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 اجد المدينةـمسأهـم 
 : داخل المدينة 

        : مساجد في الجية الجنوبية من المسجد النبوي 
         : مسجد قباء 

  وأصحابو بالمدينة بعد ىجرتو أول مسجد بناه النبي  .            
ِل َيْومٍ  َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَمى التَّْقَوى   قال تعالى : " .               ]المراد بالمسجد مسجد قباء["  َأْن َتُقوَم ِفيوِ  َأَحق   ِمْن َأوَّ
  : " من تطير في بيتو ثم أتى مسجد قباء فصمى فيو كان لو كأجر عمرة " قال عنو النبي  .          

 ان أيام الفتنةعف من يد عثمان بن اسقط فيي في مواجية المسجد تقع بئر أريس )بئر الخاتم( لما يقال أن خاتم النبي  .          
 

        مسجد الجمعة  : 
  أول جمعة لو بالمدينة في دار سالم بن عوف  . موضع صالة النبي        
  . يقع في الجية الشمالية من مسجد قباء ، بينو وبين المسجد النبوي        

 
          : مساجد في الجية الجنوبية الغربية من المسجد النبوي 
        مساجد المصلى : 

 صالة العيدين ، وصالة االستسقاء ،  وصالة الغائب عمى النجاشي.. وتشمل : صمى في مواضعيا النبي          
  يسمى مسجد المصمى . مسجد الغمامة           
  يقع شمال مسجد الغمامة ، صمى فيو أبو بكر صالة العيد   ق الصدي مسجد أبي بكر .          
  عثمانسيدنا  ، صمى فيو سيدنا عمي صالة العيد زمنيقع شمال مسجد أبي بكر . مسجد عمي بن أبي طالب           
  يقع جنوب مسجد الغمامة   مسجد عمر بن الخطاب.           
 

       :مساجد في الجية الشمالية من المسجد النبوي 
      مسجد اإلجابة  : 

  شمالي البقيع ) شمال شرق المسجد النبوي ( م 583يقع عمى بعد .          
  .. سألت ربي أن ال ُييِمك أمتي بالسَّنة ، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة وقال : " سألت ربي ثالثًا  دعا فيو النبي.          

  )رواه مسمم("بأسيم بينيم ، فمنعنييا  يجعل )الجفاف( فأعطانييا ، وسألتو أن ال ُييِمك أمتي بالغرق فأعطانييا ، وسألتو أن ال          
 

       مسجد القبلتين  : 
 يصمي  عة عشر شيًرا من اليجرة ، كان. نزل فيو األمر بتحويل القبمة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بمكة بعد سب        

 صالتو باتجاه الكعبة وتبعو الناسالظير في دار بني َسِممة فتحول في           
 ، والثانية إلى بيت المقدس تخميًدا ليذه الذكرى ، ولكن قبمة بيت المقدس أزيمت مع  لكعبةى لإ. كان بالمسجد قبمتان إحداىما تتجو         

 لجديدة منًعا لاللتباس عند البعضالتوسعات ا          
ييودي ووىبيا صدقة لممسممين منأمام ىذا المسجد تقع بئر "رومة" التي اشتراىا سيدنا عثمان بن عفان  : ةممحوظ 

 
       مساجد الفتح : 

  ، وقد ورد أن النبي طن جبل "َسْمع" في الجية الشمالية الغربية من المدينة لموجودة في بسم عمى المساجد ايطمق ىذا اال       
 كان يدعو عندىا عمى األحزاب أثناء غزوة الخندق.. وتشمل :       

ربو ثالثًا أن يصرف عنو األحزاب وأن ينصره  ىو الموضع الذي دعا فيو النبي و  من جبل سمع(  عمى قطعةمسجد الفتح ) ( أ
 خياميم ، فانخذلوا وفروا راحمين عمييم ، فاستجاب اهلل دعاءه وأرسل عمييم ريًحا كفأت قدورىم ، وقمعت

  مسجد أبي بكر الصديق جـ(                         مسجد سممان الفارسي ب( 
 ىـ( مسجد عمي بن أبي طالب                        مسجد عمر بن الخطابد (  

  مسجد فاطمة )مسجد سعد بن معاذ( و (
 
 : خارج المدينة 

         : ) عند ذي الحميفة ) أبيار عمي 
        مسجد الشجرة = مسجد المحرم أو اإلحرام ( مسجد الميقات ( : 

  يمر بيا ومن ، وُسمي بذلك ألن ميقات أىل المدينة كم من المدينة 21. يقع عمى بعد            
 الحديبية ، ولحجو في حجة الوداع  موضعو وتوضأ وصمى ثم أحرم لمعمرة في عامنزل في  . ورد أن النبي            

  
         : عند سفح جبل أحد 
       مسجد سيد الشيداء ( : مسجد سيدنا حمزة ( 

 استشياد سيدنا حمزة في غزوة أحد خميًدا لذكرى ت         
       مسجد الفسح  : 

  وأصحابو بعد انسحابيم من غزوة أحد . بقايا مسجد قديم الصق بجبل أحد تحت الغار الذي اختبأ فيو النبي         
 ناؤه وبقيت أجزاء من جداره والمحراب صمى في موضعو الظير والعصر بعد القتال يوم أحد ، وقد تيدم ب . ورد أن النبي         

  لمحفاظ عميو يواضًحا فيو ، وىو اآلن محاط بشبكة من السمك الحديد          
 


