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 زيارة المسجد النبوي -15

 :حدود حرم المدينة 

 : الحرة الشرقية.من الشرق

 : الحرة الغربية.من الغرب

 : جبل ثور خلف جبل أحد.من الشمال

 : جبل َعـْيـر وبسفحه الشمالي وادي العقيق.من الجنوب

َم َمك ةَ، إِن  إِْبَراهِ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  الن   الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر   -1 يَم َحر 

ْمُت  ن ِـيَوإِ  ا، ال يُْقَطُع ِعَضاُهَها َوال يَُصادُ تَـْيـهَ َن البَ بَـيْ َمِدينَةَ َما الَحر 

 .(1)أخرجه مسلم «.َصْيدَُها

 ا  قَاَل: َمْن َزَعَم أن  ِعْندَنَا َشْيئ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِلـي  بن أبِـي َطاِلب  عَ  َوَعنْ  -2

ِحيفَةَ، )قال: َوَصِحيفَةٌ ُمعَل قَةٌ  ٬ ِكتَاَب انَْقَرُؤهُ إِال قَِراِب  فِـيَوَهِذِه الص 

َها قال فِـيِجَراَحاِت، وَ الَها أْسنَاُن اإلبِِل، َوأْشيَاُء ِمَن فِـي( فَقَْد َكذََب، ِفـهِ َسيْ 

، فََمْن أْحدَ  لَـىإِ  ْيـر  َن عَ بَـيْ َمِدينَةُ َحَرٌم َما الملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  الن   ، ا  َها َحدَثفِـيَث ثَْور 

ِعيَن، ال يَْقبَُل هللاُ ْجـمَ َمالئَِكِة َوالن اِس أالوَ  ٬لَْعنَةُ ا لَـْيـهِ ، فَعَ ا  ِدثُمـحْ أْو آَوى 

ةُ  ا  ِقيَاَمِة َصْرفاليَْوَم  ْنـهُ مِ  ا بِـهَ يَن َواِحدَةٌ، يَْسعَى ِلـمِ ُمسْ الَوال َعْدال، َوِذم 

 لَـْيـهِ ِه، فَعَ ِلـيَمَوا ْيـرِ غَ  لَـىى إِ تَـمَ ِه، أِو انْ بِـيأ ْيـرِ غَ  ىلَـ، َوَمِن اد َعى إِ ُهـمْ أْدنَا

 ا  ِقيَاَمِة َصْرفاليَْوَم  ْنـهُ ِعيَن، ال يَْقبَُل هللاُ مِ ْجـمَ َمالئَِكِة َوالن اِس أالوَ  ٬لَْعنَةُ ا

 .(2)متفق عليه «.َوال َعْدال

                                                 

 (.1362برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .واللفظ له(, 1370(, ومسلم برقم )1870أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 :خصائص المساجد الثالثة 

 المساجد الثالثة هي:

الحرام بمكة.. والمسجد النبوي بالمدينة.. والمسجد األقصى المسجد 

 بالقدس.

 وابنه إسماعيل. ملسو هيلع هللا ىلصالمسجد الحرام بناه إبراهيم  -1

وهو أول بيت وضع للناس، جعله هللا مباركا  وهدى للعالمين، وهو قبلة 

 المسلمين في صالتهم، وإليه حجهم. 

هم، وقد أسس على وأصحابه رضي هللا عن ملسو هيلع هللا ىلصالمسجد النبوي بناه محمد  -2

 التقوى.

 ، وهو أولى قبلتي المسلمين.ملسو هيلع هللا ىلصالمسجد األقصى بناه يعقوب  -3

ففي مكة حرم ومسجد.. وفي المدينة حرم ومسجد.. وفي القدس مسجد 

 بال حرم.

 وثواب الصالة مضاعف في هذه المساجد الثالثة.

 ولهذه الخصائص وغيرها ال تشد الرحال إال لهذه المساجد الثالثة.

 زيارة القبور فيحرم شد الرحال إليها سواء كانت لنبي أو غيره.أما 

 .[96:آل عمران] (ڻڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)قال هللا تعالى:  -1

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[108]التوبة:(   ڍ ڌ ڌ ڎ

 (  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) وقال هللا تعالى: -3

 .[1]اإلسراء:
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ِ َعِن الن   َعنهُ  ةَ َرِضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -4 َحاُل إاِل  »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الَ تَُشد  الر ِ

ُسوِل الَمْسِجِد الثاَلَثَِة َمَساِجدَ:  لَـىإِ  ، َوَمْسِجِد ملسو هيلع هللا ىلصَحَراِم، َوَمْسِجِد الر 

 .(1)متفق عليه «.األَْقَصى

َمْسِجِدي  فِـيَصالَةٌ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَن  َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َجابر  وَ  -5

ٌ الَمْسِجدَ الَما ِسَواهُ إِال  فِـيأَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصالَة   َمْسِجِد ال فِـيَحَراَم َوَصالَة

 .(2) مد وابن ماجهأخرجه أح .«َما ِسَواهُ فِـيَحَراِم أَْفَضُل ِمْن ِمائَِة أَْلِف َصالَة  ال

هُ أَ َوَعْن أَبِـي ذَر  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  -6 َ سَ  نـ   تِ بَـي فِـي الةِ الص   نعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ولَ سُ رَ  لَ أ

 يدِ جِ سْ مَ  فِـي الةٌ صَ » :قالَ فَ ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ولِ سُ رَ  دِ جِ سْ مَ  فِـي وأَ  لُ فضَ أَ  ِس قدِ المَ 

 .(3)أخرجه الحاكم «ىـل  صَ المُ  مَ عْ نِ لَ وَ  هِ فِـي وات  لَ صَ  عِ بَ رْ أَ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  اذَ هَ 

 :فضائل المدينة 

 أن هللا جعلها حرماً آمناً كما جعل مكة حرماً آمناً. -1

ِإن  : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا اْنـُهـمَ َرِضَي هللاُ عَ  ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِصم   ٬َعْبِداَعْن 

َم َمك ةَ َودََعا ألهْ  َم إِْبَراِهيُم َحر   ن ِـيا، َوإِ ِلـهَ إِْبَراِهيَم َحر  ْمُت الَمِدينَةَ َكَما َحر 

َها بِِمثْ  فِـيدََعْوُت  ن ِـيَمك ةَ، َوإِ  إِْبَراِهيُم ألْهِل  بِـهِ َما دََعا  لَـيْ َصاِعَها َوُمد ِ

 .(4)عليه متفق «.َمك ةَ 

 شد الرحال إليها للصالة في المسجد النبوي. -2

ِ َعِن الن   َعنهُ  ةَ َرِضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ  َحاُل إِال  »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الَ تَُشد  الر ِ

ُسوِل الَمْسِجِد الثاَلَثَِة َمَساِجدَ:  لَـىإِ  ، َوَمْسِجِد ملسو هيلع هللا ىلصَحَراِم، َوَمْسِجِد الر 

                                                 

 (.1397ومسلم برقم )للفظ له، وا(, 1189أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 1406برقم )وأخرجه ابن ماجه (, 14750برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 2)

 (.2902رقم )انظر السلسلة الصحيحة  (,8553برقم ) كماحأخرجه ال صحيح/( 3)

 .واللفظ له(, 1360(, ومسلم برقم )2129أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 .(1)متفق عليه «.األَْقَصى

 أن هللا سماها طابة وطيبة. -3

ِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َزْيِد ْبِن ثَابِت   -1 هَ إِ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي   نِـيا َطْيبَةُ )يَعْ نـ 

هَ َمِدينَةَ( َوإِ ال  .(2)متفق عليه «.ِفض ةِ الالن اُر َخبََث  ِفـيَخبََث َكَما تَنْ ال ِفـيا تَنْ نـ 

إِن  »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  َعنْ وَ  -2

ى  لَـىهللاَ تَعَا  .(3)أخرجه مسلم «.َمِدينَةَ َطابَةَ الَسم 

 أنها قرية تأكل القرى وتنتصر عليها. -4

أُِمْرُت بِقَْريَة  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ لَ قاَعْنـهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ َعْن أبِـي 

ِكيُر ال ِفـيَما يَنْ الن اَس كَ  ِفـيَمِدينَةُ، تَنْ القَُرى، يَقُولُوَن يَثِْرُب، َوِهَي التَأُْكُل 

 .(4)متفق عليه «.َحِديدِ الَخبََث 

 أن اإليمان يأرز إليها، فيقصدها المسلمون لمحبتها وبركتها. -5

إِن  اإِليَماَن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا َعْنـهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

 .(5)متفق عليه  «.ُجْحِرَها لَـىإِ  َحي ةُ الَمِدينَِة، َكَما تَأِْرُز ال لَـىأِْرُز إِ لَـيَ 

 

 ها.ْهـدفضل الصبر على ألوائها وج   -6

ُم َما  ن ِـيإِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ُسوُل ا الَ : قَ قالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َسْعد  َعْن  َن بَـيْ أَحر ِ

                                                 

 (.1397ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1189أخرجه البخاري برقم ) ،همتفق علي( 1)

 .واللفظ له(, 1384(, ومسلم برقم )4050أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1385برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.1382ومسلم برقم ) (,1871أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 (.147(, ومسلم برقم )1876أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 5)
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َمِدينَةُ ال»َوقَاَل: «. َمِدينَِة، أْن يُْقَطَع ِعَضاُهَها، أْو يُْقتََل َصْيدَُهاال تَـيِ البَ 

َها فِـيا إِال أْبدََل هللاُ ْنـهَ وَن، ال يَدَُعَها أَحدٌ َرْغبَة  عَ لَـمُ لَْو َكانُوا يَعْ  لَـُهـمْ  ْيـرٌ خَ 

 لَـهُ َها إِال ُكْنُت ْهـدِ ألَوائَِها َوجَ  لَـى، َوال يَثْبُُت أَحدٌ عَ ْنـهُ مِ  ْيـرٌ َمْن ُهَو خَ 

 .(1)لمأخرجه مس «.ِقيَاَمةِ ال، يَْوَم ا  ، أْو َشِهيدا  عِفـيشَ 

 حداث فيها، وعقوبة من أساء إلى أهلها.خطورة اإل -7

 ا  قَاَل: َمْن َزَعَم أن  ِعْندَنَا َشْيئَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِلـي  بن أبِـي َطاِلب  عَ َعْن  -1

ِحيفَةَ، )قال: َوَصِحيفَةٌ ُمعَل قَةٌ  ٬نَْقَرُؤهُ إِال ِكتَاَب ا قَِراِب  فِـيَوَهِذِه الص 

َها قال فِـيِجَراَحاِت، وَ الَها أْسنَاُن اإلبِِل، َوأْشيَاُء ِمَن فِـيفَقَْد َكذََب، ( ِفـهِ َسيْ 

، فََمْن أْحدََث  لَـىإِ  ْيـر  َن عَ بَـيْ َمِدينَةُ َحَرٌم َما الملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  الن   ، ا  َها َحدَثفِـيثَْور 

ِعيَن، ال يَْقبَُل هللاُ ْجـمَ ِس أَمالئَِكِة َوالن االوَ  ٬لَْعنَةُ ا لَـْيـهِ ، فَعَ ا  ِدثُمـحْ أْو آَوى 

ةُ  ا  ِقيَاَمِة َصْرفاليَْوَم  ْنـهُ مِ  ا بِـهَ يَن َواِحدَةٌ، يَْسعَى ِلـمِ ُمسْ الَوال َعْدال، َوِذم 

 لَـْيـهِ ِه، فَعَ ِلـيَمَوا ْيـرِ غَ  لَـىى إِ تَـمَ ِه، أِو انْ بِـيأ ْيـرِ غَ  لَـى، َوَمِن اد َعى إِ ُهـمْ أْدنَا

 ا  ِقيَاَمِة َصْرفاليَْوَم  ْنـهُ ِعيَن، ال يَْقبَُل هللاُ مِ ْجـمَ َمالئَِكِة َوالن اِس أالوَ  ٬لَْعنَةُ ا

 .(2)متفق عليه «.َوال َعْدال

ا لَـهَ َمْن أَرادَ أهْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ لَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قاةَ ْيـرَ ُهرَ  أبِـيَوَعْن  -2

أخرجه  «.َماءِ ال فِـي ْلـحُ مِ ال َكَما يَذُوُب هللاُ  بَـهُ َمِدينَةَ( أذَااليدُ يُـرِ بُِسوء  )

 .(3)مسلم

َوال : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـُهـما  َوق اص   بِـيَسْعِد ْبِن أ َوَعنْ  -3

                                                 

 (.1363برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .واللفظ له(, 1370(, ومسلم برقم )1870أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1386برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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َصاِص، أْو  فِـيهللاُ  بَـهُ َمِدينَِة بُِسوء  إِال أذَااليدُ أَحدٌ أْهَل يُـرِ  الن اِر ذَْوَب الر 

 .(1)أخرجه مسلم «.َماءِ ال فِـي ْلـحِ مِ ال ذَْوبَ 

 دعا لها بالبركة. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -8

هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1 َل الث َمِر الَ قَ  نـ  : َكاَن الن اُس إِذَا َرأْوا أو 

ِ الن   لَـىإِ  بِـهِ َجاؤوا  ه»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬، فَإِذَا أَخذَهُ َرُسوُل املسو هيلع هللا ىلص بِـي  ! بَاِرْك لَنَا م  اللـ 

 فِـيَصاِعنَا، َوبَاِرْك لَنَا  فِـيَمِدينَتِنَا، َوبَاِرْك لَنَا  فِـيثََمِرنَا، َوبَاِرْك لَنَا  فِـي

نَا،  هم  ُمد ِ َك، بِـي  َعْبدَُك َونَ  ن ِـيَك، َوإِ بِـي  لَُك َونَ ِلـي! إِن  إِْبَراِهيَم َعْبدَُك َوخَ اللـ 

هُ َوإِ   ِلـهِ َمك ةَ، َوِمثْ ـِدينَِة، بِِمثِْل َما دََعاَك لِ ْلـمَ أْدُعوَك لِ  ن ِـيك ةَ، َوإِ مَ ـدََعاَك لِ  نـ 

 .(2)أخرجه مسلم ْعِطيِه ذَِلَك الث َمَر.فَـيُ  لَـهُ د  ِلـيقال: ثُم  يَْدُعو أْصغََر وَ «. َمعَهُ 

ِ َسِعيد   بِـيَعْن أوَ  -2 هم  : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُخدِْري  ! اللـ 

نَا، َواْجعَْل َمَع  فِـيبَاِرْك لَنَا   .(3)أخرجه مسلم «.نِ تَـيْ بََرَكِة بََركَ الَصاِعنَا َوُمد ِ

 أنه ال يدخلها الطاعون وال الدجال. -9

أْنقَاِب  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ ةَ َرضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

الُ لُـهَ ِة َمالئَِكةٌ، ال يَْدخُ َمِدينَ ال  .(4)متفق عليه «.ا الط اُعوُن َوال الد ج 

ْ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِـي ُهَرْيـَرةَ َعْن أوَ  -2 َمِسيُح ال تِـييَأ

ىَمِدينَةُ، حَ ال تُـهُ ِهـم  َمْشِرِق، الِمْن قِبَِل  ، تـ  ثُم  تَْصِرُف  يَْنِزَل دُبَُر أُحد 

 .(5) أخرجه مسلم «.ِلكُ يَـهْ َمالئَِكةُ َوْجَههُ قِبََل الش اِم، َوُهنَاِلَك ال
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 أن الصالة في المسجد النبوي بألف صالة. -10

َمْسِجِدي  فِـيَصالَةٌ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَن  الن   َعنهُ  ةَ َرِضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

 .(1)متفق عليه «.َحَرامَ الَمْسِجدَ الَما ِسَواهُ، إِال  فِـيَصالَة   ِمْن أَْلفِ  ْيـرٌ َهذَا خَ 

 :حكم زيارة المسجد النبوي 

 يسن للمسلم أن يزور المسجد النبوي للصالة فيه في أي وقت.

وزيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج أو العمرة، ويتم الحج 

صلى فيه ركعتين تحية  والعمرة بدونها، فإذا دخل المسلم المسجد النبوي

ووقف أمامه، وسلم عليه قائال : السالم  ملسو هيلع هللا ىلصالمسجد، ثم ذهب إلى قبر النبي 

عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، ثم يخطو خطوة عن يمينه، ويسلم 

 على أبي بكر الصديق رضي هللا عنه كذلك.

 ثم يخطو خطوة عن يمينه ويسلم على عمر رضي هللا عنه كذلك.

 ملسو هيلع هللا ىلصة في مسجد النبي فضل الصال: 

الصالة في المسجد النبوي فرضا  أو نفال  تعدل ألف صالة فيما سواه إال 

المسجد الحرام، والصالة في بقية مساجد المدينة كالصالة في غيرها 

 بعشر صلوات.

ِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن ُعَمرَ  -1  َصالةٌ فِـي َمْسِجِدي َهذَا: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 .(2)متفق عليه «.َحَرامَ الَمْسِجدَ الَما ِسَواهُ إِال فِـيأْفَضُل ِمْن أْلِف َصالة  

ِ َعِن الن   َعنهُ  ةَ َرِضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2  تِـيبَـيْ َن بَـيْ َما »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

                                                 

 (.1394ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1190أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 1395ومسلم برقم ) (,1190أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)متفق عليه «.َحْوِضي لَـىَجن ِة، َوِمْنبَِري عَ الَوِمْنبَِري َرْوَضةٌ ِمْن ِريَاِض 

 :حكم حرم المدينة 

 المدينة حرم ما بين َعْيـر إلى ثور، ال يُقطع شجرها، وال يُنَف ر صيدها.

 وصيد مكة فيه اإلثم والجزاء.. وصيد المدينة فيه اإلثم دون الجزاء.

َم َمك ةَ، إِن  إِْبَراِهيَم َحر  ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  الن   الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر   -1

ْمُت  ن ِـيَوإِ  ا، ال يُْقَطُع ِعَضاُهَها َوال يَُصادُ تَـْيـهَ َن البَ بَـيْ َمِدينَةَ َما الَحر 

 .(2)أخرجه مسلم «.َصْيدَُها

هُ أ ْنـهُ ةَ َرضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2 بَاَء بِ  نـ  َمِدينَِة الَكاَن يَقُوُل: لَْو َرأْيُت الظ ِ

متفق  «.ا َحَرامٌ تَـْيـهَ َن البَ بَـيْ َما ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا، قال َرُسوُل اتُـهَ ذََعرْ  تَُع َماتَـرْ 

 .(3)عليه

ِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -3 َمِدينَةُ َحَرٌم، فََمْن ال: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

َمالئَِكِة َوالن اِس الوَ  ٬لَْعنَةُ ا لَـْيـهِ فَعَ  ا  ِدثُمـحْ أْو آَوى  ا  َها َحدَثفِـيأْحدََث 

 .(4)أخرجه مسلم «.ِقيَاَمِة َعْدٌل َوال َصْرفٌ اليَْوَم  ْنـهُ ِعيَن، ال يُْقبَُل مِ ْجـمَ أ

هم  »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ أن   ُخدِْري  الَسِعيد   َوَعْن أبِـي -4 ! إِن  اللـ 

َم َمك ةَ فََجعَ  ْمُت  ن ِـي، َوإِ ا  ا َحَرملَـهَ إِْبَراِهيَم َحر  َن بَـيْ َما  ا  َمِدينَةَ َحَرامالَحر 

، َوال فِـيَل يُـْحـمَ َها دٌَم، َوال فِـيَراَق يُـهْ ا، أْن ال ْيـهَ َمأِْزمَ  َها ِسالٌح ِلِقتَال 

 .(5) أخرجه مسلم . «َها َشَجَرةٌ إِال ِلعَْلف  فِـيبََط تُـخْ 
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 :فضل سكنى المدينة 

هُ أ ْنـهُ َرضَي هللاُ عَ  ْيـر  ُزهَ  بِـيْبِن أ انَ ْفـيَ َعْن سُ  -1 ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: َسِمْعُت َرُسوَل ا نـ 

َوَمْن  ِلـِهـمْ لُوَن بِأهْ تَـَحـم  فَـيَ قَْوٌم يُبِس وَن،  تِـيأْ فَـيَ ُن، اليَـمَ  تَـحُ تُفْ »يَقُوُل: 

 تِـيأْ فَـيَ الش اُم،  تَـحُ وَن، َوتُفْ لَـمُ لَْو َكانُوا يَعْ  لَـُهـمْ  ْيـرٌ َمِدينَةُ خَ ال، وَ ُهـمْ أَطاعَ 

لَْو  لَـُهـمْ  ْيـرٌ َمِدينَةُ خَ ال، وَ ُهـمْ َوَمْن أَطاعَ  ِلـيِهـمْ لُوَن بِأهْ تَـَحـم  فَـيَ قَْوٌم يُبِس وَن، 

 ِلـيِهـمْ لُوَن بِأهْ تَـَحـم  فَـيَ قَْوٌم يُبِس وَن،  تِـيأْ فَـيَ ِعَراُق، ال تَـحُ وَن. َوتُفْ لَـمُ َكانُوا يَعْ 

 .(1)متفق عليه «.ونَ لَـمُ لَْو َكانُوا يَعْ  لَـُهـمْ  ْيـرٌ َمِدينَةُ خَ ال، وَ ُهـمْ أَطاعَ  َوَمنْ 

ِ َعِن الن   َعْنـهُ  َماِلك  َرضَي هللاُ  أنَس ْبنِ  َوَعنْ  -2 َس ِمْن بَلَد  إِال لَـيْ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

اُل، إِال َمك ةَ وَ   لَـْيـهِ ا نَْقٌب إاِل عَ بِـهَ نِقَا ِمنْ  لَـهُ َس لَـيْ َمِدينَةَ، الَسيََطُؤهُ الد ج 

، ِلـهَ َمِدينَةُ بِأهْ الُجُف تَـرْ ا، ثُم  نَـهَ ُرُسويَـحْ َن ف ِـيَمالئَِكةُ َصاال ا ثاَلَث َرَجفَات 

 .(2)متفق عليه «.ِرُج هللاُ ُكل  َكافِر  َوُمنَافِق  فَـيُـخْ 

 :فضل الصالة في مسجد قباء 

ْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل االَ قَ َعْنـُهـَما  َرِضَي هللاُ  رَ َعِن اْبِن ُعمَ  -1 ،  تِـييَأ َمْسِجدَ قُبَاء 

 .(3)أخرجه مسلم نِ تَـيْ ِه َرْكعَ فِـي ل ِـيصَ فَـيُ ، ا  َوَماِشي ا  َراِكب

، َراِكبملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -2  ا  َكاَن يَُزوُر قُبَاء 

 .(4) أخرجه مسلم .ا  َوَماِشي
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َر »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا : قَالَ قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ف  نَـيْ بن حُ  َسْهلَوَعْن  -3 َمْن تََطه 

ىَمْسِجدَ قُبَاَء فَصَ  تَـىثم  أَ  تِـهِ بَـيْ  فِـي  .«َكأَْجِر ُعْمَرة   لَـهُ ِه َصالَة  َكاَن فِـي لـ 

 .(1) أخرجه النسائي وابن ماجه

 مدينة:ما يسن للمسلم زيارته في ال 

، ومسجد قباء، وذلك ملسو هيلع هللا ىلصيسن لمن زار المدينة أن يزور مسجد النبي 

 .، وال يجوز شد الرحال لزيارة القبورليصلي فيهما

ِه، فَبََكى َوأْبَكى ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  : َزاَر الن  الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1 قَْبَر أم ِ

، ِلـييُْؤذَْن  لَـمْ ا فَ لَـهَ أْن أْستَْغِفَر  فِـي ب ِـيُت رَ اْستَأْذَنْ »، فَقَاَل: لَـهُ َمْن َحوْ 

هَ قُبُوَر، فَإِ ال، فَُزوُروا ِلـيأْن أُزوَر قَْبَرَها فَأِذَن  فِـي تُـهُ َواْستَأْذَنْ  ُر نـ  ا تُذَك ِ

 .(2)أخرجه مسلم «.َمْوتَ ال

اَراِت  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ وَ  -2  قُبُوِر.اللَعََن َزو 

 .(3) أخرجه الترمذي وابن ماجه

 لَـمْ َمَرِضِه ال ِذي  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا الَ قَالَْت: قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -3

«. ِجدَ َمَسا ِهـمْ ائِ بِـيَ َخذُوا قُبُوَر أنْ ـودَ َوالن َصاَرى، ات  اليَـهُ لَعََن هللاُ : »ْنـهُ يَقُْم مِ 

هُ أ ْيـرَ قَالَْت: فَلَْوال ذَاَك أْبِرَز قَْبُرهُ، غَ  خَ ُخِشَي أْن يُ  نـ   .(4)متفق عليه .ا  ذَ َمْسِجدتـ 
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