
 سلسلة دروس للشيخ عّمار بمركز الشيخ زايد بزيوريخ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 فضل املدينة وآ داب زايرهتا

 

 :فضائل املدينة 1

ّّن حّرمت ما بني :  قال النّبّ آ ن هللا تعاىل جعلها َحَرمًا آ ِمنًا كام جعل مكة َحَرمًا آ ِمنًا،  - ّّن حّرمت املدينَة،" رواه مسمل. وقال: "ا  براهمي حّرم مكَّة وا  "ا ن ا 

ر" بتنيِعضاُهها آ و يُقتَل صيدها،" رواه مسمل. )الالالبَََتِ املَدينة آ ن يُقطَع  ، العضاه: ال جشار( وورد يف رواية آ ّن حدود احلرم "ما بني عَْين ا ىل ثَون َّنين : احلََرت

 جبالن ابملدينة.

بة" و"طابة،" وجاء يف حصيح مسمل آ ن هللا مّساها "َطابَة،" قال النّبّ   آ ّن النّبّ  -  مّسى املَدينة َطابة." : "ا ّن هللا مّساها "َطين

 وهذان اللفظان ُمش تقان من الّطيب ويَُدالن عىل الّطيب.

لهيا، كام  - لهيا ويكون:  قالآ ن اال ميان يَأِْرُز ا  ّن اال مياَن لَيأِْرُز املدينَة كام تَأ ِرُز احلَّية ا ىل ُجحرها،" رواه البخاري ومسمل. ومعىن ذكل آ ن اال ميان يتّجُه ا  فهيا،  "ا 

دوهنا.هنيَؤمُّو واملسلمون  ِِ  ا ويَقن

ِّ ر عىل َلْوااها )الّشّد َحّث عىل  آ ن النّبّ  - اّل آ بنَدل هللُا فهيا من هو  . قال(واجلَهد  ال : "املدينة خٌْي هلم لو اكنوا يعلمون، ال يَدُعها آ حٌد رغبًة عهنا ا 

اّل كنت هل شفيعًا آ و شه   يدًا يوم القيامة،" رواه مسمل.خٌْي منه، وال يَثبت آ حٌد عىل َلْوااها وََجدها ا 

فًا وال  خطور  اال حداث واال بتداع فهيا، قال - ِداًث فعليه لعنُة هللا واملالئكة والنّاس آ مجعني، ال يقبل هللا منه ََصن : "... من آ حدث فهيا َحَداث آ و آ َوى ُمحن

اًل،" رواه البخاري ومسمل.  عَدن

ان،" رواه مسمل. لها ابل َركة، ومن ذكل قوهُل   ُدعاء النّبّ  -  : "اللهم ابرك لنا يف ثََمران وابِرك لنا يف مدينتنا، وابرك لنا يف صاعنا، وابرك لنا يف ُمّدِ

"عىل آ نقاب املدينة مالئكٌة ال يدخلُها الّطاعون وال ادّلّجال،" رواه البخاري ومسمل. )معىن آ نقاب ُطرق  : ال يدخلها الّطاعون وال ادّلجال، قال النّبّ  -

 وجفاج(

 ومسجد قُباء:  اش امتلها عىل مسجدين عظميني هام: مسجد الرسول -

 آ ّما مسجد الرسول  :فقد جاء يف فضهل آ حاديٌث مهنا 

اّل  •  ثالثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجدي هذا، ومسجد ال قىص،" رواه البخاري ومسمل. اىل "ال تَُشدُّ الّرِحال ا 

اّل املسجد احلرام،" رواه البخاري ومسمل. •  "صالٌ  يف مسجدي هذا آ فضل من آ لف صال  فامي سواه ا 

هِل  الِق قَون  ."صال "  والتضعيف ل جر الِال  ليس مقيّداً ابلفرض، بل يشمل الفرض والنفل، ال طن

ًا يف الُبقعة الَت يه املسجد يف زمانه ِّ بل لها وللك ما آ ضيَف ا ىل املسجد من زايدات ويدل عىل ذكل   التضعيف ليس خمت

فوف الَت تَليه  -ريض هللا عهنام-آ ن اخلَِليفتني الراشَدينن معر وعامثن  ِّ زادا املسجد من اجلهة ال مامية، ومن املعلوم آ ّن اال مام وال

، فلوال آ ّن الزايد  لها حمك املَزِيد لََما زاد هذان اخلليفتان املسجد من اجلهة  املسجد اذلي اكن يف َزمنه يف الزايد  خارجُ 

حابة يف وقهتا موجودين ومل يعرتض آ حد عىل فعلهام ِّ  فدل  هذا التقرير عىل اجلواز. ال مامية، وقد اكن ال

: "ما بني بَينَت وِمن ري َروضٌة من رايض  ض اجلنّة، وذكل يف قوهلبأ هّنا َروضٌة من راي  يف املسجد بُقعة وصفها رسول هللا •

اجلنّة،" رواه البخاري ومسمل. فيكون آ داء النوافل فهيا وذكر هللا وقراء  القرآ ن آ فضل من آ دااها يف غْيها ملن تيرس هل ذكل ومل 

ّن آ داء لهيا. وآ ّما صال  الفريضة فا  فوف ال مامية آ فضل لقوهلحيِل ا رضاٌر بأ حد فهيا آ و يف الوصول ا  ِّ : "خُْي صفوف  ها يف ال

ها آ خرها،" رواه مسمل.  الّرجال آ ّولُها ورشُّ

رًا آ ن يُِّّلِ يف الشوارع بِال  اال مام يف اجلهات الثالثة غْي اجلهة ال مامية، • ذا امتل  املسجد النبوي ابملُِلني فلمن جاء متأ ّخِ  ا 

نّه خا  نمن اكنت صالتُه يف املسجد، لقول النّبّ ويكون هل آ جر امجلاعة، آ ّما التضعيف بأ كرث : "صال  يف   من آ لف فا 

ِّيًا يف مسجده. ل َِ اّل املسجد احلرام،" ومن صىّل يف الشوارع مل يكن ُم  مسجدي هدا خٌْي من آ لف صال  فامي سواه ا 

حلديث يف مس ند اال مام آ محد   الرسولشاع عند كثْي من الناس آ ّن من قَِدم املدينة فعليه آ ن يِّّل آ ربعني صالً  يف مسجد  •

آ نّه قال: "من صىّل يف مسجدي آ ربعني صالً  ال تفوتُه صالٌ  ُكتبت هل براءٌ  من النّار وجناٌ  من   عن النّبّ  عن آ نس 

 العذاب، وبَرَِئ من النّفاق،" وهذا احلديث ضّعفه العلامء فال تقوم به احلُجة.
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  ّوآ ّما مسجد قُباء: فقد قال النّب   فيه: "من تطهََّر يف بيته مث آ ىت َمسجد قَُباء فَِىّل فيه صال  اكن هل آ جُر مُعر ،" رواه ابن ماجه. وجاء يف

 اكن يأ يت مسجد قباء ُُكّ سبت ماش يًا وراكباً فيُِّّل فيه ركعتني،" رواه البخاري.  : "آ ّن النّبّ حديث ابن مُعر 

نة ما يُدّل عىل فضل م   ساجد آ خرى يف املدينة غْي هذين املسجدين.ومل يرد يف الس ُّ

 

 :آ داب زاير  املدينة 2

 عىل الّزائر آ ن يستشعر آ نّه َظفر بنعمة عظمية، فيشكر هللا تعاىل عىل نعمة التوفيق لزاير  املدينة املباركة. -

 لها.  آ ن حُيّب املدينة لفضلها وحملبة النّبّ  -

 مس تقاميً عىل آ مر هللا تعاىل ُملزتمًا بطاعته، شديد احِلر  من الوقوع يف املعايص والبدع.آ ن حير  الّزائر آ ن يكون يف هذه املدينة  -

ّّل ما آ مكنه يف مسجد الّرسول - َِ ُ  . آ ن حير  الزائر عىل آ ن يكون هَل نِيب كبْي من احلس نات، وذكل بأ ن ي

بة يه َمهنبط الويح وَمأِْرُز اال ميان ومَ  - رج الّرسولآ ن يذكر الزائر آ نّه يف آ رض َطّيِ  وحصابته الكرام.  دن

 ال يتعرض يف املدينة لقطع جشر آ و اصطياد َصيد. -

 آ ن يِ ر الّزائر عىل ما حيِل فهيا من ِشّد  آ و بالء وَضنيق. -

 

 من وصل املدينة يرُشع هل زاير  مسجدين وثالث مقابر: ما يرُشع من الزاير : 3

 آ ّما املسجدان فهام: -

 مسجد الّرسول  

 .ومسجد قُباء 

 وآ ّما املقابر الثالث الَت ترُشع زايرهتا فهي : -

 ق ُر الرسول   فا ذا جاء الّزائر ا ىل ق ر الرسول -ريض هللا عهنام-وق َرا صاحبينه آ يب بكر ومعر :   نّه يأ يت من اجلهة وق َرين صاحبَينه فا 

لسالم عليك اي رسول هللا ورمحة هللا وبراكته، صىّل ويَدعو هل بأ دب وخفض صوت فيقول: "ا  ال مامية فيس تقبل الق ر ويُسمّلِ عىل النّبّ 

 هللا وسمّل وابرك عليك وجزاك آ فضل ما َجزى نبيًّا عن آ ّمته،" مّث يُسمّلِ عىل آ يب بكر ويدعو هل، ويسمّل عىل مُعر ويدعو هل.

  هداء بأُُحد فهي  ُمس تحّبة وينتفع هبا احلّ  الّزائر و  امليّت املَُزور.وآ ّما زاير  مق ر  البقيع ومق ر  الشُّ

 فاحلّ  يس تفيد ثالث فوائد:

احلة، لقوهل َِّ هّنا تذكّرمك ال خر ،" رواه مسمل. ال وىل: تذكر املوت ملا يرتتب عليه من اال س تعداد هَل ابل عامل ال  : "زوروا القبور فا 

ا النّبّ  هنَّ نٌّة س َ  فيؤجر عىل ذكل.  الثانية: فعهل الّزاير  ويه س ُ

 ا ىل ال موات املسلمني ابدّلعاء هلم فُيؤَجر عىل هذا اال حسان.الثالثة: اال حسان 

ليه. ويُس تحّب للزائر آ ن يدُعَو لل موات نما ثبت عن النّبّ  يف ذكل، ومنه: "الّسالم عليمك   آ ّما املّيت فيَس تفيد من ادّلعاء هل واال حسان ا 

اّن ا ن شاء هللا بمك لاَلِحق  ون، آ سأ ل هللا لنا ولمك العافية،" رواه مسمل.آ هل ادّلاير من املؤمنني واملسلمني وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب  العاملني.صحبه آله وبارك على حممد وم وسل  وصلى اهلل و 


