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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٧٨

زيارة المدينة وفضلها ومكانتها

مَ  وْ يَ ا  يدً هِ شَ أَوْ  ا  يعً فِ شَ هُ  لَ نْتُ  كُ إِالَّ  ا  هَ دِ هْ جَ وَ اِ(١)  ائِهَ ْوَ ألَ ىلَ  عَ
». (رواه مسلم). ةِ يَامَ قِ الْ

لُ . ٢ أْكُ (٢)ِ تَ ةٍ يَ رْ تُ بِقَ رْ عن أيب هريرة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أُمِ
ي  نْفِ امَ يَ (٣) كَ ِ ي النَّاسَ نْفِ ، تَ ينَةُ يَ املَْدِ هْ بُ وَ ثْرِ ولُونَ يَ قُ  يَ رَ قُ الْ

(٥)». (متفق عليه). يدِِ دِ بَثَ احلَْ (٤)  خَ كِريِ الْ
من خصائص المدينة النبوية

طَع . ١ قْ ر -ومها جبالن- فال يُ ريْ وثَوْ أهنا حرم آمن فيام بني عَ
ها، وال يصاد صيدها. شجرُ

نْ  ، فَمَ رٍ ٍ إِىلَ ثَوْ ريْ َ عَ ا بَنيْ مٌ مَ رَ ينَةُ حَ  قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «املَْدِ
ةِ  املَْالَئِكَ وَ اهللاِ  نَةُ  عْ لَ يْهِ  لَ عَ فَ ا  ثً ْدِ حمُ   آوَ أَوْ  ثًا،  دَ حَ ا  فِيهَ ثَ  دَ أَحْ
 .« الً دْ الَ عَ ا وَ فً ْ ةِ رصَ يَامَ قِ مَ الْ وْ نْهُ يَ بَلُ اهللاَُّ مِ قْ َعِنيَ الَ يَ النَّاسِ أَمجْ وَ

(متفق عليه).

(١) الألواء: الشدة وضيق العيش
(٢) أمرت بقرية: أمرت باهلجرة إليها والنزول فيها وسكناها

(٣) تنفي الناس: خترج األرشار من بينهم
(٤) الكِري: ما ينفخ به احلداد يف النار
(٥) خبث احلديد: وسخه وشوائبه

أسماء المدينة النبوية
المدينة: . ١

َلُۡخرَِجنَّ  ٱلَۡمِديَنةِ   َ ِ إ رََّجۡعَنآ  لَئِن  َيُقولُوَن   ) تعاىل:  قال 
ۚ ) [املنافقون: ٨]. َذلَّ

َ
َعزُّ ِمۡنَها ٱۡل

َ
ٱۡل
َطابة: . ٢

 : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ   ةَ  رَ مُ سَ بْنِ  ابِرِ  جَ نْ  عَ
». (رواه مسلم). ةَ ابَ ينَةَ طَ ى املَْدِ مَّ اىلَ سَ عَ «إِنَّ اهللا تَ

َطيبة: . ٣
ي  نْفِ تَ  ، يْبَةُ طَ َا  «إِهنَّ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن    ثابت  بن  زيد  عن 

». (متفق عليه). ةِ ضَّ فِ بَثَ الْ ي النَّارُ خَ نْفِ امَ تَ نُوبَ كَ الذُّ
فضل المدينة النبوية

ملسو هيلع هللا ىلص: . ١ اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ قال:    وقاص  أيب  بن  سعد  عن 
بَةً  غْ رَ دٌ  أَحَ ا  هَ عُ دَ يَ الَ   ، ونَ لَمُ عْ يَ انُوا  كَ وْ  لَ ُمْ  هلَ  ٌ ريْ خَ ينَةُ  «املَْدِ
دٌ  أَحَ ثْبُتُ  يَ الَ  وَ  ، نْهُ مِ  ٌ ريْ خَ وَ  هُ نْ  مَ ا  فِيهَ اهللا  لَ  أَبْدَ إِالَّ  ا  نْهَ عَ

المحتويات
أسماء المدينة النبوية

فضل المدينة النبوية

من خصائص المدينة النبوية

حكم زيارة مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أحكام الزيارة وآدابها

أخطاء وتنبيهات في الزيارة

١١
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٢٧٩ فقه العبادات المصور

زيارة المدينة وفضلها ومكانتها

جبل َثْور

بْدِ  نْ عَ و لقد حرمها رسول اهللا كام حرم إبراهيم  مكة، عَ
ا  عَ دَ ، وَ ةَ كَّ مَ مَ رَّ يمَ  حَ اهِ رَ نِ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص «أَنَّ إِبْ دٍ  عَ يْ اهللاَِّ بْنِ زَ
َا  هلَ تُ  وْ عَ دَ وَ  ، ةَ كَّ مَ   يمُ  اهِ رَ إِبْ مَ  رَّ حَ امَ  كَ ينَةَ  املَْدِ تُ  مْ رَّ حَ وَ َا،  هلَ

» (رواه البخاري). ةَ يمُ  ملَِكَّ اهِ رَ ا إِبْ عَ ا دَ ثْلَ مَ ا، مِ هَ اعِ صَ ا وَ هَ دِّ يفِ مُ
والفرق بني حرم مكة وحرم املدينة

خمتلف •  املدينة  وحرم  واإلِمجاع،  بالنص  ثابت  مكة  حرم  أن 
فيه، والصحيح أنه حرم.

فة.. ٢ أن الصالة فيها مُضاعَ
الَةٍ فِيامَ  نْ أَلْفِ صَ ٌ مِ ريْ ا خَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ةٌ يفِ مَ الَ  قال ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ

». (رواه البخاري). امَ َرَ دَ احلْ جِ ، إِالَّ املَْسْ اهُ وَ سِ

جبل عري

نُّ الصالة فيها.. ٣ ة من رياض اجلنة يُسَ ضَ وْ أن فيها رَ
ي  ِ نْربَ مِ يْتِي وَ َ بَ ا بَنيْ : «مَ الَ نِ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص قَ ةَ  عَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ  عَ

». (متفق عليه). يضِ وْ ىلَ حَ ي عَ ِ نْربَ مِ ، وَ َنَّةِ يَاضِ اجلْ نْ رِ ةٌ مِ ضَ وْ رَ

ال يف آخر الزمان، وال يدخلها . ٤ جَّ يح الدَّ أهنا ال يدخلها املَسِ
الطاعون(١) .

ملسو هيلع هللا ىلص: اهللا  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ   مالك  بن  أنس  نْ  عَ  
ا  لُهَ خُ دْ يَ فَالَ  َا،  وهنَ سُ ْرُ حيَ ةَ  ئِكَ املَْالَ دُ  يَجِ فَ  ، ينَةَ املَْدِ الُ  جَّ الدَّ أْيتِ  «يَ

اءَ اهللا». (رواه الرتمذي). الُ إِنْ شَ جَّ الَ الدَّ ونُ وَ الطَّاعُ
أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دعا هلا بالربكة.. ٥

ينَةِ  بِاملَْدِ لْ  عَ اجْ مَّ  «اللَّهُ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِي  نِ  عَ   أَنَسٍ  نْ  عَ  
». (متفق عليه). ةِ كَ َ ربَ نَ الْ ةَ مِ كَّ لْتَ بِمَ عَ ا جَ يْ مَ فَ عْ ضِ

ثم دون . ٦ ثم واجلزاء، وصيد املدينة فيه اإلِ أن صيد مكة فيه اإلِ
ثم  اإلِ من  أعظم  مكة  صيد  عىل  املرتتب  ثم  اإلِ وأِن  اجلزاء، 

املرتتب عىل صيد املدينة (انظر املمتع ج٧ ص ٢٥٧).

(١) الطاعون: مرض خبيث

الروضة الرشيفة
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٨٠

حكم زيارة مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص
أركانه  وال  احلج  رشوط  من  ليست  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مسجد  زيارة 

وال واجباته، إنام هي سنة، وترشع يف أي وقت.
دون  املسجد  يف  الصالةَ  الزيارة  من  القصد  يكون  أن  وجيب 
الُ  حَ دُّ الرِّ القرب، فعن أيب هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «الَ تُشَ
ملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ  سُ الرَّ دِ  جِ سْ مَ وَ  ، امِ َرَ احلْ دِ  جِ املَْسْ د:  اجِ سَ مَ ةِ  ثَ ثَالَ إِىلَ  إِالَّ 

». (رواه مسلم). دِ األَقْىصَ جِ املَسْ وَ
بالسفر  قصده  كان  «إذا  تيمية:  ابن  اإلِسالم  شيخ  قال 
عليه  فالذي   ... مسجده  يف  الصالة  دون  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قرب  زيارة 
به... مأمور  وال  مرشوع  غري  هذا  أن  العلامء  وأكثر  األئمة 
أهل  باتفاق  ضعيفة  كلها  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قرب  زيارة  يف  واألحاديث 
وِ أحد من أهل السنن  رْ العلم باحلديث، بل هي موضوعة، مل يَ
منها». بيشء  األئمة  من  أحد  حيتجَّ  ومل  منها،  شيئًا  املعتمدة 

(جمموع الفتاو ج ٢٧ ص ٢٦).

أحكام الزيارة وآدابها
نى، . ١ اليُمْ رجله  يقدم  أن  له  نَّ  سُ للمسجد  الزائر  وصل  إذا 

». (رواه مسلم). َتِكَ محْ ابَ رَ تَحْ يلِ أَبْوَ مَّ افْ ويقول: «اللَّهُ
الروضة . ٢ يف  صالمها  وإن  املسجد،  حتية  ركعتني  يصيل 

الرشيفة فهو أفضل.
يُسن زيارة قرب النبي وصاحبيه، فيقف جتاه قرب النبي بأدب . ٣

النبي  أهيا  عليك  «السالم  ويقول:  ووقار  صوت  وخفض 
أمتك  عن  وجزاك  عليك،  اهللا  صىل  وبركاته،  اهللا  ورمحة 

ا». خريً
 ، بكر  أيب  أمام  ليقف  خطوتني  أو  خطوة  بيمينه  خيطو  ثم 
اهللا  رسول  خليفة  بكر  أبا  يا  عليك  السالم   : قائالً عليه  فيسلم 
وجزاك عن أمة حممد  ملسو هيلع هللا ىلص ورمحة اهللا وبركاته، ريض اهللا عنك 

ملسو هيلع هللا ىلص خريً ا. 
ثم خيطو بيمينه خطوة أو خطوتني ليقف أمام عمر ، فيسلم 

عليه قائالً : السالم عليك يا عمر أمري املؤمنني ورمحة 
ا. اهللا وبركاته، ريض اهللا عنك وجزاك عن أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص خريً

يف . ٤ اخلمس  الصلوات  يصيل  أن  النبوي  املسجد  لزائر  يسن 
وصالة  ودعائه،  اهللا  ذكر  من  فيه  ويكثر  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  مسجد 

النافلة خاصة يف الروضة الرشيفة.
الزيارة . ٥ كانت  وإن  فيه،  للصالة  باء  قُ مسجد  يزور  أن  نُّ  يُسَ

انَ  «كَ قال:   عمر ابن  حلديث  أفضل؛  فهي  السبت  يوم 
ىلِّ  يُصَ فَ يًا  اشِ مَ وَ اكِبًا  رَ بَاءٍ  قُ دَ  جِ سْ مَ أْيتِ  يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ بْتٍرَ سَ لَّ  كُ نِي  عْ يَ  « بَاءً قُ أْيتِ  يَ انَ  «كَ لفظ:  ويف   « ِ تَنيْ عَ كْ رَ فِيهِ 

(رواه مسلم).
نّ زيارة قبور البقيع(١) ، والشهداء وقرب محزة؛ ألن النبي . ٦ يُسَ

عليكم  «السالم  ويقول:  هلم،  ويدعو  يزورهم  كان  ملسو هيلع هللا ىلص 
بكم  اهللا  شاء  إن  وإنا  واملسلمني،  املؤمنني  من  الديار  أهلَ 

حقون، أسأل اهللا لنا ولكم العافية». (رواه مسلم). لَالَ
أخطاء وتنبيهات في الزيارة

األثرية . ١ واألماكن  القرب  زيارة  لقصد  الرحال  وشد  السفر 
النبوي  املسجد  لزيارة  الرحال  شد  املرشوع  وإنام  باملدينة، 

والصالة فيه، وتدخل فيه زيارة القرب.
استقبال القرب عند الدعاء.. ٢
وجل، . ٣ عز  اهللا  دون  منه  احلوائج  وطلب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعاءُ 

وهذا من الرشك األكرب.
البدع . ٤ من  وهو  الربكة،  بقصد  احلجرة  بجدران  ح  سُّ التَمَ

املحرمة، ومن وسائل الرشك.
وتكرار . ٥ القيام،  وطول  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قرب  عند  الصوت  رفع 

 السالم من بعيد كلام دخل، ووضع اليد اليُمنَى عىل اليرس
فوق الصدر أثناء السالم كهيئة الصالة.

(١) البقيع: هو مقربة أهل املدينة
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