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املدينة  ودراسات  بحوث  ملركز  حمفوظة  والنرش  الطبع  حقوق 
املنورة، وال جيوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله عىل أية هيئة 
دون موافقة كتابية من النارش إال يف حاالت االقتباس املحدودة 

بغرض الدراسة مع وجوب ذكر املصدر.
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واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
سيدنا حممد وعىل آله وصحابته، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

فإن كتاب: املدينة املنورة خمتارات منشورة يف جملة »املنهل«، خمترص من جمموعة 
املدينة  بتاريخ  يتعلق  ما  النبوية خاصة، ومنها  بالسرية  يتعلق  ما  منها  متنوعة  بحوث 

املنورة عامة.

املنورة  املدينة  تاريخ  من  متنوعة  ملا حيتويه من جوانب  الكتاب  أمهية  تأيت 
املرشق، وحضارهتا الزاخرة بالعلوم واملعارف، والثقافات عرب العصور املختلفة 

منذ عهد النبوة، واخللفاء الراشدين من بعده إىل عرصنا احلارض.

تناول الكتاب مواضيع خمتلفة، صنفت مجيعها حسب موضوعاهتا، لتعطي 
صورة عن جوانب من تاريخ املدينة املنورة، وتلفت االنتباه إىل مكانتها الدينية، 
واالجتامعية عىل مجيع األصعدة، منوهة باملنزلة الرفيعة التي تبؤأهتا عرب العصور 
منذ اهلجرة النبوية الرشيفة، ومن أهم تلك املوضوعات: أمراء املدينة املنورة، 

وسكاهنا منذ عهد النبوة حتى اليوم.

تضمن  كام  وأسفاره،  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  غزوات  من  شيئا  احلديث  تضمن  وقد 
وقيام  املنورة،  املدينة  ونشأة  الفرتة،  تلك  يف  املدينة  أمراء  أسامء  بعض  ذكر 
االحتاد  رمز  هو  الصلوات  ألداء  املسلمني  اجتامع  كان  حيث  فيها،  املساجد 

تقديم 
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الدين  تثبيت دعائم  والتكاتف للدولة اإلسالمة، وكان هدف املسلمني األول 
اإلسالمي، ومظاهر النهضة العلمية وازدهارها باملدينة املنورة عىل مر التاريخ، 
حيث شملت أنواع العلوم الرشعية، واالجتامعية، واحللق القرآنية، والعامرة 
اإلسالمية باملدينة املنورة، حيث كان احلديث عنها حول تراث املدينة العمراين 
جتربة  وأول  إسالمية،  مدينة  أول  فهي  املتميز،  اإلسالمي  املعامري  ونمطها 

عمرانية احتضنت املسلمني.
حيث  قرن،  نصف  قبل  املنورة  املدينة  موضوع  أيضا  الكتاب  وتناول 
وازداد  جتارهتا،  واتسعت  سكاهنا  عدد  وكثر  الفرتة،  تلك  يف  املدينة  أزدهرت 
املدينة،  إىل  دمشق  من  احلجازية  احلديد  سكة  موضوع  إىل  أشار  كام  عمراهنا، 
وهبذا االتصال بني األقطار العربية واإلسالمية كثر الوافدون عىل املدينة من كل 

قطر، وانفتحت عىل العامل اخلارجي، وتيرس الوصول إليها.

وعن  وحديثًا،  قدياًم  املنورة  املدينة  مساجد  تاريخ  عن  كذلك  وحتدث 
كثرهتا، وما أنشئ منها قبل هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو بعد هجرته، أو بعد وفاته عليه 

الصالة والسالم.
تأسيسها،  وفكرة  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  موضوع  تناول  ثم 
وأهدافها وما تسعى إليه من تثقيف أكرب عدد ممكن من أبناء املسلمني يف أنحاء 

العامل ثقافة إسالمية، عىل أصل العقيدة الصحيحة.

وال شك أن املعرفة بشتى فروعها هي املنطلق األساس ألي تنمية شاملة، 
ونقلة حضارية، فبالعامل واملعرفة تزدهر األمم، وحتقق النقلة النوعية ملجتامعتها، 

إذا ما جعلت العلم من أولوياهتا.
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ونظرا لصلة هذه املوضوعات املهمة بتاريخ املدينة املنورة، فقد رأى مركز 
دفتني،  بني  جيمعها  مستقل  كتاب  يف  ضمها  املنورة  املدينة  ودراسات  بحوث 
ونرشها لتعم الفائدة منها، آملني أن جيد فيها القراء ما يفيدهم يف أمور دينهم 
ودنياهم، ويزيد من ثقافتهم، وتطلعاهتم، ويلهم بصائرهم يف ابتاع منهج رسول 
من  عليه  احتوى  بام  أمتهم  تاريخ  عىل  ويطلعهم  مداركهم،  ويوسع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 

معلومات قيمة حتدثت عن جوانب كثرية من تاريخ املدينة املنورة.

واهلل املوفق.

مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة
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