


 إىل بدر املسلمنيطريق جيش 
 د. سليمان الرحيلي أ .                                               

 بالمدينة المنورة جامعة طيبة    –قسم التاريخ                                                                          

  

الحديث عن بدر ، الغزوة والفتح والفرقان ؛ فإن المرء ليحار بهذذ   عندما يأتي  

المعالم التي تحمل لنا ال كرى وعبق التاريخ وصدى الزمان والمكان، فكل أثذذر 

ولو أن لمعالم ه ا الطريق وآثار  وجباله وكل واد، وكل شعب له قصة وحدث،  

حتى لكأنك اليوم وأنذذ  ووديانه لسانًا مبينًا لروت لنا عجبًا من أخبار أولئك ،  

تسلكه ، تحس بصدى تلك األحداث العظيمة ، وسير أولئك العظماء تتردد بين 

 .جنباته عبر سهله وصعبه ، بين وديانه وشعابه

 بعذذد أن من بئر السقيا أو بئر أبي عنبة كان  البداية ، هناك توقذذا النبذذي 

خرج من المدينذذة ، فاسذذتعرج الجذذيد ، ورد الصذذغار ، 

فمذذر علذذى لح الحليفذذة     لوية ، ثم انطلق إلى بدر.وقسم األ

ات أهل المدينذذة أو المذذارين وميق  رم رسول اهلل  ح  وهي َم

 ةلفذذ حوواحدته    –فيما يظهر    –والحليفة نسبة إلى نبات الحلفاء    ،(1)  عليها

بفذذتح   -أيضًا الشجرة نسبة إلذذى سذذمرة  المكان  سمى  يو    .  (2)وتصغيرها حليفة

 شذذجرة، وهذذي    كذذان ينذذزل عنذذدها النبذذي    الراء    السين وضم الميم وفتح

ب علذذى لح وقذذد  لذذ ,  في أودية المدينة وتكثر هنذذاك  صحراوية شوكية تنب   

وهي اليوم قرية عذذامرة علذذى مشذذار  ,  أو آبار علي    (الحليفة اسم )أبيار علي

المدينة الغربية وتبعد عن وسط المدينة ثمانية أكيال ، ويقسمها سذذيل العقيذذق 

  . إحداها شمالية واألخرى جنوبية إلى حارتين

اسذذم مذذن أسذذماء تجاوز الجيد لا الحليفة إلى البيذذداء، وهذذي 

الصحراء وهي هنا فسحة صغيرة مذذن الصذذحراء تبذذدأ بعذذد لح 

 
 1/124  (   البخارح : الصحيح  1)
 4/1193 ؛ السمهودح : وفاء الوفاء   157ص(   المرا ي : تحقيق النصرة 2)

 ذو احلليفة

 البيداء 
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الحليفة من ناحية الغرب ، ويصفها المؤرخون بأنها فوق لح الحليفذذة أح أكثذذر 

ا كناية عن ارتفذذام موقعهذذا ويعبرون عن البدء فيها بالصعود إليه  ،ارتفاعًا منها

  .وانخفاج لح الحليفة

ربان وفيها قابله اثنان من أصحابه هما طلحة بن عبيد ثم مر على ت  

عند رجوعذذه مذذن بذذدر ،   –اهلل وسعيد بن زيد رضي اهلل عنهما  

أخبذذار عيذذر  سقد بعثهما قبل خروجه من المدينة بعشر ليذذال لتحسذذ     وكان

على البحر فلم يزاال مقيمين حتى مرت بهما  فخرجا حتى بلغا الحوراء،  قريد  

وسعيد ، ولمذذا وصذذم المدينذذة   ةالعير ، ولكن خبر العير بلغه قبل رجوم طلح

 .(1) فعدهما كمن شهدها علما بمخرج الرسول 

 ،وتمتد حتى ملل  ،تقع بعد قرية مفرحات  ،تربان اليوم  ير عامرة قليلة اآلبارو

 .ين وعشرين كيًمويبعد أولها عن المدينة قرابة اثن

على ملل ، وهو واد كبير ينحدر فذذي أعاليذذه  ثم مر جيد النبي 

 من 

تجاوز طريق  بعد  (3) الشرقية، ويفضي في أسفله إلى إضم (2)سفوح جبل ورقان 

       بدر له عند فرش ملل.

 

  

 
 

 

 

 

 
 وادح ملل

 
 . 277/ 2(  معجم البلدان 1)
(  ورقان : بفتح أوله وكسر ثانيه وقد يسكن الثاني جبل عظيم االرتفام أيسر الطرق , يرى عن عرق الظبيذة 2)

في فج الروحاء جنوبًا . وهو أحد جبال منطقة المدينة المشهورة مثل أحد ورضوى , صخور  حمراء حذادة 
 الشعا  ينتمي إلى سلسلة جبال السروات المعروفة .

 ضم بكسر وفتح المعجمة أحد األودية القريبة من المدينة ناحية الشمال .إ( 3)
 .  1083/ 3. انظر وفاء الوفاء وقال السمهودح : إال أنه واد وجبل هناك         

 نباتر 

 ملل
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وهو واد في حافذذة فذذرش   ،ثم مر على  ميس الحمام 

يعر  اليوم باسم الغميس بدون   ،بيةملل الشمالية الغر

ويتجذذه سذذيله   ،يكثر فيه شجر السيال  ،جرى سيلمإلى الحمام ، وهو    ةإضاف

 ة،إلى الشمال ليلتقي بأسفل ملذذل قذذرب جبذذل عدنذذ   من الغرب إلى الشرق ثم

وكان الطريق إلى مكة وبدر يمر بغمذذيس الحمذذام ثذذم .    (1)أسفل الفرشالواقع  

لمعبد اآلن ينتحي جنوبذذًا االطريق ، إال أن د قريبينصب باتجا  السيالة إلى عه

  .يرى منه باتجا  الشمالوبمسافة  عنه

وبعد  ميس الحمام أتى صخيرات اليمذذام أو           

 صخيرات جمع صخيرة  تصغير صخرة ،وهي:    الثمام

واليمام اسم لطائر الحمام ، فكأنها موقع له ، أما الثمذذام فهذذو اسذذم لنبذذات 

)حوالي مائتي متر   وهي صخيرات قائمة بارتفام,    احدته ثمامةمعرو  هناك و

فذذرش ملذذل أو كان  تقع على يمين الطريق عنذذد االنتهذذاء مذذن ,  ( داكنة اللون

، ولكن اآلن اتجه  الطريذذق المسذذلوكة عنهذذا جنوبذذًا بحيذذث أصذذبح  سويقة

 . الصخيرات ترى منها عن بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 صخيرات اليمام 

 
 . 252/  4(  البكرح : معجم ما استعجم  1)

 اليمام  صخريات

 غميس احلمام
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بالسذذين وهي  ز الجيد الصخيرات إلى السيالة،  وتجاو         

المهملة المفتوحة بعدها ياء مفتوحة فألا فمم مفتوحة أيضذذًا 

بهذذا وهذذو   على وزن سحابة ، يقال : إن تبَّعًا ال ح عاش في الزمن القديم مذذّر

فسماها  ،تسيل بالماء إثر سقوط مطر عليهاكان   عائد من المدينة إلى اليمن و

 . (1) على وزن فعالة بتشديد الياء صيغة مبالغةفتكون  ،بالسيالة

 

 

 

 

 

 
 

 
 السيالة 

لكن المعول عليه أن السيالة مفرد سيال وهي أشجار شوكية سوقية تكثذذر فذذي 

مر الموجذذود ويمكن تمييزها بوضوح عن أشجار الس  ،ه   المنطقة تشبه الطلح

 .أيضًا في تلك المنطقة

، ويذذ كر  (2)ومكة  المدينة نحو بدروالسيالة هي أول محطة للمسافر من         

وهذذي المرحلذذة األولذذى مذذن الطريذذق   ،المؤرخون أن بينها وبين المدينة مرحلة

،  (3)القديم بين المدينة ومكة، ولكروا أن طذذول هذذ   المرحلذذة ثمثذذون مذذيًم 

 كيًم .40وطولها اليوم 

حجذذة وفي    ،وفي فتح مكة  ،السيالة في  زوة بدر  وقد نزل الرسول          

 .ومر بها أكثر من للك باعتبارها أول محطات الطريق بعد المدينذذة  ،  (1)الودام

 
 .  443ص(  الحربي : كتاب المناسك 1)
 .  350, العباسي : عمدة المختار ص 443المصدر السابق ص   (2)
 السمهودح .   (3)
 . 252/ 1ابن هشام : السيرة      (1) 

   السيالة
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الصذذمة يوجد مسجد صذذلى فيذذه عليذذه  من ناحية الروحاء    وفي آخر السيالة  

 ،بالتحريك أو شر  الروحذذاء ،السمم ، وله ا عرفه بعضهم بمسجد الشر و

 .وهو  ير مسجد الروحاء 

مسافرون وقرية عامرة يؤمها ال ،ملة على الطريقوكان  السيالة محطة مه        

يريحون ويستريحون ، يحدوهم الشوق إلى دخول طيبذذة مذذن آخذذر محطذذات ف

يشذذمخ فيهذذا   ،طريقهم نحوها . وعلى الغادح والبادح كان  تقوم قرية السيالة

 ،ويزيد فيها السكان  ،وتجرح فيها العيون واآلبار  ،فيها األسواق  وتنتشر  ،البناء

 .(2) وأشعارم أخبار وكان  له

ر د من العذذيد وطيذذب   فيويظهر أن قرية السيالة عاش  قرونًا عديدة        

لتعذذود   ،وعصف  بحياتها صوار  الزمذذان  ،حتى مسَّذتها يد الحدثان  ،المقام

يرا  زائرها اليوم في أكوام من الحجذذارة متهدمذذة فذذي جنبذذات   ،نأثرًا بعد عي

جذذر  السذذيول لذذبع  السذذبب  يكذذون  قد  و  ،تشهد بماضيها التليد   ،صعيدها

ن الطريذذق المعتذذادة حالتهذذا إحتى    ،أو لتنافس أهلها  ،أو لغور مائها  ،مبانيها

جديدة بالقرب                                                  وقام  محطة    جانبًا

منها ، وظهرت قرية الفريد الحالية على نهاية انبساط فذذرش ملذذل الجنذذوبي 

 بمسافة ثمثة أكيال . وشرق السيالة

فذذي تعريذذا   ، وهذذوالروحذذاءتجاوز الجيد السيالة إلى         

وواد ضذذيق فذذي أولذذه ،   ،مؤرخي األماكن والبقام فذج طويذذل

، ولهذذ ا ييبدأ من السيالة وينتهي عند المنصر  كما سيأت  ،سع في أوسطهاو

   النبذذي  وفي الروحذذاء رد    .كيًم    25اختلفوا في تقدير طوله ، والراجح أنه  

وفيهذذا  ، (2)الحارث بن حاطب العمرح إلى بني عمرو بن عو  ألمر بلغه عذذنهم

هو عائد من بدر بوعاء مملوء بالسمن واألقط ، وكان و  لقي أبو هند الرسول  

 . (1) حجامًا للرسول د أبو هن

 
 .  1008/ 3, وفاء الوفاء , السمهودح  443الحربي : كتاب المناسك ص   (2) 

 . 461/ 3,  12/ 2ابن سعد : الطبقات الكبرى    (3) 

 . 286/ 2ابن هشام : السيرة    (1) 

   الروحاء 
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 ،وصذذلى  حتى إلا أتى عرق الظبية أناخالروحاء      الرسول  تجاوز    :          

 فهناك 

بضذذم الظذذاء   :بيذذةظوال  .(2)أحد مساجد  على ه ا الطريذذق     

علم مرتجل المعنذذى لذذه   -المعجمة ثم سكون الباء ثم ياء مفتوحة
بفتح الظاء المعجمة نسبة إلذذى واحذذد الظبذذاء وهذذي   ويقال:  .(3)

فكأنذذه   ،الحيوان المعرو  ال ح مازال  بع  أفراد  تعيد في ه   المنطقذذة

ويقذذع   ،والعرق هو صخرة أو كهذذا  رتع الظباء وتقيل.كان كهفًا أو مرتعًا فيه ت

عرق الظبية على يمين الطريق وأن  قادم من المدينة وكانذذ  الطريذذق بعذذد أن 

تدور ناحيذذة تهبط في فج الروحاء باتجا  القبلة تأخ  سيا الجبل األيمن حتى  

 .(4)ويكون جبل ورقان حينئ  عن اليسار  ،الغرب فأول ما يكون منه عرق الظبية

وعذذن بئذذر الروحذذاء  ،تسعة أميالثم فهو يبعد عن السيالة السابقة مسافة من  و

 القادمة بميلين.

وعذذن بئذذر   ،ثمذذان وسذذتين كذذيًممسافة  أما اليوم فهو يبعد عن المدينة         

 ،ويعر  الفج ال ح يقابله من الجنوب باسم هب   الروحاء ثمثة أكيال ونصا .

عر  باسم سفا وهو معرو  به ا االسذذم أما الشعب ال ح يقابله من الشرق في

حاول  وعند عرق الظبية قتل المسلمون عقبة بن أبي معيط بعد أن . (5)من قديم

  . الفرار من أسر  في طريق العودة
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 . 58/ 4ياقوت : معجم البلدان      (3) 

 . 69المطرح : التعريا ص   (4) 

 .  4/1233 السمهودح : وفاء الوفاء    (5) 

عرق 
 الظبية
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 عرق الظبية

ثم جاوز الجيد عرق الظبية إلى شنوكة وهذذي: بفذذتح الشذذين 

مرتجل اسذذم لجبذذل   المثلثة وسكون الواو فكا  مفتوحة، علم

إلذذى   وفج يقع على أيسر الطريق، قال ابن إسحاق في وصا طريق الرسول  

ي ذذذذبدر: " ثم على السيالة ثذذم علذذى فذذذج الروحذذاء ثذذم علذذى شذذنوكة، وه

 ق المعتدلة، ذذطريذذال

ومفهوم النص أنها تقع   (1)  حتى إلا كان بعرق الظبية لقوا رجًم من األعراب..."

بينه وبذذين السذذيالة ولكنهذذا لذذه أقذذرب، إاّل أن وصذذفها   قبل عرق الظبية، أح

بالطريق المعتدلة يحتمل أن تكون جزء من الطريق التي قبل عرق الظبية، فهي 

مستقيمة ومعتدلة، ويحتمل أن تكون بقية الطريق بعد عرق الظبية فهذذي أيضذذًا 

 معتدلة ك لك .

بدر بعد السيالة حتى ولكن يظهر أن كل المنطقة التي أيمن الطريق باتجا        

ثذذم صذذغر   ،محالاة بئر الروحاء من الشمال كان  تعر  بشنوكة سهًم وجذذبًم

 .مدلول االسم ومدا  

ويتجاوز شنوكة نحو الغرب مذذع  ،ستمر الطريق النبوح بعد بئر الروحاءيو       

واد ليس بالواسع أبي  األرج يسمى يوم القصبة ) مفرد القصذذب ( ويسذذتمر 

مستقيم حتى يأتي إلى جبل يميل من أيسر الطريق حتى كأنه يعترضه   اتجا في  

 
 . 2/252السيرة ابن هشام :    (1) 

 شنوكة
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لميل لون صخور  إلى الخضرة , فإلا ما تجذذاوز    ؛يعر  اآلن بالطر  األخضر

 الطريق في االتجا  نفسه ظهرت قرية المنصر  .

والمنصر  بضم ميمه وفذذتح رائذذه اسذذم مفعذذول مذذن        

ن المدينذذة ومكذذة موضع على الطريق القديم بذذي  ،االنصرا 

ينصر  جنوبًا نحو محطة أو   أحدهما  ؛الطريق إلى فرعينوبدر , وعند  يتفرم  

وسو  نتوقا عن متابعة ه ا   ،ويسلكه المسافرون إلى مكة  ،  (1)مرحلة الرويثة

الفرم ألنه خارج عن مجال ه ا البحث . أما الفرم اآلخذذر مذذدار هذذ ا البحذذث 

فكذذأن   ، تاركذذًا المنصذذر  وراء .نحذذو بذذدر وينبذذع ونواحيهذذا  فينصر   ربًا

المنصر  سمي به ا االسم نظذذرًا لصذذفة موقعذذه الذذ ح تتفذذرم منذذه الطذذرق 

 وتنصر  إلى نواح مختلفة , ولعل ه ا الرأح هو األوجه في تفسير اسمه .

حتى إلا كان المنصر  ترك طريق وصا الطريق:" ابن إسحاق في قال          

 . "ازيةعلى النمكة بيسار وسلك لات اليمين 

والنازية بنون مشددة فألا فزاح معجمة مكسذذورة فيذذاء         

  والمسذذتعجلة بيضاء واسعة تقع بذذين المنصذذر؛ أرج  مخففة

أمذذا مذذن الشذذمال   ،, وتلك حدودها من الشرق والغذذربالتي هي أول المضيق

    .(2) ويحدها من الجنوب وادح الجي ،رحقان اآلتي تعريفهفيحدها 

تمر عبرها عدة سذذيول كبيذذرة   ،مازال  تعر  باسمها إلى اليوموالنازية         

  ،وسيل رحقان ،أهمها سيل وادح الروحاء وفروعه

 
الرويثة : أول محطات الطريق بعد انصرافه من المنصر  نحو مكة واليمر بها ال اهب إلذى بذدر , وهذي     (1)

 ير معروفة اليوم وحددها المؤرخون قديمًا بأنها تقع بعد الروحاء بستة عشر ميًم ونصا , وقيل محطذة 
ي تبعد عن الروحذاء خلص على الطريق نفسه الت جي )بغير أل( بأربعة أميال ، ويرجح البمدح أنها محطة

فة الم كورة قديمًا . وقد يكون  حدث تغيير في اسم تلك المحطتذين مذع الذزمن فتغيذر وجي بنحو المسا
اسم الرويثة إلى محطة خلص ) اسم لشعب هناك ( واسم محطة جي إلى بئر البمنية أو بئر الغنم , وبقذي 

رب التي ما زال  تقطن بع  فخولها هناك , واسذم الحذي فذج كبيذر يدل عليهما اسم قبيلة رويثة من ح
 3, األسدح عند السمهودح : وفذاء الوفذاء ,    447سو  يأتي تعريفه . انظر الحربي : كتاب المناسك ص

 .229-228, البمدح : على طريق الهجرة ص  1012/
 يثذة بذالقرب مذن المنصذر  , ولكذر الجي : فج كبير يقع على الطريق النبوح إلى مكة بعد تجذاوز  الرو   (2)

( , ويظهر أن التسمية اتسع  فشمل  للذك الفذج الممتذد حتذى نهايذة النازيذة 447الحربي بدون ال )ص
 الجنوبية .

 

 النازية 

 املنصرف 
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له ا أقيم   ؛وتتجه منها نحو المضيق  ،وسيل الجي وفروعه  ،(1)  وسيل األشاعب

حيث تتجمع فيه ميا    خسرانيالجنوبية وفي نهاية المضيق سد  النازية  في نهاية  

أشجار السمر والمرخ ونباتذذات   ةبالنازيوتكثر  ،  بسد الترعةتلك السهول يعر   

 , وتوجد بها عدة آبار.لالحرم

صذذعودًا أخ  الطريق نحو اليمين قليًم ثم تتجه نحذذو الغذذرب توفي آخر النازية  

 .(2)ثم تأخ  منها نزواًل في المضيق  ،ثنية المستعجلةوهناك 

في  ذذزوة  ن طريق الرسول  ه عقال ابن إسحاق في حديث       

إلا كان قريبًا من ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى    "  :بدر

ى الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليا بني سذذاعدة وعذذدح بذذن يحيذذ 

خبار عذذن أبذذي سذذفيان بذذن حليا بني النجار إلى بدر يتحسسان له األ  الجهني

 .(3)"حرب و ير 

يق نحذذو بذذدر حتذذى إلا في طريقه منحدرًا مع المض  استمر الرسول          

, للك أن الصذذفراء كانذذ  (4)استقبل الصفراء وقاربها سلك يمينًا وتركها يسارًا 

 ، (5)والعيون , ولكر بعضهم أنها واد تكثر به العيذذون  مرة النخيل والزرويقرية كث

الجبلين المحيطذذين لما شارفها سأل عن اسم    وي كر المؤرخون أن الرسول  

إن أحدهما يسمى مسلح واآلخذذر مخذذر  .   :فقيل له  .بها من الشمال والجنوب

فسأل عن أهلها فقيل له بطنان من بني  فار أحدهما بنذذو النذذار واآلخذذر بنذذو 

فأخذذ  طريقذذه بيمذذين   ،  (6)  األسماء وكر  المرور من بينهاه    فكر     .حراق

 وترك الصفراء يسارًا واتجه  ربًا نحو ريع لفران.

معجمة وكسر الفاء وفتح الراء المهملذذة بفتح ال ال الولفران:         

واد صذذغير ينتهذذي   ؛قه العامة لفران بكسر أولذذهطوين  ،فألا ونون

 
األشاعب : جمع شعب وهي شعاب تنحدر نحو النازية من الشرق من جبال شاهقة تسمى الحذوراء وتصذب    (1)

ووتر ال ح كان في وق  ,ر ه   الشعاب الهيمء , ووثيب )بالتصغير(سيولها في النازية بشكل متواٍز . وأشه
وقذد   ي ,باسم بئر علمن األوقات محطة للقوافل مازال  آثارها باقية إلى اليوم حول البئر المعروفة هناك  

 وقا عليها الباحث .
 .   71المطرح : التعريا ص  (2)
 . 1023/ 2ابن هشام : السيرة   (3)
 .  1563الجزيرح ص  (4)

 . 412/ 3ياقوت : معجم البلدان    (5)

 . 253/ 2ابن هشام : السيرة    (6)

 املضيق

 ذفران
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 . االرتفاممتوسطي  – ههي ريع –أعم  بثنية بين جبلين 

جاء الخير للرسول عليه السمم أن قريشًا خرجذذ  مذذن وفي واد لفران          

دتهم إلنقذذال عيذذرهم مذذن جذذ مكة استجابة الستغاثة أبي سفيان بهذذم وطلذذب ن

 المسلمين. 

بنى مسجدًا في أول لفذذران مذذن ناحيذذة   وي كر بع  المؤرخين أن الرسول  

وأنه حفرت بئر في ه ا الموضذذع بعذذد   ،الصفراء صلى فيه وهو عائد من بدر

وأنذذه يوجذذد بقذذرب هذذ ا   ،للك بسنين فظهر الماء ع بًا في موضذذع سذذجود 

ال ح توفي هناك رضي اهلل عنه  مطلب  المسجد قبر الصحابي عبيدة بن عبد ال

, وهي اآلن مقبرة مسورة تضم إضافة إلى قبر  قبذذورًا   (1)بسبب جراحه في بدر

 أخرى .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ويظهر على يسار الصورة المقبرة التي دفن فيها الصحابي الجليل عبيدة بن الحارث  :وادح لفران 

لمين نحو الجنذذوب الغربذذي مذذرورًا وبعد تجاوز َلِفران اتجه جيد المس        

 . (2) بمجموعة جبال صغيرة تسمى األصافر

بفتح الدال وتشذذديد ثم واصل مسير  حتى وصل إلى الدبة، وهي:  

 
 .  163المرا ي : تحقيق النصرة ص   (1) 

 . 254/ 2ابن هشام : السيرة    (2) 

 الدبة
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ا كثيب من الرمل تقع قبيل بدر من ناحية الشمال الشرقي ولعله،  الباء الموحدة

 المعروفة اليوم باسم دبة محلة.

هو إما بالفتح والتخفيا مذذن الحنذذان تجاوزها إلى الحنان و  مث     

وهذذو كثيذذب ,  (1)والرحمة , أو بالفتح والتشديد فمعنا  لو الرحمذذة  

, وما زال إلى اليوم يعر  به ا اإلسم وينطق بتشذذديد كبير من الرمل كأنه جبل

 النون .

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جبل الحنان 

على يمينه رك جبل الحنان تواألرج الواقعة أمام الحنان هي العدوة الدنيا ، ثم 

 .ودخل بدر إلى األرج التي اختارها ميدانًا للمعركة

لبنذذاء     على المكذذان الذذ ح اختذذار  النبذذي  ًاوال يزال مسجد العريد شاهد  

العريد ال ح أشر  منه على المعركة، وقد  ط  اليذذوم المذذزارم والبسذذاتين 

 أرج المعركة.

 
 .310/ 2المصدر السابق    (1) 

 احلنان



                                                                                                                   المنورة مركز بحوث ودراسات المدينةمجلة       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        الطريق النبوي إلى بدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ط
 لمين من المدينة المنورة إلى بدر طريق جيد المس 


