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  إلهداء والمقدمةا
  
  

  اإلهداء
  

  .إلى موالنا أمير الحاج
  .إلى صاحب الموسم

  .إلى عشَّاق الحج اإلبراهيمي
،إلى إخواني المدمنين على الحج  

  .موسمذين يشرفني اهللا بخدمتهم كلَّ ال
  .إليهم أرفع هذا الكتاب

  
  مناسبةُ الكتاب

  
   اهللا الرحمن الرحيمبسم

  
  

عندما كنتُ يافعاً، كانت ُأمنيتي أن أوفَّق لحج بيت اهللا الحرام، زاده اهللا شرفاً، وكان رجائي أن أقـف عنـد                     
صلى اهللا عليه واله، ُألجدد له البيْعة والوالء، مع يقيني التام، أنه صـلَّى اهللا       (ضريح حبيبي رسول اهللا محمد      

  .سمع كالمي، ويرد سالميعليه وآله، يرى مقامي، وي
  

فكان فضل اهللا علي عظيماً، أن يسر لي ذلك، وأنا في بدايات العشرين من عمري، ثم كانت الرحمة اإللهيـة              
أن تكررت الزيارات بفضل اهللا، فأعطاني سبحانه أكثر مما سألتُه، ومن علي أكثر مما رجوتُه، وغمرني بما                 

  ..أعجزني شكره
  

  .فالشكر هللا تعالى، الذي بشكره تدوم النِّعم… الت نعم الحج والعمرة والزيارة علي تَتْراوما ز
  

كيـف  : ومن أسعد أيام سنتي على اإلطالق، تلك التي أقضيها في مكة أو في المدينة، حتى بتُّ أتساءل أحياناً                 
  يمكن لحياتي أن تستمر من دون هذه الزيارات؟

* * *  
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  :ر بمسؤولية خاصة تجاه مكة المكرمة ومقدساتها، والمدينة المنورة وبركاتها، فَهمااآلن، أشع
  

  :من أقدس بقع المعمورة على اإلطالق
  

، وأرض عرفـات،    )عليه السالم (وحجر إسماعيل   ) عليه السالم (وفيهما ما ليس في غيرهما من مقام إبراهيم         
ن، وروضة من رياض الجنَّة، وأرضٍ تـشرفت فَحـوت مـن            وهضاب المزدلفة، وتالل منى، والحرم اآلم     

  ...األولياء في مساحتها الضيقة ما انفردت به عن غيرها
  

  .وفيهما تاريخ اإلسالم األول
  .وفيهما نشأ وترعرع جمع من األنبياء وأتباع األنبياء

  وفيهما صدع دين اهللا في وجه المشركين، وقامت 
  .عرفها التاريخأوُل دولة إسالمية 

  وفيهما تُؤدي المناسك والعبادات والمستحبات
  

  .وإلى يوم القيامة... واالعتكافات على مدار السنة، وبال توقُّف
  .وفيهما من األسرار تُقصر عن إدراكه تعابير اللِّسان، ومداد األقالم
  .ي ُأكُلَها كلَّ حين بإذن ربهاوفيهما أصُل الشجرة المباركة الثابتة، التي فرعها في السماء، تُؤت

  ...وإليهما تهوي القلوب في الدنيا، ويطمع في الدفن فيهما بعد الممات
وال ... ويراه كلُّ النُّاس من كلِّ مكان" جاء الحقُّ وزهق الباطل" وهناك يظهر الحبيب بين الركن والمقام حيث      

  ".إله إالَّ اهللابأن ال " يبقى على األرض فُسحةٌ إالَّ وينادى فيها
*  *   *   
  

نيتجة ِلما تقدم، وغيره، كان من الواجب علينا، وعلى كل مسلمٍ غيور، المحافظة على هذا التـاريخ، وتلـك                   
  .36سورة النمل المباركة، اآلية  ).فما آتـانِ اُهللا خير مما آتاكم( المقدسات، وهذه النَّعم

  
تعبيراً عن  " المنجد في معالم مكة والمدينة    "ن إحساسي بالمسؤولية، فكان   فارتأيتُ المساهمة الخجولة، تعبيراً ع    

  .ذلك
ورجائي أن يكْتَب في صحيفة حسناتي، أنِّي ساهمتُ في حفظ وصيانة هذه األمكنة المطهرة، ولو بنسبة جزء                 

ي وسعت رحمتُه كلَّ    صغير من الواحد في المئة، فالقليل المتقبل، ثقيٌل في الميزان، مرضي من الرحمن، الذ             
  .شيء
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  : وعليها نتَّكل
  .يوم حاجتنا في الدنيا، ويوم فاقتنا في اآلخرة

  
  خادم حجاج بيت اهللا 1419العشر األواخر 

  من شهر رمضان
  سامي خضرة

  
  مكة المكرمة والمشاعر

  
وفي وسـط الكعبـةُ     مكة المكرمة هي المدينة األقدس عند المسلمين، والتي يقع في وسطها المسجد الحرام،              

  .الشريفة التي تيوجه إليها المسلمون كلَّ يوم عدة مرات إلقامة الصالة
  

بالكعة الشريفة الكثير من األحكام الشرعية، الواجبة والمستحبة، من الصالة والدفن والجلوس وذبح ما     وتتعلَّق  
  ... يؤكل والتَّخلِّي

  :ولمكَّة أسماء عديدة، منها
  
  هي تمك الفاجر أي تُخرجه، أو ألنَّها مكَّة، ف-1

  .تجذب النَّاس إليها
 .  بكّة، والبك هو الدقُّ، فيه تدقُّ أعناق الجبابرة-2
  .وقيل ألنَّها قبلةٌ لكل األمة، والجميع يؤمها... ألنَّها أعظم القرى وأشرفها، فيه األم لها جميعاً أم القُرى، -3
  البلد األمين، -4
  حرم اآلمن ال-5
   البلد الحرام -6
   حرم اهللا تعالى-7
   المقدسة-8
   السالم-9

  . البيت العتيق-10
  

  .إضافة إلى عشرات األسماء األخرى المذكورة في المفصالت
  

  :وروي عن أبي عبد اهللا عليه السالم
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ا، وال حجر أحب إلى اهللا مـن        أحب األرضِ إلى اهللا تعالى مكة، وما تُربةٌ أحب إلى اهللا عز وجل من تربته              "
حجرها، وال شجر أحب إلى اهللا من شجرها، وال جباٌل أحب إلى اهللا من جبالها، وال ماء أحب إلى اهللا مـن                      

  .243، ص 19، باب13الوسائل، ج ".مائها
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  :الكعبة المشرفة
  

  .97سورة المائدة المباركة، اآلية  ).ياماً للنَّاسجعل اُهللا الكعبةَ البيتَ الحرام ق: (التي قال اهللا سبحانه فيها
وهي مربعة الشكل تقريباً، طوُل ضلعها الذي فيه الميزاب والذي يقابله حوالي عشة أمتار، وطـول الـضلع                  

  . الذي فيه الباب والذي يقابله حوالي اثني عشر متراً
  ويبلغ ارتفاعها خمسة عشر متراً تقريباً

  لنَّظر إلى الكعبة زادها اهللا شرفاً، ويستحب مركَّداً ا
  

  :وفي النص الشريف
منها ستون للطائفين، وأربعـون للمـصلِّين،       : إن اهللا تبارك وتعالى، جعل حول الكعبة عشرين ومئة رحمة         "

  ".وعشرون للناظرين
  

  :وورد في الرواية المباركة
"نظر إلى الكعبة لم يزل تُكتب له حسنة، وتُمحا عنه سي ن265،ص 13الوسائل،ج ". ببصره عنهائة، حتى ينصرفم.  
  
  

  : وعن النَّبي صلى اهللا عليه واله
  .272-271المصدر نفسه ص  ".النظر إلى الكعبة حباً لها، يهدم الخطايا هدماً"
  

لكـن  وله آداب عديدة،    " فَمن دخلها دخل في رحمة اهللا عز وجل       " وكذلك يستحب الدخوُل إلى الكعبة الشريفة     
  .هذا األمر متعذِّر في هذه األيام، ونحن محرومون من هذه السنَّة الشريفة
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  :أركان الكعبة
  

  : وهي زوايا البيت من الخارج، وتُسمى
  .ويقابل الركن اليماني) الشمالي الشرقي( الركن العراقي .أ

  .ويقابل ركن الحجر األسود) الشمالي الغربي( الركن الشمالي .ب
  .ويقابل الركن العراقي) الجنوبي الغربي(ن اليماني الرك.ج
  .وفيه الحجر األسود) الجنوب الشرقي(ركن الحجر األسود . د
  

  .بين الركن والمقام: من دون تحديد، فيقصد به ركن الحجر األسود، كما لو قيل" الركن" :وعندما يقال
  

  .رةً، وله فضٌل عظيمهو الركن الذي يسبق ركن الحجر األسود مباش :الركن اليماني
  .في كل طوافة) األسود(وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه واله ال يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر 

  .يا محمد استلم: ولم يكن النّّبي يمر بالركن اليماني إالَّ وعده ملَك يقول
  .409،ص4، والكافي،ج338، ص13أنظر وسائل الشيعة، ج .حهلم يغْلقْه اُهللا منذ فتوالركن اليماني باب من أبواب الجنَّة 

  
إذا وصل إلى الحجر األسود مسحه وقبله، وإذا انتهى إلى الـركن اليمـاني              ) عليه السالم (وكان اإلمام الباقر    

دتُ ما أتيتُ الركن اليماني إالَّ وج: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه واله " :وعندما سئل عن ذلك، قال    ... التزمه
   ".ه سبقني إليه يلتزم)عليه السالم(جبرائيل 

  
يقول آمين، أي،   (اليماني، ليس له عمل إالَّ التأمين على دعائكم         وروي أن اهللا تعالى جعل ملَكاً موكالً بالركن         

  .408، ص4، والكافي،ج338، ص13 راجع وسائل الشيعة، ج ).يا رب استجب
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  :باب الكعبة
  

 10 سنتم، ويحيط به إطار من الفضة عرضه         30، ولونه أسود يميل إلى الحمرة، قَطْره      حجر بيضاوي الشكل  
   . مترا1.5ًسنتم، ويرتفع عن األرض 

  .يقع في الركن الجنوبي الشرقي
  

وال يعلـم مـن   ... وهو حجر جاء به جبريل من الجنَّة، كما ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة والمعتبـرة          
خالف هذا الرأيالمسلمين م ن.  

  
  ".الحجر األسود من حجارة الجنَّة:" وعن النبي صلى اهللا عليه واله

  
صلى اهللا عليـه    (إن الحجر األسود يمين اهللا في األرض، فَمن لم يدرك بيعةَ رسول اهللا              :"وفي النص المبارك  

  ".فمسح الحجر، فقد بايع اهللا ورسولَه) واله
  

يستشهد أمير المـؤمنين  ... د له الحجر األسود، بأنَّه وافاه وصافحه وعاهده، يوم القيامة        وفي رواية عمن يشه   
بربكم، ن بني آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم، وأشْهدهم على أنفسهم الستُ وإذْ أخذَ ربك م(: عليه السالم بقوله تعالى

  .28اآلية سورة األعراف المباركة، ).قالوا بلى شَهِدنا
  

  .وفي النصوص أَّنه كان َأشَد بياضاً من الثلج أو اللَّبن، فاسود من خطايا بني آدم
  

  .وهو بمثابة يمين اهللا في األرض، ويشهد يوم القيامة ِلمن استلمه، ومنه يكون ابتداء الطواف وختمه
  

  .لصالةُ على النَّبي وآله، سائلين اَهللا القبوللذا، يستحب استقبالُه، وحمد اِهللا تعالى شأنُه، والثناء عليه، وا
  

ويستحب مؤكَّداً  تعذُّر ذلك خاصة في هذه األيام لشدة االزدحام، فالمستحب استالمه باليد اليمنى ثم تقبيلهـا،                  
  .ومع التعذَّر يشير إليه بيده
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  :الملْتَزم
  

الدعاء والتوبة واإلقرار بالذنوب، ببسط اليدين على       المسافة بين ركن الحجر األسود وباب الكعبة، ويلْتزم في          
  .الحائط، ولصق البطن والخد وهو من المواطن التي يستجاب عندها الدعاء

  
وضعوا وجوههم وصدورهم وَأذْرعهم وأكُفَّهم     ) عليه السالم (واألئمة  ) صلى اهللا عليه واله   (وقد ثبت أن النَّبي     

    .بالملتزم، ودعوا اهللا عنده
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  ):من الذنوب(المستجار 
  

 ألدركتَه، وبذلك يكـون     و دخلتَ من الباب ومشيتَ مستقيماً     هو الموضع المقابل لباب الكعبة مباشرة، بحيث ل       
  ).قبله بخطوتين( اليمانيقرب الركن

  
  .وقد يسمى المتعوذ
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  :الحطيم
  

عليه (بحجر اسماعيل   ويحيط  ) كن الشامي الركن العراقي والر  (هو قوس من البناء، طرفاه إلى زاويتي البيت         
  ).السالم
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  :الميزاب
  

يقع على منتصف أعلى الحائط الشمالي المطل على حجر اسماعيل، بحيث لو وقفتَ في الحجر كنتَ تحتـه،                  
  . متر1.75وطوله 

  .ويقال له ميزاب الرحمة
  

  .وبه كيوم ولدتْه ُأمهاستُجيب له، وخرج من ذنومن بركاته، أنَّه من قام تحته، فدعا، 
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  :حجر اسماعيل
  

هي المساحة التي تقع تحت الميزاب مباشرةً، ما بين الركن العراقي والكرن الشامي، ويحيط بها جدار على                  
شكل نصف دائرة، طرفاه إلى زاويتي البيت، ويبعد عنهما نحنو مترني وعشر سنتيمترات من الجهة الشرقية، 

  .ن الجهة األخرىومترين وسبعين سنتم م
  

  .وأربع وأربعين سنتيمتراً Xثمانية أمتار :ومجمل مساحة حجر اسماعيل هي
  

والحجـر هـو بيـت      (وعنده دفن بعض األنبياء وإسماعيل عليه السالم وُأمه هاجر كما ورد فـي األخبـار              
  ). اسماعيل
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  ):ع(ابراهيم مقام
  

  .راً، وهو حد الطواف من جميع الجوانب مت12.27بمسافة  يقع مقابل باب الكعبة تقريباً 
، )الكريـستال (ويمكن أن يرى بسهولة، حيث يتكون من قاعدة رخامية، وغطاء زجاجي من البِلَّور الـسميك              

  .تعلوه قبة صغيرة، ويرتفع ثالثة أمتار تقريباً
  .125سورة البقرة المباركة، اآلية ). مصلَّىوأتَّخذوا من مقام إبراهيم: (تُصلَّى وراء صالةُ الطواف، قال اهللا سبحانه

  
                   والمقام عبارةٌ  عن الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السالم لبناء البيت الحرام، ومن المعجـزات أن
صار لحجر تحت قدميه رطباً، بقي أثره حتى اآلن، وهو من أقدم اآلثار لدى المسلمين، وهو مـن اآليـات                    

  .في القرآن الكريمالبينات المذكورة 
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  :مقام زمزم
  

هو ماء مبارك يخذ بقصد الشِّفاء أو تثبيت اإليمان أو زيادة العلم الذي ينفع في اآلخرة، فعن الـصادق عليـه     
  :السالم

  ).فيه آيات بينات مقام إبراهيم: (إشارة لقوله تعالى ".ماء زمزم شفاء ِلما شُرِب له"
  

  ".شراب األبرار"رض، ويسمى وهو أشرف ماء على وجه األ
  

اً، وهي مستودع لعدة عيون، وقد حدثنا الـبعض         متر 15تقع بئر زمزم مقابل الحجر األسود تقريباً بحوالى         
  ).وماؤها زمزام أي كثير(عجباً عن غزارتها وكفايتها للحجاج وغيرهم 

  
 بالمدينة، فقد بعث إلى سهيل بن عمرو        وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه واله سيقيه للمرضى، ويستهديه وهو          

  .يستهديه ماء زمزم، فبعث سهيل بماء زمزم
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  :الصفا والمروة
  

 متـر   400تلَّتان صغيرتان يكون السعي بينهما، بشرط البدء بالصفا والختم بالمروة، والمسافة بينهما حوالي              
  . متراً عرضاً، في وسطها ممر خاص للعربات20طوالً، و

  
باتِّجاه مصباحٍ  كهربائي أخـضر  ( لى الصفا، تجعل ظهرك لجهة الحجر األسود، وتمشي مستقيماً وللوصول إ 

  ).ال يوجد غيره في الحرم
  

ويوجد ما بين الصفا والمروة مسافة تُستحب عندها الهرولة في السعي، للرجال فقط دون النساء، وهي محددة             
  . مترا55ًتها، طولها حوالي اليوم بأضواء خضراء واضحة من بدايتها إلى نهاي

  
  .والمسعى اليوم مقسم التجاهين للذهاب واإلياب، وفي الوسط أيضاً اتجاهان بعرض متر تقريباً للساعي ركوباً

  
إن اسم الصفا مأخوذ من الحجر األملس، وهي كذلك، ولما هبط آدم عليه السالم إلـى األرض، هـبط               : وقيل

  .33سورة آل عمران المباركة، اآلية  ).إن اهللا اصطفى آدم( :ل اهللا تعالىعلى الصفا، فهو المصطفى، قا
  

  ".قولوا ال إله إال اهللا تُفلحوا:"وهبطت حواء على المروة، فسميت كذلك ألن اإلسالم بقوله
  
فعقد لهـم جلـسةً      .214سورة الشعراء المباركة، اآليـة       )وَأنْذر عشيرتك األقربين  :(وفي هذا المكان نزلت اآلية الكريمة      

  .ودعاهم إلى اإلسالم
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  :الحلُّ والحرم
  

  .ومحظورات معينة تقديساً لحرمة مكَّةهي التي تقع داخل حدود الحرم، ولها أحكام خاصة " الحرم"منطقة 
  

  .ِلما حلِّل فيها من ممارسة ما حرم في داخلها على نحو اإلجمال" الحلُّ"أما المنطقة خارج حدودها فهي
  

بن الحسين عليه السالم مشهور والشَّعر الذي قاله الفرزدق مادحاً علي:  
  

   والبيت يعرفه والحلُّ والحرم       هو الذي تعرف البطحاء وطأته 
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  :منى
  

  ...من األماكن التي تُؤدى فيها المناسك لفريضة الحج، كَرمي الجمرات، والمبيت، والهدي
  

  .مكَّة المكرمة، ولها عالمات كبيرة وضخمة عند حدودها تُعرف بها، وكُتب عليهاومنى أقرب المشاعر إلى 
  ...".نهاية"أو" بداية حدود منى"
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  :عرفات
  

عليها للحجاج من ظهر إلى غروب يوم التاسع من ذي الحجة           من أرض المشاعر ايضاً، حيث تجب الكينونة        
  .على تفصيل في المطوالت

  
  .ة تُعرف حدودها بوضوحوأيضاً لها عالمات ضخم

  
  .كلم، ويسمى عرفة أيضا6ً كلم وعرضه حوالي 12كلم، وهي سهٌل واسع طوله 21تقع شرقَ مكة بنحو 

  
ودلَّت القرائن على دخول واجهات الجبال في عرفة، كإستحباب الوقوف في ميسرة الجبـل               ونطقت الروايات 

  ...كما وقف رسوُل اهللا صلى اهللا عليه واله
  

  . يرِد النَّهي عن الصعود على واجهة الجبالولم
  

  :اإلفاضة
: مأخوذ من قولـه تعـالى     " اإلفاضة"الخروج من عرفات إلى المزدلفة، وال يجوز ذلك قبل المغرب، وتعبير            

م عرفات باندفاع وتالطم كتالط    الداّل على اإلنصراف من       .198سورة البقرة المباركة، اآليـة       )فإذا َأفَضتم من عرفات   (
  .أمواج اليم الفائض المتدافعة

  
  .وهو بمعنى النِّفْرة، أي ترك المكان إلى غيره
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  :المزدِلفة
  

بمعنى االزدالف أي التقدم واإلفاضة، فهم يزدِلفون إليها من عرفات، كما في الرواية عن اإلمام الصادق عليه    
  .ثم بعد الشروق ينتقلون نمها إلى منى... السالم

  
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند : (لقوله تعالى شأنه  " المشعر الحرام "كسر الالَّم وفتحها، وتُسمى   وتُلْفظ ب 

  .198سورة البقرة المباركة، اآلية  ).المشعر الحرام
  

  .ولها ايضاً عالمات بارزةٌ من جميع الجهات تُعرفُ حدودها
  

  .ن ظهر إلى غروب التاسع من ذي الحجة في عرفاتم: وبذلك يصبح ترتيب المناسك على الطريقة التالية
  

  ).هناك تفاصيل(بعد المغيب ينتقل الحجاج عادة إلى المزدلفة 
  

رمـي والهـدي    ال: بعد شروق يوم العاشر من ذي الحجة ينتقل الحجاج إلى منى لتأدية واجبات ثالث ترتيباً              
  .والحلق أو التقصير

  
  ). الرسائل القهيةوهناك تفاصيل وأحكام خاصة تُطلب من(
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  :ليلة النَّحر
  

  ). ليلة عيد األضحى المبارك(هي ليلة العاشر من ذي الحجة 
  

  .وينبغي إحياء هذه الليلة، والدعاءُ  هللا تعالى، فإن أبواب السماء ال تُغْلق فيها
  

نا أن أبواب السماء ال تُغلق تلك       وإن استطعتَ أن تُحيي تلك الليلة، فافعْل، فإنَّه بلَغَ        " :ورد في الحديث الشريف   
أنا ربكم وأنت عبادي، أديـتُم حقِّـي،        : الليلة ألصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النَّحل، يقول اهللا جلَّ جالله          

  ".وحقٌّ علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحطَّ عنه ذنوبه، ويغفر ِلمن أراد أن يغفر له
  

  .دعية المذكورة في هذه الليلة كثيرة وجليلةواأل
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  :الجمرات الثالث
  

  .والجمرة في اللُّغة هي الحصاة
  
وهي كناية عن عمـود     " الجمرة الكبرى "سمىوسميت كذلك ألنَّها واقعةٌ  في عقبة منى، وتُ          جمرة العقَبة،  -1

    . من ذي الحجة-12-11-10حجري، يرمى وجوباً يوم 
  
وتقع الجمرة الكبرى عند مدخل  . متراً وتُرمى كسابقتها130 تبعد عن سابقتها، حولى الجمرةُ الصغْرى، -2

   .منى من جهة مكَّة، ثم بعدها الوسطى، فالصغرى التي هي في عمق منى، وهي األقرب إلى مسجد الخَيف
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  :الهدي
  

وأتمـوا الحـج    (:نم، وهو من الواجبات، قال اهللا عز وجـل        ما ينْحر أو يذْبح في منى، من اإلبل والبقر والغ         
               لَّـهمح قوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديرة هللا، فإن ُأحصرتم، فما استيسر من الهدي، وال تحلمسـورة البقـرة     ).والع 

  .196المباركة، اآلية 
  

  : أيام التشريق
، وسميت بذلك ألن الضحايا ال تُنحر وتُذبح        هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة          

  .فيها إالَّ بعد شروق الشمس
  

  :مسجد الخَيق
  .وهو في منى، وفيه مصلَّى النَّبي صلى اهللا عليه واله، ويقصد للصالة عنده تبركاً

  
  : مولد الرسول صلى اهللا عليه واله

اآلن (ه، ويقع في شعب علي، بطرف جبل أبـي قبـيس   هو البيت الذي ولد فيه رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وال 
  ).محطة وموقف للباصات العامة

  
بناها الشيخ عباس قطان سنة (وهي مكتبة عامة " مكتبة مكة"والبيت اآلن، وبعد هدمه وتجديده، أصبح مقراً لـ

  . ويستحب إتيانُه... ).هـ من ماله الخاص1370
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  ):ع(منزل خديجة
  

وفي هذا البيـت نـزل      .. ، وفيه تُوفِّيت  )ص(يسكُنُه معها، وفيه وِلد أوالدها منه       ) ص(الذي كان رسول اهللا     
رسول اهللا  ) عليه السالم ( مراراً، وفيه كانت ليلة المبيت التي فدى فيها أمير المؤمنين            )عليه السالم (جبرائيل  

  .  117، ومعالم مكة والمدنية، ص 241،ص"هداية الناسكين"راجع  ).ص(
  

  ".بمولد فاطمة الزهراء"ويعرف  .فيه رسوُل اهللا صلى اهللا عليه واله حتى هاجروبقي 
  

هو أفضل موضع بمكـة بعـد المـسجد         : 664صفحة  " القرى لقاصد ُأم القرى   "قال الفقيه الطبري في كتابه      
  .الحرام

  
الذهاب إليـه إذا   مكنوي) كان يعرف بزقاق العطارين(" زقاق الصوغ"ويقع في هذه األيام، بحي القشاشية في     

  .وهو معروف" باب النَّبي صلى اهللا عليه واله"خرجت من الحرم الشريف من 
  

وينزل إلى هذه الدار المباركة بدرج، ألنَّها أخفض من الطريق، لتصل إلى مصطبة مرتفعة عن األرض نحو                 
          ـر      ثالثين سنتيمتراً، طولها عشرة أمتار وعرضها أربعة أمتار، وعلى يمينها بابصغير، بدرجتين، إلى مم 

  :عرضه مترين، وفيه ثالثة أبواب
  

عبادتـه  أ ـ الباب األول على اليسار لغرفة صغيرة، طولها ثالثة أمتار، وعرضها أقلُّ من ذلك، وهذا مكان  
يمين الداخل، مكان منخفض عن األرض، يقولـون        وعلى  . صلى اهللا عليه واله، وفيه كان ينزل الوحي عليه        

  ).صلى اهللا عليه واله( محلَّ وضوئه إنَّه كان
  

 الباب الثاني المقابل، يدخل إلى مكان واسع، طوله ستة أمتار وعرضه أربعة، وهو المكان الـذي كـان                 -ب
  ".نعم المقبرة هذه" :ونُقل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه واله عنها قولُه... قريش، أو بني هاشم

  
 من هذه البقعة، أو من هذا الحرم كلِّه، سبعين ألفاً، يـدخلون الجنَّـة بغيـر           يبعث اهللا عز وجلَّ   ": )ص(وقال  

  ".حساب، يشفع كلُّ واحد منهم في سبعين ألفاً، وجوههم كالقمر ليلة البدر
  

كقصي بن كالب الذي كان مطاعاً ومضيافاً ويطعم الحجـيج فـي   ) ص(وفي هذه المقبرة، آباء وأجداد النَّبي   
  .يده أمور الكعبة ومفتاحهاالموسم، وكان ب
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  :دار األرقم
 

، عندما كانـت الـدعوة   )ص(هو مسجد األرقم بن أبي األرقم، وكان بيتاً يجتمع فيه المسلمون األوائل بالنَّبي  
اإلسالمية سرية، ثم حول إلى مسجد، ويقع مكانه قريباً من الصفا، ألنَّه هدم وأصبح ساحةً  لوقوف السيارات                  

  .مسعىشرقي ال
  

ويظن أن الساعة العمودية القائمة اآلن في الساحة بين الصفا والنَّفق المؤدي إلى أجياد السد هي في موضعه                  
  ). مترا37ًبين الصفا ودار األرقم مسافة (
  

ي ولعل هذا أفضل األماكن بمكة بعد دار خديجة بنت خويلد، لكثرة مكث النَّب            " :وقال أبو الطيب الفاسي المكي    
  ". فيه، يدعو النَّاس إلى اإلسالم مستَخْفياً)ص(
  

كثير، منهم حمزة سيد الشهداء وأبو ذر وأسلم في هذه الدار قوم..  
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  :دار العباس
  

        النَّبي الوصول إليها لكل الحجاج، فهي          )ص(وهو العباس بن عبد المطلب، عم مكنوكان داره بالمسعى، وي ،
صلى اهللا عليه   (وباب النَّبي   ) عليه السالم (فا إلى المروة أثناء السعي بين باب علي         على يمين المتَّجه من الص    

  .243،ص"هداية الناسكين"راجع  ...وكل الحجاج يسعون أكثر من مرة)... واله
  
  

هـ، أي منذ خمسين سنة تقريباً، وبني أمامها مظلَّـة تقـي    1367لكن، هدمت هذه الدار أثناء التوسعة، سنة        
  .عين من الشَّمسالسا
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  ):ص(دار الحارث بن عبد المطلب عم النَّبي
  

... قمه) ص(حيث كانت الدعوة الجهرية األولى لإلسالم، ومن هذه الدار انطلق إلى العالم، عندما دعا النَّبي                
 من اآلخـرة  وإنِّي ال أملك لكم من الدنيا منفعة، والإن اهللا أمرني أن أنذر عشيرتي األقربين،        : "ومما قال لهم  

، والحديث مروي في تفـسير الطبـري،   187للشيخ يوسف رغدا، ص" معالم مكة والمدينة"راجع تمام القصة في  ".نصيباً، إالَّ أن تقولوا ال إله إالَّ اهللا     

  .وتفسير الثَّعلبي، وذكره النسائي في الخصائص، وصاحب السيرة الحلبية
  

دمت منذ سنوات... عب بني هاشمتقع هذه الدار، خلف الصفا والمروة، في شلكنَّها ه.  
  

  .من هذه الجهة، لكن ال يعلم له أثر اليوم) عليه السالم(ومكان والدة اإلمام جعفر الصادق 
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  :))ع(أخت اإلمام علي(دار أم هانىء 
  

عالى، ذكر في  متراً عن الكعبة الشريفة، واهللا ت   40من عنده، فالدار ال يبعد أكثر من        ) ص(حيث إسراء النَّبي    
  .من المسجد الحرام) النَّبي(القرآن الكريم أنَّه أسرى بعبده

  
ومكان هذه الدار اليوم عند باب الوداع، حيث ُأدخلت في توسعة المسجد في عصر المهدي العباسي في القرن                  

  .الثاني للهجرة
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  :غار حراء
  

  .عندما نزل الوحي) ص(الذي كان يتعبد فيه رسوُل اهللا 
  

  .الغار على قمة جبل النُّور، وينحدر قاصده قليالً إلى جهة القبلةويقع 
  

يدخل الداخل من تحت صخرة إلى فُسحة، طولها ثالثة أمتار وعرضها متران أو أقل، ويكون بذلك مـستقبل                  
  .الكعبة الشريفة

  
كن ألي سائق ُأجرة    وهو معروفٌ ويم  "  الشرايع –مكة  "على يسار الخارج من مكة، على طريق         وجبل النُّور 

  .إالَّ أنَّه صعب المرتقى، وبحاجة إلى جهد معقول... أن يقصده
  

  ...منظر مكة المكرمة من قمته رائع وخالَّب، ويشعر باُألنْس والصفا
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  :جبل ثَور
  

 المنـورة،  عن المشركين مع صاحبه أبي بكر حين هاجرا إلى المدينـة ) ص(وفيه الغار الذي اختبأ به النَّبي       
  .وذكر القرآن الكريم ذلك

  
إالَّ تنصروه فقد نصره اهللاُ  إذْ َأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذْ هما في الغار إذْ يقـول                   ( :قال اهللا جلَّ جاللُه   

  .40سورة التوبة المباركة، اآلية  ).لصاحبه ال تحزن إن اهللا معنا
  

  .أجياد عن ريع بخش، ومن المسفة عن ريع كُدين طريق ويقع جنوب مكة، ويمكن الذهاب إليه م
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غدير خُم:  
  

  ).ع(على أمير المؤمنين) ص(هو موضع النص من رسول اهللا 
  

ويمكن الذهاب إليه إنطالقاً من ميقات الجحفة عن طريق غير معبد وغير واضح المعالم، إلى قـصر قـديم                   
تصل إلى موضـع    ... ، وبعد ثمانية كيلو مترات من هذا القصر       "لياءقصر ع "يعرف لدى أعراب المنطقة بـ      

  .الغدير
  
 بالدفاع المـضاعف    الرمال غزيرةٌ ومن الصعب للسيارة العادية أن تجتاز هذه المسافة إالَّ إذا كانت مجهزة             (

  .أسماء مناطق في مكة، ويمكن رؤية ذلك على الخريطة ..).أمثال الجيب
  

  ".الُربة" كيلومتراً ، ويعرف بوادي 26 ويبعد عن مدينة رابغ
  

كمـا  ) هـ786هـ734(الشهيد األول قدس سره الشريف      وكان هناك مسجد لم تبق إالَّ جدرانه على زمان          
  .ذكر في بعض كتبه، عليه الرحمة

  
  .واليوم ليم يبق شيء حتى الجدران
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  :المواقيت
  

 لقاصد مكة المكرمة تجاوزها، إالَّ إذا أحرم ولبى عند أحـدها،            هي األماكن المحددة جغرافياً، والتي ال يجوز      
  : والمواقيت هي... وتحرم عليه عندئذ بعض األمور حتى يفك إحرامه بالطواف والسعي وغيرهما

  
وله أسماء أخرى، كمسجد الشجرة، حيث كان بموضعه شجرةٌ  كان النَّبي ينزل تحتهـا بـذي                  :ذو الحلَيفة -أ

  ). حجة الوداع(من هذا المكان أربع مرات، ثالثاً للعمرة، ومرة لحج التمتُّع) ص(يفة، وأحرم الرسولالحلَ
  

          ى بآبار علي، ألنَّه المكان الذي حفر فيه عليسمى      .ثالثاً وعشرين بئراً  ) ع(ويـسممـسجد  "وعنده مسجد ي
  ".اإلحرام

  
 ثمانية كيلومترات، وأصبحت مساحته بعد التوسـعة األخيـرة          ويبعد هذا المسجد عن المدينة المنورة حوالي      

  . مصلِّي، وفيه أماكن للغسل وحمامات كثيرة لتسيهل أمور المحرمين5000 متر مربع، ويتَّسع لـ6000
  

  .وهو المكان الذي كان يحرم منه أهُل الشام عندما يذهبون بالبر
  

أما إذا  (طائرة إلى مطار جدة، وأرادوا قصد مكة مباشرة          هي ميقات أكثر الحجاج الذين يأتون بال       :الجحفة-ب
  ).أرادوا المدينة فيحرمون من ذي الحلَيفة

  
إالَّ كلم،  70كلم، ونفس المسافة عن مكة المكرمة، مع العلم أن مكة تبعد عن جدة            180وتبتعد عن جدة حوالي     

  .يباًأن الجحفة باتجاه آخر حيث تبعد عن رابغ عشرين كلم تقر
  

    فة عن غدير خُمحة غيـر            8وتبعد الجزة للطرقات الرمليللغاية للسيارات غير المجه كلم، والطريق إليه صعب
  .المعبدة

  
  .ويوجد في الجحفة مسجد كبير ومرافق من مراحيض وحمامات واسعة ونظيفة، للرجال والنساء

  
ة، ومفْترق طُرق تُؤدي إلى الحرمين الشريفين، وإلـى         والجحفة إحدى محطات طريق الهجرة النبوية الشريف      

  . ينْبع حيث المرفأ البحري المشهور، وإلى الطريق الشامي الساحلي
  
  .كلم94 ويبعد عن مكَّة المكرمة حوالي : وادي العقيق-ج
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  ".لقد بتُّما بواد مبارك: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه واله ِلمن بات بالعقيق
  
  . كلم95 وبينه وبين مكَّة نحو :ن المنازل قر-د
  

  .كلم85 وهو جبل من جبال تهامة، ويبعد عن مكة حوالي : يلَملَم-هـ
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  مساجد مكَّة
  

قد يكون مفاجئاً للبعض، أن الكثير من مساجد مكة المكرمة كما الكثير من معالم اإلسالم القديمة منـدثر، وال                  
التاريخ واألحداثأثر له، إالَّ ما حكت عنه كتب ...  

أمانة (وحتى المساجد الموجودة حالياً، فإن بعضها ال تُكتب عليها أسماؤها، بل اكتُفي بترقيمها من قبِل البلدية                 
  ). العاصمة المقدسة

  : ومن المسجد المعروفة التي بقيت، أو عرف مكانُها واندثر بنيانُها
  
على الجن ربعاً من القرآن الكريم، وعلى إثْر ذلـك          ) ص(رسوُل اهللا    وهو المكان الذي قرأ      : مسجد الجن  -1

  .فبنى المسلمون مسجد الجن) ص(نزلت سورة الجن عليه
  

قُْل ُأوحي إلي أنَّه نَفَر من الجن فقالوا إنَّا سمعنا قرآناً عجباً، يهدي إلى الرشْد فآمنَّـا    : (قال اهللا سبحانه وتعالى   
 نا أحداًبه، ولن نُشْرك2-1سورة الجن المباركة، اآلية  ).برب.  

  
  .في ذلك الموضع) ص(ألن بايعوا رسول اهللا " مسجد البيعة"وقد يطلق عليه اسم 

  
الذي يوصل إلـى المعابـدة،   ) األتوستراد(وبابه على الشارع العام ) بعد مركز البريد(يقع أمام مقبرة المعالة  

  .باء مكةوبجانب المسجد مكتب لشضركة كهر
  

  .ويمكن أن يقصده زائر مقبرة الحجون مشياً على األقدام
  
فاسـتجابت  ،  )ص(شجرةً كانت هناك، وهذا معروف من معجزاته        ) ص( حيث دعا النَّبي   : مسجد الشَّجرة  -2

وهذا المسجد بأعلى مكة،     .، ثم أمرها فرجعت إلى موضعها     )ص(له، وأتَتْه بأصلها وعروقها حتى وقفت بين        
  .ب مسجد الجنقر
  
يقع قرب دائرة المعابدة، علـى يـسار         .صلَّى فيه ) ص( مسجد معروف، يقال إن النَّبي       : مسجد اإلجابة  -3

  .الذهب إلى منى
  
يبعد عـن المـسجد      .ألنَّها جزء من داره التي هاجر منها إلى المدينة         : مسجد الهجرة أو مسجد أبو بكر      -4

  .جهة المسفلة متر جنوباص من 200الحرام مسافة 
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فبعـد أن   ) ص( والحادثة معروفة في التاريخ اإلسالمي، وهي من معجزاتنم النَّبي           : مسجد انشقاق القمر   -5
  اه المشركون إنابته       تحدالشريفة إلى القمر، فأنشقَّ نـصفين بـإذن اهللا           كان قادراً على شقِّ القمر، أشار بسب 

، ولكنَّه  سيفبنى هذا المسجد فوق جبل أبي قُب       .ق جبل قُعيقعان  تعالى، نصف فوق جبل أبي قُبيس، ونصف فو       
  .هدم في السنوات األخيرة

  
عندما قرر فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، ووصل إلـى           )ص( وسمي كذلك، ألن النَّبي      : مسجد الراية  -6

  .أعالها مع جيشه، نصب الراية هناك، وصلَّى
  . أنه هدم من سنوات بسبب توسعة شارع الحجون، وبني بالقرب منه مسجد آخرُأعيد تعميره منذ عقود، إالَّ

  
كلم، وال يجوز تجاوزه 6 وهو حد الحرم من جهة المدينة، وبينه وبين أبواب المسجد الحرام  :مسجد التنعيم -7

يريـد   المكان، وهو مقصد من   للعمرة من هذا    ) ص(وأحرم النَّبي    .باتجاه مكة المشرفة، إالَّ ِلمن كان محرماً      
  . العمرة اآلن

  
أخاها عبد الرحمن بأن يأخذها لتُحرم بالعمرة من التنعيم،         ) ص(حيث أمر الرسول    " مسجد عائشة "وقد يسمى   

  .حجة الوداع) ص(وذلك بعد أن حجت مع الرسول
  

رة، فهو معروف جداً ومـن      وهو اآلن مسجد ضخم فخم، يمكن الوصول إليه عند طلب ذلك من أي سائق ُأج              
  .المعالم األساسية لمكَّة

  
8-  يدة مسجد الحمكن اإلحرام منها للعمرة، وقد أحرم رسوُل اهللا              :بيعنده فـي   ) ص(وهو من األمكان التي ي

السنة التي منع فيها من دخول مكة المكرمة، وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة، حيث وقع الـصلح مـع                    
  .كين لعشر سنين، ثم نقضعوه بعد سنتين، فكان فتح مكةالمشر

  
التي ذكرها اُهللا تعالى    ) قيل سميت بالحديبية لشجرة حدباء كانت هناك      (وفي هذا المكان كانت بيعة الرضوان       

مـا فـي    لقد رضي اهللا عن المؤمنين إذْ يبايعونك تحت الشَّجرة فَعلَـم            (: ملكه في كتابه المجيد، قال سبحانه     
  .18سورة الفتح المباركة، اآلية  ).قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثار بهم فتحاً قريباً

  
  .10سورة الفتح المباركة، اآلية  )إن الذين يبايعونك إنَّما يبايعون اَهللا، يد اِهللا فوق أيديهم: (وقال سبحانه

  
في منطقة الشميسي ويمكن اإلحرام منهـا، وإن جـرت           لم ك 25وتبتعد الحديبية عن المسجد الحرام حوالي       

  .العادة أن يقصد المعتمرون مسجد التنعيم ألنَّه أقرب إلى الحرم
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  .بكسر الجيم، وإن كان أهُل مكَّة اليوم ينطقون بفتحها : مسد الجِعرانة-9

  . منطقة معروف معذوبتهويقصد هذا المسجد إلحرام العمرة، والطريق إليه معبدة وسهلة، وماء هذه ال
  .لما رجع من حنين، قسم المغانم في الجِعرانة، وغَرز رمحه هناك فنبع الماء) ص(وروي أن النَّبي
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  جبال مكَّة
  

  .مكَّة المكرمة محاطةٌ  بالجبال الشامخة والوعرة، خاصة ما يحيط بالمسجد الحرام
  

 لعريضة، ومواضع السكن فهي بفعل الجهد البشري، خاصة فـي         ستوية والمنبسطة، والطرق ا   مأما األماكن ال  
  .العقود األخيرة

  
  .ويالحظ ذلك من كثرة األنفاق الهائلة والضخمة الموجودة حالياً في مكة، والتي يعبر فيها قاصدوها وزائروها

  
  : أهم جبال مكة مما له قدسية خاصة أو وقع فيه حدثٌ عظيمومن 

  
أهم الجبال في مكة، يقع شرق المسجد الحرام، ويرى من داخل المسجد وارتفاعـه               من   : جبل أبي قُبيس   -1

  : متراً، وهو420
  . أول جبل الحجر األسود متسودعاً عنده، زمن طوفان نوح، لذلك يسمى األمين-أ

  . يشرف على الكعبة الشريفة-ج
  . بنيت الكعبة على أصل متَّصٍل بجبل أبي قُبيس-د

  .األولى الجتماع المسلمين، دار األرقم، بأسفل أبي قُبيس كانت الدار -هـ
  ).مقابل الحجر األسود( تلَّةُ الصفا هي أيضاً على أصلٍ  من أصول قُبيس-و
  . وقعت معجزة إنشقاق القمرعليه-ز

اليوم بنيت عليه عمارات شاهقة ضخمة، ونُسف تمام جزئه المتَّصل بالصفا، وتغيرت الكثير مـن معالمـه،                 
منيعوج عل له جدار صخم من األسمنت، كأنَّه سد.  
  
 430، وإرتفاعه حـوالي     "جبل الهندي "  وهو من ُأسس مكة بعد أبي قبيس، ويسمى اليوم         : جبل قُعيقعان  -2

  .متراً
  ).مقابل الصفا في أبي قُبيس(المروة تقع في أصله 

  .ته، حتى كأنَّه ال يبدو جبالًوهو اآلن عامر باألبنية الضخمة من جميع أطرافه وجهاته وارتفاعا
  
بالقرآن، وكان قبل البعثة محلَّ اعتكاف رسوِل       ) ع(وهو هبط جبرائيل    ): راجع غار حراء   (: جبل النور  -3

  .وتهجده) ص(اهللا 
وهو مقـصودٌ  علـى   .. .متراً، والصعود إلى أعاله حيث غار حراء، بحاجة لجهد وصبر 634إرتفاعه نحو   

  .مدار السنة
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  .عن غيره بأن األساس األول للكعبة الشريفة كان محجارته، إضافة لميزاته المذكورة آنفاًويمتاز 
  : وبورك ِلمن قال عند وصوله إلى الغار.. .)ص(وتشرف هذا الجبل بأنَّه موطُئ أقدامِ رسول اهللا 

  ُأمـرغُ فـي حـرآء أديـم وجهي
  وُأبصـر فيـه من نـورٍ بهـي

  مـس بِحر وجهـيلعلِّـي أن َأ
  ترابـاً مسـه قـدم النَّبـي

  
  .مترا795ًكلم، لجهة المسفلة وإرتفاعه3 يبعد عن المسجد الحرام :جبل ثور-4

  .فراشه) ع(في طريق هجرته، ليلة مبيت أمير المؤمنين) ص(لجأ إليه رسول اهللا 
  ).40سورة التوبة، اآلية(ونزل في ذلك قرآن يطَمئنه

  
جبل مشهور، وِلمن أراد أن يعرفه بسهولة، فهو يقع على يسارك وأنت تتَّجه من مكَّـة إلـى                  :  ثَبير  جبل -5

  .منى، وهذا الجبل يقابل جبل النور، ويمتد حتى يصل إلى أواخر منى
  ).ع(جبل ثَبير هو الذي ُأهبط عليه كبشُ الفداء لسيدنا اسماعيل 

  
ر فيه بنو هاشم وبنو عبد المطَّلب، وضيق عليهم معنوياً فـال             وهو المكان الذي حوص    : شعب أبي طالب   -6

  .ومادياً فال يصلُهم طعامٌ  وال شراب.. .يجالَسون وال يكلُّمون وال يزوجون
في داره ليالً، فكـان موعـد   ) ص(ولما يئس الكفار، قرروا قتل النَّبي  ... فصبروا على ذلك ثالث سنين مرة     

  ).ص(، ودوام الرحمة اإللهية بهجة النَّبي)ع( في مبيت علي اإليثار والشجاعة
      .يقع هذا الشِّعب خلف الصفا والمروة
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  دودهاـات وحـرفـع
  

أن الحج "حيث ورد ) 24راجع صفحة (األرض المباركة التي ال تكتمل المناسك إالَّ بالوقوف عندها          :عرفات
  .فالوقوف عنده ركن من األركان" عرفة

  
النَّاس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف فجبرائيل        في فضل عرفات الكثير، فقيل إن تسميتها كذلك ألن        وورد  

يا ابـراهيم إعتـرفْ     : يوم عرفة، فلما مضى نصفُ النهار، وحان الزوال، قال جبرائيل         ) ع(خرج بإبراهيم   
  .عتراف بالذنوبفهي مكان اال .بذنبك واعرِفْ مناسكك، فسميت لقول جبرائيل اعترِف، فاعترف

  
يوم عظيم جليل، ومن أهم أيام السنة، وينظره أهُل المراقبة والـسلوك،            )  ذي الحجة الحرام   9( ويوم عرفات 

  : ومما ورد في شأنه
  
  يخيب اهللا هذا الخلق كلَّه؟ أترى : بعد االنصراف من عرفات) ع( سأل رجل االمام الباقر -أ

  ". أحد إالَّ غَفَر اهللاُ  لهما وقف في هذا الموقف): "ع(فقال
  

أن الشاهد هو يوم عرفة، والمـشهود        3سورة البروج المباركة، اآلية     ) وشاهدٍ  ومشهدود  ( المقصود في قوله تعالى      -ب
  .هو يوم القيامة

  
  ):ع( روي عن علي بن الحسين -ج
انظـروا إلـى عبـادي    : نيا، ثم يقولأما علمتَ أنه إذا كان عشيةُ عرفة، برز اهللا في مالئكته إلى السماء الد     "

فَسألوني ودعوني، ُأشهدكم أنَّه حقَّ علي أن ُأجيبهم اليوم، قد شفَّعت محسنهم في مسيئهم،              ... أتوني شُعثاً غُبراً  
  551 ، ص13الوسائل، ج ".تقبلتُ من محسنهم، فأفيضوا مغفوراً لكم وقد
  
  ".ب ال تُغفر إالَّ بعرفاتمن الذنوب ذنو"  ):ص( وروي عن رسول اهللا -د
  

 .36، ص8المستدرك، ج ".أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة): "ص(وعنه  -هـ 
  

  .الدعاء والمواعظ والتذكير باآلخرة يوم عرفة) ص(والمعروف سنَّة النَّبي وآله
  

ى الظهر والعصر   وصلَّ) ص(نَمرة خطب النَّبي  في   . منطقة معروفة، قبل الوصول من مكَّة إلى عرفات        :نَمرة
  ).عرفات(ثم مضى إلى الموقف
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) عرفات(وعرنَة ليست من الموقف    . معروفة، تقع بين الحرم وعرفات، بل هي حد عرفات من الغرب           :عرنَة

  ..كما هو واضح
  

  ".ارتفعوا عن وادي عرنَةَ بعرفات"  ):ص(وقال رسول اهللا 
  

  . حد من حدود عرفات:ثوِية
  

  .ج عرفات، فيه مياه ومزارع على المطر حتى يومنا هذا خار:ذو المجاز
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  المزدِلفة وحدودها
  

  .مبيت عنده، بعد اإلفاضة من عرفاتهي الموضع الذي يؤمر الحاج بالنزول وال: المزدلفة
  

  .  متراً تقريبا4370ًتقع بين المأزِمين إلى وادي محسر، بطول 
  

 وذكر اهللا عنده، وبجانب قُزح مسجد صغير، من السنَّة تأديـة صـالة              فيها جبل قُزح يستحب الصعود عليه     
    .276،ص2اللمعة الدمشقية، ج ).ص(العشاء عنده كما فعل رسول اهللا 

  
  .شُيد على قُزح في العقود األخيرة قصر للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود

  
المأزِم، كلُّ طريق ضيق    (. حد المزدلفة من المشرق   ت، وهو    جبالن بينهما بضيق يؤدي إلى عرفا      :المأزِمين

  ).بين جبلين
  

  . واد يمر بين منى ومزدلفة وليس منها، فهو يصل بين منى وجبالها، والمزدلفة وجبالها:وادي محسر
  

 أبابيـل   قيل إنَّه من التحسير أي الوقوع في الحسرة عند توجههم إلى الكعبة، وارسل اهللا تعالى عليهم طيـراً                 
  .ترميهم بحجارة من سجيل
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  منى ومعالمها
  

 ذي 13-12-11ليلـة  (سميت كذلك ِلما يمنى فيها من الماء عند اجتماع الحجاج فـي ليـاٍل معينـة      : منى
  ). الحجة

  .أي يتمنَّى ويرجى الحصول على الماء
  

  .ءأو ِلما يمنى فيها من الدعاء، أي يتمنَّى ويرجى قبول الدعا
  

 ,أتمنَّى الجنَّة، فسميت بذلك ُألمنيتـه     : تمن، فقال : ، قال له  )ع(لَما أراد أن يفارق آدم      ) ع(وروي أن جبرائيل    
جـواهر   .وقيل لتمنَّي إبراهيم فيها أن يجعل اهللا مكان ابِنه كبشاً يأمره بذبحـه فديـةً لـه، فأعطـاه اهللا منـاه                     

  .100،ص19الكالم،ج
  

  .ب المشاعر إلى مكَّة، وفيه أعماٌل واجبة معينةوهذا المكان، أقر
  

وفي منى الجمرات التي تقدم الحديث عنها، والجمرة في اللغة هي الحصاة، وكان العرب يرمون الجمـرات                 
ُأحي إليه بذبح ابنه اسماعيل في تلك الجهة، فاعترضه ) ع(منذ ما قبل اإلسالم، ِلما نُقل أن أبا األنبياء إبراهيم     

  .لشيطان هناك لكي ال يفعل، فأخذ حصيات ورماه بهاا
  

  ).الصغرى(كان ذلك عند الجمرة األولى 
  .فذهب الشيطان إلى هاجر ليقبح له عمَل إبراهيم، وليوقع الفتنة بينهما، فأخذت الحجارة ورمته بها

  
  ).الوسطى(كان ذلك عند الجمرة الثانية

  .مجمع البحرين، مادة منى .مل أبيه، فأخذ قبضةً من الحصى ورماه بهافذهب الشيطان الى اسماعيل يشفِّع له ع

  
  .وكان ذلك عند الجمرة الثالثة

  .الشيطان والهوى ويرمز الرجم الفعلي إلى معانى باطنية في مخالفة
  

  .وكان الرجم معروفاً عند اُألمم السابقة
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  :مسجد الخَيف
  

  .مكةمسجد كبير في منى على يسار المتَّجه إلى 
  

أهميته أن محرابه في موضع خيمة رسول اهللا عندما حج حجة الوداع، فيقصد للصالة في المكان الذي صلَّى                  
 ذي الحجة، ثم توجـه      9 ذي الحجة إلى صالة الصبح ليوم        8صلواته الخمس من صالة الظهر ليوم       ) ع(فيه

  .233ص"دينةمعالم مكة والم"راجع ما في التوارة واالنجيل في  .إلى عرفة
  

 وي أنسبعين نبياً(ور ف قبرفي مسجد الخَي.(  
  

 .214، ص4فروع الكافي، ج ".صلَّى في مسجد الخَيف سبعمائة نبي:"قال) ع(وعن الباقر 
  

شمال غـرب  (ومصلَّى النَّبي داخل الرواق الدائري وسط المسجد، قريباً من الجهة القبلة، ويعرف بالصومعة            
  ).المسجد
  .إحدى خطبه المشهورة) ص(ا المكان ألقى وفي هذ
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  :مسجد الكوثر
  

  ).ص( حيث نزلت سورة الكوثر على النَّبي
  .هدم في السنوات األخيرة... يقع هذه المسجد في وسط منى لكنَّه
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  :مسجد البيعة
  

  . واألنصار بحضور عمه العباس بن عبد المطِّلب) ص(حيث بيعة رسول اله 
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  مدينةة والبين مكَّ
  

  : شهداء بدر
  .كلم150عند قرية بدر التي تبعد عن المدينة 

  
وقعت فيها أول وأهم معركة في زمن الدعوة اإلسالمية األولى، وعلى أثرها، قوي اإلسالم وأصبح له هيبـةٌ                  

  .في قلوب أعدائه من المشركين واليهود
  

  .جزءاً كبيراً من سورة األنفالوقُتل فيها صناديد قُريش وجبابرةُ  القوم، وأنزل اهللا تعالى 
  

   .123سورة آل عمران المباركة، اآلية ).ةنتم أذلَّ وأرٍدبولقد نصركم اهللا بِ: (ونزلت اآلية الكريمة
  

  ):ص(رايته، وكان شعار النَّبي ) ص(وأعطاه رسول اهللا ، عشرينة سنة )ع(وكان عمر علي بن أبي طالب
  " يا منصور أمتْ"
  

 شهيداً ودفنوا فـي     14ذاك أكثر من نصف قتلى المشركين، واستُشهد من جيش المسلمين         وقُتل بسيف علي آن   
  .هذا المكان

  
  . جدار أبيض، ال يبلغ ارتفاعه المترويحيط بمقبرة الشهداء،
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  :مسجد العريش
  

 أثر لـه    وال .يتعبد فيه ليالً ويدعو   ) ص(عند العريش الذي أقام فيه رسول اهللا      يقع بالقرب من مقبرة الشهداء،      
  .اليوم
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  :الربـذَة
  

  ".يا أبا ذر أنت من اهل الجنة "  ):ص(فيه رسول اهللا حيث قبر الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري الذي
  

  .وكان قد نُفي ظلماً إلى الشام ثم إلى ضواحي المدينة حيث قبره اآلن، وعاش غريباً مظلوماً، ومات كذلك
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  :فــخ
  

يخية المعروفة، وقُتل فيها الحسين علي بن الحسن المثلث بن الحـسن المثنَّـى بـن           المعركة التار  وقعت فيها 
  .الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وأنصاره

  
  . معه أكثر من مائة من الصحابة، وكانت قبورهم معروفة هناكقُتل وهو محرِم بعد أن أبلى بالء شديداً، وقُتل

  
  .لى درجة، كما قيل، لم تكن مصيبة بعد كربالء أشد وأفجع من فخوكانت هذه المعركة عنيفة وشديدة إ

  
: كلم غرب مكة، بعد التنعيم، بل لعلَّها أصبحت جزءاً من مكة، ألن فيها حيين منها           6تبعد فخ عن مكة حوالي      

  ).نسبة إلى شهداء فخ(حي الزاهر، وحي الشهداء 
  

  .ا يدفن كلُّ من جاور مكَّة منهممعروفة والموجودة، وفيهال" مقبرة المهاجرين"وفي فخ 
  

وأنقل هنا قصة غريبة وقعت في هذا الزمن، من دون تعليق، خاصة أن      . وال شك أن لهؤالء الشهداء كرامات     
  : قال" معجم معالم الحجاز" ذكر المقدم عاتق بن غيث البالدي في كتابه :شهودها مازالوا أحياء

، حدثٌ  )منذ خمسين عاماً  ( ر الستينات من هذا القرن الرابع عشر الهجري       حكى شاهد عيان، أنَّه كان في أواخ      
 بدتْ يد إنسان طرية عارية من تحت األرض، فحفـروا           ، أن )حي الشهداء ( أثناء حفر أساس قصر بالشهداء    

 ترتـد   من موضعها، فتركوها، فـإذا هـي   هي مطْبقةٌ على صدر إنسان، فجذبوها، فإذا الدم يندفع   عنها، فإذا 
فُه129، الهامش94للفضلي، ص" هداية الناسكين"راجع  ".بسرعة إلى مكانِ النَّزيف فتوق .     
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  المدينة المنورة
  

، فأصـبحت   )صً)التي كانت تُعرف بيثْرب قبل أن تُنور إلى يوم القيامة بأنوار رسول اهللا محمد بن عبد اهللا                
  .ةتُعرف في أرجاء المعمورة بالمدينة المنور

  
كلم، وترتفع عن سطح البحر نحـو       275كلم، وتبعد عن البحر األحمر      475تقع شمال مكة المكرمة بحوالي      

  .مترا600ً
  

شديد الحرارة في الصيف، معتدٌل منعش في الخريـف         ) ِلمن أراد الزيارة في موسم العمرة أو الحج       (طقسها  
  . والربيع بارد محتمل في الشتاء

  
  .محاصيلها النَّخيل، وأنواعه كثيرةومن أهم .. ..تقع في واحة خصبة
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  :أسماء المدينة
  

  .على شرفها وعلو شأنها، فال يستغربن أحد إذا زادت عن المئة إسمأسماؤها عديدةٌ  جداً، وهذا يدلُّ 
  

   :ومن أسماء هذه المدينة العظمية المقدسة التي تحمل في كنفها ما ال تحمله أرض على وجه المعمورة
  

 –) ص( حرم رسول اهللا     - الحرم – الحبيبة   – الحصينة   – أرض الهجرة    – أرض اهللا    - بيت الرسول  –البلد  
 قبـة   - العاصمة - طيبة – الشافية   - سيدة البلدان  - دار الفتح  – دار السنَّة    - دار اإليمان  -دار األبرار  -الخيرة

 – المـسلمة    – المرزوقة   - المحببة –  المحبة –ة   المحبوب - المباركة - قلب اإليمان  - قرية األنصار  -اإلسالم
  ....النَّاجية

  
  .إلى أسماء كثيرة ُأخرى لها دالالت ومعانٍ عظمية
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  :فضل المدينة
  

  .يكفيها أنها عاصمةُ  الدولة اإلسالمية، ومنها انطلق دين اهللا للمشارق والمغارب
  

والذي آووا : (ت، وبذلت وضحت، قال اهللا تعالى في أهلهاويكفيها أن الهجرة النبوية كانت إليها، فآوت ونصر 
  .74سورة األنفال المباركة، اآلية  )ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً

  
والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذين أتَّبعوهم بإحسانٍ رضي اهللا عـنهم،            (: وقال اهللا عز وجلَّ   

  .100مباركة، اآلية سورة التوبة ال ..).ورضوا عنه
  

اللَّهم حبب إلينا المدينة كما حببتَ إلينا مكَّة أوأشد، وبارك          : "دعا لها، فقال  ) ص(ومن فضائلها أن رسول اهللا      
  ".في صاعها ومدها، وانقل حماها ووباها إلى الجحفة

  
  ).ص( الخلق وخاتم األنبياء وكفاها فخراً انَّها تحتضن في أحشائها الجسد الطاهر الشريف، لسيد

  
  .، أو تُراباً يتبرك بتلك البقعة الطاهرة)ص(فيا ليتنا حجارة من أحجارها، لنُجاوره 

  
  ".من استطاع أن يموت بالمدينة فَلْيمت بها، فإنِّي شفيع ِلمن يموتُ بها): "ص(وفي شأنها قال رسول اهللا 

  .موتاً وشفاعة: اللَّهم اجلنا منهم
  
يعني المدينـة  " ما على األرض بقعةٌ  أحب إلي من أن يكون قبري بها           : " في قوله ) ص(قد استُجيب دعاؤه    و

  .المنورة
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  معالم المسجد النَّبوي الشريف
  

  :المسجد النَّبوي الشريف
ة في وهو أفضل مسجد على وجه األرض بعد المسجد الحرام في مكَّة المكرمة، والصالة فيع تُعادل ألف صال    

  .غيره من مساجد الدنيا
  

الصالة في مسجدي تعدل ألفَ صالة في غيره إالَّ المسجد الحـرام فهـو              ): "ص(وفي النص عن رسول اهللا      
  ".أفضل

  
  .وهو اآلن كبير جداً، وفي منتهى الفخامة، وذلك بعد العديد من اإلضافات والتوسعة عليه عبر التاريخ

  
  ).ع(وبيت علي) ص(ويشمل بيت رسول اهللا 

  
، ويمتاز أيضاً بـأن     )ص(وفي داخله الروضة الشريفة الطاهرة التي تضم الجسد المبارك لموالنا رسول اهللا             

  .فيه روضةً من رياض الجنَّة، وذلك بإجماع المسلمين، وتُقصد على مدار الساعة للفوز بصالةٍ  عندها
  

  : الروضة الشريفة
  ". بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنَّةما): "ص(تواتر الحديثُ المعروف عن رسول اهللا 

  
  ".ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنَّة: ")ص(وفي حديث آخر عنه 

  
  ".إن منبري على تُرع الجنَّة):"ص(وفي النص عنه 

  
  .والتُرعة هي الروضة على المكان المترفع خاصة

  
و إنَّها كروضة من رياض الجنَّة في نـزول الرحمـة،           قيل عن هذه الروضة الشريفة إنّها تُؤدي إلى الجنَّة، أ         

  .فهي روضة حقيقية
  

، وتشمل المرقـد الطـاهر       مربعاً 330متراً أي إن مساحتها اإلجمالية حوالي       15متراً وعرضها   22طولها  
فيهـا  ، لذا، فإن الروضة التي يـصلَّي        )ع(والمحراب والمنبر وبيت السيدة فاطمة الزهراء     ) ص(لرسول اهللا   

  .حالياً هي جزء من الروضة بتمامها لدخول بعض أجزاء البناء المقام حول الحجرة الشريفة
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  .وقد ميزت بتغليف أعمدتها بالحجر األبيض من أسفلها

  
     :المحراب الشريف

       إنَّما ع ،محراب بين المسلمين عندما أدخلها عمبر بن عبد ا         في زمن النَّبي لم يكن لعزيز فـي   رفت المحارِيب
  .  هجرية91-88سنة ) ص(مسجد رسول اهللا

  
  .والمحراب في اللغة، صدر المجلس والمكان الرفيع

  
والمحراب الذي يراه الزوار اآلن هو من عمارة األشرف قايتباي، وهو نفيس جميل جداً، وهو مـن حجـر                   

  .المرمر ومزين باآليات القرآنية
  

  : أعمدة المسجد الشريف
، إنَّما كانت من جذوع     )ص(، وما زالت في مكانها منذ بنيت على عهد النَّبي         "أساطين المسجد "المعروفة باسم   

  .النَّخل فأصبحت من الرخام أو المرمر
  

  :وأشهرها ثمانية دخلت التاريخ
  
ند مـصلَّى   إكراماً لكونها ع   أي المطيبة، ألنَّها كانت تُطيب إكراماً لكونها عند مصلَّى        : األسطوانة المخلَّقة _ أ

  ).والخُلُوق هو الطِّيب(حيث كان يصلِّي عندها) ص(رسول اهللا
  ".االسطوانة المخلَّقة" يدخل بعضها في المحراب النَّبوي الشريف، وكُتب عليها

  
  .حيث كان المهاجرون يجتمعون عندها:  اسطوانة المهاجرين-ب

  . قبلةوهي الثالثة من المنبر، والثالثة من القبر، والثالثة من ال
إن في مسجدي لبقعةً  قبَل هذه االسطوانة، لو يعلم النَّاس           "): ص(لقول رسول اهللا    " اسطوانة القَرعة "وتُسمَى  

   ).من شدة االزدحام والتقاتل للفوز بركعتين في هذا المكان الطاهرة("ما صلَّوا فيها إالَّ أن تطير لهم قَرعة
  

 أيضاً اسطوانة أبي لبابة الذي خالف أمر اهللا عز وجل، وذلك في قصة طويلة، ويقال لها:  اسطوانة التوبة -ج
، وقصد المسجد وربط نفـسه بهـذا        )ص(أن يرجع إلى النَّبي     ، فخجل   )ص(واعترف بأنَّه خان اهللا ورسوله    

ى يهود بني قُريظة بأن ال ينزلـوا         عندما أشار عل   .أو تنزَل توبتُه  ) ص(وحلف أن ال يحلَّ نفسه إالَّ يحلَّه رسول اهللا          .... العمود
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فواهللا ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفـتُ أنـي قـد     : وقال أو لبابة  . بهذه الخيانة ) ص(فأخبر جبرائيل النَّبي    ... فنصحهم بعدم االستسالم  ) ص(على حكم الرسول اهللا   

  .خنتُ اهللا ورسوله
سـورة األنفـال    ) تخونوا اهللا والرسول وتخونوا أماناتكم وأنت تعلمـون   يا أيها الذين آمنوا ال    (:قال اهللا تبارك شأنه   

  .27المباركة، اآلية 
  

وآخرون اعترفـوا بـذنوبهم   ( :في بيت أم سلمة، أنزل اهللا عز وجّل) ص(وفي وقت السحر حيث كان النَّبي       
  .102سورة التوبة المباركة، اآلية )خلطوا عمالً صالحاً وآخر سيئاً، عسى اهللا أن يتوب عليهم، إن اهللا غفور رحيم

  
  .وهو خارج لصالة الصبح، فسميت اسطوانة التوبة) ص(فأطلقه رسوُل اهللا 

  
عنده ويـصلَّي، وكـان     كان يتعبد   ) ص(وعلى كل حال، هذا المكان الشريف له شأن عظيم، ألن رسول اهللا             

  .يعتكف هناك
  

  .355،ص2ن ال يحضره الفقيه،جم .وس عند هذه االسطوانةلذا روي استحباب إقامة الصالة والدعاء والجل
  

وموقعها أنَّها الرابعة من جهة المنبر، والثانية من الضريح المبارك، والثالثة من ناحية القبلة، مكتوب عليهـا                 
  .اسمها

  
هـي  و .يضع سريره هناك عندما يريد النوم في أقات اعتكافـه         ) ص(حيث كان النَّبي    :  اسطوانة السرير  -د

وهي االسطوانة الالصقة بالشُّباك المطّل على الروضة الشريفة، بعد اسطوانة التوبة مباشرة من جهة الشرق،             
  ).مباشرة) ص(وهي التي تلي رأس النبي ( .أول اسطوانة من جهة القبلة، تتَّصل بالجدار الغربي للحجرة

  
السالم حيث كان يقف عندها حـارس       ) ع(أو اسطوانة علي بن أبي طالب     ): الحرس( أسطوانة المحرس    هـ

  ). ص(رسول اهللا 
  .تقع خلف اسطوانة السرير من جهة الشمال

  ).ع(تقع عند نهاية الحجرة الشريفة وقبل بيت فاطمة (
  
  .يجلس هناك ليـقابل الوفود اآلتية إليه) ص(حيث كان رسول اهللا :  اسطوانة الوفود-و
  .ويجلس هناك كبار الصحابة خاصة من بني هاشم 

  ).ع(تقع هذه االسطوانة خلف اسطوانة المحرس من الشمال، في منتصف الشباك المطّل على بيت الزهراء 
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  . الذي كان علي يدخل عليها منه) ص(فإنَّـها باب فاطمة بنت رسول اهللا :  اسطوانة جبريل-ز
  ). بر الشريفلألسف ال يمكن إدراك هذا المكان اآلن ألنَّه واقع داخل الجدار المحيط بالق(

  .تقع عند منحرف الجدار الغربي إلى الشمال، في صفِّ اسطوانة الوفود
  
  .كل ليلة، إذا امكفأ النَّاس) ص(مكان تهجد رسول اهللا :  اسطوانة التهجد-ح

من جهة الشمال، وهناك محراب صغير، إذا استقبله المصلِّي، تكـون االسـطوانة       ) ع(تقع وراء بيت فاطمة     
  ).ع(باتجاه باب جبرايل على يساره 

  
وكان يخطب عنده الجمعة، عندما قرر تركـه        ) ص( وهو الجذع الذي حن لرسول اهللا        : اسطوانة الحنَّانة  -ط

فحن الجذع مرات وبأصوات عالية حتى خاف الناس، فأقبل رسـول اهللا            .. .إلى حيث وضع له المنبر الجديد     
   .حتى مسه بيده، فسكن) ص(
  .ي حنين الجذع مشهورة ومنتشرة، والخبر به متواترواألحاديث ف 

فهذه االسطوانات لها مكانة وتاريخ، خاصةً أنَّها شهدت األحبة محمداً وآلَه، فيقفُ المرء عندها مصلِّياً وداعياً                
  .ومتبركاً

  .ذلك آنفاً، ومن أفضل مساجد الدنيا، كما رأينا وال ننسى أن كلَّ المسجد الشريف مبارك ومعظَّم
  

  : الصفَّـة
 والمساكين يركنون إليه، حتى إذا جاء المساء فرقهم علـى           للغرباء) ص(وهو المكان الذي جعله رسوُل اهللا       

  .وكان يسمون أهل الصفَّة.... بيوت المسلمين، ويأخذ بعضاً منهم يتعشَّى عنده
  

واضح المعالم يـراه    ) ع(ومنزل فاطمة   " التهجد محراب"مقابل) ع(وهذا المكان يقع تحديداً على باب جبرائيل        
  . سنتم40 متراً وإرتفاعه نحو 30كلُّ الداخلين إلى المسجد الشريف، مساحته 

  
يجالسهم ويأنس بهم ويتحنَّن إليهم كان يقاسمهم الهدايا ) ص(حيث كان رسول اهللا ونزلت آياتٌ في أهل الصفَّة 

اصبر نفسك مع الذين يعدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهـه، وال            و: (فأنزل اهللا سبحانه  ... واألموال
  .28سورة الكهف المباركة، اآلية  ).تَعد عيناك عنهم تُريد زينةَ الحياة الدنيا

  
الحمد هللا الذي جعل في ُأمتي من ُأمرتُ أن أصبِر نفـسي            ):"ص(وعندما نزلت اآلية الكريمة قال رسول اهللا        

  ".معهم
  

  ):ص(بيت النَّبي
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وهي الحجرة الشريفة، ومساحتها أربعة أمتار طوالً  ومثلها عرضاً تقريباً ويتَّصل بعض البيت بدار الـسيدة                 
  .523،ص2وفاء الوفاء، ج .وكان مالصقاً لها) ع(فاطمة الزهراء

  
 في توسعة الوليد بن عبـد       لكنَّها ولألسف هدمت  .. .بنسائه بنى لهن تسعة بيوت    ) ص(ولما تزوج رسول اهللا     

الملك ألسباب سياسية، حيث كان الناس يتجمعون حول الحسن المثنَّى بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان           
، فخاف أن يكون ذلك بداية حركة تمرد، فبادر بهدم الحجرات متظـاهراً بتوسـعة     )ع(يسكن في بيت فاطمة     

   .فما رأيت يوماً كان أكثر باكياً من ذلك اليوم :وعلَّق أحدهم على المشهد بقوله... المسجد
  

واهللا لوددتُ أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناشئ من المدينة، يقْدم قادم في اآلفاق فيرى ما اكتفى                  :وقال آخر 
  .في حياته، ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها) ص(به رسوُل اهللا 

  
، وتقع تقريباً بعد تجاوز باب البقيع بخطوات وتمتد طوالً  إلى مـا              )ص(ي مقبرة رسول    والحجرة الشريفة ه  

  .298للشيخ يوسف رغدا، ص" معالم مكة والمدينة" راجع .قبل جبرئيل
  

  ):ع(بيت فاطمة
) ع(وهو على يسار الداخل من باب جبرائيل      ويقع بالقرب من اسطوانة جبرائيل بعد اسطوانة الوفود مباشرة،          

، ووصل آخر الحائط الحديـدي الواقـع علـى          فلو سار مستقيماً إلى األمام    )  الزوار يدخلون من هناك    أكثر(
  .يساره، لكان في موضع الباب

  
الحسن والحسين، وفيه كان  )ص(، وفيه ولد ريحانتا رسول اهللا     )ع(وفي هذا البيت كان زواج علي من فاطمة       

  .جاء من سفر، وفيه نزلت آيةُ التطهيريمكث، ويقصده بعد المسجد إذا ) ص(رسول اهللا 
  

  ):ص(قبر النَّبي
والضل بن العباس وُأسامة بن زيد ثم دفن في الحجـرة الـشريفة،            ) ع(حيث تولَّى تغسيله علي بن أبي طالب      

  .وجعل الرأس الشريف إلى المغرب، ورجاله إلى المشرق، ووجهه الكريم إلي القبلة
  299راجع المصدر نفسه، ص .داخل مقصورة واحدة) ع(ريف وبيتُ فاطمةويقع اآلن القبر الش

  
  ):ع(قبر فاطمة 

ورجح البعض أنَّها دفنـت      .والكالم فيه كثير، حول ما إذا دفنت في بيتها، أو في البقيع، أو الروضة الشريفة              
وصيتها ودفنها ليالً   في بيتها، كما قال الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وصاحب الجواهر، وهذا يتناسب مع              

  .254هداية النَّاسكين، ص .دون تشييع



 58 

  
السالم عليك يا رسول اهللا عنَّـي،  "  :وكاتب هذه الكلمات يلفت النَّظر إلى قول أمير المؤمنين في نهج البالغة         

  .202نهج البالغة، الخطبة  .فالنص صريح في المجاورة ..."وعن أبنتك النازلة في جوارك
  

 تاريخ            ويبقى أن حافظ عليها، كثيرة ألندمت بسبب التوسعة، ولم يص( رسول اهللا     المعالم اإلسالمية التي ه (
يبدو أن موضع قبرها الشريف كان معروفاً حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري،              .كان هناك ... وأهل بيته والصحابة والتابيعن واألولياء    

  .د الضريح المشاد عليه وهو بين البابين المؤدييين إلى الدارفقد ذكر البتنوني في رحلته أنَّه شاه
  

  :ومن هذه المعالم
  
 الذي كان موجوداً حتى عشرين سنة من تاريخ كتابة هذه الكلمات كما ذكر              )ع( بيت اإلمام جعفر الصادق    -أ

بد اهللا بن   عند قدومه من مكة، وبيت ع     ) ص(بعض الثقات، وبيت أبي أيوب األنصاري حيث نزل رسول اهللا         
   .عمر، وبيت حسن بن زيد العلوي،

  ).تقع من جهة الجنوب، والجنوب الشرقي(
  

الذي تُوفي في تجارة له في يثرب، ومسجد عثمان         ) ص( مقبرة عبد اهللا بن عبد المطَّلب والد رسول اهللا           -ب
  .... بن عفان، والمدرسة الحميدية، ومدارس القرآن، ومسجد بالل

  
  .والكثير من المعالم األخرى...طمة الصغرى وبيتها، وبيت مروان بن الحكم، مسجد السيدة فا-ج
  ).تقع من جهة الغرب(
  
  .كان هناك، ويمتد من باب جبرائيل إلى البقيع) حيهم( بيوت بني هاشم وهي كثيرة، ألن محلَّتهم -د

  .هم اليومي بين الحرم النَّبوي والبقيعوظنِّي أن كلَّ الزوار يعرفون هذه المنطقة جيداً، ألنَّها تقع في طريق
  .وفي تلك الجهة بيت خالد بن الوليد وعثمان بن عفَّان وبيت أبي بكر ومقبرة والد صالح الدين األيوبي وعمه

  .)تقع من جهة شرق المسجد النَّبوي ناحية البقيع(
  



 59 

  المساجد التاريخية في المدينة المنورة
  

  :مسجد الغَمامة
  

   صلَّى األعياد للنَّبـي، حتـى          ... صالة العيد ) ص(التي صلَّى فيها رسول اهللا      وهو أحدوقيل إنَّه بقي كذلك، م
  .آخر حياته الشريفة

يبعد عن بـاب الـسالم      (عند صالته بهذا المكان بغمامة      ) ص(وسمي كذلك ألن الشمس حجبت عن الرسول      
  )  مترا500ًحوالي 
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  ):ع(مسجد علي بن أبي طالب
  

وهو ايضاً من األماكن التي صلَّى فيهـا رسـول اهللا           " العريضية"بالقرب من المسجد السابق شمال حي       يقع  
  .)ع(صالة العيد، وكذلك أمير المؤمنين) ص(
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  :مسجد بالل
  

لكنَّه هدم مؤخَّراً لبناء مقرٍ للبلديـة حيـث ُأبـدل           )... ص(أيضاً تشرف هذا المكان بصالة العيد لرسول اهللا         
  . ة لسيارات البلديةبمحط

والذي يحيط به سوقٌ تجاري يقصده ) الجسر(اما مسجد بالل الواقع جنوب شرف المسجد النَّبوي بعد الكوبري        
  . فال دخل له بمسجد بالل الذي يشاركه باالسم فقط... الزوار
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  :مسجد قُباء
  

ينقل بنفسه  ) ص(قُباء، وكان رسول اهللا   وهو أوُل مسجد ُأسس على التَّقوى يقع في ضواحي المدينة في قريبة             
لَمـسجد  ( :الحجر والصخر والتراب مع صحابته، وأنزل اهللا عز وجل فيه مدحاً عظيماً حيث قال تعالى شأنه           

سورة  .)هرين المطَّ حبروا، واهللا ي  ون أن يتطه  حب ي  أن تقوم فيه، فيه رجالٌ     حقُّ أَ ل يومٍ قوى من أو  س على التَّ  سُأ

  .108توبة المباركة، اآلية ال
  

ومبرك ) ص( كلم، وفيه مصلَّى النَّبي    3.5يقع في مكان معروف في المدينة المنورة، يبعد عن المسجد النَّبوي          
  .النَّاقة

يحـذِّر النَّبـي مـن      ) ع(وقبال هذا المسجد قام النافقون ببناء مسجد آخر للفتنة بين المسلمين، فنزل جبرائيل            
  .كيدهم

والَّذين اتَّخذوا مسجداً ضراراً وكُفْراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً ِلمن حارب اهللا ورسوله             ( : تعالى قال اهللا 
  .107سورة التوبة المباركة، اآلية  ).من قبل، وليحلفُن إن إالَّ الحسنى، واهللا يشهد إنَّهم لكاذبون

  
  .فأمر النَّبي بهدمه وإحراقه" مسجد ضرار"فعبر القرآن عن هذا المسجد بأنَّه 

  "الصالة في مسجد قُباء كعمرة" :قولُه) ص(وفي فضل وجاللة مسجد قُبا، ورد عن رسول اهللا 
  "كان يأتي مسجِد قُباء كلَّ سبت راكباً وماشياً) ص(أن رسول اهللا"ونُقل
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  :مسجد الجمعة
  

  لمدينة المنورة، وهي أول جمعة في المدينة؟الجمعة عندما خرج من قُباء إلى ا) ص(حيث صلَّى رسول اهللا 
  .أمتار8 أمتار وعرضه 10 متر وسط البساتين والحدائق، طوله 500يبعد عن مسجد قُباء 
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  :المساجد السبعة
  

حيث وقعت غزة األحزاب والتي تُسمى غزوة الخندق، عندما اجتمعت القبائل واألعراب، وفيهم النـصارى               
  .ودعوته) ص(قضاء على النَّبيواليهود تحت لواء قريش لل

  
  .وكان دور اليهود مميزاً

  
مترٍ، 2500وكان طوله حوالي    ) صً)وفي تلك المنطقة حفر خندقٌ ضخم بإشارة من سلمان على رسول اهللا           

  . أمتار تقريبا3.5ًأمتار، وعمقه4.5وعرضه 
  

  .نوالموجود حالياً ستة مساجد، وقيل إن السابع يقصد به مسجد القبلتي
  

  :وهذه المساجد الستة هي
  
يدعو على األحزاب، واستجاب اهللا دعاءه، وأرسل       ) ص(على جبل سلع، حيث قام رسول       :  مسجد الفتح  -1

عليهم ريحاً عاتية قلبت قدورهم وقلعت خيامهم وشتَّتَتْ جنودهم وأرعدت قلوبهم، ولم تتوحد لهم كلمةٌ  بعـد                  
  .ذلك

 .19سورة األنفال المباركة، اآلية  ).إن تستفتحوا فقد جآءكم الفتح: (فيهوقيل في تسمية المسجد إنَّه نزلت 
  .فسمي مسجد الفتح

  
  .في النهاية الجنوبية لمنطقة المساجد السبعة): ع( مسجد علي بن أبي طالب-2
  
وليس له سقف، وكانت فاطمة تصنع الطعام والخبز ألبيها         ) ع(علي  يقع تحت مسجد    ): ع( مسجد الزهراء  -3

  .ومسجدها مالصق للشارع العام .أيام غزوة الخندق) ع(وزوجها أمير المؤمنين) ص(رسول اهللا 
  
يقع أسفل مسجد الفتح، وسلمان الفارسي هو صاحب فكرة الخنـدق، وصـاحب مقـرب               :  مسجد سلمان  -4

  ).ص(لرسول اهللا
  
  . يقع جنوب غرب مسجد سلمان: مسجد أبي بكر-5
  
  ! لكنَّه اآلن موجود.. .كتب التاريخ عنه مطلقاً على اختالف المصادرلم تتحدث :  مسجد عمر-6
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  :مسجد القبلتين
  

حيث كان النَّبي يصلي إلى بيت المقدس بعد قدومه المدينة حوالي سنة ونصف، ثم أمره اهللا تعـالى بتحويـل      
  ). درجة180حوالي (القبلة إلى الكعبة الشريفة

  
سورة  ) وجهِك في السماء فلَنُولِّينَّك قبلةً  ترضاها، فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام            قد نرى تقلُّب  (قال اهللا تعالى  

  .144البقرة المباركة، اآلية 
  

وبالرغم من أنَّه كان ينتظر أمر ربه في ذلك، إالَّ أن بعض ضعاف اإليمان وتحت تـأثير اليهـود وتكـاتف                     
  .المشركين شنُّوا حملة إعالمية مشكِّكة

  
  ما والَّهم عن قبلتهم؟: فاليهود تساءلوا

  
سورة البقـرة المباركـة،    .)سيقوُل السفهاء من النَّاس ما والَّهم عن قبلَتهم التي كانوا عليها، قُْل هللا المشرق والمغرب           (

  .142اآلية 
  

  .حن محمد إلى أرضه وقومه: والمنافقون قالوا
  

  .دأصبحنا قبلةً لمحم: والمشركون قالوا
  

الرسوَل ممن ينقلـب علـى       وما جعلنا القبلة التي كنتَ عليها إالَّ ِلنَعلَم من يتَّبع          (:فكان ذلك امتحاناً للمؤمنين   
  .143سورة البقرة المباركة، اآلية  ).عقبيه، وإن كانت كبيرة إالَّ على الذين هدى اُهللا

  
  .والمسجد معروف جداً في المدينة المنورة
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  :مسجد بنات النَّجار
  

، كُن ينْتظرنَه مع الجمـوع عنـدما   )ص( وهن بنات أخوال النَّبي.اسم مكان معـروف  سمي كذلك ألن بنات النَّجار،  
   : وصل إلى المدينة مهاجراً، فَصرن يرددن

  
  اــــدر علينـبـع الـــلـط

  وداعـــــات الـــين ثنِّــــم
  اــــــر علينــــكب الشُّــوج

  ه داعـــا للَّـــا دعــــم
ـــا فينوثُـــــا المبعـــــهأي  

  اعــــاألمر المطــــ بتَــجئ
  ــزقــــد لبسنـــــا ثــوب ع

  الــرقـــاع بعـــد تمـــزيـــق
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  :مسجد اإلجابة
  

 والحسن والحسين عليهم السالم،     ومعه أمير المؤمنين وفاطمة   ) ص(وهو مسجد المباهلة حيث جاء رسول اهللا      
ليتباهل مع نصارى نجران، ويظهر غلبة اإلسالم، لكنَّهم تراجعوا، وخافوا من وقوع العذاب لما رأوا صـدق            

  .وجديته) ص(النَّبي
  

  .متر100يقع في شارع الستين أي شارع الملك فيصل، ويبعد عن فندق الدخيل المعروف 
  

وفي يوم المباهلة نصر اهللا نبيه على النَّصارى الجاحـدين       ... عنة، ونبتهل أي نلتعن   ومعنى المباهلة لغة المال   
لو العنوا لَمسخوا قردةً وخنازير، وال ضطرم الوادي عليهم ناراً، ولَمـاَ  : " للحقِّ، ونُقل عن النَّبي آنذاك قوله    

  .913-910صفحة " مصباح الكفعمي"راجع تمام القصة في  ".على النَّصارى حتى هلكوا) ال تدور عليهم السنة(حاَل الحول 
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  :مسجد الفضيخ
  

) ص(، سمي كذلك ألن النَّبي    ...والفضيخ في اللُّغة عصير العنب أو شراب التمر وهو من أسماء النَّخل ايضاً            
كانوا يشربون  صلَّى قرب هذا الموقع ستَّ لياٍل، فلما حرمت الخمر ووصل الخبر إلى أبي أيوب األنصاري و               

  .فضيخاً، أهرقوا الخمر، فسمي مسجد الفضيخ
  

  .يقع شرق مسجد قُباء، شرق العوالي، وقسم كبير من صحنه دون سقف
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  )مسجد السجدة(مسجد أبي ذر الغفاري
  

ثم صلَّى ركعتين، فسجد سجدةً أطال فيها، حتى ظُن أن اهللا توفَّـاه فيهـا فلمـا          ) ص(اهللا  حيث توضأ رسول    
  ".يبشِّرني أنَّه من صلَّى علي، صلَّى اهللا عليه، ومن سلَّم علي سلَّم اهللا عليه) ع(إن جبرائيل" :قال) ص(تشهد

  
  .فقيل إن المسجد محلُّ السجدة

  
  .يقع بالتحديد عند التقاء شارع أبي ذر بشارع المطار
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  :مسجد ذباب
  

  .أمتار، وهو بدون سقف، وآثار الخراب واضحةٌ عليه4 يتعدى يقع على جبل ذباب، والمسجد صغير جداً ال
النَّبي وي أنباب) ص(رصلَّى على جبل ذ.  

  
ين المتَّجه، إلى سلطانة والجامعة اإلسالمية، خلف محطة الزغيبـي مباشـرة        يقع على الطريق العام، على يم     

  ).طريق سلطانة(
  



 72 

  :مسجد المصرع
  

الصبح يـوم ُأحـد     ) ص(لموضع الذي طُعن فيه سيد الشهداء حمزة، وقيل إن النَّبي         وله أسماء أخرى، وهو ا    
  .هناك

  .يقع على الطرف الشرقي لجبل الرماة
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  :مسجد المستراح
  

في موضع هذا المسجد لالستراحة من التعب الذي أصابه لحملة أعتدة الحـرب فـي               ) ص(حيث جلس النَّبي  
  .غزوة ُأحد

، على اليسار، قرب مدرسة عمـرو       )ص(نة إلى مزار سيد الشهداء حمزة عم النَّبي       يقع في وسط طريق المدي    
  .بن الجموح
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  :مسجد الِّدرع
  

درعه عندما كان متوجهاً إلى ُأحد، وبات هناك، ثم صلَّى الصبح وتوجه إلـى              ) ص(حيث وضع رسول اهللا     
  .ُأحد

  .ومزار سيد الشهداءيقع على يسار الطريق العام المؤدي إلى جبل ُأحد 
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  :مسجد الثنايا
  

  .وشُج وجه الشريف يوم غزوة ُأحد) بعض أسنانه(حيث كُسرت ثنايا رسول اهللا 
  .وما زالت آثاره إلى اليوم، وهو مسجد صغير في الطريق إلى ُأحد
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  :مسجد بني قُريظة
  

  .ر المكان مسجداً، فصا)ص(هناك، وصلَّى عندها النَّبيوهم قوم من اليهود، وكانت بيوتهم 
  ).في العوالي(يقع شرق مسجد الفضيخ وبالقرب من مسجد مشربة أم إبراهيم 
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  :مسجد مشْربة أم إبراهيم
  

حيث ولد في هذا المكان سيدنا إبراهيم       ) ص(والمشربة هي البستان، والبستان كان لماريا القبطية زوجة النَّبي        
  ).ص(ابن النَّبي

  
  .مكانوصلَّى النَّبي في هذا ال

  
بين نخيل لألشراف القواسم من بين قاسم بن إدريـس    " الدشت"يقع هذا المسجد في العوالي، في منطقة تُسمى         

  ).ع(بن جعفر، أخي اإلمام الحسن العسكري 
  

في طريـق فرعيـة     (وهي في وسط الطريق على يسار الذاهب من مستشفى الزهراء إلى المستشفى الوطني            
  ).لحوالي مئة متر

  
العواليوالم حاطة بجدار، وحولها مقبرة ألهل حيشْربة م.  
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  المسجد النَّبوي الشريف بعض البيوت الهامة حول
  

  ):ع(دار اإلمام جعفر الصادق
بالقرب من باب البقيـع، شـرق   تقع في الجنوب الشرقي للمسجد النبوي، مالصقة لدار أبي أيوب األنصاري       

  .خمسة أمتارمكتبة عارف حكمت التي تبعد عنها حوالي 
  

   .403للشيخ يوسف رغدا، ص" معالم مكة والمدينة"راجع . قصة منزله مهمة جداً وجديرة باإلطِّالع .ُأزليت منذ إحدى عشرة سنة تقريباً
  

  ):ع(دار فاطمة الصغرى بنت اإلمام الحسين
بن عبد الملك من بيت جدتها تقع في الجهة الغربية للمسجد النَّبوي، حيث اتَّخذتها منزالً بعد أن أخرجها الوليد    

  . هدمت في ضمن التوسعة الغربية).ع(فاطمة الزهراء
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  :مقبرة البقيع
  

ألنَّه كان موجوداً فيها شجر العوسج لكنَّه قُطع، وتقع في الجهـة الجنوبيـة الـشرقية                " البقيع الغرقد "وتُسمى  
انظر  .ها بعد دخول اإلسالم خُضصت لدفن المسلمين      للمسجد النَّبوي الشريف، وهي مقبرة من قبل اإلسالم، لكنَّ        

  .100سورة التوبة المباركة، اآلية 
  

ولمقبرة البقيع أربعة أبواب، ال يفتح منها في هذه األيام إالَّ باب واحد، ولفترة وجيزة عند الصباح للزيـارة،                   
  .وللرجال فقط

  
 في العالم، بأنَّها الوحيدة التي تضم أربعة أئمة من أهل           ولهذه المقبرة شأن عظيم، فيكفيها تفردها عن أي بقعة        

ومرضعته ) فاطمة بنت أسد  (وزوجاته وعماته وحاضنته    ) ص(، فضالً عن بعض أوالد النَّبي       )ع(بيت النُّبوة   
، وعدد كبير من الصحابة، والتابعين بإحسان الذي رضي اهللا عنهم، وقراء وحفظة القـرآن،               )حليمة السعدية (

  )....شهداء ُأحد(لسادة الهاشميين، وشهداء صدر اإلسالم وا
  

  .كما تقدم) ص(فهي البقعة التي تضم عشرة آالف من المهاجرين واألنصار، إضافة ألنسباء وأرحام النَّبي 
  

غيـر  يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً يدخلون الجنَّـة ب      " في أنَّه ) ص(ويكفيها أيضاً ما ورد عن رسول اهللا        
  ".حساب، وكأن وجوههم القمر ليلة البدر

  
قام في جوف اللَّيل متوجهاً  إلى مقبرة البقيع ألنَّه ُأمر باالستغفار ألهلها، فلما وصلها، سلَّم                ) ص(وروي أنَّه   

  .على أهلها، ثم استغفر لهم طويالً
  

         قصد المدينة المنو نة التي تُزار ِلمتها       وهي من األماكن األساسيرة، والروايات مستفيضة بل متواترة في أهمي
وتـشرف  ... عن سائر المسلمين، فتُراب هذه المقبرة أختلط بأجساد األولياء واألتقياء والتابعين وقراء القرآن            

  ).ص(بأقدام رسول اهللا 
  

  : يقول أبو العالء المعري
مـا أظـن ادـذه األجسـمـن هأديـم األرض إالَّ  ***صـاحِ، خفِّـفْ الـوطء  

لَح بقد صـر دادـم األضـزاحـاً من تـاحكـض***راراًـداً مـار لحـد  
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  :وممن دفن في البقيع
  

وكان من أوائل من أسـلم، وهـاجر إلـى          ) أول مـن دفـن فيهـا من المهاجرين      ( عثمان بن مظعون   -1
 شجاعاً مقداماً، عنيداً في نُصره الحق، وعـرف بعبادتـه           الحبشة، ثم إلى المدينة المنورة، وشهد بدراً، وكان       

  .فكان في النَّهار صواماً، وفي اللَّيل قواماً
  

  .بالبقيع: يا رسول اهللا أين ندفنه؟ قال: وبكاه، وعيناه تهرقان، وعندما سئل) ص(ولمـا مات قبلَه رسوُل اهللا 
  

  .ند قبره، لتكون عالمةً  عليه، وليدفن عنده من يموت من أهلهووضع عالمةً  ع.. .ثم قام بنفسه فَلَحد له
  

ـُوفِّي إبراهيم ابن رسول اهللا   ".إلـحقْ بالسلف الصالح عثمان بن مظعون): "ص(، قال)ص(وعندما ت
  

  ".نعم السلفُ لنا هو عثمان بن مظعون:"ثم قال بعد دفنه
  

)  متراً 25حوالي  (بل من يدخل من الباب ويمشي مستقيماً،      مقا) ص(دفن في أول البقيع حيث بنات رسول اهللا         
  .وغير صحيح ما يقال إنَّه في آخر البقيع، فذاك قبر عثمان بن عفَّان

  
 متراً تقريباً من الباب الرئيسي،      15قبرهما على يسار الداخل، لمسافة       :صفية وعاتكة ) ص( عمتا النَّبي    -2

  " بقيع العمات"ويسمى 
  .ن معروفٌ ومقصودوالمكا

  
أما صفية، فهي بنت عبد المطَّلب، وكانت شجاعةٌ وصاحبةَ شهامة، ففي أيام معركة األحزاب دخل أحد يهود                 
بني قُريظة متجسساً على نساء المسلمين، فطلبت من حسان بن ثابت أن يقتله، فخـاف، فتـصدت لليهـودي           

  .بنفسها حتى قتلَتْه
  

   ا عاتكة، أختُ صفيهناك أيضاً، العمة الثالثة لرسول اهللا         .... ة فدفنت بجوارها  وأم جمانة بنت  ) ص(وقيل إن
  . عبد المطَّلب

  
 وهو ابن ماريا القبطية ولد في السنة السابعة للهجرة، ومات وله من العمر              ):ص( إبراهيم بن رسول اهللا      -3

   .ان بن مظعون، فرغب النَّاس في البقيعحوالي سنة ونصف، وأمر رسول اهللا أن يدفن بالبقيع عند عثم
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 خديجة رضوان اهللا وأمهن... وهن زينب ورقية وأم كلثوم، وقبورهن متجاورات   ):ص( بنات رسول اهللا     -4
  .عليها

يمـسح  ): ص(على شفير القبر، فأخذ النَّبـي       ) ع(وبكت السيدة الزهراء    ): ص(ولما ماتت رقية، قال النَّبي      
  .ن عينيها بطرف ثوبهالدموع ع

والفـضل بـن    ) ع(أما ُأم كلثوم فقد غَسلَتْها أسماء بنت عميس، ودفنت بجوار أختها رقية، وقام بدفنها علي                
  .العباس

  
  ).ص(وهي الحاضنة والراعية والمربيةُ لرسول اهللا  :))ع(والدة علي بن أبي طالب ( فاطمة بنت أسد-5
  

إلى المدينة المنورة، حيث قضت آخر أيام حياتها، فلما ماتـت وحفـر             ) ع(ؤمنينوهاجرت مع ابنها أمير الم    
بقميصه المبارك، وصلَّى عليهـا     ) ص(لحداً، ونزل فيه قارئاً للقرآن، وكفَّنها     ) ص(قبرها، لحد لها رسول اهللا      

  ". ما أعفي أحد من ضغطة القبر إالَّ فاطمة بنت أسد" : عند قبرها، وقال
  

  .معها لمعرفة عظيم شأنها) ص(فعاُل رسول اهللا وتكفي أ
  

فلما وصل المنزل نزع قميصه وأمر بـه        " قوموا بنا إلى ُأمي   : " وروي أنَّه عندما ُأخبر بوفاتها، قال لجلسائه      
م جزاك اهللا من أمٍ وربيبة خيراً، فَـنع       " : تحت أكفانها، وحمل نعشها مرات، وتمعك في قبرها، فلما دفنت قال          

  ".اُألم، ونعم الربيبة كنت لي
  

أما قميـصي   : "وعندما سئل عن سبب تكفينها بقميصه، وتمعكه في لحدها، ولم يفعل ذلك ألحد من قبلها، قال               
  . "فأردتُ ألالَّ تمسها النَّار أبداً إن شاء اهللا، وأما تمعكي في اللَّحد فأردتُ أن يسع اُهللا عليها قبرها

  
قبورهم جميعاً فـي    ( .وإلى جوار قبر العباس بن عبد المطَّلب      ) ع(قبرها في البقيع قرب قبور األئمة األربعة        

  .255، "هداية النَّاسكين"راجع  .)جهة الجنوب مع ميل للشرق بسيط، تقع عين الداخل عليهم مباشرةً
  
 وأشرافها، جاهر بإسالمه، ودافع عن النَّبـي        ومن وجهاء مكة  ) ص( عم النَّبي    : العباس بن عبد المطَّلب    -6
  .بشدة) ص(

 للهجرة، وقبره معروف في البقيع، قـرب قبـور          33سنة  وتُوفِّي  ) ابن أخيه ) (ع(كان محباً ألمير المؤمنين     
  ).ع(األئمة
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) ص(وسـبط رسـول اهللا   ) ع(إمام المسلمين بعد أبيه أمير المؤمنين ):ع( الحسن بن علي بن أبي طالب      -7
  .عند سائر المسلمين، وهو الذي سماه الذي لم يكن معروفاً من قبلحبيبه كما صرح ذلك مراراً ومتواتراً و

  ).ص(وكان أشبه الخَلْق والخُلُق برسول اهللا 
  

في الجمل وصفين والنهروان، صيانة لإلسالم عـن        ): ع(شارك في أشرس المعارك وأشدها إلى جانب أبيه         
  .االنحراف والبِدعة

  
) ع(لكن الذين خطَّطـوا لقتلـه     .... ، فأوصى بذلك،  )ص(كانت ُأمنيتُه أن يدفن إلى جانب جده خاتم أنبياه اهللا           

 ألبيه، فاطمة بنت أسد، رضوان اهللا عليهـا،         منعوا ذلك بقوة السالح، فنُقل إلى البقيع، ودفن إلى جانب جدته          
  .في مقابر بني هاشم

  
  ).ن باب البقيع، مع تمايل بسيط إلى جهة اليمين متراً للداخل م25بعد (
  
 ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب إمام المسلمين بالحقِّ فـي عهـد               ):ع( علي بن الحسين زين العابدين     -8

  . يزيد، وابنه معاوية، ومروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان، والوليد بن عبد الملك
  . قبر العباس بن عبد المطَّلبدفن في البقيع مع عمه الحسن قرب

  
  . إمام المسلمين في عصره، أمه فاطمة بنت الحسن بن علي، كنيتُه أبو جعفر ):ع( محمد بن علي الباقر -9

  .دفن في القيع مع أبيه وعمه .عاصر عهود عدة ملوك، من بينهم عمر بن عبد العزيز
  

ر عدة ملوك من بينهم السفَّاح، ُأمه فاطمة بنت القاسم          إمام المسلمين، عاص  ): ع(جعفر بن محمد الصادق   -10
  .بن محمد بن أبي بكر

  
وكانت على هذه القبور قباب معروفة ومشهورة منذ قديم الزمان، تحدث عنها ابـن جبيـر وابـن بطوطـة                    

ولم يبق منها شيء، منذ     لكن هذه القباب نُسفت عن بِكْرة أبيها،        .... بالتفصيل، رِفْعت باشا في مرآة الحرمين     
 1344 شـوال  8خمس وسبعين عاماً تقريباً، من كتابة هذه السطور، وتحديداً بعد عيد الفطر المبارك، فـي      

  .للهجرة
  

في الوقت الذي يحافَظُ فيه على آثار الفراعنة والفينيقيين وعباد األصـنام            ... ولم يراع في ذلك عهد وال ذمة      
د دعوى الهوية أو شبهة االنتساب لهملمجر!!!  
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11-     
  

وهي والدة أبي الفضل العباس، عرفت بإخالصها وورعها وحنانها،      ):ع(ُأم البنين، زوجة أمير المؤمنين    -12
  .في كربالء، وكانت راضيةً محتْسبةً) ع(فهي التي قدمت أوالدها األربعة دفاعاً عن أبي عبد اهللا الحسين

  
   ي نفأخبرها .... قبل أن تسأل عن أوالدها    ) ع(خْبرها بما حصل في كربالء، سألت عن الحسين       وعندما جاء م

وما جرى معه، سقط حفيدها من ابنها العبـاس عـن           ) ع(عنهم أوالً  فتحاملت على نفسها، فما ذكر الحسين          
  .كتفها

  
حتى ال يتأذَّى الحسن ) مةكان اسمها فاط(أن ال يناديها باسمها    ) ع(وهي التي طلبت من زوجها أمير المؤمنين      

  .والحسين
  

  .وكان حنانها عليهما معروفاً
  

  .دفنت في بقيع العمات، رضوان اهللا عليها
  

رسـول  وهو أحد إخوة أمير المؤمنين وكان يكبره بعشرين عاماً، وكـان يحبـه               : عقيل بن أبي طالب    -13
  ).بي حبينكان يحبه النَّ(حباً مميزاً كرامة له وألبيه) ص(اهللا

  .وبعد ذلك دفن أكثر بني هاشم بجوارهكانت داره في وسط البقيع، فما تُوفِّي دفن فيها، 
  ...).متراً تقريبا25ًيمشي مستقيماً مسافة  للداخل من الباب الرئيسي،(
  

احين يطير بهما في    الطيارة، الذي جعل اهللا تعالى له جن      ! وهدمت في هذا القرن   وكانت تعلو قبره قبةٌ  كبيرة،       
  .الجنَّة

  
  .، ورفيقة الحسين في كربالء، وأُّم عدد من الشهداء فيها)ع(وهو زوج زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين

  
  .كان مشهوراً بكرمه وجوده وقضائه لحوائج النَّاس

  .دفن في البقيع بجوار عمه عقيل
  

  .فن بجوار عقيل بن أبي طالب، د)ع( وهو حفيد اإلمام زين العابدين:محمد بن زيد-15
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، دفنت في آخر البقيع، باتِّجاه شماِل شرق، قبرها معروف، وكانت           )ص( مرضعة النَّبي  : حليمة السعدية  -16
  .تعلوه قبةٌ  كبيرة، وهدمت من جلمة ما هـدم

  .يزور قبرها مراراً، هلي ُأمه بالرضاعة) ص(وكان النَّبي 
  

يأتي الحديث  (وهو ولده األكبر، دفن بجوار شهداء ُأحد وشهداء الحرة           ):ع(م الصادق اسماعيل بن اإلما  -17
  ).إليه ينتسب أهُل الفرقة االسماعيلية( ).عنهم إن شاء اهللا

  
وموالياً له، تُوفِّي بالمدينة ودفن ) ع(من أجالَّء الصحابة، بقي مخْلصاً ألمير المؤمنين : أبو سعيد الخُدري-18
أقصى البقيع باتِّجاه شمال شرق، بتياسر بسيط للداخل من الباب، ثـم    (قيع، جهة قبر السيدة حليمة السعدية       بالب

  ).يلج مستقيماً إلى آخر المقبرة
  

، كان من أكبر وأشهر قُراء )ع(ومن محبي علي) ص( من كبار صحابة رسول اهللا      : عبد اهللا بن مسعود    -19
  .قبره قرب قبر عثمان بن مظعون . ومن أهل االستشارة والنَّصيحةالقرآن، وكان فقيهاً وقاضياً

  
شهيداً، من جملتهم حمزة بن عبد المطَّلـب عـم          70 حيث سقط في هذه المعركة للمسلمين        : شهداء ُأحد  -20

ـ              )... ص(النَّبي د، ونُقل الجرحى إلى المدينة المنورة وكانت جراحات بعضهم بليغةً، أدت إلى وفاتهم فيما بع
  .مكانهم معروف ويحيط بهم جدار بارتفاع حوالي المتر .فدفنوا في البقيع

  
 الحرة اسم مكان في المدينة المورة حيث نزل جيشُ يزيد بن معاوية اآلتي لمحاربة أهل                : شهداء الحرة  -21

  : المدينة ألنَّهم رفضوا مبايعته، فقاتلهم قتاالً شنيعاً، وفعل أفعاالً مهولة
  .من الهاشميين وغيرهم.. . من المهاجرين واألنصار، من الصحابة والتابيعن والحفَّاظ7000  قتل-
  .وهم الذين نصروا اإلسالم وقامت دولتُه عندهم.. . استباح المدينة، ونهب األموال، وأخذ أهلها عبيداً له-
  

  ! ويزيد نفسه هو الذي رمى الكعبة الشريفة بالمنجنيق
  .ء الحرة في البقيع بجوار شهداء ُأحد، وحولهم جدار يحيط بهمدفن الكثير من شهدا

  
محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وبعض أوالد أو أحفاد                : وممن دفن في البقيع    -22

ة ورقية زوجتا   والمقداد، ومالك األشتر، وزيد بن األرقم، وحميد      ) ع(األئمة السجاد والباقر والصادق والكاظم      
مسلم بن عقيل وأخيه عبد الرحمن، الحسن المثَّنى، جابر بن عبد اهللا األنصاري، حسان بن ثابت، جعفر بـن                   

  ....سهل بن سعد الساعدي، األرقم بن أبي األرقم، ُأسامة بن زيد،) ع(الحسن
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  :زيارة البقيع
  

  ..طهاروخاصة األئمة األ... ورد الكثير في فضل وثواب زيارة البقيع
  

 رسول اهللا وفي النص زارني، أو زار أباك، أو زارك، أو زار أخاك، كان حقّا "): ع(قال للحسن) ص(أن نم
  .141، ص97بحار األنوار، ج ".ً علي أن أزوره يوم القيامة حتى ُأخلِّصه من ذنوبه

  
  .141، ص97 بحار األنوار، ج".راط يوم تزلُّ األقداممن زار الحسن في بقيعه، ثَبتَ قدمه على الص: "انَّه قال) ع(وعنه

  
  " من زارني غُفرت له ذنوبه ولمي يمتْ فقيراً: "وهو أحد المدفونين في مقبرة البقيع، قال) ع(وعن الصادق

  
 السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين     : "ويقول... أن يستغفر ألهل البقيع   ) ص(رسوَل اهللا ) ع(وأمر جبرائيل   

  .145المصدر نفسه، ص ".والمسلمني ويرحم اُهللا المستقدمين والمستأخرين
  

  ". اغفر ألهل البقيع الغرقداللَّهم:"وأتى النَّبي البقيع فقال
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  )):ص(والد رسول اهللا(مقبرة عبد اهللا بن عبد المطَّلب 
  

  .له بني النَّجارتُفي في المدينة المنورة عندما كان راجعاً من تجارته بالشام، في بيت أخوا
  

، وتقـع   )ص(دفن في دار النابغة الواقعة في شارع المناخة، وهي من األماكن التي صلَّى عندها رسول اهللا                 
  .جنوب غربي المسجد النَّبوي الشريف، مقابل باب السالم

  
  .هدمت هذه الدار ومكانها اآلن موقفٌ للشاحنات
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  :)النَّفس الزكية(مقبرة محمد بن عبد اهللا 
  

  .من زهاد ووجوه بني هاشم.... وهو ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
  

انتفض على حكم المنصور الدوانيقي، واستطاع بعد أن التفَّ الناس حوله أن يسيطر على مكة والمدينة ثـم                  
  ...الكوفة

  
لقتال مـع مـن بقـي مـن         بعدها جهز المنصور جيشاً كبيراً ، وحاصر محمد بن عبد اهللا الي استبسل في ا              

  .الموت في عزٍ غير من الحياة في ذلِّ: أصحابه، وقال
  

  .اغتسل، وكذلك أصحابه، وتحنَّطوا، وكانوا أكثر من ثالثمائة مقاتل، وجاهدوا جهاداً كبيراً حتى استُشْهدوا
  

  .واآلن ليس لهم أثر.... ودفنوا شرقي جبل سلْع، داخل مسجد كبير
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ع(ن الصادق ريضي بقبر علي ع:(  
  

، سكن قرية عريض خارج المدينة، كان من زهاد عصره، قبر شرقي جبـل ُأحـد                )ع(وهو أخ اإلمام الكاظم   
  .كلم لجهة المطار، وهناك مسجد باسمه6بحوالي 

  
  .والمسجد والمقبرة اآلن خربان وفي طريقها إلى االندثار على ما يبدو
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  اآلبار المهمة في المدينة
  

  :ف بني حرامبئر عين كه
  .حيث كان يبيت أيام الخندق في كهف بين حرام) ص(وهذه البئر من آثار وبركات رسول اهللا 

  .العين ما زالت جارية حتى اليوم داخل الكهف المعروف غرب جبل سلْع
  .تقع على يمين القاصد إلى مسجد الفتح

  
  ):ص(بئر خاتم النَّبي

  .وسقط فيه خاتمه الشريف) ص(حيث شرب وتوضأ 
  .سنة30متراً، هدم منذ 50يقع غرب مسجد قُبا بحوالي 

  
  :بئر رومة

  .ماؤها عذب وروي في فضلها أحاديث
، هــ أي مـن حـوالي    1398تقع هذه البئر شمال مسجد القبلتين، وشمال شرق وادي العقيق، وفي سـنة          

  .سنة، بني عليها مقر رسمي لإلدارة العامة للوحدة الزارعية30
  

  :بئر بضاعة
  .شرب منها النَّبي وتوضأ، وكان يغتسل عندها المرضى فيقومون أصحاء

تقع في بني ساعدة إلى جانب السقيفة، شمال غربي المسجد النبوي، داخل بستان كبير، بيع أكثـره وشُـيدت                   
لـذي يبعـد    ، أما البئر فباقية داخل منزل الشريف زيد، وسط البستان ا          )الفنادق الفخمة (عنده األبنية الضخمة    

  .مترٍ عن المسجد النَّبوي500
  

  : بئر البوصة
  .عند هذه البئرسدراً من أبي سعيد الخدري ليغسل به رأسه يوم الجمعة، ) ص(حيث أخذ رسول اهللا

تقع البئر على يمني المتَّجه عبر الجسر من العوالي إلى العنبرية، مقابل بنك الريـاض، وتظهـر بوضـوح                   
  .ي البستانالقساطل الخارجة منها لر

  . متر عن البقيع200ومدخل البستان من الجهة الغربية في مواجهة موقف السيارات شمال الجسر، وتبعد 
  

  :بئر السـقْيا
  .يستعذب ماءها، وكان يستسقى له الماء العذب من بئر السقْيا) ص(حيث كان النَّبي
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) أمانة المدينة (خل إلى المدينة ، ضمن بلدية المدينة        تقع على يسار الخارج من باب العنبرية، وعلى يمين الدا         
  .في سوق الخضار والفاكهة

  
  :العـين الزرقـاء

  .أصلها من بئر كبير غرب مسجد قُبا، في حديقة نخل الجعفرية
  .اتنت السلطات بماء العين الزرقاء وجرتها إلى البيوت بواسطة شبكة أنابيب
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  :جبل ُأحد
  

ي بذلك لتوحمه عنهاسه عن الجبال حوله، وانقطاعد.  
كلم، وله  6كلم، طوله 305وهو من أشهر الجبال وأهمها في المدينة المنورة، يبعد عن المسجد النَّبوي حوالي              

  .هضبات متعددة، وهو جبل صخري أحمر
  :في ُأحد) ص(عن رسول اهللا وروي 

   ".هذا جبٌل يحبنا ونُحبه"
  "ا لعلى باب من أبواب الجنَّةإن جبل ُأحد هذ"

معـالم مكـة    "راجع تمام القصة مع تفاصيلها فـي         .، واستُشهد عمه حمزة   )ص(وعنده وقعت المعركة المعروفة، وجرح النَّبي     

  .463-459للشيخ يوسف رغدا، ص " والمدينة
  

ُأحد أو مسجد علي    قبور الشهداء، مسجد     :عبد اهللا بن جحش، وقيل مصعب بن عمير، وهنامك في ُأحد أيضاً           
فيه حمزة، وآثار مسجد جبل ُأحد، وآثار مـسجد الرمـاة،          أو مسجد علي أو مسجد حمزة، والمكان الذي قُتل          

، )في جوار مدرسة عمرو بـن الجمـوح       (بعد معركة ُأحد    ) ص(ومسجد الثنايا حيث كُسرت ثنايا رسول اهللا        
 شمال قبر سيدنا حمزة، ودفن فيها أكثر من استشهد في           .بس لباس الحرب  صلواته هناك، ول  ) ص(ومسجد الدرع حيث صلَّي النَّبي    

  ).255هداية الناسكين، ص(المعركة
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  :جبل العينين أو جبل الرماة
جبل صغير يقع جنوب ضريح سيد الشهداء حمزة، والمسجد الصغير هو مسجد المصرع حيث صـرع فيـه     

  .حمزة
  .وضع خمسين شخصاً من أصحابه هناك في غزوة ُأحد) ص(سمي جبل الرماة ألن النَّبي
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  :جبل سـلْع
  

  .يبيت في كهفه أيام الخندق) ص(جبل شامخ في المدينة خارج باب الشامي، لون أحجاره أسود، كأن النَّبي 
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  :مسجد معـرس
  

  .، ثم يتابع مسيرهوالتعريس هو نومة المسافر بعد انطالقه ليالً ، فإذا كان وقتُ السحر نام نومة خفيفة
  

  .ثم ينطلق لسفره أو غزوته) ص(فهذا المسجد كان يعرس فيه رسول اهللا 
  

  .في ذي الحليفة حيث الميقات) أصبح اليوم كأنَّه ملْتصقٌ بها(كلم 10يبعد عن المدينة حوالي 
  

كـان مـسجد معـرس    واآلثار هي ما تبقَّى من م... فالمسجد الكبير هو مسجد الشجرة الذي يحرم الناس منه 
  ).ص(النَّبي
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  :منطقة خيبر
  

  . كلم120مدينة كبيرة ومشهورة، فيها مزارع ونخل كثير، تبعد عن المدينة المنورة حوالي 
  

سنة سبع للهجرة داعياً أهلها إلى اإلسالم أو قبول الجزيـة أو            ) ص(كانت فيها حصون عديدة، غزاها النَّبي       
  .ر ماالً وسالحاً آنذاكويهود خيبر هم األكث... الحرب

  
  .فنصره اهللا عليهم، وُأخرجوا منها
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كفَـد:  
  

كلم، وقد خاف أهلها اليهود، بعد الذي حصل مع يهود خيبر، فصالحوا رسـول اهللا علـى                 10تبعد عن خيبر    
يرة العرب زمن رسـول اهللا       عن اليهود في جز    56-49للمؤلِّف ص   " صفات اليهود " .نصف فدك، فكانت خالصةً له، ألنَّها لم تُغنم بمعركة        

  ).ص(
  

بعد وفاته، فغضبت وهجـرت     ) ص(بنت رسول اهللا    ) ع(وفـدك هذه هي التي صودرت من السيدة الزهراء       
  .وكان ِلغَضبها حقَّها دالئل كثيرة وخطيرةٌ ، معنوية ومستقبلية .المسؤول عن هذه المصادرة حتى تُوفِّيت
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  :يـنْبع
  

  .ل وزرع وماءقريةٌ غنَّاء، فيها نَخْ
  

  .اسمها من الفعل المصارع لكثرة ينابيعها
  

الغنائم، فكانت ينْبـع بعـده      ) ص(كلم، وهناك قسم النَّبي     213عن مكة   تقع على ساحل البحر األحمر، وتبعد       
  ).ع(، وفيها أوقافٌ لعي بن أبي طالب )ع(ألوالد اإلمام الحسن 

  
  .ل اهللافيها مسجد في المكان الذي صلَّى فيه رسو

  
  .ودفن فيها العديد من أبناء األئمة وأجالَّء السادة

  



 98 

  في المدينة المنورة العناوين الحالية ألهم األماكن
  

  :مسجد قُباء
كانت أمام الباب الرئيسي : ، وبئر الخاتم)القادم من الحرم النبوي الشريف إلى قباء(في نهاية شارع قباء الطالع

  . تقريباً مترا42ًللمسجد القديم بـ
  

  :مسجد مصبح
ـ               متر يوجد مسجد   500على الذاهب في شارع قباء الطالع أن يتخطى مسجد قباء وإلى األمام وعلى اليمين ب

  .متهدم
  

  ):النور(مسجد التوبة 
على الذاهب في شارع قباء الطالع أن يتخطى مسجد قباء وإلى األمام ليسير يميناً في الطريق الدائري الثاني                  

  .تر واحد والمسجد في بستان على الناحية اليمنى وأمامه بئر الهجيممسافة كيلو م
  

  :مسجد الجمعة ومسجد بنات النَّجار
على يمين اآلتي من مسجد قباء إلى الحرم النبوي الشريف في بداية شارع قباء النازل ومسجد بنـات بنـي                    

  .النَّجار في األرض المواجهة لباب مسجد الجمعة
  

  :مسجد القبلتين
أن يدخل يساراً بعد التقاطع في شـارع خالـد بـن           ) أبي بكر الصديق  ( الذاهب في نهاية شارع سلطانة       على

  . الوليد
  

  :مسجد المنارتين وبيت وبئر السيدة فاطمة بنت الحسين
عند مستوصف المدينة األهلي أن يتجـه إلـى اليمـين           ) عمر بن الخطاب  (على الذاهب في طريق العنبرية      

  .مترا50ً متهدمة أمام المحالت التجارية والبيت والبئر بعده بمسافة والمسجد اآلن حجارة
  

  :مسجد وبئر السقيا وحرة الظاهرة
عمر بن  (على يمين أول شارع العنبرية    ) اآلن محطة العنبرية ألتوبيسات النقل    (في ساحة سكك حددي الحجاز    

ر دخلت تحت الـشارع العـام وحـرة         بعد تخطي ميدان العنبرية في اتجاه طريق مكة القديم والبئ         ) الخطاب
  .هي المنطقة التي أمام وإلى اليسار من المسجد، بعد الساحة في اتجاه طريق مكة القديمالظاهرة 
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  :مكان مشربة أم إبراهيم
وبعد مستشفى الزهراء الخاص يسلك الذاهب يسار الطريـق         ) علي بن أبي طالب   (بعد تخطي شارع العوالي   
  .ومكان المشربة على اليسار) ساتينالب(ويتخطى السوق التجاري 

  
  :مسجد الميقات وآبار علي ومسجد المعرس

 متر بمواجهـة    500واآلبار على بعد    ) عمر بن الخطاب  (في منطقة ذي الحليفة على يسار طريق مكة القديم        
البوابة الرئيسية للمسجد من ناحية المدينة ومكان مسجد المعرس يفصله طريق إسفلتي صغير عـن أقـصى                 

   .يسار موقف السيارات الخلفي لمسجد الميقات
  

  :مسجد الفضيخ
وبعد مستشفى الزهراء الخاص يسلك الذاهب يسار الطريـق         ) بن أبي طالب  (بعد تخطي شارع العوالي علي      

  .متر ويدخل على اليمين في طريق ترابي إلى آخره500ويتخطى مستشفى العناية التأهيلية بمسافة 
  

  ):ُأحد(مسجد الفسح
طى الذاهب الساحة الفسيحة خلف مزار شهداء ُأحد إلى نهاية الشارع الذي أوله مركز صحي ُأحد ويتجه                 يتخ

  .يميناً مالصقاً للجبل في شُعب ُأحد أو شُعب الجرار ويتخطى غار الطاقية يجد حجارة متهدمة حولها سور
  

  : مسجد البدائع أو الشيخين
على يمني اآلتي من مزار شهداء ُأحد في شارع سـيد           " بن نميلة مالك  "يوجد المسجد في شارع صغير يسمى       

  .الشهداء النازل بعد مسجد المستراح مباشرة
  

  : مسجد المستراح
  .يوجد على يسار الذاهب إلى مزار شهداء ُأحد في شارع سيد الشهداء الطالع بعد أول إشارة مرور

  
  :جبل عينين الرماة

 ُأحد وعلى أقصى طرفه األيمن مسجد عينين وأسفل يمين المـسجد            يوجد خلف الواقف بمواجهة مزار شهداء     
  .مكان مصرع سيدنا حمزة

  
  :مسجد جبل الراية

إلى نهاية  ) الزغيبي(إلى اليمين مباشرة قبل محطة بنزين       ) أبي بكر الصديق  (يدخل الذاهب في شارع سلطانة    
  . على جبل الرايةالشارع وقبل طريق العيون يتجه يسار ويصعد درجاً أعاله مسجد الراية
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  :مسجد الغمامة ومسجد اإلمام علي بن أبي طالب

  .على يسار وبمواجهة الخارج من باب السالم بالحرم النبوي الشريف
  

  :مسجد اإلجابة
بالقرب من الحرم النبوي الشريف في شارع الستين بجوار مستشفى ضربات الشمس، وأمام وإلى اليسار من                

  .فندق دلَّه رمادا
  

  :نا أبي ذرمسجد سيد
  .بالقرب من الحرم النبوي الشريف على امتداد شارع ابي ذر وعند تقاطعه مع شارع المطار

  
  :مكان غزة الخندق

حيث ميدان الفتح أو السبع مساجد، ومـسجد        ) األمير سلطان بن عبد العزيز    (في منتصف شارع السبع مساجد    
لمان الفارسي، ثم مسجد عمر بن الخطاب، ثم        الفتح أعلى المساجد وعلى صخرة الفتح، وبعده مسجد سيدنا س         

، وجبل سلْع )ع(مسجد أبي بكر الصديق، ثم مسجد اإلمام علي بن أبي طالب، ثم مسجد السيدة فاطمة الزهراء             
  .بمواجهة المساجد

  
  :مكان غزوة ُأحد

ن جبل ُأحـد    آخر شارع سيد الشهداء، وللواقف بمواجهة مزار سيدنا حمزة بن عبد المطلب وشهداء ُأحد يكو              
في األمام ومسجد سيد الشهداء على اليمين ومكان المعركة على اليسار وخلف المزار كله وإلى اليسار قلـيالً        

  .على الشارع اإلسفلتي مكان قبة الثنايا
  

  :مسجد الكاتبية
ء بالقرب من أول شارع قباء الطالع أمام التكية المصرية الحالية، وهو على يمين النـازل مـن منـزل قبـا               

  .بكوبري الصافية
  

  :مكان مسجد وبئر العهن وبئر العهين وبستان عبد الحمن بن عوف
أن يتخطى إشارة المرور المؤدية إلى مسجد قُباء ثم ) األمير عبد المحسن(على الذاهب في نهاية شارع قربان 

ـ إلى األمام إلى شارع السد ومكان مسجد الشمس على اليمين قبل الجسر مباشرة وبعد تخطي                  800الجسر ب
متر وإلى اليمني بستان عبد الرحمن بن عوف وعلى اليسار وإلى الداخل توجد بئر العهـن وأمامهـا بــ                    

  .متر بئر العهين100
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  :بني ظفرمكان مسجد 

هو مكان السور المجاور لمبنى هيئة األمر بالمعروف الحالي خلف البقيع وهو على يمين بداية شارع الملـك    
  .متر500عبد العزيز بمسافة 

  
  : مسجد السبق

  .على أول نفق المناخة بجوار موقف النقل الجماعي
  

  :مسجد بني حرام وغار السجدة
وقبل الوصول إلـى ميـدان المدرسـة    ) األمير سلطان بن عبد العزيز(يتجه الذاهب في شارع السبع مساجد   

  .أعلى جبل سلْع ارع وإلى اليمينالثانوية الثامنة للبنات يجد المسجد على اليسار وغار السجدة في نهاية الش
  

  :جبل ثور
  ).طريق الخواجات(يراه الذاهب على اليمن على امتداد طريق العيون بعد تقاطعه مباشرةً مع شارع الجامعات

  
  : جبل عير

  .يمكن رؤيته على يمين القادم للمدينة المنورة من مكة على أول طريق الهجرة وخلف مسجد الميقات
  

  :قلعة قباء
ـ   قبل ب  متر للذاهب في شارع قباء الطالع وعلى اليمني توجد ثنية الوداع وعليها قلعـة              500لوغ مسجد قباء ب

  ).الكردي(تركية حولها سور خلف محطة البنزين 
  

  :البيداء وذات الجيش وجبل النوم وجبل حمراء األسد
، وعند محطـة تلفزيـون      على الذاهب في طرق مكة القديم، وبعد تخطِّي مسجد الميقات في اتجاه مدينة بدر             

طريـق  (المدينة المنورة يشاهد وادي البيداء على جانبي الطريق، ثم بعد تخطي تقـاطع طـرق الجامعـات     
بكيلومتر واحد يوجد على يسار الطريق جبل حمراء األسد، وفي سفحة اآلن منازل عمـال بـن                 ) الخواجات

، وعلى يمين   )الكبير(در، بجانبه جبل عير الوارد      الدن، وبجانبه جبل حمراء النملة، وبجانبه جبل عير الصا        
  .جبل النوم، ثم وعلى جانبي الطريق وإلى األمام وادي ذات الجيش) النسيم(الطريق وخلف محطة البنزين

  
  :الجماء الثالثة
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يراهم الذاهب من المسجد النَّبوي الشريف في شارع السالم بعد تقاطعه مع الطريق الـدائري الثـاني علـى                   
طريق الخواجات جمـاء    (ر بالترتيب جماء تضارع ثم جماء أم خالد ثم عند تقاطعه مع طريق الجامعات             اليسا

  .العاقر أمام مستشفى ُأحد
  

  :وادي العقيق
بعد تقاطعه مع الطريق الدائري     ) عمر بن الخطاب  (القديم  يمكن رؤية جزء منه على جانبي بداية طريق مكة          

  .الثاني بعد مسجد عروة
  

  :منوادي المكي
  .يمكن رؤية جزء منه على جانبي الذاهب في طريق مكة القديم قبل بلوغ مسجد الميقات

  
  :تربة صعيب ووادي بطحان

وبعد مستشفى الزهراء الخاص يسلك الذاهب يميناً حتى        ) علي بن أبي طالب   (بعد تخطِّي نهاية شارع العوالي    
متـر  500مـسافة   ) هو من وادي بطحان   (مدارس الشاوي الخاصة ثم الدخول يميناً في شارع ترابي صغير         

  .والتربة على اليسار تحت النخيل
  

  :وادي رانوناء
  .على جانبي بداية شارع قباء للمتجه للحرم النبوي الشريف

  
  :بئر غرس

وبعد مستشفى الزهراء الخاص يسلك الذاهب يميناً وقبل بلوغ         ) علي بن أبي طالب   (بعد تخطيي شارع العوالي   
  .متر والبئر على اليمين500صة يدخ يساراً في طريق ترابي صغير مسافة مدارس الشاوي الخا

  
  ):بئر رومة(بئر عثمان 

أبـي بكـر   ( اآلن في حديق تابعة لمصلحة المياه والزراعة في حي األزهر على يمين آخر شارع سـلطانة         
  ).الصديق

  
  :بئر عذق ومكان التظليل

جاهي شارع قباء يوجد بستان صغير به البئر وأمامها مكـان           أمام البوابة الرئيسية لمسجد قباء وبعد تخطي ات       
  .التظليل
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  :قصر ومسجد بئر عروة بن الزبير
بعد تقاطعه مع الطريق الدائري الثـاني مباشـرة         ) عمر بن الخطاب  (على يسار الذاهب في طريق مكة القديم      

  .ر وأمامه البئريوجد مسجد حديث يسمى مسجد عروة خلفه بقايا المسجد القديم وبجانبه القص
  

  :مكان غزوة بني النضير وقصر وبئر كعب بن األشرف
أن يدخل يميناً في شارع السد ويتخطَّى تقاطع        ) األمير عبد المجيد  (على اآلتي من مسجد قباء لشارع الحزام        

متر بجد الحصن في طريق صخري على اليمين وأمامه البئر وحوله أماكن 500الطريق الدائري الثاني وبعد     
  .بقايا حصون يهود بني النضيرو
  

  :الجرف
االتجاه يميناً في شارع خالد بن الوليد ثم الدخول يميناً          ) أبي بكر الصديق  (على الذاهب في نهاية شارع سلطنة     

  .يوجد حي سكني يسمى الجرف على جانبي الطريق) طريق الخواجات(في شارع الجامعات 
  

  :طرفاء الغابة
بعد تقاطعه مـع شـارع الجامعـات        ) عثمان بن عفان  (طريق العيون    في امتداد يراها الذاهب على الجانبين     

  ).طريق الخواجات(
  

  :بقيع الغرقد
  .بمواجهة باب جبريل وباب البقيع بالمسجد النوبي الشريف

يسلك الذاهب يساراً قبل مدرسة     ) علي بن ابي طالب   (بعد تخطي شارع العوالي      :بستان سيدنا سلمان الفارسي   
ثم يساراً في طريق ترابي ضيق وسط البساتني إلى بستان سـيدنا            ) نفط(اصة عند محطة بنزين     الشاوي الخ 

  .سلمان الفارسي على اليسار وسط سور من السلك
  

  :مبرك الناقة
) طريق الخواجـات  (بعد تقاطعه مع شارع الجامعات      ) عثمان بن عفان  (على الذاهب في نهاية طريق العيون       

فيتجه ) المنتزه البري (كيلو متراً يصل الذاهب إلى الفته       15 الصحي وبعد    وتخطيه الحراج ومحطة الصرف   
  .متر تقريبا300ًيميناً إلى آخر اإلسفلت ثم يميناً في طريق رملي لسمافة 

  
  : حرة زهرة

يمكن رؤية جزء منها على يمين الذاهب من المسجد النبوي الشريف في بداية شارع الملـك عبـد العزيـز                    
  .الطالع
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  : قريظة ومكان مسجد بني قريظةغزوة بني

وبعد مستشفى الزهراء الخاص يسلك الذاهب يسار الطريـق         ) علي بن أبي طالب   (تعد تخطي شارع العوالي     
ويتخطى مستشفى العناية التأهيلية وعلى يمين آخر الطريق بستان هو مكان المسجد، والبستان أمام وبجانـب          

  ).األمير عبد المجيد(والتي هي في شارع الحزام ) فارسبن (وخلف محطة البنزين) مرحبا(صالة األفراح
  

  :حديقة البيعة وسقيفة بني ساعدة
  .بجوار المسجد النبوي الشريف بجانب مكتبة الملك عبد العزيز

  
***  

  
وأخيراً ال بد من التويه وشكر بعض من استفدتُ من جهودهم، أعني العالمة األستاذ الدكتور عبـد الهـادي                   

فَمن لم يشكر المخلوق    "... معالم مكة والمدينة  "واألستاذ الشيخ يوسف رغدا في      " هداية الناسكين "الفُضلي في   
  .لمي يشكر الخالق

  .لكاتب هذه الكلمات" قلوب تهوي إلى عرفات" ومن المفيد أيضاً قراءة
  
  
  
  
  
  
  

  ةالديني للمعلومات الشارقي مكتبة
 

http://alshariki.wordpress.com 
 

sh.alshariqi@gmail.com 
  


