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عن �أبي هريرة  قال:

قال ر�سول �هلل : »�إن �لإميان لياأرز �إلى �ملدينة، كما تاأرز �حلية �إلى جحرها«

)رو�ه �لبخاري(

Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, narrated that the Messenger 
of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, “Faith will retreat to 
Madinah as a snake retreats to its hole.”

 (Reported by Al-Bukhaaree)
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هذه �أ�سطر �أقل من �أن ُتيط، و�سور �أعجز من �أن ُتعرب، عن �ملدينة �ملنورة: 
طابة �لطيبة، قلعة �لإ�سالم، �لقرية �لتي تاأكل �لقرى، ماأرز �لإميان.. 

هذ� �لكتاب يحاول جاهدً� �أن يذهب بعيد� يف ثنايا عبق �أ�سيل، �ساربًا يف عمق 
�إطار  �ملكان؛ وليربز �جلغر�فيا يف  �لتاريخ، منقبًا يف عمق  لي�ستنطق  �لزمان؛ 

�لو�قع و�ملح�سو�ص. 

�ْص مكارم ف�سائلها.. ��ست�سعْر �أزيلَّ ماآثرها.  هذه طيبة �لطيبة بني يديك.. َتَلمَّ

�ملعنى  �سعة  �إلى  �ل�سورة  �لرباين، و�سيق  �لعطاء  �إلى  �لو�قع  جتاوز حمدودية 
وعمق �لفكرة، و�آنية �للقطة �إلى �أزلية �لقيمة.

ره �إلى �أر�ص  و�سبحان من بعث خامت �أنبيائه ور�سله يف و�د غري ذي زرع، وهجَّ
ذ�ت نخل.

Words, no matter how eloquent they may be, will not 
suffice to portray the worth of the city of Madinah(1), the 
bastion of Islam, the base and refuge of Faith (Ma’rez al-
Iman).

This book is a journey into the depths of time, an exploration of 
history and place, and an attempt at presenting geography 
within a framework of the tangible and the real.

This book endeavors to place Madinah in your hands, 
such that you feel its eminence, conceive its virtues, and 
experience its indestructible grandeur. 

(1) Other names of Madinah include: Al-Madinah Al-Munawwarah (the Enlightened 
City), and Taibah Al-Taybah (the Wholesome Taibah). 
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There are many cities that pride themselves on the accomplishments 
of one of their denizens, or on being the resting places of this or that 
talented soul. Many are the places that boast about being birth places 
of a new discipline of knowledge, an origin of a genius idea, a home of 
a brilliant school, or a location of a renowned university. 
Al-Madinah Al-Munawwarah, however, is a different story! Suffice it to say that: 
The greatest prophet ever to be sent to mankind, Prophet Muhammad (PBUH), was a 
resident and leader of Madinah; 

That Madinah had once been populated by the noblest men after Allah’s prophets, 
the indestructible Companions of the Prophet (PBUH), the Sahabah; 

That Madinah is the place where the light of the blessed Shari’ah originated;

That Madinah is the location of the second most venerated site in Islam, the Prophet’s 
Mosque; 

That Madinah will last to the end of times; and

That Madinah is the Refuge of Faith (Ma’rez al-Iman)!

Madinah is the Refuge of Faith (Ma’rez al-Iman); its goodness is pure, its grace 
enduring. Allah has planted the love of Madinah in the hearts of the believers, so 
much so that even people who have never seen Madinah yearn for it and pray for 
the day they will be able to roam its blessed alleys. How truthful the Prophet’s words 
are: “Madinah is better for them had they known.”

  كم من مدينة تفخر بعامل �أبدع فيها، �أو حاذق ُدفن يف تر�بها. وكم من مدينة �زدهر فيها 
�أو قام فيها معهد. وكم من مدينة قدمت للب�سرية ق�سطًا من  �أو تاأ�س�ست فيها مدر�سة،  علم، 

ل فيها �كت�ساف، �أو ُطبق فيها �خرت�ع؟ كم.. وكم...! معرفة، �أو قب�سًا من علم، �أو �ُسجِّ
�أما �ملدينة �ملنورة فلي�ص كمثلها �سيء.. كفى بالنبي  �ساكنًا، وقائدً�. وكفى بال�سحابة �لأطهار خري �خللق 
بعد �لأنبياء �أهاًل و�سكانًا. وكفى بالوحيني: �لقر�آن و�ل�سنة، م�سدرً� للت�سريع و�حلياة. وكفى بامل�سجد �لنبوي 
ثاين �حلرمني بقعة للعبادة و�لتعليم. وكفى بالإ�سالم و�لدعوة �إلى �هلل خدمة للب�سرية جمعاء. وكفى باأزليتها 

وبقائها �إلى �آخر �لزمان  مددً� وعمرً�. وكفى بحرمها هيبة وجالًل، وكفى باأُروز �لإميان �إليها مهمة وخامتة.

قلوب  يف  حمبتها  �هلل  غر�ص  �سابغة.  ونعمة  د�ئم،  وف�سل  مطلقة،  وخريية  �لإميان،  موئل  �ملنورة..  �ملدينة 
�ملوؤمنني، و�حلنني �إليها يعتلج يف �سدور من لي�سو� من �أهلها. �إليها ترنو �لعيون، وتهفو �لقلوب، وت�سد �لرحال. 

و�سدق  �إذ يقول: »و�ملدينة خري لهم لو كانو� يعلمون«.

His Royal Highness Prince Faisal ibn Salman ibn Abdul-‘Aziz, 

governor of Madinah Region
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عمران المدينةميراث النبوةعلى خطى الرسول على التقوىذات نخل

��ستيطانها  على  تتابعت  قرنًا.  وع�سرين  �ستة  على  يزيد  ما  �إلى  �ملنورة  �ملدينة  تاريخ  يرجع 
موجات متتالية من �لقبائل �لعربية. يف �جلاهلية ��ستوطنتها قبائل �لأو�ص و�خلزرج، �إلى جو�ر 
�لقبائل �ليهودية �ملهاجرة. �سادت تلك �لفرتة �حلروب �ملتو��سلة. يف عام 622 م بد�أت �ملدينة 
�ملنورة تاريخها �ملجيد �إذ غدت مهاجرً� خلامت �لأنبياء و�ملر�سلني ، وحرمًا �آمنًا، وموئاًل 
لثاين �حلرمني �ل�سريفني. يف �لعهد �لر��سدي غدت عا�سمة �خلالفة. ثم مرت �ملدينة �ملنورة 
لكنها  �ملتتالية؛  �لإ�سالمية  �لدول  و�لتو�سع �حل�سري، يف ظل  �لزدهار  من  متفاوتة  مبر�حل 
�مل�سجد  عمارة  عربها  تطورت  للعلماء،  وجماَورً�  و�لعباد،  للعمار  مق�سدً�  �لدو�م  على  ظلت 

�لنبوي حتى �آلت �إلى ما هي عليه يف �لعهد �ل�سعودي �حلديث.

يغلب على ت�ساري�ص �ملدينة �ملنورة �جلبال �لربكانية، و�حلّر�ت 
قدميًا.  املنطقة  �ساد  الذي  الربكاين،  الن�ساط  عن  الناجتة 
�ملنورة  �ملدينة  تتخلل �جلبال وديان خ�سبة عديدة جعلت من 
�ملدينة:  جبال  �أ�سهر  �لقدم.  منذ  �لب�سرية  للهجر�ت  موئاًل 
�أُُحد، وعري، و�سلع، وثور، و�أعالها جبل ورقان. و�أ�سهر �أوديتها: 
�ملدينة مناخ �سبه �سحر�وي تقل فيه  ي�سود  �لعقيق، وبطحان. 

�لأمطار �ملو�سمية �ل�ستوية. 

لزر�عة  ت�سلح  خ�سبة؛  زر�عية  منطقة  �ملنورة  �ملدينة  ُتعّد 
�لفو�كه و�خل�سرو�ت، وتنت�سر من حولها - يف �لبو�دي - مناطق 
�ملر�عي. غري �أن �أ�سهر حما�سيلها �لتمور. وهي متعددة �لأنو�ع. 
بالف�سل  �لدنيا  متور  �سائر  عن  �ملدينة  متور  بع�ص  وتخت�ص 
و�لربكة، وخ�سو�سا عجوة �ملدينة، �لتي تزرع يف عالية �ملدينة.

�مل�سجد  �ل�سريفتني  بيديه  �ملنورة  �ملدينة  يف    �لنبي  �أ�س�ص 
�سد  مب�سروعية  ُخ�صَّ  �لذي  �حلرمني.  ثاين  �ل�سريف،  �لنبوي 
�لرحال �إليه، وف�سل �ل�سالة فيه باألف �سالة عن �سائر �مل�ساجد. 
ت �لرو�سة �ل�سريفة مبزيد ف�سل، وهي بني منرب �لنبي  كما ُخ�سَّ
�ل�سريفة،  �حلجرة  توجد  �مل�سجد  عمر�ن  و�سمن  وبيته.   
و�لفاروق،  �ل�سديق  ، وقرب� �ساحبيه  �لنبي  فيها قرب  �لتي 

ر�سي �هلل عنهما.

�أنها  منها:  �لربانية،  �ملنائح  من  بعدد  �ملنورة  �ملدينة  ُخ�ست 
�أ�س�ص  م�سجد  �أول  قباء:  م�سجد  وفيها  �ملكرمة.  كمكة  حرم 
على �لتقوى، وفيها �أماكن �أخرى ثبت ف�سلها وبركتها: كاأُحد، 
 زيارة  وو�دي �لعقيق، وود�ي بطحان. وثبت تعاهد �لنبي 
ويف  �أُُحد.  و�سهد�ء  كالبقيع  لأهلها:  و�لدعاء  �لأماكن،  بع�ص 
�ملو��سع �لتي ثبت فيها �سالة �أو فعل للنبي  بنى �ل�سحابة 

و�لتابعون م�ساجد عديدة.

و�ل�سنة  �لقر�آن  �لوحيني:  توثيق  ب�سرف  �ملنورة  �ملدينة  حظيت 
�لنبوية �ملطهرة. وكان �مل�سجد �لنبوي �ل�سريف جامعة �مل�سلمني 
�لعلم، وملتقى  �لأولى، وعلى مر �لع�سور ظلت مق�سدً� لطلبة 
للعلماء، و�نت�سرت فيها �لأربطة و�ملد�ر�ص �لوقفية. �ليوم تنت�سر 
�لعلم  خدمة  وموؤ�س�سات  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�س�سات  �ملدينة  يف 

�ل�سرعي. 

�ملنورة،  �ملدينة  حياة  حمور  �ل�سريف  �لنبوي  �مل�سجد  ظل 
�جلبال  �سكلت  �لع�سور.  مر  على  �لعمر�ين  منوها  ومرتكز 
�ملدينة.  لعمر�ن  طبيعية  وحدودً�  دفاعية،  خطوطًا  و�لأودية 
�ملرت�مي  �لعمر�ين  �لن�سيج  مع  متد�خلة  �أ�سبحت  و�ليوم 
�لإقليمية،  و�لطرق  �ملحورية،  �لطرق  و�أ�سبحت  �لأطر�ف. 
عمر�ن  موجهات  �أبرز  باحلرم،  �ملحيطة  �ملركزية  و�ملنطقة 

�ملدينة �ملنورة �حلديث.


