -
  . كونھا محفوفة بالشھداء -
  . إكرام أھل المدینة ، ألنھم جیرانھ -
  . تعالى ، والمحتكر فیھا ملعون الجالب إلى سوقھا مرزوق ، وھو كالمجاھد في سبیل اهللا -
  . محاصرة المسلمین في آخر الزمان فیھا -
خروج الجیش منھا في آخر الزمان لنصرة المسلمین في بالد الشام ، ھم خیرة أھل األرض  -

  .یومئذ
اختیار اهللا سبحانھ وتعالى لمكان مسجده صلى اهللا علیھ وسلم ، حیث كان یقول صلى اهللا علیھ  -

  . نصار حین یأخذون بزمام الناقة ، دعوھا فإنھا مأمورةوسلم لأل
  . الوعید الشدید لمن ظلم أھلھا أو أخافھم -
  . من مات في أحد الحرمین من أھل الذمة ، ینبش قبره ویخرج إلى الحل -
  . من مات بالمدینة من المسلمین بعث من اآلمنین -
فضل ھذه األمة ، وكثیر من خیر سلفھا من دفن أفضل الخلق صلى اهللا علیھ وسلم بھا ، وأ -
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  .الصحابة ومن بعدھم
ُخِلق أفضل الخلق صلى اهللا علیھ وسلم ومن دفن فیھا من خیار ھذه األمة ، من الصحابة فمن  -

  . بعدھم من تربتھا ، ألن المرء ال یدفن إال في تربتھ التي خلق منھا
هللا تعالى ، بین یدي رسولھ صلى اهللا علیھ بھا أفضل الشھداء الذین بذلوا أنفسھم في ذات ا -

  . وسلم ، وشھادتھ صلى اهللا علیھ وآلھ علیھم
  . شھادتھ صلى اهللا علیھ وسلم للشھداء في المدینة یوم أحد -
  . استحباب الدعاء بالموت في المدینة -
أمكن استحباب الخروج منھا من طریق ، والعودة إلیھا من طریق آخر إذا رجع إلیھا ، إن  -

الخسف بالجیش الذي یغزوھا ، ثم یخرج منھا یرید مكة ، فإذا تجاوز منطقة الحرم  - .ذلك
  . یخسف بھ

لقتلھ  -وھو خیر الناس ، أو من خیر الناس  - اختصاصھا بالرجل الصالح الذي یخرج منھا  -
  . ھ ثانیةالدجال ، ولن یسلط على أحٍد غیره ، ثم یحییھ اهللا تعالى ، ولن یستطیع الدجال قتل

اختیار اهللا تعالى أھلھا لیكونوا أنصار اهللا وأنصار رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم ، فكانوا أھًال  -
  . للنصرة واإلیواء

  . استحباب المجاورة بالمدینة ، لما یحصل في ذلك من نیل الدرجات ، ومزید الكرامات -
  .ألوائھا وشدتھا ، ومن یموت فیھاشفاعة النبي صلى اهللا علیھ وسلم وشھادتھ لمن صبر على  -
من استطاع أن ( استحباب االنقطاع في المدینة لیحصل لھ الموت فیھا حیث ورد بالحدیث  -

 ). یموت بالمدینة فلیمت بھا
  . اختصاص أھلھا بمزید الشفاعة واإلكرام ، زائدًا على غیرھم من األمم -
  . لم ، ثم أھل مكةأھلھا أول من یشفع لھم النبي صلى اهللا علیھ وس -
  . .... مضاعفة ثواب األعمال الصالحة فیھا ، من صالة وصیام وصدقة -
  . تحریم اإلحداث فیھا ، أو إیواء المحدث -
  . ال یدعھا أحد رغبة عنھا إال أبدلھا اهللا تعالى خیرًا منھ -
لصحابة الكرام وشارك معھ كبار ا. تأسیس وبناء مسجدھا على ید النبي صلى اهللا علیھ وسلم -

  . رضي اهللا عنھم أجمعین
  . تأسیس مسجدھا على التقوى من أول یوم -
  . ھي أول بلد اتخذ فیھا مسجد لعامة المسلمین في ھذه األمة -
كون مسجدھا آخر مساجد األنبیاء علیھم وعلى نبینا الصالة والسالم ، وھو أحق المساجد أن  -

  . یزار
  . ثة التي تشد إلیھا الرحالمسجدھا أحد المساجد الثال -
الصالة في المسجد النبوي الشریف أفضل أو خیر من ألف صالة فیما سواه من المساجد إال  -

 المسجد الحرام ، وھذا الفضل شامل لصالة الفرض والنافلة واهللا أعلم 
لعذاب من صلى فیھ أربعین صالة ال تفوتھ منھا صالة ، كتبت لھ براءة من النار ، ونجاة من ا -

  . ، وبرئ من النفاق
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  . من خرج على طھٍر من بیتھ یرید المسجد النبوي الشریف كان بمنزلة حجة -
  . وأن صالة الجمعة بھا كألف جمعة فیما سواھا إال المسجد الحرام -
 . وأن صیام شھر رمضان بھا كصیام ألف شھر في غیرھا -
  . یاض الجنة ، فھي مخصصة بذلكما بین المنبر الشریف والبیت الشریف روضة من ر -
وكل ) مسجد الغمامة ( اتساع الروضة الشریفة ، لتشمل ما بین الحجرة الشریفة وُمصلى العید  -

  . ھذا فضل من اهللا تعالى
ال یجتھد في محراب النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، ألنھ صواب قطعًا ، وكذا مسجد قباء ، ألن  -

  .  علیھ وسلم بإرشاد جبریل علیھ السالمالذي عینھما ھو النبي صلى اهللا
  . وھو على ترعة من ترع الجنة. منبره صلى اهللا علیھ وسلم على حوضھ یوم القیامة  -
  . قوائم المنبر الشریف رواتب في الجنة -
فحّن شوقًا وحزنًا علیھ  -الجذع الذي كان یعتمد علیھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم عندما یخطب  -

  . ھو في الجنة أیضًا -علیھ وسلم عندما فارقھ ، بعد صنع المنبر الشریف  صلى اهللا
  . تعظیم المنبر الشریف ، فال یرفع صوت عنده -
  . تعظیم الحلف عند المنبر الشریف أیضًا -
فضائل أسطوانات الروضة الشریفة ، كأسطوانة المصحف ، وأسطوانة السیدة عائشة رضي  -

  ........ لتوبةاهللا عنھا ، وأسطوانة ا
النھي عن رفع الصوت بالمسجد النبوي الشریف ، ألن حرمة النبي صلى اهللا علیھ وسلم حیًا  -

  . ومیتًا سواء
النھي عن الخروج من المسجد النبوي الشریف بعد األذان إال لحاجة على أن یرجع ، ومن  -

  . فعل ذلك بأن خرج بنیة عدم الرجوع فھو منافق
  . النبوي الشریف للتعلیم أو التعلم كان بمنزلة المجاھد في سبیل اهللا من قصد المسجد -
  . ھي آخر قرى اإلسالم خرابًا -
استجابة الدعاء في األماكن التي استجیب الدعاء فیھا للنبي صلى اهللا علیھ وسلم ، عند  -

الفتح ،  أسطوانة السیدة عائشة رضي اهللا عنھا ، أو أسطوانة المصحف ، عند المنبر ، مسجد
.... ومسجد السقیا ، ومسجد المصلى ، وبركة السوق ، وعند أحجار الزیت ، والزوراء ، 

  . وغیرھا واهللا أعلم
  . من أخاف أھل المدینة فقد أخاف ما بین جنبي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم -
  . استحباب صالة العید في مسجدھا -
لیجاروا أھل مكة بطوافھم عقب كل . ، غیر الوتر التراویح في المدینة ست وثالثون ركعة  -

ترویحة من التراویح ، عدا الترویحة األخیرة ، فیصلون خلفھا الوتر مباشرة ، ولیس ھذا ألحد 
 ، ھذا مذھب اإلمام مالك ، وبقي ھذا األمر في المدینة إلى القرون المتأخرة.... إال ألھل المدینة 

.  
  . رةالصالة في مسجد قباء تعدل عم -
  . جعل بعض أرضھا وجبالھا وأودیتھا وآبارھا وثمارھا من الجنة -
  . جعل تمرھا شفاء -
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  . یبعث من البقیع سبعون ألفًا ، على صورة القمر لیلة البدر ، یدخلون الجنة بغیر حساب -
أھل البقیع ھم أول من یحشر بعد النبي صلى اهللا علیھ وسلم وصاحبیھ أبي بكر وعمر رضي  -

  .  عنھمااهللا
ھي أقل األرض مطرًا ، ومع ھذا فھي تشرب من میاه أمطار أرض أخرى بعیدة ، وھي یانعة  -

  . وھي كثیرة المیاه... الثمار والفواكھ والخضراوات والبساتین 
  . اإلخبار باتساع أرضھا ، وسعة رزقھا -
  . عند حرمھااختصاصھا بظھور نار الحجاز المنذر بھا من جوارھا ، مع انطفائھا  -
  . ال یضرب خراج على سوقھا -
من تصّبح بسبع تمرات من تمر المدینة لم یضره سمُّ وال سحر حتى یمسي ، وھي تریاق على  -

  .الُبكرة
  

 :فضائل المدینة المنورة :ثانیا

تتمثل قیمة موقع منطقة المدینة المنورة في وجودھا في وسط العالم اإلسالمي باإلقلیم 
وتكتسب المنطقة أھمیتھا الدینیة من وجود المدینة المنورة، . لمملكة العربیة السعودیةالغربي من ا

حیث المسجد النبوي الشریف الذي یؤمھ مالیین الزائرین كل سنة من جمیع بقاع العالم، وھذه 
ووجود جسد النبي الطاھر في المدینة  ،سمة تنفرد بھا المنطقة في العالم اإلسالمي وفي العالم ككل

المنورة وبجواره صاحبیھ أبو بكر وعمر ما، والكثیر الكثیر من الصحابة وآل البیت رضوان اهللا 
علیھم مدفونون في المدینة المنورة مما یكسبھا قدسیًة في قلوب المسلمین بمختلف مذاھبھم 

  :لھا العدید من الفضائل من أھمھا المدینة المنورةفولغاتھم، 

  أبو ھریرة رضي اهللا فعن    ،الدجالالمنورة محفوظة من  المدینة   :حمایتھا من الدجال
على أنقاب المدینة مالئكة ال یدخلھا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عنھ، قال

  .رواه البخاري ومسلم) الطاعون وال الدجال 
حدثنا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، حدیثًا : سعید الخدري رضي اهللا عنھ، قالوعن 

یأتي الدجال، وھو ُمحرَّم علیھ أن یدخل نقاب : ( عن الدجال، فكان فیما حدثنا بھ أن قال طویًال
المدینة، بعض السباخ التي بالمدینة، فیخرج إلیھ یومئذ رجل ھو خیر الناس، أو من خیر الناس، 

یت أرأ: فیقول. أشھد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حدیثھ: فیقول
ال، فیقتلھ ثم یحییھ، فیقول حین یحییھ واهللا : إن قتلت ھذا ثم أحییتھ، ھل تشكون في األمر ؟ فیقول

  رواه البخاري ومسلم). أقتلھ فال أسلط علیھ : ما كنت قط أشد بصیرة مني الیوم، فیقول الدجال
ٍد إال لیس من بل: أنس بن مالك رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، قالوعن 

لیس لھ من نقابھا نقب، إال علیھ المالئكة صافین یحرسونھا، ثم .سیطؤُه الدجال، إال مكة والمدینة
  رواه البخاري ومسلم). ترجف المدینة بأھلھا ثالث رجفات، فیخرج اهللا كل كافر ومنافق 

أبي ھریرة  كما جاء عن،الطاعون المدینة المنورة محفوظة من  :حمایتھا من الطاعون
مالئكة ال یدخلھا  على أنقاب المدینة:" قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: ي اهللا عنھ قالرض

      ".الطاعون وال الدجال
 

 ثبت عن النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أنھ دعا ألھل المدینة : بركة المدینة المنورة
ده ودعاه بھ، المنورة بزیادة البركة في مدھم وصاعھم، وقد أنجز لھ اهللا تعالى ما وع
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فحصلت البركة من اهللا تعالى نتیجة لھذا الدعاء الطیب المبارك الطاھر من الرسول 
  . الكریم صلى اهللا علیھ وسلم

إن إبراھیم حّرم : ( حدیث عبد اهللا بن زید رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ا، في مدِّھا وصاِعھا مثل ما دعا مكة ودعا لھا، وحرمت المدینة كما حّرم إبراھیم مكة ودعوت لھ

  رواه البخاري ومسلم). إبراھیم علیھ السالم لمكة 
اللھم : ( حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنھ، أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، قال

  رواه البخاري ومسلم. یعنى أھل المدینة) بارك لھم في مكیالھم، وبارك لھم في صاعھم وُمدِّھم 
اللھم اجعل بالمدینة : ( اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، قال حدیث أنس رضي

  رواه البخاري ومسلم). ضعفي ما جعلت بمكة من البركة 
اللھم َحبِّْب إلینا : ( قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: حدیث عائشة رضي اهللا عنھ، قالت

). حفة، اللھم بارك لنا في ُمّدنا وصاعنا المدینة كما حببت إلینا مكة أو أشد، وانقل ُحّماھا إلى الُج
  رواه البخاري ومسلم

اللھم إني : ( فلما أشرف على المدینة، قال…من حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنھ، 
رواه ). ُأحرم ما بین جبلیھا مثل ما حرم بھ إبراھیم مكة، اللھم بارك لھم في ُمّدھم وصاعھم 

  .البخاري ومسلم
  
 وثبت فیھا وصبر  لقة وشفاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم لمن سكنھاخیریة المدینة المط

:" عنھ مرفوعًا كما ثبت ذلك من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي اهللا :على شدتھا
اهللا فیھا من ھو خیر  المدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون، ال یدعھا أحد رغبة عنھا إال أبدل

    ".شھیدًا یوم القیامة لھ شفیعًا أومنھ، وال یثبت أحد على ألوائھا وجھدھا إال كنت 
 

 ومسلم برقم )7211(كما أخرج ذلك البخاري برقم   :َطیَِّبَھا أنھا تنفي خبثھا وَتْنَصع ،
:" جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال من حدیث) 1383(

والذي یظھر أن . تقر فیھاأي تمیزه ویس" كالكیر تنفي خبثھا وتنصع طیبھا  إنما المدینة
بسند ال ) 2186(ھذا الحدیث ما جاء موضحًا فیما رواه الطبراني في األوسط برقم  تأویل

یا أھل المدینة اذكروا :" قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: من حدیث جابر قال بأس بھ
 فال یبقى یقبل الدجال حتى ینزل بذباب،:" وما یوم الخالص ؟ قال: قالوا" الخالص  یوم

فاسقة  بالمدینة مشرك وال مشركة وال كافر وال كافرة وال منافق وال منافقة وال فاسق وال
     ".إال خرج إلیھ، ویخلص المؤمنون، فذلك یوم الخالص

 
 كما جاء في حدیث علي بن أبي طالب   :الشدید من إحداث الحدث بالمدینة الترھیب

المدینة حرم من عیر إلى ثور :" م أنھ قالعنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسل رضي اهللا
 فیھا حدثًا أو آوى محدثًا فعلیھ لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعین، ال یقبل اهللا فمن أحدث

      ".منھ صرف وال عدل
  

 كما جاء في حدیث سعد بن أبي وقاص رضي   :بسوء الترھیب الشدید من إرادة أھلھا
ال یكید أھل المدینة أحد إال انماع :" علیھ وسلم یقولاهللا  سمعت النبي صلى: اهللا عنھ قال

      ".كما ینماع الملح في الماء
  

 عن ) 147(، ومسلم برقم (1876) كما أخرج البخاري برقم  :ُأروز اإلیمان إلى المدینة
إن اإلیمان لیأرز :" علیھ وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

  ". تأرز الحیة إلى جحرھاإلى المدینة كما 

 



144 

 

 حیث دعا بذلك   :وسلم لھا، وتمكن حبھا من قلوب المؤمنین حب النبي صلى اهللا علیھ
ثم : اهللا علیھ وسلم كما جاء في حدیث عائشة رضي اهللا عنھا وفیھ رسولنا الكریم صلى

" …اللھم حبب إلینا المدینة كحبنا مكة أو أشد:" اهللا علیھ وسلم قال رسول اهللا صلى
     .الحدیث

  
 قال رسول : عنھ قال كما جاء ذلك عن جابر رضي اهللا :تحریم صیدھا وقطع أشجارھا

المدینة ما بین ال بتیھا، ال  إن إبراھیم حرم مكة، وإني حرمت:" اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
    ". یقطع ِعَضاُھھا، وال یصاد صیدھا

  
 حدیث ابن عباس رضي اهللاكما جاء ذلك من    :تحریم لقطتھا إال لمن یرید تعریفھا 

 لكل نبي حرم وحرمي المدینة، اللھم:" قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عنھما قال
 إني أحرمھا بُحَرِمك أن ُیؤوى فیھا محدث وال یختلى خالھا وال یعضد شوكھا وال تؤخذ

     ". لقطتھا إال لمنشد
  

 بن عمر رضي اهللا عنھما أن اهللا كما في حدیث عبد   :فضل الموت بالمدینة حرسھا اهللا 
بالمدینة فلیفعل، فإني أشفع لمن  من استطاع أن یموت:" النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

ففي ھذا األمر والقول الصریح لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، یبین صراحة   ".مات بھا
ن رسول اهللا صلى على المكانة العالیة التي تتمتع بھا المدینة عن سائر البلدان والمدن، وأ

اهللا علیھ وسلم یحقق الشفاعة فیمن یموت بھا، ویا لھا من مكانة عالیة اختصت بھا ھذه 
المدینة المباركة من دعوات الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم، وبركات اهللا عز وجل 

  . لھا وتحقیقھ فیھا وعده
  

 كما أخرج مسلم في   :رووقایتھ بإذن اهللا تعالى من السّم والسح فضل التصبح بتمرھا
من حدیث سعد بن أبي وقاص أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  (2047) صحیحھ برقم

وفي ". تمرات مما بین البتیھا حین یصبح لم یضره سم حتى یمسي  من أكل سبع:" قال
وأخرج برقم " تمرات عجوة لم یضره ذلك الیوم سم وال سحر  من تصبح بسبع" لفظ 

إن في :" عنھا أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال ة رضي اهللاعن عائش) 2048(
  ".تریاق أول الُبكرة عجوة العالیة شفاًء، أو إنھا

  
 ال یصبر أحد :( قال صلى اهللا علیھ وسلم: فضل مجاورة المدینة المنورة واإلقامة فیھا

ل على المكانة ، ھذا ید)على ألوائھا وجھدھا، إال كنت لھ شفیعا أو شھیدا یوم القیامة 
العظیمة التي اختصت بھا المدینة المنورة عن سائر البلدان والمدن، وإال لما كان النبي 
صلوات اهللا وسالمھ علیھ قد خصھا بھذه المكانة في أن الصابر على التعایش بین 
ظروفھا التي تمر بھ في ھذه الحیاة، إال وكان النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ شفیعا أو 

فقد ثبت أن اإلقامة والمجاورة فیھا لھ من الخصال التي ال تعد وال . لھ یوم القیامةشھیدا 
تحصى ومن الصفات التي یحملھا طالب العیش فیھا، أال وإن الذین یطلبون العیش فیھا 

عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ . ومجاورتھا قد خصھم بذلك النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم
من جاء مسجدي ھذا لم یأتھ إال بخیر :(  علیھ وسلم یقولسمعت النبي صلى اهللا: قال

یتعلمھ أو یعلمھ، فھو بمنزلة المجاھد في سبیل اهللا، ومن جاء لغیر ذلك فھو بمنزلة 
فقد حرص الرسول الكریم علیھ أتم الصالة وأفضل ). الرجل جاء ینظر إلى متاع غیره 

للعلم أو متعلمھ كي تحصل لھ الدرجات التسلیم على أن یكون القادم إلى ھذه المدینة طالبا 
  . العظیمة و تكتب لھ المنزلة العظیمة التي یحصل علیھا المجاھدون في سبیل اهللا تعالى
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  :آداب اإلقامة في المدینة: ثالثا

  
إن من وفقھ اهللا لسكنى ھذه المدینة المباركة الطیبة علیھ أن یستشعر أنھ ظفر بنعمة عظیمة ومّنة 

 على ھذه النعمة ویحمده على ھذا الفضل واإلحسان وعلیھ أن یستشعر أن جسیمة فیشكر اهللا
كثیرین من سكان المعمورة یشتد شوقھم إلى أن یظفروا بالوصول إلى مكة والمدینة والبقاء فیھما 
ولو فترة یسیرة، وفیھم من یجمع النقود القلیلة بعضھا إلى بعض سنوات طویلة لتتحقق لھ ھذه 

  :ى ھذه المدینة آدابا منھا األمنیة وإّن لسكن
  أن یكون المسلم في ھذه المدینة المباركة قدوة حسنة في الخیر ألنھ یقیم في بلد شع منھ

النور وانطلق منھ الھداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة فیجد من یفد إلى ھذه المدینة في 
فیعود إلى بلده ساكنیھا القدوة الحسنة واالتصاف بالصفات الكریمة واألخالق العظیمة 

متأثرا مستفیدا لما شاھده من الخیر والمحافظة على طاعة اهللا وطاعة رسولھ صلى اهللا 
علیھ وسلم، وكما أن الوافد إلى ھذه المدینة یستفید خیرا وصالحا بمشاھدة القدوة الحسنة 
في ھذا البلد المبارك فإن األمر یكون بالعكس عندما یشاھد في المدینة من ھو على 

  .ف ذلك فبدال من أن یكون مستفیدا حامدا یكون متضررا ذاماخال
  أن یتذكر المسلم وھو في ھذه المدینة أنھ في أرض طیبة ھي مھبط الوحي ومأرز اإلیمان

ومدرج الرسول الكریم صلى اهللا علیھ وسلم وصحابتھ الكرام من المھاجرین واألنصار 
امة والتزام بالحق والھدى فیحذر درجوا على ھذه األرض وتحركوا فیھا على خیر واستق

أن یتحرك علیھا تحركا یخالف تحركھم بأن یكون تحركھ فیھا على وجھ یسخط اهللا عز 
  . وجل ویعود علیھ بالمضرة والعاقبة الوخیمة في اآلخرة

 
 روى . أن یحب المسلم ھذه المدینة لفضلھا ولمحبة النبي صلى اهللا علیھ وسلم إیاھا

نس رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا قدم البخاري في صحیحھ عن أ
  .من سفر فنظر إلى جدرات المدینة أوضع راحلتھ وإن كان على دابة حركھا من حبھا

  أن یحرص المسلم على أن یكون مستقیما على أمر اهللا ملتزما بطاعة اهللا وطاعة رسولھ
صي فإن الحسنات في ھذه المدینة صلى اهللا علیھ وسلم شدید الحذر من أن یقع في المعا
  . لھا شأن عظیم والبدع والمعاصي فیھا ذات خطر كبیر

  أن یحرص المسلم في ھذه المدینة على أن یكون لھ نصیب كبیر من تجارة اآلخرة التي
تكون األرباح فیھا أضعافا مضاعفة وذلك بأن یصلي ما أمكن من الصلوات في مسجد 

َصَلاٌة ِفي «: حصل األجر العظیم الموعود بھ في قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لی
  .رواه البخاري ومسلم» َمْسِجِدي َھَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصَلاٍة ِفیَما ِسَواُه ِإلَّا الَمْسِجَد الَحَراَم

  أن یحذر من وفقھ اهللا لسكنى المدینة أن یحدث فیھا حدثا أو یؤوي محدثا فیتعرض للعن
الَمِدیَنُة َحَرٌم َما َبْیَن َعْیٍر ِإَلى َثْوٍر «: صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال  ألنھ ثبت عن الرسول

رواه . »َمْن َأْحَدَث ِفیَھا َحَدًثا َأْو َءاَوى ُمْحِدًثا َفَعَلْیِھ َلْعَنُة اهللا َوالَمَلاِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن
من حدیث علي رضي ومسلم من حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ وھو في الصحیحین 

  . اهللا عنھ
  أن ال یتعرض في المدینة لقطع شجر أو اصطیاد صید لما ورد في ذلك من األحادیث عن

ِإنَّ ِإْبَراِھیَم َحرََّم َمكََّة َوِإنِّي َحرَّْمُت الَمِدیَنَة َما َبْیَن «: الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كقولھ 
وروى مسلم أیضا من حدیث . رواه مسلم. »ا ُیَصاُد َصْیُدَھاَلاَبَتْیَھا َلا ُیْقَطُع ِعَضاُھَھا َوَل

ِإنِّي ُأَحرُِّم َما َبْیَن َلاَبَتِي الَمِدیَنِة «: سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال 
وفي الصحیحین عن عاصم بن سلیمان األحول أنھ . »َأْن ُیْقَطَع ِعَضاُھَھا َأْو ُیْقَتَل َصْیُدَھا
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أحّرم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم المدینة؟، قال نعم، ما بین كذا إلى : لت ألنسق: قال
وفي . كذا ال یقطع شجرھا من أحدث فیھا حدثا فعلیھ لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعین

لو رأیت الظباء بالمدینة ترتع ما : الصحیحن عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أنھ كان یقول
، والمراد بالشجر »َما َبْیَن َلاَبَتْیَھا َحَراٌم«: اهللا صلى اهللا علیھ وسلمذعرتھا، قال رسول 

الذي یحرم قطعھ ھو الذي أنبتھ اهللا عز وجل، أما ما زرعھ الناس وغرسوه فإن لھم 
  . قطعھ

  أن یصبر المسلم على ما یحصل لھ فیھا من ضیق عیش أو بالء أو ألواء لقولھ صلى اهللا
َلا َیْصِبُر َعَلى َلْأَواِء الَمِدیَنِة َوِشدَِّتَھا «: ھریرة رضي اهللا عنھ  علیھ وسلم من حدیث أبي

، رواه مسلم، وفي صحیح مسلم »َأَحٌد ِمْن ُأمَِّتي ِإلَّا ُكْنُت َلُھ َشِفیًعا َیْوَم الِقَیاَمِة َأْو َشِھیًدا
في الجالء أیضا أن أبا سعید مولى المھري جاء أبا سعید الخدري لیالي الحرة فاستشاره 

من المدینة وشكى إلیھ أسعارھا وكثرة عیالھ وأخبره أنھ ال صبر لھ على جھد المدینة 
ویحك ال ءامرك بذلك إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : وألواءھا فقال لھ 

  .إذا كان مسلما» الِقَیاَمِةَلا َیْصِبُر َأَحٌد َعَلى َلْأَواِئَھا َفَیُموَت ِإلَّا ُكْنُت َلُھ َشِفیًعا َیْوَم «: یقول 
  أن یستشعر المسلم وھو في ھذه المدینة أنھ في بلد شع منھ النور وانتشر العلم النافع إلى

أنحاء المعمورة، فیحرص على تحصیل العلم الشرعي الذي یسیر بھ على بصیرة ویدعو 
ھ وسلم، إلیھ غیره على بصیرة السیما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول صلى اهللا علی

َمْن «: لحدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أنھ سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول 
ِلَك َدَخَل َمْسِجَدَنا َھَذا َیَتَعلَُّم َخْیًرا َأْو ُیَعلُِّمُھ َكاَن َكالُمَجاِھِد ِفي َسِبیِل اهللا َوَمْن َدَخَلُھ ِلَغْیِر َذ

  .رواه أحمد وابن ماجھ وغیرھما .»َكاَن َكالنَّاِظِر ِلَما َلْیَس َلُھ
 فیقول أنا من سكان المدینة فأنا على خیر. أن ال یغتر ساكن لمدینة بكونھ أنھ من سكانھا .

فإن مجرد السكنى إذا لم یكن معھا عمل صالح واستقامة على طاعة اهللا ورسولھ وبعد 
أن سلمان  عن الذنوب والمعاصي ال یغنیھ شیئا من عذاب اهللا وفي موطأ اإلمام مالك

وھو . إن األرض ال تقدس أحدا وإنما یقدس اإلنسان عملھ: الفارسي رضي اهللا عنھ قال 
سورة [﴿إنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْمِ﴾ : خبر مطابق للواقع وقد قال اهللا عز وجل 

ار ومن المعلوم أن المدینة في مختلف العصور فیھا األخیار وفیھا األشر]. 13/الزخرف
فاألخیار تنفعھم أعمالھم واألشرار لم تقدسھم المدینة ولم ترفع من شأنھم وھذا كالنسب 
فمجرد كون اإلنسان نسیبا من دون عمل صالح فإن ذلك ال ینفعھ عند اهللا لقولھ صلى اهللا 

فمن أخره . رواه مسلم في صحیحھ. »َوَمْن َبطََّأ ِبِھ َعَمُلُھ َلْم ُیْسِرْع ِبِھ َنَسُبُھ«: علیھ وسلم
  .عمل عن دخول الجنة لم یكن نسبھ ھو الذي یسرع بھ إلیھا

  أن یحذر إیذاء أھلھا فإن إیذاء المسلمین بال حق في كل مكان حرام ولكنھ في المدینة أشد
سمعت النبي : فقد روى البخاري في صحیحھ عن سعد أبي وقاص رضي اهللا عنھ أنھ قال

َأْھَل الَمِدیَنِة َأَحٌد ِإلَّا اْنَماَع َكَما َیْنَماُع الِمْلُح ِفي  َلا َیِكیُد«: صلى اهللا علیھ وسلم یقول 
قال رسول اهللا : ، وروى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أنھ قال »الَماِء

َیُذوُب َأَذاَبُھ اهللا َكَما  -یعني المدینة-َمْن َأَراَد َأْھَل َھِذِه الَبْلَدِة ِبُسوِء «: صلى اهللا علیھ وسلم 
  .»الِمْلُح ِفي الَماِء
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  السادس عشرالمبحث 
على المسلم نفسیا  لمدینة المنورةتأثیر زیارة ا

  وخلقیا واجتماعیا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



148 

 

على المسلم نفسیا وخلقیا  لمدینة المنورةاتأثیر زیارة  :السادس عشرالمبحث 
  واجتماعیا

  

  
 :مسلم للمدینة المنورةاآلثار النفسیة المترتبة على زیارة ال) أ(
  

والتي من  اآلثار النفسیةومعالمھا العدید من  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب
  :أبرزھا

  
 على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب :راحة نفسیةالخشوع والسكینة والشعور بال - 1

بأشرف جوار وأكرم نعم ، ولما ال وھو یراحة نفسیةالخشوع والسكینة وومعالمھا الشعور بال
فالمسلم وھو في المدینة تغشاه أنوار وحالة من . ضیافة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: ضیافة

الراحة النفسیة والسعادة والطمأنینة والشعور بأنھ بجانب أعظم سند وأحب حبیب أال وھو 
البصر وعندما یحین  المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم ألجل ذلك فان الوقت أیاما ولیالي یمر كلمح

أوان الرحیل والتودیع یحزن القلب ویشق علیھ الفراق وتدمع العین ویمني المسلم نفسھ بعودة بل 
عودات وعودات یتشرف فیھا بالوقوف بین یدي أعظم مخلوق وأكرم موجود من أرسلھ اهللا 

 .رحمة للعالمین وجعلھ بالمؤمنین رؤوفا رحیما
  
ومعالمھا الشعور بالسعادة وذلك  ى زیارة المسلم للمدینة المنورةعل یترتب :الشعور بالسعادة - 2

  :لمآثرھا العظیمة والتي منھا
 فالمسلم  ضیافة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: جوار وأكرم ضیافة النعیم بأشراف ،

  .بأنھ بجانب أعظم سند وأحب حبیب أال وھو المصطفى صلى اهللا علیھ وسلمیشعر 
  على ترعة من ترع الجنةحبھ ویحبنا، والذي یقع الذي ن جبل أحدوجود.  
  وادي العقیق واٍد مباركوجود.  
  على ترعة من ترع الجنةوالذي یقع وادي بطحان وجود .  
 من آبار الجنةوالذي یعد بئر غرس  وجود . 
 من خرج على طھٍر من بیتھ یرید المسجد النبوي الشریف كان بمنزلة حجة. 
 أحد المساجد الثالثة التي بناھا أنبیاء وھي  علیھ وسلم مسجد الرسول الكریم صلى اهللا

َلا ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإلَّا ِإَلى َثَلاَثِة َمَساِجَد، الَمْسِجِد الَحَراِم « التي ال تشد الرحال للصالة إال إلیھا
بمعنى ال مزیة بمضاعفة الثواب في  رواه البخاري» َوَمْسِجِدي َھَذا َوالَمْسِجِد اَألْقَصى

لصالة في المساجد إال في ھذه الثالثة وأیضا جاء ما یدل على فضل الصالة فیھ وأنھا ا
َصَلاٌة ِفي َمْسِجِدي َھَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف «: خیر من ألف صالة قال صلى اهللا علیھ وسلم 

  .رواه البخاري ومسلم» َصَلاٍة ِفیَما ِسَواُه ِإلَّا الَمْسِجَد الَحَراَم
  لمدینة المنورةاألماكن التي صلى بھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في اوجود الكثیر من 

  .الخ......مثل المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد القبلتین
  استجابة الدعاء في األماكن التي استجیب الدعاء فیھا للنبي صلى اهللا علیھ وسلم، عند

ند المنبر، مسجد الفتح، أسطوانة السیدة عائشة رضي اهللا عنھا، أو أسطوانة المصحف، ع
  .وغیرھا.... ومسجد السقیا، ومسجد المصلى

 جعل بعض أرضھا وجبالھا وأودیتھا وآبارھا وثمارھا من الجنة . 
 جعل تمرھا شفاء .  
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 من قصد المسجد النبوي الشریف للتعلیم أو التعلم كان بمنزلة المجاھد في سبیل اهللا.  
 ینمن مات بالمدینة من المسلمین بعث من اآلمن.  
 الخ...مضاعفة ثواب األعمال الصالحة فیھا، من صالة وصیام وصدقة.  
 یئس الشیطان أن یعبد فیھا. 
  المسجد النبوي الشریف ، كتبت لھ بمن صلى فیھ أربعین صالة ال تفوتھ منھا صالة

 .براءة من النار ، ونجاة من العذاب ، وبرئ من النفاق
  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : أنھ قال فضل الصالة في مسجد قباء فعن سھل بن حنیف

رواه » َمْن َتَطھََّر ِفي َبْیِتِھ ُثمَّ َأَتى َمْسِجِد ُقَباٍء َفَصلَّى ِفیِھ َصَلاًة َكاَن َلُھ َأْجُر ُعْمَرٍة«: وسلم 
كان النبي یأتي «: وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما أنھ قال . بن ماجة وغیره

  .رواه البخاري ومسلم» ا وراكبا ویصلي فیھ ركعتینمسجد قباء كل سبت ماشی
 فَعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َزْیِد ْبِن  ،اوجود البركة فیھا، وفي صاعھا، ومدھا، ومكیالھا، وثمره

كََّة ِإنَّ ِإْبَراِھیَم َحرََّم َم' : َعاِصٍم رضي اهللا عنھ ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل 
َوِإنِّي َدَعْوُت ِفي َصاِعَھا َ ، َوَدَعا ِلَأْھِلَھا ، َوِإنِّي َحرَّْمُت اْلَمِدیَنَة َكَما َحرََّم ِإْبَراِھیُم َمكَّة

   . َوُمدَِّھا ِبِمْثَلْي َما َدَعا ِبِھ ِإْبَراِھیُم ِلَأْھِل َمكََّة رواه مسلم
  اللَُّھمَّ َباِرْك «: صلى اهللا علیھ وسلم ومن ذلك قولھ ،كثرة دعائھ صلى اهللا علیھ وسلم لھا

  .رواه مسلم. »َلَنا ِفي َثَمِرَنا َوَباِرْك َلَنا ِفي َمِدیَنِتَنا َوَباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَنا َوَباِرْك َلَنا ِفي ُمدَِّنا
 طیب العیش بھا. 
  ُز ِإَلى الَمِدیَنِة َكَما ِإنَّ اِإلیَماَن َلَیْأِر«: أن اإلیمان یأرز إلیھا كما قال صلى اهللا علیھ وسلم

رواه البخاري ومسلم، ومعنى ذلك أن اإلیمان یتجھ إلیھا . »َتْأِرُز الَحیَُّة ِإَلى ُجْحِرَھا
ویكون فیھا والمسلمون یأّمونھا ویقصدونھا یدفعھم إلى ذلك اإلیمان ومحبة ھذه البقعة 

 .المباركة التي حرمھا اهللا عز وجل
 لیھ وسلم أنھ وصفھا بأنھا قریة تأكل القرى، قال صلى اهللا ما جاء عن النبي صلى اهللا ع

یعني أمر بالھجرة إلى ھذه القریة التي تأكل » ُأِمْرُت ِبَقْرَیٍة َتْأُكُل الُقَرى«: علیھ وسلم 
القرى یقولون لھا یثرب وھي المدینة، رواه البخاري ومسلم فقولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

علیھا وتكون الغلبة لھا على غیرھا من القرى وھذا قد تأكل القرى ُفسرت بأنھا تنتصر 
حصل فتغلب ھذه المدینة على غیرھا من المدن قد تم بأن انطلق منھا الھداة المصلحون 
والفاتحون وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربھم، فدخل الناس في دین اهللا 

مدینة المباركة، مدینة عز وجل وكل خیر حصل ألھل األرض فإنما خرج من ھذه ال
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم فكونھا تأكل القرى یصدق على كون االنتصار لھا على 
غیرھا من المدن كما حصل ذلك في الصدر األول ومع الرعیل األول من أصحاب 

 .رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدین
 طورة اإلحداث فیھا عندما بین حرمتھا أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بین عظم شأنھا وخ

الَمِدیَنُة َحَرٌم َما َبْیَن َعْیٍر ِإَلى َثْوٍر َمْن َأْحَدَث ِفیَھا َحَدًثا َأْو َءاَوى ُمْحِدًثا َفَعَلْیِھ َلْعَنُة «: قال 
 .رواه البخاري ومسلم. »اهللا َوالَمَلاِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن

  َعَلى َأْنَقاِض «: قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم . الدجالأنھا ال یدخلھا الطاعون وال
  .رواه البخاري ومسلم. »الَمِدیَنِة َمَلاِئَكٌة َلا َیْدُخُلَھا الطَّاُعوُن َوَلا الدَّجَّاُل

  
المسلم مطمئن إلى حمایة اهللا لھ، فقد جعل اهللا علیھ حافًظا یحفظھ  :الثبات والصالبةالشعور ب - 3

لھ معقبات من بین یدیھ ومن خلفھ یحفظونھ  : ن ومن كل شر ، لقولھ تعالىمن الجن والشیاطی
أن ومعالمھا  ،لذا یترتب على زیارة المسلم للمدینة المنورة]11آیة : سورة الرعد [ من أمر اهللا

یكون ثابتا ال تزعزعھ الحوادث ویستسھل كل صعب بقلب مطمئن بقضاء الّلھ وقدره ، ویتمسك 
واطن الخطر ، وقور ال یخرج عن طوره ، شاكرا لربھ قانعا برزقھ ، یؤثر بعروة الصبر في م
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وصحابتھ  - صلى اهللا علیھ وسلم - الكریم مقتدیا في ذلك بالرسول راحة اآلخرین على راحتھ
والتي تبدو في الكثیر من عالم المدینة المنورة مثل موقعة احد  رضي اهللا عنھم-الكرام 
عز وجل، كم یعد دلیل  - لیل كمال اإلیمان وحسن التوكل على اهللاویعد الثبات د. الخ ..والخندق

قوة النفس ورباطة الجأش ،وتمكن حب العقیدة والصبر علیھا وعلى تكالیفھا حتى الممات تأٍس 
رضي اهللا عنھم، فالثبات ھو من السبل -وصحابتھ الكرام  - صلى اهللا علیھ وسلم -بالرسول الكریم

َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا َلْوَلا  :یات القرآنیة الواردة في الثبات قولھ تعالى ومن اآل. الھادیة إلى الجنة
. ]32آیة : سورة الفرقان[ ُنزَِّل َعَلْیِھ اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِھ ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتیًلا

ُیَثبُِّت الّلُھ الَِّذیَن آَمُنوْا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اآلِخَرِة َوُیِضلُّ الّلُھ  :وقولھ تعالى 
ُقْل َنزََّلُھ ُروُح اْلُقُدِس ِمن : وقولھ تعالى. ]27آیة : سورة إبراھیم[  الظَّاِلِمیَن َوَیْفَعُل الّلُھ َما َیَشاء

من األحادیث .]102آیة : سورة النحل[ ِلُیَثبَِّت الَِّذیَن آَمُنوْا َوُھًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمیَنرَّبَِّك ِباْلَحقِّ 
رضي اهللا،  فعن النواس بن سمعان الكالبي - الواردة في الثبات حدیث النواس بن سمعان الكالبي 

قلب إال بین ما من : (یقول - صلى اهللا علیھ وسلم- سمعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنھ-
صلى اهللا علیھ -وكان رسول اهللا ). إصبعین من أصابع الرحمن إن شاء أقامھ وإن شاء أزاغھ

  ).یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینك: (یقول -وسلم
 
یترتب على اتصاف المؤمن بالثبات والصالبة السابق ذكره أن یكون  :الثقة بالنفس الشعور ب - 4

ا ال تزعزعھ الحوادث ویستسھل كل صعب بقلب مطمئن بقضاء الّلھ المؤمن واثقا من نقسھ ثابت
  .وقدره

  
ھي من عالمات المؤمن بالمالئكة  الرئیسیة التي یتمكن من خاللھا  قوة اإلرادة : قوة اإلرادة - 5

من كبح شھواتھ والسیطرة على غرائزه ، فاإلنسان بال إرادة كالسفینة بال بوصلة سرعان ما 
اإلرادة ھي الخیط المتین الذي یكبح جموح النفس ویمّكنھا من السیطرة على تنحرف عن المسیر ف

 !فمن یفتقد اإلرادة ـ إذن ـ یكون حالھ كقارب تمزقت حبال مرساتھ في بحر ھائج مائج .رغباتھا
ِض ۚ َوَلُھۥ َمن ِفى ٱلسََّمَٰوِٰت َوٱْلَأْر : قال سبحانھ تعالى في كتابة العزیز  :االستغالل األمثل للزمن

سورة  [  َوَمْن ِعنَدُهۥ َلا َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِھۦ َوَلا َیْسَتْحِسُروَن ُیَسبُِّحوَن ٱلَّْیَل َوٱلنََّھاَر َلا َیْفُتُروَن
ومعالمھا  االقتداء بالرسول  ،لذا یترتب على زیارة المسلم للمدینة المنورة] 20-19آیة  : األنبیاء

التزامھم بالنظام وحرصھم على قضاء الوقت في عبادة ابتھ الكرام فى وصحصلى اهللا علیھ وسلم 
اهللا إلى أن یقتدي بھم المسلم في عبادتھ  ، فیقّسم أوقاتھ بین العبادة الحقة والعمل المثمر واللذَّة 

  .المباحة 

من  محفوظة ألنھایترتب على زیارة المسلم للمدنیة المنورة شعوره باألمن :الشعور باألمن  - 6
لیس من بلد إال سیطؤه الدجال إال مكة والمدینة، :" مالك مرفوعًا كما جاء في حدیث أنس بناهللا، 

نقب إال علیھ المالئكة صافین یحرسونھا ثم ترجف المدینة بأھلھا ثالث رجفات  لیس لھ من نقابھا
 صلى قال رسول اهللا: أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال كما جاء عن ،"اهللا كل كافر ومنافق فیخرج

      ".مالئكة ال یدخلھا الطاعون وال الدجال على أنقاب المدینة:" اهللا علیھ وسلم

حرم رسول اهللا ، ودار ھجرتھ ، ومھبط وحیھ ، ومثواه بعد موتھ المنورة وتعد المدنیة 
، بھا قامت دولة اإلسالم ، وانتشر منھا نور الھدایة إلى جمیع بقاع األرض ، وھي أفضل البقاع 

قد وردت العدید من األحادیث النبویة التي توضح ذلك، وة ، من أرادھا بسوء أذابھ اهللا ، بعد مك
َسْعًدا فقد َحدََّثَنا ُحَسْیُن ْبُن ُحَرْیٍث َأْخَبَرَنا اْلَفْضُل َعْن ُجَعْیٍد َعْن َعاِئَشَة ِھَي ِبْنُت َسْعٍد َقاَلْت َسِمْعُت 
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ِبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل َالَیِكیُد َأْھَل اْلَمِدیَنِة َأَحٌد ِإَالاْنَماَع َكَما َرِضي اللَُّھ َعْنُھ َقاَل َسِمْعُت النَّ
 .َیْنَماُع اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء   رواه البخاري 

اْبُن ُنَمْیٍر َحدََّثَنا َأِبي َحدََّثَنا َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُنَمْیٍر ح و َحدََّثَنا 
َم ِإنِّي ُأَحرُِّم ُعْثَماُن ْبُن َحِكیٍم َحدََّثِني َعاِمُر ْبُن َسْعٍد َعْن َأِبیِھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّ

َتَل َصْیُدَھا َوَقاَل اْلَمِدیَنُة َخْیٌر َلُھْم َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن َما َبْیَن الَبَتِي اْلَمِدیَنِة َأْن ُیْقَطَع ِعَضاُھَھا َأْو ُیْق
َھا َوَجْھِدَھا َالَیَدُعَھا َأَحٌد َرْغَبًة َعْنَھا ِإَالَأْبَدَل اللَُّھ ِفیَھا َمْن ُھَو َخْیٌر ِمْنُھ َوَالَیْثُبُت َأَحٌد َعَلى ْألَواِئ

َیْوَم اْلِقَیاَمِة و َحدََّثَنا اْبُن َأِبي ُعَمَر َحدََّثَنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَیَة َحدََّثَنا ُعْثَماُن ِإَالُكْنُت َلُھ َشِفیًعا َأْو َشِھیًدا 
لَُّھ َعَلْیِھ ْبُن َحِكیٍم اْلَأْنَصاِريُّ َأْخَبَرِني َعاِمُر ْبُن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َعْن َأِبیِھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى ال

َالَأَذاَبُھ َم َقاَل ُثمَّ َذَكَر ِمْثَل َحِدیِث اْبِن ُنَمْیٍر َوَزاَد ِفي اْلَحِدیِث َوَالُیِریُد َأَحٌد َأْھَل اْلَمِدیَنِة ِبُسوٍء ِإَوَسلَّ
  .اللَُّھ ِفي النَّاِر َذْوَب الرََّصاِص َأْو َذْوَب اْلِمْلِح ِفي اْلَماِء  رواه مسلم 

ِتٍم َوِإْبَراِھیُم ْبُن ِدیَناٍر َقاَالَحدََّثَنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد ح و َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن َحا
ُیَحنََّس َعْن  َراِفٍع َحدََّثَنا َعْبُد الرَّزَّاِق ِكَلاُھَما َعِن اْبِن ُجَرْیٍج َأْخَبَرِني َعْبُد اللَِّھ اْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن

ْیِھ َوَسلََّم َمْن ِد اللَِّھ اْلَقرَّاِظ َأنَُّھ َقاَل َأْشَھُد َعَلى َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَُّھ َقاَل َقاَل َأُبو اْلَقاِسِم َصلَّى اللَُّھ َعَلَأِبي َعْب
  َماِء رواه مسلمَأَراَد َأْھَل َھِذِه اْلَبْلَدِة ِبُسوٍء َیْعِني اْلَمِدیَنَة َأَذاَبُھ اللَُّھ َكَما َیُذوُب اْلِمْلُح ِفي اْل

ٍد َعْن َحدََّثَنا َعفَّاُن َحدََّثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَیاٍد َأْنَبَأَنا ُعْثَماُن ْبُن َحِكیٍم َحدََّثِني َعاِمُر ْبُن َسْع
اْلَمِدیَنِة َكَما َحرََّم ِإْبَراِھیُم  َأِبیِھ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإنِّي ُأَحرُِّم َما َبْیَن الَبَتِي

ُھ َخْیًرا ِمْنُھ َحَرَمُھ َالُیْقَطُع ِعَضاُھَھا َوَالُیْقَتُل َصْیُدَھا َوَالَیْخُرُج ِمْنَھا َأَحٌد َرْغَبًة َعْنَھا ِإَال َأْبَدَلَھا اللَّ
َحٌد ِبُسوٍء ِإَالَأَذاَبُھ اللَُّھ َذْوَب الرََّصاِص ِفي النَّاِر َأْو َواْلَمِدیَنُة َخْیٌر َلُھْم َلْو َكاُنوا َیْعَلُموَن َوَالُیِریُدُھْم َأ

  . َذْوَب اْلِمْلِح ِفي اْلَماِء رواه اإلمام احمد في مسنده
  
  :اآلثار االجتماعیة المترتبة على زیارة المسلم للمدینة المنورة) ب(

والتي آلثار االجتماعیة اومعالمھا العدید من  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب
  :من أبرزھا

 
 یتعلم المسلم من  :الكرم والجود واإلیثار والفداء والنصرة والعفةاالتصاف التسامح و

الكرم والجود واإلیثار والفداء والنصرة زیارتھ للمدینة المنورة ومعالمھا التسامح و
ر إلیھم من إخوانھم أھلھا من األنصار الذین أووا ونصروا وأحبوا من ھاجاقتداء ب والعفة

وآثروھم على أنفسھم وأكرموا وفادتھم واحتضنوا الرسول الكریم علیھ الصالة والسالم 
وضربوا أروع األمثلة في الكرم . والذین جاؤوا معھ والمؤمنین الذین آمنوا بھ واتبعوه

  .والجود واإلیثار والفداء والنصرة والعفة
  ومعالمھا زیارة المسلم للمدینة المنورةعلى  یترتب :المسلم آلداب الزیارةمالزمة 

إنھا لحظات ال تنسى من عمر اإلنسان تلك التي یقضیھا في آلداب الزیارة، تھمالزم
ضیافة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو الشك ملتزم بكل ما ینبغي من األدب والوقار 

عن مظاھر واالحترام في كل ما یأتیھ من أقوال وأفعال وتصرفات وھو الشك معرض 
اللغو والرفث والفسوق والعصیان شاغل وقتھ بالذكر والدعاء والتسبیح والصالة على 
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسالم وسؤال اهللا ودعائھ والضراعة لھ سبحانھ وتعالى 
بتحقیق كل ما یرضي اهللا دنیا وآخرة فذلك موطن یستجاب فیھ الدعاء وال یرد فیھ 

  .الطلب
 ومعالمھا تعلم الصبر  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب :ائدالصبر وتحمل الشد

المدینة المنورة التي درج على زیارتھا حجیج بیت اهللا الحرام وتحمل الشدائد وذلك الن 
سواء قبل أداء المناسك أو بعد ذلك أھل لكل ھذه الفضائل والخصوصیات فقد اختارھا 
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یھ ومھبطا للوحي ومثوى ومالذا للمؤمنین الذین اهللا تبارك وتعلى مھاجرا ومستقرا لنب
فروا بدینھم من ویالت قریش فعوض اهللا تبارك وتعالى لنبیھ وأصحابھ في المدینة 
الخوف أمنا والضعف قوة والجزع طمأنینة فكان محیا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ئم معلوم بالیقین دون فیھا ومماتھ فیھا وقبره علیھ الصالة والسالم في مسجده ومدینتھ قا
 .سائر قبور المرسلین واألنبیاء علیھم السالم

 ومعالمھا وبصفة خاصة جبل احد  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب :شجاعةال
النظر إلى ذلك الجبل الشامخ ومقبرة البقیع ، ویعلم كیف كانت شجاعة الصحابة الكرام ،ف

اإلسالم غزوة أحد التي برھن فیھا رسول  جبل أحد الذي شھد غزوة من أعظم غزوات
: اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن شجاعة منقطعة النظیر، حیث كان في قلب المعركة یردد

أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب، جبل أحد الذي كان شاھدا على ھذه المعركة 
، وھناك العدید  بھالخالدة قال في حقھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أحد جبل یحبنا ونح

من المواقف التي تدل على شجاعة الرسول والتي نجدھا ظاھرة في العدید من المواقف 
  .المرتبطة بالعدید من المعالم الدینیة بالمدینة المنورة

 ن یتحبب إلى الناس ، ومعالمھا ا على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب :مداراة الناس
ن ال یعیش منعزًال خلف األسوار العالیة ، بل یتفاعل مع ویسعى لكسب رضاھم ، فالمؤم

الناس ویحرص على مداراتھم والترَّفق بھم ، وقد اعتبر الرسول األكرم 
 . مداراة الناس نصف اإلیمان ، والرفق بھم نصف العیش » : وسلم أّن وآلھ علیھ اهللا صلى

إذا أحب اهللا عبدًا  :قال وعن أبي ھریرة، رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم
إن : فینادي جبریل في أھل السماء .إن اهللا یحب فالنًا فأحببھ، فیحبھ جبریل: نادي جبریل

  رواه البخاري اهللا یحّب فالنًا فأحبوه، فیحبھ أھل السماء، ثّم یوضع لھ القبول في األرض
 ره المبادرة نحو شعوومعالمھا ھو  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب :المبادرة

فالمؤمن الواقعي ال یعرف الالمباالة بل یتحسس معاناة الناس . أبناء جنسھ وعالقتھ معھم
ویمد ید العون لھم ، ویقّدم العون للفقراء والمعوزین ویحرص على عدم الكشف عن 

  .شخصیاتھ، توخیا للثواب الجزیل على صدقة السر ، وُبعدا عن الریاء
 صى اإلسالم بالجار خیرًا في كثیر من اآلیات القرآنیة واألحادیث أو :اإلحسان إلى الجار

النبویة، وأوجب لھ حقوقًا كثیرة، تتعدد وتتنوع تبعًا لنوع العالقة والرابطة التي تجمع 
 : حیث یقول - صلى اهللا علیھ وسلم -اإلنسان بجاره، كما جاء في الحدیث عن النبي

حقان، وجار لھ ثالثة حقوق، فأما الجار الذي  جار لھ حق واحد، وجار لھ: الجیران ثالثة
لھ حق واحد فھو الجار الكافر، لھ علیك حق الجوار، وأما الجار الذي لھ حقان فجار 
مسلم، لھ حق الجوار واإلسالم، وأما الجار الذي لھ ثالثة حقوق فجار مسلم ذو رحٍم، لھ 

 - حدیث آخر أن رسول اهللا حق الجوار و اإلسالم والرحم أخرجھ اإلمام البزار، وجاء في
من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیحسن إلى جاره، ومن كان : قال - صلى اهللا علیھ وسلم

یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیكرم ضیفھ، ومن كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیقل خیرًا أو 
جار من اإلحسان إلى ال -صلى اهللا علیھ وسلم -وجعل الرسول لیسكت أخرجھ الشیخان

من یأخُذ عنِّي ھذه الكلمات فیعمل بھنَّ أو : عالمات اإلیمان لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم
 :قلت أنا یا رسول اهللا، فأخذ بیدي فعدَّ خمسًا فقال: ُیَعلِّم من یعمُل بھنَّ؟ فقال أبو ھریرة

اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم اهللا لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى 
جارك تكن مؤمنًا، وأحّب للناس ما تحّب لنفسك تكن مسلمًا، وال تكثر الضحك فإن كثرة 

وما من شك في أن اإلحسان إلى الجار ومعاملتھ . الضحك تمیت القلب أخرجھ الترمذي
معاملة حسنة، ورعایة حقوقھ وتحمل أذاه، یؤدي إلى حصول المحبة واأللفة والمودة بین 

 یستطیع االستغناء عن جاره في جمیع األحوال، فمن حق الجار أفراد المجتمع، فالجار ال
على جاره الّبر بھ، وتقدیم العون لھ في الشدة والرخاء، فیشاطره حزنھ، ویفرح لما 
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جعل اإلحسان إلى الجار عالمة على خیریة  - صلى اهللا علیھ وسلم -والنبي .یسره
خیر األصحاب «: -یھ وسلمصلى اهللا عل - اإلنسان وأمارة على صالحھ، من ذلك قولھ

أخرجھ  عند اهللا تعالى خیرھم لصاحبھ، وخیر الجیران عند اهللا تعالى خیرھم لجاره
  .الترمذي

  
  :اآلثار الخلقیة المترتبة على زیارة المسلم للمدینة المنورة) ج(
 

توجد عالقة وثیقة بین اإلیمان واألخالق ، فكّلما سما المؤمن في إیمانھ كّلما حسنت 
واألخالق ـ بدورھا ـ . وعلیھ فالمؤمن المتسلح بإیمان عمیق نجد أنھ یتصف بخلق رفیع أخالقھ

على  ویترتب .ھي السور الواقي الذي یصون المؤمن من التردي في مھاوي الضالل والرَّذیلة
  :والتي من أبرزھااآلثار الخلقیة ومعالمھا العدید من  زیارة المسلم للمدینة المنورة

  
على المداومة على طاعة اهللا  زیارة المسلم للمدینة المنورةتساعد :طاعة اهللا المداومة على -

  :ألسباب عدیدة من أھمھا
  جعل اهللا تبارك وتعالى ما بین بیتھ علیھ الصالة والسالم وما بین منبره روضة من

وكذلك فان منبر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على ترعة من ترع  ،ریاض الجنة
إن من صلى في مسجدي ھذا أربعین صالة كتب لھ براءة من النار وبراءة :وقال  ،الجنة

  .رواه الطبراني في األوسط من العذاب وبرئ من النفاق
  مسجد قباء یعدل عمرة صالة المسلم فيوان  
  رمضان في المدینة كصیام ألف شھر في ما سواھاالمسلم وان صیام  
 واھاوان صالة الجمعة في المدینة كألف صالة فیما س  
 استجابة الدعاء عند القبر الشریف.  
 وجوب شفاعتھ علیھ الصالة والسالم لمن زاره بھا.  
 أن المدینة تنفي خبثھا أنھا تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة.  
  وانھ علیھ الصالة والسالم یسمع سالم من سلم وصالة من صلى علیھ عند قبره الشریف

  ورده علیھ
 ى ما في مكة أضعافًامضاعفة البركة فیھا عل . 

  
أجمعت األمة ولم یشذ عن اإلجماع احد على أن من أعظم القربات إلى اهللا  :التقرب إلى اهللا -

ومن أحب الطاعات إلیھ أن یشد المسلم الرحال إلى مسجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في 
ال (علیھ الصالة والسالم المدینة المنورة وقد نصت على ذلك األحادیث الصریحة التي منھا قولھ 

الذي في مكة (والمسجد الحرام ) أي المسجد النبوي(مسجدي ھذا : تشد الرحال إال إلى ثالث
: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قالف، ) الذي في بیت المقدس(والمسجد األقصى ) المكرمة

سمعت : قال: قالسمعت أبا سعید رضى اهللا تعالى عنھ أربعا : أخبرني عبد الملك عن قزعة قال
من النبي وكان غزا مع النبي ثنتي عشرة غزوة حدثنا علي حدثنا سفیان عن الزھري عن سعید 
عن أبي ھریرة رضى اهللا تعالى عنھ عن النبي قال ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد 

 .الحرام ومسجد الرسول ومسجد األقصى رواه البخاري

في بیان ثواب الصالة في ھذه المساجد الثالثة، إذ الصالة في وقولھ علیھ الصالة والسالم 
المسجد الحرام تفضل بمائة ألف صالة في ما سواه والصالة في المسجد النبوي تفضل بألف 
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صالة الصالة في ما سواه والصالة في المسجد األقصى تفضل بخمسمائة صالة الصالة في ما 
دینة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قصد الصالة في وبذلك یتبین لنا أن شد الرحال إلى م.سواه

مسجدھا والمجاورة لصاحبھا علیھ الصالة والسالم والتردد على مزاراتھا وھي عدیدة وكثیرة من 
وھذا الفضل العظیم الذي أعطاه اهللا تبارك وتعالى للمدینة المنورة إنما  .أعظم القربات والطاعات

ارات منھا أنھا األرض التي اختارھا اهللا تبارك وتعالى لتكون استحقتھ لعدة أسباب وعوامل واعتب
  مھاجرا لرسول اهللا صلى الھ علیھ وسلم وألصحابھ الكرام 

حین ضاقت علیھم األرض بما رحبت وحینما سلطت علیھم قریش أذاھا وتعذیبھا فإن اهللا تبارك 
لتكون مستقرا ومنطلقا لدین  وتعالى اختار من بین بقاع األرض كلھا یثرب المدینة المنورة الحقا

اهللا وملجأ ومالذا للمؤمنین وھذا الشرف الذي خص بھ اهللا تبارك وتعالى المدینة المنورة باق إلى 
  .أن یرث اهللا األرض ومن علیھا وھو خیر الوارثین

 
إن یحل الزائر بحرم رسول اهللا صلى  :لرسول الكریم علیھ الصالة والسالملتقدیر والاإلجالل  -

علیھ وسلم حتى یعتریھ شعور من اإلجالل والتقدیر لھذا الرسول الكریم علیھ الصالة والسالم  اهللا
وال یملك إال أن یتفاعل مع كل من جاؤوا من كل صوب وحدب مختلفة ألوانھم وأجناسھم ولغاتھم 

نھ ومراتبھم في مجتمعاتھم ولكن الكل یزورون سائلین اهللا تبارك بلوغ المنى واإلحراز منھ سبحا
وھم یزورون مدینة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ویقفون بین  .وتعالى على الغفران والرضا

یدیھ علیھ الصالة والسالم یعتقدون جازمین بأنھم لن یعودوا خائبین وان المولى سبحانھ وتعالى 
 الذي یسر لھم سبیل الزیارة وذلل لھم الصعاب شرفھم بالوقوف بین یدي رسول اهللا صلى اهللا
علیھ وسلم والسالم علیھ سیتم نعمتھ علیھم ویكرم وفادتھم وسیشفع فیھم ساكن وصاحب الروضة 

  .والمنبر والمسجد علیھ الصالة والسالم
 
المسلم في ھذا المكان المشرف مجتھد غیر مقصر في سؤال الخیر یحاول  :االجتھاد في العبادة -

ل المسلمین والمسلمات في مشارق األرض العاجل واآلجل لھ وألھلھ وذوي أرحامھ وإخوانھ وك
إنھا لحظات ال تنسى من عمر اإلنسان تلك التي یقضیھا في ضیافة رسول اهللا صلى  ،ومغاربھا

  .فذلك موطن یستجاب فیھ الدعاء وال یرد فیھ الطلب،اهللا علیھ وسلم 
  
مواجھة رسول إن زیارة مدینة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والوقوف في  :الخشیة من اهللا -

اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والصالة في روضتھ والسالم على صاحبیھ أبي بكر وعمر رضي اهللا 
عنھما والسالم على أھل البقیع من الصحابة الكرام وأمھات المؤمنین وبنات رسول اهللا صلى اهللا 

أسھم سید علیھ وسلم وكل من دفن بالبقیع وأكرمھ اهللا بذلك والسالم على شھداء أحد وعلى ر
، یغرس في نفس المسلم الخشیة الشھداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

 .من اهللا
عدم ومعالمھا حرصھ على  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب :عدم اإلساءة إلى اآلخرین 

  .ربة ى نیل الثواب وعدم ضیاع األجر اإلساءة إلى اآلخرین
مقتدیا في  على التواضعومعالمھا حرصھ  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب :التواضع -

  .رضي اهللا عنھم-وصحابتھ الكرام  -صلى اهللا علیھ وسلم - الكریم ذلك بالرسول
  
إن یحل الزائر بحرم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى یعتریھ  :الدعوة بالصالح للمؤمنین -

ر لھذا الرسول الكریم علیھ الصالة والسالم وال یملك إال أن یتفاعل مع شعور من اإلجالل والتقدی
كل من جاؤوا من كل صوب وحدب مختلفة ألوانھم وأجناسھم ولغاتھم ومراتبھم في مجتمعاتھم 
ولكن الكل یزورون سائلین اهللا تبارك بلوغ المنى واإلحراز منھ سبحانھ وتعالى على الغفران 

  .للمؤمنین الدعوة بالصالح،ووالرضا 
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مقتدیا في ذلك على الصِّْدَق ومعالمھا حرصھ  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب :الصِّْدَق -

ضربوا أروع الذین رضي اهللا عنھم و-وصحابتھ الكرام  -صلى اهللا علیھ وسلم - الكریم بالرسول
فمن أبرز عالمات األمثلة في الصِّْدَق ، لذلك یجب على المؤمن عدم الكذب على اآلخرین، 

المؤمنین أنھم صادقون،فالصدق وحده ، لو تحقق في األمة ، لكان لھا شأن عظیم ، وتأملوا قول 
َعَلْیُكْم ِبالصِّْدِق ، َفِإنَّ الصِّْدَق َیْھِدي ِإَلى اْلِبرِّ ، َوِإنَّ اْلِبرَّ َیْھِدي « :  -صلى اهللا علیھ وسلم  -النبي 

اُل الرَُّجُل َیْصُدُق ، َوَیَتَحرَّى الصِّْدَق ، َحتَّى ُیْكَتَب ِعْنَد اِهللا ِصدِّیًقا ، َوِإیَّاُكْم ِإَلى اْلَجنَِّة ، َوَما َیَز
 َیْكِذُب ، َواْلَكِذَب ، َفِإنَّ اْلَكِذَب َیْھِدي ِإَلى اْلُفُجوِر ، َوِإنَّ اْلُفُجوَر َیْھِدي ِإَلى النَّاِر ، َوَما َیَزاُل الرَُّجُل

  .ومسلم البخاريرواه  اْلَكِذَب ، َحتَّى ُیْكَتَب ِعْنَد اِهللا َكذَّاًباَوَیَتَحرَّى 
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  نتائج الدراسة وتوصیاتھا: السابع عشرالمبحث 

   
  :نتائج الدراسة: أوال

  :یة إلى مجموعة من النتائج من أھمھاتوصلت الدراسة الحال
  

  الحبیبة ، طیبة( للمدینة من األسماء ما تجاوز العشرات أنأحصى المحققون من العلماء 
 ، قبة اإلسالم ، مأرز اإلیمان ، طابة ،الفتح  ،دار الھجرة، حرم رسول اهللا علیھ وسلم،

تدل كثرة األسماء على و )الخ....الشافیة ، الناجیة ، العروض ، ذات الحرار ، المختارة
  .شرف المسمى

  المدینة " في القرآن الكریم أربعة عشر مرة، أما ما قصد منھا " المدینة " ورد لفظ
  .مدینة المصطفى علیھ الصالة والسالم فكان في أربع مواضع" المنورة 

 ومقر  بالمملكة العربیة السعودیةمنطقة المدینة المنورة ھي إحدى المناطق اإلداریة  تعتبر
عبد العزیز بن ماجد بن عبد العزیز آل ویتولى إمارتھا األمیر  المدینة المنورةإمارتھا 

  .ثة من حیث المساحة، والخامسة من حیث عدد السكانوتأتي في المرتبة الثال سعود
  تعتبر المدینة المنورة واحة زراعیة تمتد على فسیح من األرض الخصبة تكتنفھا حرار

ذات حجارة سوداء نخرة ھي من بقایا الرواسب والطفوحات البركانیة وقد سمیت 
ھا وعذوبتھ باإلضافة تاریخیًا بالبتي المدینة المنورة، وتتمیز بخصوبة أرضھا ووفرة مائ

إلى إحاطة ھذه الواحة بمحمیات تضاریسیة طبیعیة تمثل في مجموعھن الجبال 
 . والھضاب واألودیة

  أن األرض الیابسة التي تقوم علیھا المدینة المنورة، تنحدر تدریجیًا وبصفة عامة من
 ، قناةوادي  :، والتي من أبرزھاالجنوب إلى الشمال وھو نفس انحدار أودیة المنطقة

 ، وادي أبو ھریرة ،وادي مھزور  ،وادي مذینب  ، وادي الرانوناء ،  وادي بطحان
  .وادي الروحاء ،"الوادي المبارك " وادي العقیق 

  حرة " إحداھا شرق المدینة المنورة وتسمى " البتان " توجد بالمدینة المنورة حرتان
وھما اللتان تحدان حرم " رة حرة الوب" واألخرى غرب المدینة المنورة وتسمى " واقم 

 المدینة المنورة
 جبل سلع ،جبل ثور ،جبل الرماة ،جبل أحدمثل  تضم المدینة المنورة الكثیر من الجبال، 

جبل  ، جبل المستندر ، جبل الحرم ، جبل عیر ،جبل سلیع ،  جبل بني عبیدة ، جبل ذباب
  .جبال الجماوات ،جبال الفقرة،میطان

  غزوة  ،غزوة أحد ،غزوة بدر الكبرىمثل  غزوات الرسولانطلقت من المدینة جمیع
  .الخندق

  المسجد وتضم المدینة المنورة بین أحضانھا الكثیر من المعالم واآلثار، ولعل أبرزھا
في مكة  المسجد الحراموالذي ُیعد ثاني أقدس المساجد بالنسبة للمسلمین بعد  النبوي

والتي تعد المقبرة الرئیسیة ألھل المدینة، والتي ُدفن  مقبرة البقیعى المكرمة، باإلضافة إل
وجبل ، ومسجد القبلتینأول مسجد بني في اإلسالم،  ومسجد قباءفیھا الكثیر من الصحابة،

  .، والكثیر من الودیان واآلبار والشوارع والحارات واألزقة القدیمةأحد
  بئر مثل  النبي صلى اهللا علیھ وسلمالتي صلى بھا  اآلبارالعدید من المنورة توجد بالمدینة

بئر أنس بن مالك بن  ، بئر السقیا ، بئر حاء ، بئر غرس ،بئر رومة ،أریس
  .لخ.....النضر

  حمایتھا  والتي تشیر إلى المدینة المنورة تبّین فضل التي حادیث النبویةاألمن  العدیدورد
النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ أنھ دعا ألھل المدینة المنورة بزیادة البركة ،وان من الدجال
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 خیریة المدینة المطلقة وشفاعتھ صلى اهللا علیھ وسلم لمن سكنھاوفي مدھم وصاعھم، 
الشدید من  الترھیبو ،َطیَِّبَھا أنھا تنفي خبثھا وَتْنَصعو ،وثبت فیھا وصبر على شدتھا

حب النبي صلى اهللا و ،بسوء الترھیب الشدید من إرادة أھلھاو ،إحداث الحدث بالمدینة
فضل و ،تحریم صیدھا وقطع أشجارھاو ،وسلم لھا، وتمكن حبھا من قلوب المؤمنین علیھ

ووقایتھ بإذن اهللا تعالى من السّم  فضل التصبح بتمرھا ،الموت بالمدینة حرسھا اهللا
 .فضل مجاورة المدینة المنورة واإلقامة فیھاو ،والسحر

 والتي من  اآلثار النفسیةومعالمھا العدید من  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب
الثبات ، والشعور بالسعادة ، والشعور راحة نفسیةالخشوع والسكینة والشعور بال: أبرزھا

  .الشعور باألمنو ، قوة اإلرادةو ،الثقة بالنفس ، والشعور  والصالبة
 والتي من اآلثار االجتماعیة ومعالمھا العدید من  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب

مالزمة و ،الكرم والجود واإلیثار والفداء والنصرة والعفةاالتصاف التسامح و: أبرزھا
 المبادرةو ، مداراة الناسو ، شجاعةالشدائد ، وال المسلم آلداب الزیارة ، والصبر وتحمل

  .اإلحسان إلى الجارو ،
 والتي من اآلثار الخلقیة ومعالمھا العدید من  على زیارة المسلم للمدینة المنورة یترتب

لرسول الكریم لتقدیر والاإلجالل و المداومة على طاعة اهللا ، والتقرب إلى اهللا ،: أبرزھا
 ،الصِّْدَقو ،التواضعو ، واالجتھاد في العبادة ، والخشیة من اهللا ، علیھ الصالة والسالم

  .الدعوة بالصالح للمؤمنینو
  

  :توصیات الدراسة: ثانیا
  :توصى الدراسة الحالیة بما یلي

  یجب على المسلم أن یستشعر نعمة اهللا علیھ إذا وفقھ لزیارة مدینة الحبیب ـ صلى اهللا
قلبھ شرف المدینة ، إذ ھي حرم رسول اهللا ، ودار  علیھ وسلم ـ ومسجده ، ویستحضر في

ھجرتھ ، ومھبط وحیھ ، ومثواه بعد موتھ ، بھا قامت دولة اإلسالم ، وانتشر منھا نور 
  .الھدایة إلى جمیع بقاع األرض ، وھي أفضل البقاع بعد مكة

 علیھ  ینبغي على المسلم أن یراعى حرمة المدینة، فالمدینة المنورة بالحبیب ـ صلى اهللا
  .وسلم ـ لھا حرمة كحرمة مكة ، ولم یثبت لغیرھا ذلك
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  المراجع
  
 القران الكریم.  
 ،دار صادر، بیروتالكامل في التاریخابن األثیر ،.  
 ،دار الریان للتراثالبدایة والنھایةأبو الفداء ابن كثیر الدمشقي ،.  
  السنن الكبرى للبیھقي ، تحقیق حمد عبد القادر عطا ، ،أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البیھقي

  .م 1999،دار الكتب العلمیة،  بیروت ، لبنان
  الطبعة األولى السنن الكبرى النسائي ، تخریج حسن شلبي ،أبي عبد الرحمن بن شعیب النسائي ،

 . 2001،لبنان ،، مؤسسة الرسالة،  بیروت 
  تفسیر الجامع ألحكام القرآن، تحقیق سالم ،أبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي

  .م 2000، 18مصطفي  البدري ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، ج
 تحقیق وشرح ) سنن الترمذي( الصحیح الترمذي الجامع  ،أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة ،

 . 1992،أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمیة ، لبنان
  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، الطبعة الثانیة ، توزیع مكتبة ،أحمد بن حنبل أبي عبد اهللا الشیباني

 .ھـ 1414،دار الباز ، مكة المكرمة
 رقم فتح الباري شرح صحیح البخاري، ،الشافعي أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني

  .ھـ1379بیروت، –دار المعرفة  محمد فؤاد عبد الباقي، :كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ
 تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر  ،اإلمام محمد الرازي فخر الدین ضیاء الدین عمر

  .ھـ1410،ومفاتیح الغیب ،  دار الفكر للطباعة والنشر
 جمع الجوامع أو الجامع الكبیر للعالمة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ،ل الدین السیوطي جال

 .القاھرة 
  المعجم األوسط ،تحقیق محمود الطحان ، الطبعة األولى ،  مكتبة المعارف، ،الحافظ الطبراني

 .م 1985،الریاض
  المعرفة ، بیروتالحافظ بن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، دار.  
 ھـ1392الریاض . دار الیمامة 1ط. حمد الجاسر، رسائل في تاریخ المدینة، تحقیق حمد الجاسر.  
 محمد ناصر الدین األلباني : سنن أبي داود، المحقق،سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني - 

 .مشھور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،القاھرة
 1978، دار الفكر،السیر والمغازي البن إسحاقار،سھیل زك.  
  لثانیة ، دار المعرفة تفسیر القرآن الحكیم الشھیر بتفسیر المنار ، الطبعة ا،سید محمد رشید رضا

  .1946،، بیروت
 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع ): ت.د(شھاب الدین السید محمود اآللوسي البغدادي

 .المثاني ، دار إحیاء التراث بیروت
  شرح العقیدة الواسطیة البن تیمیة ، الطبعة الثانیة ، مكتبة المعارف ،صالح الفوزان

  .م1999،الریاض
 ھـ 1427بیروت، ،، دار الھالل الرحیق المختوم،صفي الرحمن المباركفوري.  
  ھـ1414عبد الباسط بدر، التاریخ الشامل للمدینة المنورة، المدینة المنورة.  
 كي معالم المدینة بین العمارة والتاریخ، الطبعة األولى، عبد العزیز بن عبد الرحمن بن إبراھیم كع

  .ھـ1419 مطابع دار إحیاء التراث العربي، بیروت،
  ، م 1973 –ھـ  1393عبد القدوس األنصاري ، آثار المدینة المنورة ، الطبعة الثالثة .  
  نزیل ، شرح لباب التأویل في معاني الت  ،) الخازن(علي بن حمد بن إبراھیم البغدادي الصوفي

  .النسبي دار المعرفة، بیروت
  ھـ1406علي حافظ، ـ فصول من تاریخ المدینة المنورة ، شركة المدینة للطباعة والنشر.  
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  عرُض وقائع َوتحلیل أحَداث، دار المعرفة للطباعة  -علي محمد محمد الصَّالَّبي، السِّیرُة الّنبویة
  .2008لبنان، ،والنشر والتوزیع، بیروت 

 اللباب في علوم الكتاب ، تحقیق وتعلیق الشیخ عادل   ،علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي عمر بن
  .م1998،أحمد الموجود و الشیخ علي محمد معوض ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمیة،بیروت

  غالي محمد األمین الشنقیطي، كتاب الدر الثمین في معالم مدینة الرسول األمین، إدارة إحیاء
  . ھـ1408 ،قطر ،إلسالمي التراث ا

 ،ھـ 1398ابن كثیر، السیرة النبویة، تحقیق مصطفى عبد الواحد، دار الفكر بیروت، لبنان.  
  محمد السید الوكیل، المسجد النبوي عبر التاریخ، موسوعة المدینة المنورة التاریخیة دار المجتمع

  . ھـ1409 ،للنشر والتوزیع
 محمد فؤاد عبد الباقي ، : سنن ابن ماجة، المحقق،ابن ماجة محمد بن یزید القزویني أبو عبد اهللا

  .دار إحیاء الكتب العربیة ،القاھرة
 ھـ1390بیروت ،محمد سعید دفتردار، ذخائر المدینة المنورة، مطبعة اإلنصاف.  
 محمد شوقي بن إبراھیم مكي، سكان المدینة المنورة، دار العلوم للطباعة والنشر .

  . م1985الریاض،
 ھـ 1415 ،دمشق  ،ده یماني ، بدر الكبرى المدینة والغزوة، مؤسسة علوم القرآن محمد عب.  
  محمد عید الخطراوي، المدینة المنورة في صدر اإلسالم، دار التراث بالمدینة المنورة ومؤسسة

  . ھـ1404 ، بیروت ،علوم القرآن
  ولى، عالم الكتب ، صحیح مسلم ،الطبعة األ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري

 .م1998،لبنان
  مھدي رزق اهللا أحمد، السیرة النبویة في ضوء المصادر األصلیة، مركز الملك فیصل للبحوث

  .ھـ 1412والدراسات اإلسالمیة، الریاض،
  نور الدین علي بن عبد اهللا السمھودي، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، تحقیق محمد محي الدین

  . ھـ1404 ،بیروت ،ار الكتب العلمیةد ، 4عبد الحمید ط
 ھـ1373 ،بیروت،جعفر فقیھ، توسعة الحرم النبوي الشریف، مطبعة اإلنصاف. ھاشم دفتردار .  
 ةدار المصریصحیح مسلم بشرح النووي، ،یحیى بن شرف النووي محي الدین أبو زكریا 

  .القدیمة،القاھرة
 ھـ1401 ،المدینة المنورة. ةیوسف عبد الرزاق، معالم دار الھجرة، المكتبة العلمی  

 http://aljazeel.com/index.php 
 http://allmadina.wordpress.com  /  
 http://ar.wikipedia.org/wiki 
 http://www.ahlalhdeeth.com 
 http://www.al3ez.net 
 http://www.al3ez.net/mag 
 http://www.al-islam.com/arb/Default.asp 
 http://www.amana-md.gov.sa 
 http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml 
 http://www.mestaoui.com 
 www.al3ez.com 
 www.khayma.com/shuhada. 
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