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صفة زيارة قبر 
النبي �

الروضة الشريفة

كيف أصلي في 
الروضة الشريفة؟

وصايا عند دخولك 
المسجد النبوي

أرقام تهمك
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ومكان   m النبي  هجرة  داُر  هي 
إقامته، وفيها قبره وجسده الشريف. 

عند  سة  المقدَّ المدن  وثاني 
المسلمين بعد مكة المكرمة.

كما أنها عاصمة اإلسالم األولى، 
ونواُة الحضارة اإلسالمية التي انتشر 

نورها في أرجاء العالم.

المدينة المنورة
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على  ستطلع  الدليل  هذا  وفي 
أهم المعلومات والتوجيهات لزيارة 

.m مميزة لمسجد رسول الله
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المدينة النبوية ثاني أقدس بقعة في 
اإلسالم، وقد خصها الله بالعديد 

من الفضائل، ومنها:

فضل المدينة
ومكانتها
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أنها موطن اإلسالم والهدى:
المدينة النبوية كانت وستبقى موطن 
وإليها  يخرج  منها  والهدى،  اإلسالم 
يعود وينمو ويكثر، كما قال m: “إن 
اإليمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية 

جحرها”. إلى 
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مباركة: أنها 
وقد  ونماؤه،  الخير  كثرة  هي  البركة 
في  بالبركة   m الله  رسول  لها  دعا 
شؤونها:  وجميع  ورزقها  طعامها 
لنا  وبارك  ثمرنا،  في  لنا  بارك  “اللهم 
صاعنا،  في  لنا  وبارك  مدينتنا،  في 
وبارك لنا في ُمدنا، اللهم إن إبراهيم 
عبدك  وإني  ونبيك،  وخليلك  عبدك 
وإني  لمكة،  دعاك  وإنه  ونبيك، 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة 

معه”. ومثله 
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حرام: بلد  أنها 
الحسنات،  فيه  تضاعف  حرام  بلد 
السيئات، ويعتبر اإليذاء  وتعظم فيه 
الله.  عند  الكبائر  أعظم  من  ألهلها 
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أسماء المدينة

للمدينة النبوية أسماء لها معاٍن 
عظيمة.

ومن أسمائها:
المدينة: 

إال  بعدها  لما  تضاف  مدينة  فكل 
المدينة  فهي  الله،  رسول  مدينة 

المعرفة بنفسها.
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نسبة  بالنبوية  ذلك  بعد  وتوصف 
.m للنبي

 m وتوصف بالمنورة لنور المصطفى
الذي أضاء فيها بالهدى ودين اإلسالم 

بعد الهجرة.
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الهجرة:  دار 
ألنها البالد التي نالت شرف استقبال 
ونصرتهم  وأصحابه   m الله  رسول 

والدفاع عنهم.

 : طيبة
وهو  الطيب،  الشيء  من  مأخوذ 
والجميل،  والطاهر  والبهي  الحسن 
لطهارة ُتربتها، وطيب ساكنها، وطيب 

العيش فيها.
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ثاني أعظم مساجد اإلسالم بعد 
 m المسجد الحرام، بناه رسول الله
وصحابته بعد هجرتهم إلى المدينة، 
فكان مركًزا للعلم والحضارة، فيه 
يتلى القرآن ويجتمع الصحابة برسولنا 

الكريم، ينهلون من بركته وهداه.

المسجد النبوي
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مضاعفة 
الصلوات

النبوي  المسجد  في  الصالة 
يتضاعف أجرها، كما قال m: )وصالة 
في مسجدي هذا تعدل  ألف صالة 

فيما سواه، إال المسجد الحرام(.
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يسافر  أن  قدر  إن  للمسلم  يستحب 
كما  الله،  للصالة في مسجد رسول 
قال m “ال تشد الرحال إال لثالث 
مساجد، المسجد الحرام ومسجدي 

هذا والمسجد األقصى”.

السفر لزيارة 
المسجد
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بنائه  على  المسلمون  تعاقب  وقد 
والعناية به اتباًعا لرسولهم الكريم.

مرة  من  أكثر  توسعته  وتمت 
العربية  المملكة  ملوك  يد  على 
مساحته  بلغت  وقد  السعودية، 
اآلن بعد التوسعات التي قامت بها 
وأدواره  للمسجد  السعودية  الدولة 
وساحاته المخصصة للصالة أكثر من 

500,000 م2.

وهو يستوعب ما يصل إلى

1.000.000
مصل في أوقات الذروة.
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أقسام
المسجد

القديم المسجد  السرحات

التوسعات الساحات
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المسجد القديم:
 m وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله
وصحابته، وهو محافظ على هيئته التاريخية 

القديمة. ونقوشه 
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السرحات:
منطقتان مكشوفتان بالتعاقب بعد المسجد 
بالحصى،  مفروشتين  قديًما  كانتا  القديم، 
)الحصوة(، وفيها  بـ:  السرحة  ولهذا تسمى 
النهار  آلي في  ُتفتح بشكل  اليوم مظالت 
لياًل  الشمس، وتغلق  المصلين من  لحماية 

المسجد. لتهوية 
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التوسعات:
المحيطة  األخرى  المسجد  مباني  وهي 

بالسرحات.
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المساحة
 235,000م2

االستيعاب
450,000 مصل

الساحات:
للمصلين،  أعدت  كبيرة  مساحات  وهي 
مغطاة بمظالت  ُتفتح وتغلق بشكل آلي 
تهوية  مع  الشمس،  من  المصلين  لحماية 

ورذاذ لتلطيف األجواء على المصلين. 
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المسجد النبوي في أرقام

229
أبواب داخلية وخارجية

196
قباب ثابتة ومتحركة

10 مآذن

 10496
كراسي المصاحف

 262
مظالت في الساحة 

وداخل المسجد

424
مراوح رذاذ الماء
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يطلق اسم )الحجرة الشريفة( على 
فيه  يقيم  كان  الذي   m النبي  بيت 
مع أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر 

الصديق 5.
وقد أكرم الله تعالى عائشة بأن جعل 
في حجرتها قبر النبي m وصاحبيه أبي 

بكر الصديق وعمر بن الخطاب 5.

الحجرة الشريفة
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جنوب  الشريفة  الحجرة  هذه  وتقع 
الشريف،  النبوي  المسجد  شرقي 
الروضة  بابها مباشرة على  يفتح  وكان 

الشريفة.
 ولهذا فقد كان النبي m ربما أعطى 
وتمشطه،  لتسرحه   1 لعائشة  رأسه 

.m وهو معتكف بالمسجد
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مرض   m الله  رسول  مرض  ولما 
 ،1 عائشة  حجرة  في  كان  موته 
ألنه استأذن من أمهات المؤمنين أن 
ض في حجرة عائشة 1 فأذنَّ له. ُيمرَّ
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فلما ُتوفي النبي m دفن حيث مات 
حيث  يدفن  نبي  كل  “إن  لقوله:   m

.m قبض”، فدفن في هذه الحجرة

ثم دفن فيها صاحباه أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب 5.
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ثم  المسجد  خارج  الحجرة  وبقيت 
الالحقة  التوسعات  أدخلت فيه مع 

التي تمت في المسجد.

واعتنى المسلمون بحفظ الحجرة 
الشريفة مما قد يصيبها من األمطار 

والسيول وأعداء اإلسالم.
عبر بناء وأسوار تحفظ الحجرة الشريفة 
على صاحبها أفضل الصالة والسالم، 
وتحافظ على وصية رسول الله بأن 
للشرك  ومكاًنا  عيًدا  قبره  ُيتخذ  ال 

وعبادة غير الله.
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ونجد فوق الحجرة اليوم قبة خضراء 
وكانت  الحجرة،  على  مميزة عالمة 
عام  األخضر  باللون  صبغت  قد 

1253 للهجرة.
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يزور  أن  بالمدينة  كان  لمن  يستحب 
قبر النبي m، ويسلم عليه.

السالم على 
النبي�
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صفة زيارة
قبر النبي �

يدخـــل مـــن باب الســـالم فـــي مقدمة 1
المســـجد النبـــوي، ويمشـــي بســـكينة 

ووقار.
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فإذا وصل إلى مقابل الحجرة النبوية 2
:m موضع قبره الشريف

وقال:  الكريم،  الرسول  على  سلم 
)السالم عليك يا رسول الله ورحمة 
 ،m الله وبركاته(، ويصلي على النبي
ويمكن أن يزيد فيقول مثاًل: )السالم 
يا  عليك  السالم  الله،  نبي  يا  عليك 
يا  السالم عليك  الله من خلقه،  خيرة 
سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد 
أنك قد بلغت الرسالة وأديت األمانة، 
ونصحت األمة، وجاهدت في الله حق 
جهاده، اللهم صل على محمد وعلى 
إبراهيم  على  صليت  كما  محمد  آل 
مجيد،  حميد  إنك  إبراهيم  آل  وعلى 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

إنك حميد مجيد(.
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3
4

ثم يتقدم خطوة فيسلم على أبي 
بكر الصديق 0.

ثم يتقدم خطوة فيسلم على عمر 
ابن الخطاب 0.
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وعليه أن يقف باحترام وأدب، وال يرفع 5
صوته.

ا وميًتا، فإن النبي m موقر حيًّ
)ڻ ڻ ڻ  تعالى:  الله  قال  وقد 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ائ(   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

]الحجرات: ٢-3[.
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6

7

وعند السالم عليه، يقف قريًبا منه 
قدر المستطاع، مستقباًل القبر.

ويكون وقوفه للسالم وقًتا يسيًرا، 
ليتيح لغيره من الزائرين فرصة السالم، 
وال يتسبب في ازدحام المكان وارتفاع 

األصوات.
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9

وال يتمسح بالقبر أو بما حوله.

دخل  كما  يخرج  ثم 
بسكينة ووقار، ليفسح 
من  بعده  لمن  المكان 
رسولنا  على  مين  المسلِّ

.m الكريم

وال يسأل النبي m قضاء حاجة، أو 
ألن  مريض؛  شفاء  أو  كربة،  تفريج 
كل هذا ال يطلب إال من الله عز وجل 
الحي الذي ال يموت، والنبي m جاء 

بالتوحيد ونفي الشرك.
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الروضة الشريفة جزء من المسجد 
مقدمة  في  تقع  وهي  النبوي، 
المسجد، وتمتد من بيت رسول الله 

m )الحجرة الشريفة( إلى منبره.

الروضة الشريفة
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وهو مكان عظيم القدر واألثر في 
النفس، فيه تنزل الرحمات والبركات، 
وصحابته   m الله  رسول  كان  حيث 
في  الله  ويذكرون  ويدعون  يصلون 

كل أحوالهم.
المسجد  من  جزء  أفضل  وهي 

النبوي الشريف.

قال m: “ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة”.
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كيف تكون الروضة
من رياض الجنة؟

أن هذا المكان يشبه روضات الجنات 
في حصول السعادة والطمأنينة لمن 

يجلس فيه.

أن العبادة والصالة فيه سبب يقود 
لروضة الجنة.
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على  والحريصين  الراغبين  لكثرة  نظًرا 
الصالة في الروضة الشريفة، وتخفيًفا 
بحيث  األمر  ترتيب  تم  فقد  للزحام، 
يحجز لزيارة الروضة من أراد ذلك عبر 
ويتم  رسمية،  إلكترونية  تطبيقات 
فيها تحديد الوقت ومكان الدخول. 

كيف أصلي في 
الروضة الشريفة؟
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وصايا عند دخولك 
المسجد النبوي

يمكن  األبواب  أغلب 
بالكراسي  إليها  الدخول 

المتحركة.
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تتوفر الكراسي المحمولة لكبار السن 
البوابات  بجوار  إليها  يحتاج  ومن 

المسجد. داخل  الرئيسة 
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المسجد  دخولك  عند 
حذائك  وضع  يمكنك 
األماكن  في  الباب  عند 
الصناديق  أو  المخصصة 
المنتشرة داخل المسجد.

الصندوق وال  رقم  تذكر 
األمكنة. لتشابه  تنساه 

حذاءك  تضع  أال  منك  لطٌف 
في غير المكان المخصص له.
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عادة ما توجد سفر لتفطير 
الصائمين يومي االثنين 
والخميس داخل المسجد 

النبوي.

48



بأعلى  النبوي  المسجد  إلى  وتنقل 
معايير السالمة والنقاء.

المتوفرة  المياه  جميع 
المسجد  في  للشرب 
النبوي هي من بئر زمزم،
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تذكر أن هذا مكان مشى فيه رسول 
الله m وصحابته الكرام عابدين ذاكرين 
منك  وقريب  أحوالهم،  كل  في  الله 
لحظاتك  فاشغل  الشريف،  قبره 
الصوت  رفع  من  واحذر  ينفع،  بما 
عما  بالجوال  والتشاغل  والضحك 

ينفعك.
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توجد حلقات منتشرة بداخل المسجد 
وحفظه،  القرآن  قراءة  لتعليم  النبوي 
يقوم على التدريس فيها معلمون 

متخصصون.
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سجاد  على  شيء  سقط  حال  في 
اتساخه:  يسبب  رخامه  أو  المسجد 
بادر بطلب مساعدة عامل النظافة 

إلزالته.
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مخصصة  المسجد  بداخل  الممرات 
للسير والحركة، والصالة فيها سبب 

إلعاقة السير وحدوث الزحام. 
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تتوفر في ساحات المسجد الخارجية 
مشقة  المصلي  على  توفر  مواضئ 

الذهاب لدورات المياه الخارجية.
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احذر من االنزالق في الساحات، وانتبه 
أاّل يكون نوع الحذاء مسبًبا لالنزالق.

يمنع التدخين في ساحات الحرم.
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تنبه إلى عدم التقدم على اإلمام 
المسجد  ساحة  في  الصالة  أثناء 
الجنوبية، وبإمكانك معرفة إرشادات 
محاذاة اإلمام، حتى ال تتقدم عليه، 
في  اإلرشادية  اللوحات  خالل  من 

الساحة.
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بأرقام  جميع بوابات المسجد مرقمة 
ويمكنك  باب،  كل  بجوار  واضحة 
تريدها  التي  البوابة  إلى  الوصول 

البوابة.  رقم  من خالل معرفة 
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هناك أرقام ألبواب ساحات المسجد 
بوابات  النبوي وهي موضوعة على 
المسجد،  لساحات  الخارجي  السور 
بوابات  أرقام  عن  مختلفة  وهي 

النبوي. المسجد 
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في حال احتياجك إلى مراجعة صحية 
أطراف  في  صحيان  مركزان  هناك 

ساحات الحرم. 
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في  عنه  البحث  أو  حذائك  فقدان  عند 
الساحات وقَت الحر، استمر في المشي 

على الرخام األبيض فقط لبرودته.

احذر المشي حافًيا على الرخام األسود 
أو الملون لشدة حرارته.

المشي حافًيا في الساحات
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تهمك أرقام 

911

937

1966

920002814

األمنية والخدمات  الطارئة  للحاالت 

الطبية  واالستفسارات  لالستشارات 

بالمسجد  الخاصة  لالستفسارات 
الشريف  النبوي  والمسجد  الحرام 

الحج والعمرة اتصال وزارة  مركز 
الرحمن ضيوف  استفسارات  عن  لإلجابة 
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األدلة  بقية  على  الحصول  بإمكانك 
التوعوية من خالل زيارة موقع وزارة 
الحج والعمرة )من خالل الضغط هنا( 
ستجد في هذه األدلة جميع اإلرشادات 
ر لك أداء المناسك  والتوجيهات التي ُتيسِّ

واطمئنان.  يسر  بكل 

الشريك االستراتيجي

شركاؤنا في النجاح

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


تقبل الله 
أعمالــكم 
وسعيكم 

للمزيد من المعلومات التوعوية 
تابعونا على حسابنا

في تويتر


