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رة  المدينة الُمَنوَّ
 : المدينة الُمَنوَّرة ِبَساِكْنَيا -داُر الِيْجَرة -َطْيَبة-َطاَبة -)قبل اليجرة(َيْثِرب أسماء المدينة   يثرب إما من التثريب = التوبيخ  
  ِطيِب ىواِئيا وتراِبيا ِكِنيا أوَطْيبة = ِلطيِب سا-الَطيِّب يءَطاَبة = من الش-أومن الَثْرب=الفساد ، وكالىما مستقبح ، والمالمة    

  )رواه أحمد(.. ِىَي َطاَبة .. ِىَي َطاَبة"  َجلَّ وَ  اهلَل َعزَّ  لمدينَة َيْثِرب َفْمَيْسَتْغِفرِ َمن َسمَّى ا" -       
  : (5شكل ) حدود المدينة 
 النَّاِس َأْجَمعِين ، ا َفَعميِو َلْعَنُة اهلِل وَالَمالِئَكِة و ا أو َأوَى ُمْحِدثً َث ِفيَيا َحَدثً "الَمِدينُة َحَرٌم ما َبْيَن َعْير إلى َثور ، َفَمن َأْحدَ   قال النبي       
 ىوبل َثْور=حد المدينة الشمالي ، و ج -جبَل َعْيَر=حد المدينة الجنوبي  )رواه مسمم(" ا وال َعْداًل ِمْنُو َيوَم الِقيامِة َصْرفً  َيْقبُل اهللُ ال       
ًً ا وال عدالً صرفً  -د بل أحمر صغير خمف جبل ُأحُ ج         ال نافمةو  ا = أي فر
  قال النبي  َُم َما َبيَن البت                                                 م بركانيةمَ بقايا حِ  ، ذات حجارة سوداء أرض = الَحرَّة = الاَلَبة )مسمم( …"ي الَمِدينة"إنِّي ُأَحرِّ
َتين :  *الحرَّة الشرقيةتقع ال -  حد المدينة الغربي )َحرَّة الَوَبَرة(  حد المدينة الشرقي     *الحرَّة الغربية )َحرَّة َواِقم(  مدينة بين َحرَّ
  قال النبي  ُرِ "أ ًً   َسْبخة = أرض تعموىا المموحةَسْبخًة َذاَت َنْخٍل َبيَن الَبَتْين"  ايُت َداَر ِىْجَرِتُكم َأْر
 : فضل المدينة 

     المدينة حرم النبي   أي ال ُيحمَ  َحرم = د شوكُ ٌٌ ًَ  َخالىا )ُيقطع الَرِطب ِمن َنَباِتيا(  ىَيا )يقطع شجرىا( ، وال ُيْخَتمَ ل فييا سالح ، وال ُيع
 الُمْعِمن عن الُمَقَطة( = الُمْنِشد = الُمَعرِّف – ًائعالمتاع ال = وال ُيَنّفر صيُدىا )ُيَخوَّف( وال ُتمتقط ُلَقَطُتيا إال ِلُمَعرِّف)اُلمَقَطة       
   المدينة أرض ىجرتو  لولد ا: َأَوْتُو واحتًنتُو ونصرتُو ، ودافع عنو أىميا بالنفس والمال و 
 اا وُطيرً فتزداد بو تشريفً :  المدينة تضم جسده الطاىر 

 ُل ِمن ألِف َصالَصالٌة في َمْسِجِدي ىَ " : المدينة تضم المسجد النبوي ًَ   (متفق عميو)  "الَحَرامِ  ٍة ِفي َما ِسَواه إال الَمسِجدَ َذا َأْف

 ي)  َبْيِتي ) ما بيَن َقْبِري" : المدينة تضم روضة من رياض الجنة ٌة من رياض الجنة ، ومنبري عمى حًو ًَ  ) الشيخان"  (وِمْنَبِري َرْو

      ة من الجنة = ترعة ]  "الَجنَّةِ ِتْرَعٍة ِمن ِتَرِع َجَبُل ُأحٍد َعمَى "،   "ُنِحبُّوُيِحبَُّنا و  دٍ َجَبُل ُأح" :  المدينة بيا جبل ُأحد  [ درجة أو رًو
 التابعين ،  ن عشرة آالف من كبار الصحابة ، وآل بيت النبوة ، و الذي يًم ُرفات أكثر م : (مقبرة أىل المدينة) المدينة بيا البقيع        
 ة ( ىم األجل بالمديناوافء الغزوات و الذين ُجرحوا أثنا)  شيداء بدرابعين وبعض من شيداء ُأحد و بعي التتاو    
 المدينة دعا ليا النبي  : عن السيدة عائشة   َقِدْمَنا الَمِديَنَة َوِىَي َأْوبُأ أرِض اهلِل ، َفَقاَل النَِّبيُ  :"أنيا قالت  : 

ْحَيا ، وَباِرْك َلَنا في َصاِعَيا و َحبِّْب إلينا الَمِديَنَة َكَما حَ  المُيمَّ "  اَىا إلى الُجْحفَ ُمدِّىا ، بَّْبَت َمكََّة أو َأَشدَّ ، وَصحِّ ل ُحمَّ    (متفق عميو) " ةَوَحوِّ

  المدينة َرغَّب النبي  َبًة َعْنيا ِإال َأْبَدَل اهلُل ِفيَيا َمْن ُىَو َخيٌر ِمْنوُ الَمِديَنُة َخيٌر َلُيم َلو َكاُنوا َيْعَمٌموَن ، ال" :في ُسْكَناىا  ،  َيَدُعَيا َأَحٌد َرْْ
    [لمشقةا = الجيد ، والجوع الشدة = الألواء]) رواه مسمم "( َيُوَم الِقَياَمةِ  اأوَشِييدً  اْيِدَىا إال ُكْنُت َلُو َشِفيعً جَ ُبُت َأَحٌد َعَمى أْلَواِئَيا و والَيثْ 
   (وابن ماج) " من اسَتَطاَعِ مْنُكم أْن َيُموَت بالمدينِة َفمَيفعْل فإنِّي َأْشيُد ِلَمن َماَت ِبَيا"  : الموت بالمدينة فضل  

   نيا َتْنِفي الَخَبَث كما تَ " :المدينة تنفي َخَبَثَيا ةإنيا َطْيبة ، وا  ًَّ   [وائب أو الشرورالش  =الَخَبَث  تطرد ،  =تنفي ]"  ْنِفي النَّاُر َخَبَث الِف

 [يجتمع بعًو إلى بعض = ينًم = يأرز ] )البخاري) "ُجْحِرَىا إلى الحيةُ  المدينِة َكَما َتْأِرزُ  إلىز إنَّ اإليماَن َلَيْأرِ " : دينة َيْأِرُز إلييا اإليمانالم 

 ال الُ "  : المدينة ال يدخميا الدَّجَّ الَمِديَنَة ، َليَس َلُو ِمن ِنَقاِبيا َنْقٌب إال َعَمِيِو الَمالئكُة َصافِّيَن َيْحُرُسوَنيا َمكََّة و إال  َليَس ِمن َبَمٍد إال َسَيَطُؤُه الدَّجَّ
 [لتتزلز  = ترجف – الطريق في الجبل ، الثُْقبُ  =ٌُ  النقب]) البخاري)"ثُمَّ َتْرُجُف الَمِديَنُة ِبَأْىِميا ثالَث َرْجَفاٍت َفُيْخِرُج اهلُل كَل كافٍر وُمَناِفقٍ 

َتُو الَمِديَنُة َحتى َيْنِزَل ٌدُبَر ُأُحدٍ "  اُل ِمن ِقَبِل الَمْشِرق ِىمَّ َوْجَيُو ِقَبَل  الشَّاِم ،  ثُمَّ َتْصِرُف الَمالئكةُ  (في رواية َسْبَخِة الُجْرفِ ) يأتي المسيُح الدَّجَّ
   [األرض التي تعموىا المموحة  =الَسْبخة   –ىدفو  = ْايتوُ   =و ِىمَّت  -خمف   =ُدُبَر  - ناحية  =ِقَبل  ]   (مسمم)  "ُىَناِلَك َيْيمكَ و 

   ا َبيَن "  : فضل تمر المدينة ًُ َمن َأَكَل َسْبَع َتَمَراٍت ِممَّ   )مسمم(ي" رَُّه ُسٌم حتى ُيمسَ الَبَتْييا حيَن ُيْصِبُح لم َي
 كان  : فضل تراب المدينة  َُعَيا باألرِض ثُمَّ َيرَفُعيا  لَ رحٌة أو ُجرٌح َبمَّ و كانت بو قُ ِمنُو أ يءَ إذا اشتكَى اإِلْنَساُن الش ًَ    َسبَّاَبُتُو ِبِريِقِو ثُمَّ َي

نا ِلُيْشَفَى ِبِو َسِقيُمنا بإذِن َربِّنا" قائاًل      ًِ نا ِبِريَقِة بع ًِ         العًو منو = منو يءالش )مسمم( "بسِم اهلِل ُترَبُة أْر
 َمن َظَمَم َأىَل الَمِديَنِة َوَأَخاَفُيم َفَأِخْفُو َوَعَمِيِو َلْعَنُة اهلِل َوالَمالِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعين ، ال المُيمَّ  ": ن ظمم أىل المدينةتشديد العقوبة عمى م 
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  )رواه أحمد("يَّ ْنبَ ْيَن جَ "َمن َأَخاَف َأْىَل الَمِديَنِة َفَقْد َأَخَاَف َما بَ  – )الطبراني( " ال َعْدلٌ ْقَبل ِمْنُو َصْرٌف وَ يُ   
ًً َكيَف  كان يقول"ِكَب َداَبًة في المدينة قط ، و أنَُّو َما رَ  ُيُرَوى َعِن اإلماِم َماِلك  - ُم َجَسَد َرُسوِل اهلل  اَأَطُأ ِبَحاِفِر َداَبٍة َأْر ًُ   " َت


