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فهرست

با کلیک کردن بر روی هر یک از عناوین زیر به صفحه 
مورد نظر منتقل شوید

مدینه منوره

فضیلت و جایگاه 

مدینه

نام های مدینه
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مسجد نبوی

مسجد قباء

جاده قباء

قبلتین مسجد 

مسجد اإلجابة

)مســجد بنی معاویة – میجد 

مباهلة(

الغمامة مسجد 
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مسجد ابوبکر صدیق 

رضی الله عنه

مســجد عمر بن خطاب 

رضی الله عنه

مسجد علی بن ابی 

طالب رضی الله عنه

بقیع قبرستان 

کوه احد

کوه رماة
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قبرستان شهدای احد

سقیفه بنی ساعده

مجتمــع ملک فهد برای چاپ 

قرآن کریم

موزه مدینه منوره )موزه 

ایستگاه قطار حجاز(

موزه میراث شهری 

و تمدن دارالمدینه

معماری  نمایشگاه 

مسجد نبوی
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نمایشــگاه و موزه بیت المللی 

ســیره نبوی و تمدن اسالمی 

اتوبوس های مدینه

اتوبوس های 

توریستی

شماره های مورد

نياز شما
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سرزمینی است که رسول الله l به آنجا هجرت کرده، 

در آنجا اقامت نمود و قبر ایشان و جسم مبارک ایشان 

در آنجاست

مقدس ترین شهر نزد مسلمانان بعد از مکه مکرمه است

اولین پایتخت اسالم و هسته تمدن اسالمی است، تمدنی 

که نورش به اقصا نقاط جهان رسید

مدینه منوره
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در این راهنما از مهمترین معلومات برای داشتن 

 l زیارت و دیداری متفاوت از شهر رسول الله

مطلع خواهید شد
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مدینه منوره دومین مکان مقدس در اسالم است و 

الله متعال فضایل خاصی را به آن عنایت فرموده 

است، از جمله:

فضیلت و جایگاه 

مدینه
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مدینه موطن اسالم و هدایت است:

شهر پیامبر موطن اسالم و هدایت بوده و خواهد 

دوباره  و  شد  خارج  آنجا  از  اسالم  و  هدایت  بود، 

به آن بازگشته و رشد و نمو و تکثیر پیدا می کند، 

الله علیه وسلم فرمودند:  الله صلی  چنانکه رسول 

لَيَأِْرُز إِلَى الَْمِديَنِة كََما تَأِْرُز الَْحيَُّة إِلَى  »إِنَّ اإِليَماَن 

ُجْحرَِها«: »ايمان جمع می شود و به مدينه پناه می 

برد همانگونه که مار جمع می شود و به سوراخش 

پناه می برد«.
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شفاعت رسول الله l برای ساکنین آن:

سختی  بر  و  نماید  سکونت  مدینه  در  كس  هر 

های آن صبر کند فضیلت بزرگی در انتظار دارد، 

بطوری که رسول الله l او را شفاعت خواهد 

کرد چنانکه ایشان فرمود: »ال يَْصِبُر أََحٌد َعلَى َلَْوائَِها 

فَيَُموَت إاِلَّ كُْنُت لَُه َشِفيًعا أَْو َشِهيًدا يَْوَم الِْقيَاَمِة« 

»هر کس، بر گرسنگی و سختی های مدينه، صبر 

کند، من روز قيامت، برايش شفاعت می کنم يا 

گواهی می دهم«
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مکان مبارکی است:

برکت عبارت از کثرت و افزونی خیر است و رسول الله 

lبرای خوراک و رزق و روزی و همه چیز آن دعای 

برکت نمود، ایشان فرمود: “بار الها! در شهر، ميوه ها، 

عنايت  زياد،  برکت  ما  )واحدهای وزن(  و مدها  صاع 

فرما؛ پروردگارا! به راستی ابراهيم که بنده و دوست و 

پيامبر تو است، برای ]آبادانی و عمران[ مکّه ی مکرّمه، 

تو را به فرياد خواند؛ و من نيز بنده و پيامبر تو هستم 

و به مانند آنچه ابراهيم برای مکه از تو استدعا نموده 

بود من نيز برای مدينه ی منّوره از تو استدعا می کنم 

و اينکه نظير آن همراهش باشد”.
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سرزمین حرام است:

سرزمین حرام است و نیکی ها در آن چند برابر می 

شود و گناهان در آن بزرگ می شود و اذیت کردن اهل 

آن از بزرگترین گناهان کبیره نزد الله متعال است.
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بزرگی  معانی  دارای  که  دارد  هایی  نام  مدینه 

هستند

المدينة: 

 هر مدینه )شهری( مضاف می شود با نامی که 

بعد از آن ذکر شود، جز مدینه رسول الله که تنها 

با لفظ مدینه معروف و شناخته است.

نام های مدینه

16



که  شد  توصیف  نبوی  مدینه  به  آن  از  بعد  و 

منسوب است به پیامبر صلی الله علیه وسلم.

توصیف مدینه به منوره بخاطر نور رسول الله 

از هجرت  بعد  که  است  وسلم  علیه  الله  صلی 

خویش هدایت و اسالم را بر آن تاباند.
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دار الهجرة: 

به این خاطر که این سرزمین افتخار استقبال از رسول 

الله l و اصحابش و یاری و دفاع از ایشان را داشت.

طيبة: 

برگرفته از چیز طیب و پاک است و آن عبارت از چیز 

نیکو و ارزشمند و پاک و زیبا است، بخاطر پاکی خاکش 

و نیکو بودن ساکنانش و خوب بودن زندگی در آنجا.
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زیارت مسجد نبوی از اعمال مسنون است

برای زیارت آن زمان خاصی تعیین نشده است و 

زائر در طول سال می تواند به زیارت آن بیاید

مسجد نبوی
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إِالَّ  الرَِّحاُل  تَُشدُّ  »الَ  فرمودند:   l الله  رسول 

إِلَى ثاَلثَِة َمَساِجَد: َمْسِجِدي َهَذا، َوَمْسِجِد الَْحَراِم 

َوَمْسِجِد األَْقَصى«: »بار سفر بسته نمی شود مگر 

به سوی سه مسجد: مسجد من و مسجد الحرام 

و مسجد االقصی«.
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برخی از آداب زیارت مسجد نبوی:

وارد شدن با پای راست 	

خواندن دعا هنگام ورود به مسجد 	

خارج شدن با پای چپ 	

خواندن دعا هنگام خروج 	
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خواندن نماز نفل در روضه شریف؛ حواستان  	

باشد که مجوز آن را بگیرید و از ازدحام نیز 

دوری نمایید

دعا و ذکر زیاد 	

سالم کردن بر پیامبر l و دو یارش، با در  	

نظر داشتن آداب شرعی
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نماز فرض  	 بر  پایبندی  با  از زمان  بردن  بهره 

در حرم نبوی؛ زیرا رسول الله l فرمودند: 

»َصالٌَة ِفي َمْسِجِدي َهَذا، أفضل ِمن أَلْف َصالٍَة 

ِفيَما ِسَواُه، إاِلَّ الَْمْسِجَد الَْحرَاَم« »خواندن یک 

نماز در مسجد من بهتر است از خواندن هزار 

نماز در سایر مساجد بجز مسجد الحرام«.

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد مسجد نبوی 

راهنمای مسجد نبوی را

دانلود کنید
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مسجد قباء

اولین مسجدی است که در اسالم بنا شد 	

رسول الله l در ابتدای ورودشان به مدینه  	

آن را تاسیس کردند

پنجم  	 روز  در  و  بودند  قبا  در  روز   4 ایشان 

همراه با ابوبکر ابه مدینه رفتند.
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فضیلت قباء:

در  و  کرده  دیدن  قبا  مسجد  از   l الله  رسول 

َر ِفي بَْيِتِه  آن نماز گزارده و می فرمود: »َمْن تَطَهَّ

ثُمَّ أَتَى َمْسِجَد ُقَباَء َفَصلَّى ِفيِه َصاَلًة كَاَن لَُه كَأَْجِر 

ُعْمرٍَة« »كسی كه در خانه وضو بگيرد و به مسجد 

قبا برود و نماز بخواند پاداش يک عمره را دارد«

الله متعال فرموده است:

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   (
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
»]زیرا[   ]108 ]التوبة:  ڎ(  ڌ  ڌ 
شایسته تر است در مسجدی ]به نماز[ بایستی که 

از روز نخست، بر پایه پرهیزگاری بنا شده است. 

ُقباست[ که در آن، مردانی هستند  ]آری، مسجد 

که دوست دارند ]از گناه و آلودگی[ پاک و پاکیزه 

گردند؛ و الله پاکیزگان را دوست دارد«
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مکان آن:

جنوب غربی مدینه منوره در منطقه غنیه در مزارع 

النخیل
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مساحت مسجد قبا:

مساحت کلی این مسجد 13500 متر مربع است. 	

گنجایش 25000 نمازگزار را دارد. 	
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پروژه ملک سلمان برای توسعه مسجد قبا 

1443ه:

بزرگترین توسعه در تاریخ مسجد قبا 	

هدف آن گسترش مسجد و توسعه منطقه  	

پیرامون آن است

مساحت کلی مسجد در این پروژه به 50000  	

متر مربع می رسد

ظرفیت 66000 نمازگزار را خواهد داشت 	
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جاده ای است عریض برای افراد پیاده که مسجد نبوی 

را به مسجد قبا پیوند می دهد؛ این جاده مجهز است 

به بهترین امکانات برای رفتن فرد پیاده از مسجد نبوی 

به مسجد قبا و برعکس

مسیر عابر پیاده مملو از مغازه ها، کافه ها و غذاهای 

محبوب است

جاده قباء
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طول مسیر پیاده روی 3.6 کیلومتر است

می توان بخشی از آن را پیاده روی نمود و از فضای 

مدینه منوره به عنوان تفریح برای بزرگساالن و 

کودکان بهره برد. در هوای گرم این مکان برای 

پیاده روی شبانه بسیار مناسب است.
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مسجدی است که تبدیل قبله برای اولین بار در آن 

اتفاق افتاد

وقتی رسول الله l در مکه بود در نماز رو به 

بیت المقدس می کرد و کعبه را روبروی خود و بین 

خود و بیت المقدس قرار می داد

مسجد قبلتین
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به  سال  یک  از  بیش  کرد  مدینه هجرت  به  وقتی 

که  حالی  در  گزارد  می  نماز  المقدس  بیت  سوی 

این  اینکه  تا  نماید،  کعبه  به  روی  داشت  دوست 

قول الله متعال بر او نازل شد: )ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ( ]البقرة: 144[ 
»]ای پیامبر،[ به راستی که ما گرداندِن رویت به 

برای  الهی  انتظار وحی  در  ]که  را  ]سوی[ آسمان 

تغییر قبله هستی[ می بینیم. اکنون تو را به ]سوی[ 

راضی  شوی؛ پس  آن  به  که  بازمی گردانیم  قبله ای 

روی خود را به سوی مسجدالحرام کن«

پس روی به کعبه نمود
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گفته می شود این اتفاق زمانی روی داد که رسول 

الله l در منطقه بنی سلمه بود و نماز ظهر 

را برای ایشان دو رکعت گزارد، سپس وحی آمد 

که قبله تغییر کرده و باید روی به کعبه نماید و 

ایشان روی به کعبه نمود در حالی که ایشان در 

حال نماز بودند و روی به سوی دیگری نمودند 

و به این خاطر آن را مسجد قبلتین نامیده اند.
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این مسجد در 4 کیلومتری مسجد نبوی در منطقه 

بنی سلمه قرار دارد

برای دسترسی به این مسجد: 

اینجا را کلیک کنید
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الله  رسول  دوران  در  عتیق،  تاریخی  مسجد 

l بنا شد.

مسجد اإلجابة

)مسجد بنی معاویة – میجد مباهلة(
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	  l دلیل نامگزاری این مسجد با دعای پیامبر

در آن و اجابت دعای ایشان ارتباط دارد.

دو  	 آن  در  و  گذشته  مسجد  این  از  الله  رسول 

رکعت نماز گزاردند و برخی از اصحاب ایشان 

نیز همراه ایشان نماز خواندند، ایشان در آنجا 

دعا کرده و سه چیز را از الله درخواست نمود، 

دو چیز داده شد و یک چیز داده نشد.
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مسجد اإلجابة در شمال شرقی مسجد نبوی قرار  	

دارد.

پس از توسعه، 581 متر از آنجا فاصله دارد 	

مسجد کنونی در همان مکان مسجد قدیم در  	

دوران پادشاهی سعودی بنا شد

مساحتش حدود 500 متر مربع است. 	

مکان مسجد:

این مسجد برای ادای نمازها آماده اسقبال از همه است.

اینجا را کلیک کنید
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مسجد الغمامة

این مسجد در مکانی بنا شده که رسول الله 	

l نماز عید و استسقاء را در آن اقامه نمود.

حدود 500 متر از جهت جنوب غربی از مسجد  	

نبوی فاصله دارد
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علت نامگذاری:

زیرا رسول الله l در آنجا نماز استسقاء و  	

طلب باران را اقامه نمود و گفته شده که وقتی 

رسول الله l در این مکان نماز گزارد، ابری 

جلوی خورشید را گرفت تا بر پیامبر نتابد.

این مسجد در دورانی که عمر بن عبدالعزیز  	

والی مدینه بود، بنا شد

و شاهد اصالحاتی در طول زمان بوده است 	
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مكان مسجد:

در این مسجد نمازهای پنج گانه به جز نماز  	

جمعه گزارده می شود 

و امروزه نسبت به آن توجه ویژه ای می شود  	

تا معماری آن حفظ شود.

مكان مسجد

اینجا را کلیک کنید
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مسجد ابوبکر صدیق 

رضی الله عنه

ابوبکر صدیق  	 که  شده  بنا  مکانی  در  مسجد  این 

رضی الله عنه در دوران خالفتش نماز عید را در آن 

بجا می آورد و نزدیک است به مصالی نماز عید 

l رسول الله
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خیلی نزدیک است به مسجد غمامه. 	

یکی از مساجد تاریخی ای است که معماری  	

تاریخی خود را حفظ نموده و ویژگی هایی 

که دارد توجه زائران را به خود جلب می کند 
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این مسجد در دورانی که عمر بن عبدالعزیز  	

والی مدینه بود بنا شد

هنوز این مسجد دیوار سنگی سیاه و معماری  	

قدیم خویش را دارد

و به همان شکلی است که در سال 1254ه بنا  	

شد

مكان مسجد:

مشاهده  نزدیک  از  را  مسجد  توانند  می  زائران 

نمایند و از صحن بیرونی آن عکس بگیرند.

مكان مسجد

اینجا را کلیک کنید
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مسجد عمر بن خطاب 

رضی الله عنه

این مسجد در مکانی بنا شده که عمر بن خطاب 

در عهد خالفت خویش نماز عید را در آن می 

گزارد
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این مسجد در جهت جنوب غربی مسجد نبوی  	

قرار دارد.

و 455 متر از بنای بعد از توسعه فاصله دارد. 	

از سال 850 هجری  	 بار پس  اولین  برای  مسجد 

ساخته شد

مکان مسجد

اینجا را کلیک کنید
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مسجد علی بن ابی طالب 

رضی الله عنه

علی  که  شده  بنا  مکانی  در  مسجد  این 

دوران  در  عنه  الله  رضی  طالب  ابی  بن 

گزارد. می  آن  در  را  عید  نماز  خویش 
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این مسجد در جهت جنوب غربی مسجد نبوی  	

واقع است.

و حدود 400 متر از آن فاصله دارد. 	

این مسجد برای اولین بار در دوران امارت عمر  	

بن عبدالعزیز بر مدینه منوره بنا شد

در سال 1411ه  	 پادشاهی سعودی  دوران  در  و 

ترمیم و اصالح شد

مکان مسجد

اینجا را کلیک کنید
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https://goo.gl/maps/WfEJBBeB7i2MBk2F6


قبرستان  امروز،  به  تا   l الله  رسول  زمان  از 

مدینه منوره است

قبرستان بقیع
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در آن مردگان زیادی در طول چندین قرن دفن شده 

اند که در پیشاپیش آنها برخی از امهات المؤمنین و 

تعداد زیادی از صحابه کرام رضی الله عنهم می باشند.

این قبرستان در جنوب شرق مسجد نبوی قرار

 گرفته و 180000متر مربع مساحت دارد.
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از این رو به آن بقیع می گویند که در گذشته این 

مکان در بر دارنده درختان متعدد و متنوعی بوده 

است و بقیع به مکان بزرگی اطالق می شود که انواع 

درختان را در بر دارد.

رسول الله l به کثرت به زیارت اهل بقیع رفته و 

برای ایشان دعا می کرد
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مردان می توانند در اوقات زیر قبرستان بقیع را  	

زیارت کنند:

بعد از نماز صبح تا ساعت 8  	

بعد از نماز عصر به مدت یک ساعت  	

مستقیما بعد نماز فرض در صورتی که جنازه ای  	

باشد. 

برای رسیدن به قبرستان بقیع

اینجا را کلیک کنید
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https://goo.gl/maps/gqt3RT7cmVgTjTnC9


کوهی عجیب که جایگاه خاصی نزد رسول بزرگوار 

ما داشت بطوری که ایشان می فرمود: »أُحٌد جبٌل 

يُِحبَُّنا ونُِحبُُّه«: »احد کوهی است که ما را دوست 

دارد و ما نیز آن را دوست داریم«

کوه احد
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در جوار این کوه یکی از بزرگترین نبردهای اسالم  	

روی داد و آن نبرد احد است که در آن 70 تن از 

صحابه از جمله سید الشهداء حمزه بن عبدالمطلب 

رضی الله عنه شهید شدند.
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برای  	  l الله  رسول  که  افتاد  می  اتفاق  بسیار 

نشان دادن بزرگی یک چیز کوه احد را مثال می 

زد، چنانکه باری در مدح اصحابش فرمود: »والذي 

نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهًبا ما بلغ 

ُمدَّ أحدهم وال نصيفه«: »سوگند به ذاتی که جانم 

در دست اوست اگر يكی از شما به اندازه كوه احد، 

طال انفاق كند، با يک يا نصف مّدی كه اصحاب 

من انفاق می كنند، برابری نمی كند«.

با  	 نبوی حدود 4 کیلومتر  از جهت شمال مسجد 

آنجا فاصله دارد

56



ابعاد آن به صورت تقریبی:

طول آن: 7 کیلومتر 	

عرضش: 2 الی 3 کیلومتر 	

ارتفاع: حدود 1077 متر. 	

چرا به آن احد می گویند؟ 

اطرافش،  های  کوه  از  آن  بودن  تنها  و  جدا  بخاطر 

بطوری که جدا از سایر کوه-ها قرار گرفته است.

این کوه مانند یک زنجیر از شرق به سمت غرب امتداد 

داشته و به سمت شمال مایل است. 
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صخره های اين کوه رنگهای متفاوتی داشته  	

و از گرانیت سرخ است و برخی از آنها مایل 

به سبز و سیاهی است.

غارها، شکاف ها و حفره های زیادی دارد که  	

آب باران در آن جمع می شود.
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در هنگام زیارت کوه احد، زائر موارد زیر را مشاهده 

خواهد کرد:

کوه احد 	

کوه رماة )تیر اندازان( 	

قبرستان شهدا 	

با چند وسیله و چند طریق می توان خود را به کوه 

احد رساند:

1- اتوبوس های مدینه:

که نقطه شروع حرکت از حرم است   

ایستگاه اتوبوس های مدینه )حرم – احد(   

2- اتوبوس توریستی
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کوهی کوچک در کنار کوه احد است

کوه رماة

دلیل نامگذاری:

)تیر  رماة  احد  غزوه  در   l الله  رسول  زیرا 

اندازان( را مأمور کرد که از این کوه باال بروند 

برابر  در  را  مسلمانان  سپاه  و  بایستند  آن  بر  و 

دشمنان حمایت کنند و نگذارند که آنها مسلمانان 

را محاصره نمایند.
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تعداد تیر اندازان 50 صحابی بود 	

فرمانده آنها عبدالله بن جبیر رضی الله عنه بود 	

با  	 اندازان  تیر  از  برخی  که  بود  کرده  مقدر  الله 

مشاهده شکست و فرار مشرکان از فرمان سرپیچی 

کنند و برای گردآوری غنایم پایین آمدند در حالی 

که امیرشان عبدالله بن جبیر رضی الله عنه در صدد 

منع ایشان از این نافرمانی بود.

بود-  	 مشرک  زمان  آن  در  –که  نیز  ولید  بن  خالد 

فرصت را مغتنم شمرد و با گروه همراهش از پشت 

به مسلمانان هجوم آورد و نتیجه نبرد تغییر کرد 

در  و  شد  به شکست  تبدیل  مسلمانان  پیروزی  و 

این میان تعداد زیادی از صحابه کشته شدند؛ الله 

متعال فرموده است: )ی ی ی 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
آیا  مؤمنان،[  »]ای   ]561 عمران:  ]آل  جت( 
چون ]در جنگ اُُحد[ به شما مصیبتى رسید ـ ]با 

آنكه در جنگ بدر[ دو برابرش را ]به دشمنان خود[ 

از كجا ]به ما[  ـ گفتید: »این ]مصیبت [  رساندید 

رسید؟« ]ای پیامبر،[ بگو: »آن ]شکست[ از جانب 

خودتان ]و نتیجه نافرمانی از دستور پیامبر[ است«.  

بی گمان، الله بر هر کاری تواناست.)٥٦١(«
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قبرستان شهدای احد

در شما مسجد نبوی قرار دارد 	

به فاصله 5 کیلومتری آن واقع است 	

در پای کوه احد قرار گرفته است 	
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نیز می  	 را میدان شهدا  قبرستان  این  منطقه 

نامند.

این قبرستان را از این رو چنین نام نهاده اند  	

آنجا  در  را  احد  از شهدای  تن   70 که جسد 

دفن است.

یکی از مشهورترین اصحابی که در قبرستان دفن 

است:

عموی  	 عبدالمطلب  بن  حمره  الشهدا  سید 

پیامبر l است
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برای کسانی که از آن دیدار می کنند سنت است 

که سالم کرده و برای مردگانش دعا کنند، چنانکه 

رسول الله l می فرمود: السالم عليكم دار قوم 

مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم الحقون، يرحم الله 

المستقدمين منا والمستأخرين.

امروزه این قبرستان دیوار کشی شده است و  	

امکان مشاهده داخل آن برای زائران فراهم 

است
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عبارت از مکانی است که بعد از وفات رسول الله  	

l اصحاب در آن گرد آمدند و با ابوبکر صدیق ت 
بیعت کردند و ایشان را به عنوان خلیفه مسلمانان 

انتخاب کردند.

منسوب است به بنی ساعده، زیرا در یکی از مزارع  	

این قبیله قرار گرفته است.

سقیفه بنی ساعده
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یکی از مهمترین نقاط تاریخی مدینه منوره است 	

دارای جایگاه واالیی در میان مسلمانان است، زیرا  	

ارزش تاریخی واالیی دارد و از حادثه ای که در 

آنجا اتفاق افتاد جریان می گیرد.

این مکان در شمال غربی مسجد نبوی قرار دارد. 	

و حدود 500 متر از آن فاصله دارد 	
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مکان سقیفه:

میان  	 زائر  فرد  و  باغ  یک  به  شبیه  است  مکانی 

درختان زیاد آن قدم می زند تا با این مکان اصیل 

تاریخی آشنا شود

در گذشته بنایی بزرگ و مسقف بود، سه طرف  	

آن دیوار کشی بوده و یک طرفش باز بود

اما امروزه مکان سقیفه عبارت از باغی دیوارکشی  	

شده است.
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مجموعه ای است پیشگام در راستای خدمت به قرآن 

کریم و علوم آن و ترجمه معانی آن و حمایت از متن 

قرآن در برابر تحریف، از طریق استفاده بهینه از فناوری 

های پیشرفته در زمینه چاپ، ضبط صدا، نشر الکترونیکی 

و برنامه-های دیجیتال.

مجتمع ملک فهد برای 

چاپ قرآن کریم
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در بر دارنده بزرگترین چاپخانه در سراسر دنیا برای 

چاپ قرآن کریم است.

پادشاهی  که  است  بارزی  های  ویژگی  از  یکی  این 

عربستان سعودی در خدمت به اسالم و مسلمانان ارائه 

می دهد

تا کنون بیش از 350 میلیون نسخه از قرآن چاپ شده 

و ساالنه حدود 20 میلیون نسخه از آن چاپ می شود. 

تولید و چاپ بیشتر از 250 نسخه در اندازه ها و با 

ترجمه های مختلف انجام شده است
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چاپ و نشر قرآن کریم در بیش از 70 زبان دنیا انجام 

شده که از جمله آن 39 زبان آسیایی است.

مکان:

مدینه منوره – جاده تبوک

برای رسیدن به این آدرس

 اینجا را کلیک کنید
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https://goo.gl/maps/ZmX63QmUhdBm941m6


افتتاح:

در سال 1405ه افتتاح شد 	

برای آشنایی با زمان بازدید و خدماتی که در این 

مکان ارائه می شود اینجا را کلیک کنید

اینجا را کلیک کنید
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https://qurancomplex.gov.sa/


تبدیل  برای  شد  اندازی  راه  ای  پروژه   1983 سال  در 

تاسیس  1908م  سال  در  که  حجاز  آهن  راه  ایستگاه 

شده بود، به موزه ای به نام: موزه مدینه

موزه مدینه منوره

)موزه ایستگاه قطار حجاز(
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آثار موجود:

مجموعه های تاریخی مختلف، گالری های بصری،  	

طول  در  مدینه  به  مربوط  کمیاب  تصاویری  و 

تاریخ

فرهنگ  	 و  میراث  که  باستانی  اثر   2000 تقریباً 

مدینه را به تصویر می کشد و مناظر طبیعی و 

جمعیتی و چگونگی شکل گیری شهر را در طول 

اعصار ثبت می کند.
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مکان موزه:

در مدینه در ساختمان ایستگاه که آخرین ایستگاه 

راه آهن حجاز است نزدیک مسجد عنبریه.

برای دسترسی به سایت

اینجا کلیک کنید
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https://goo.gl/maps/v2e54K5FyqGmvK1F7


اولین موزه تخصصی در طول تاریخ تمدن و فرهنگ 

اسالمی مدنیه منوره از بعد هجرت پیامبر تا عصر 

حاضر

موزه میراث شهری و تمدن 

دارالمدینه
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این موزه شما را به تجربه ای غنی از شهر مدینه 

و مسجد نبوی و سیره مصطفی می برد

به چند  را  راهنماهای داخل موزه اطالعات الزم 

زبان مختلف شرح و توضیح می دهند و موارد 

زیر را بیان می دارند:

تعداد دارایی های تاریخی و باستانی. 	

اشکال تاریخی. 	

تصاویر، نقاشی ها، کتیبه ها، نوشته ها و دست  	

نوشته ها.
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نمایشگاه معماری 

مسجد نبوی

معماری  دقت  و  زیبایی  گواه  النبی  مسجد  معماری 

اسالمی و میراث تاریخی کهن است که مسجد النبی 

دربر دارد
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تجربه  سازی  غنی  نمایشگاه  این  هدف 

های  جنبه  ساختن  برجسته  و  بازدیدکنندگان 

در  ارائه شده  و خدمات  النبی  معماری مسجد 

آن است

مکان نمایشگاه:

در جهت جنوبی )به سمت قبله( مسجد نبوی 

است
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با صحبت در مورد ویژگی های  	 نمایشگاه  این 

گنبدها،  محراب،  منبر،  مانند  النبی  مسجد 

چترها، درها، مکان های اذان و مناره ها تجربه 

بازدیدکنندگان خود را غنی می کند.

مطالب خود را با جدیدترین روش های ارائه و  	

به چندین زبان بین المللی ارائه می کند.
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تعهد بازدیدکنندگان به حفظ وسایل مسجدالنبی و 

نمایشگاه، دلیل آگاهی و خرد ایشان است

از طریق 12 شکل:

تاریخ عمارت مسجد نبوی را از ابتدای آن نمایش  	

می دهد

و بیانگر توسعه و گسترش مسجد نبوی در طول  	

تاریخ است
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به تعریفی متمدن و جامع از پیامبر l و آداب 

و شریعت ایشان، با روش علمی خاص، ریشه یابی 

محکم پژوهشی، نوآوری فنی منحصر به فرد، و ارائه 

خالقانه و بدیع می پردازد.

نمایشگاه و موزه بیت المللی 

سیره نبوی و تمدن اسالمی 
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مکان:

 در منطقه جنوبی رو به قبله مسجد نبوی

اهداف این نمایشگاه:

نشانه  	 و  و صفات  ها  نام  و  متعال  الله  شناخت 

های قدرتش

شناخت اسالم و ارزش ها و مبانی آن 	
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زبان های ارائه:

از جمله:  ارائه می شود،  زبان  به چند  این مطالب 

انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، اردو، ترکی و اندونزیایی

	 l نمایش سیره پیامبر اسالم

شناخت پیامبران و رسوالن علیهم السالم 	

شناخت آثار اسالمی و نشانه های تمدن اسالمی 	
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اتوبوس هایی که به پیشرفته ترین خدمات مجهز 

هستند و شما را به مهم ترین اماکن مدینه منوره 

می برند، آن هم از طریق جدول زمانی مشخص 

و با قیمت ارزان

اتوبوس های مدینه
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می توان هزینه آن را نقدی یا الکترونیکی یا از 

طریق برنامه های ویژه اتوبوس ها پرداخت کرد. 

برای آشنایی با اماکن ایستگاه ها و مسیر اتوبوس 

ها برنامه ویژه آن را در گوشی خود نصب کنید.

أندرويد آيفون
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madinabuses&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/madina-buses/id1304140725


عبارت از اتوبوس هایی است که از دو طبقه تشکیل 

شده است و طبقه باالی آن باز است و از 12 نقطه 

مهم مدینه عبور می کند و زائر می تواند در مکانی 

که می خواهد، هر گونه که بخواهد توقف نماید و 

برای اتمام مسیرش سوار اتوبوس های دیگر شود.

اتوبوس های توریستی

راهنمای صوتی بهبلیت اتوبوس به مدت 

زبان ساعت 

248
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اتوبوس های توریستی در 12 نقطه مشخص قرار 

دارند که مهمترین آنها از این قرار است:

مسجد نبوی

مسجد قبا

مکان غزوه احد

محل غزوه خندق

مجتمع تجاری النور 4

ایستگاه قطار حجاز

جاده قباء

برای مشاهده اوقات 
و توضیحات:
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https://csmadinah.com/h/


شماره های مورد نیاز شما

911

937

1966

920002814

برای پیشامدهای غیر منتظره و 
خدمات ایمنی

برای مشاوره و راهنمایی پزشکی

برای توضیحات خاص مربوط به مسجد 
الحرام و مسجد نبوی شریف

مرکز تماس وزارت حج و عمره برای 
پاسخگویی به درخواستهای حجاج
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شما می توانید سایر راهنماها را با رجوع به سایت 

وزارت حج و عمره با )کلیک نمودن در اینجا( دریافت 

نمایید. در این راهنماها تمام موارد و توضیحاتی را که 

باعث می شود مناسک حج را به آسانی و با خاطری 

آسوده انجام دهید دریافت خواهید نمود.

شریک استراتژیک

شركاى ما در موفقيت

https://guide.haj.gov.sa/fa.html


خداوند اعمال و سعی 

شما را قبول فرماید

برای دریافت اطالعات و آگاهی 

های بیشتر حساب ما در فضای 

مجازی دنبال کنید


