
 

 مقدمة تقرير عن زيارة المدينة المنورة مكتوب جاهز للتحميل

مدينة رسول هللا الكريم حاضرة في أذهان وقلوب المسلمين أجمعين دائماً وأبداً والّطريق الذي يرشد إلى مهد اإليمان 

وجد بها اإلسالم، وانطلق منها لتمثل المكان الّرئيسّي للدعوة اإلسالميّة، وذلك بعد أن قدم إليها الّشعب  والمدينة األولى التي

اإلسالمّي من مّكة المكّرمة وابتعدوا عن أهلهم وناسهم، فكانت المدينة المنّورة بمثابة حضن كبير لهم بأنصارها الذين 

جاء؛ ألنها تنّورت بمجيء رسول هللا إليها، في حين كان االسم المعتاد  كانوا أفضل من استقبل رسول هللا، اسمها الكريم

 .لها يثرب

 تقرير عن زيارة المدينة المنورة مكتوب جاهز للتحميل

المدينة المنّورة أطلق عليها شعب اإلسالم طيبة الّطيبة وثاني األماكن الدّينيّة المقّدسة بعد مّكة المكّرمة كما تعتبر العاصمة 

لدولة اإلسالم، يوجد فيها مساجد دينيّة لها قيمتها العظيمة مثل المسجد النّبوي الّشريف ومسجد قباْء حيث كان أول األولى 

 .مسجد بُني في اإلسالْم، يقصدها أعداد كثيرة من الّزائرين خالل الّسنة الواحدة من أجل أداء مناسك الحج والعمرة

 تقرير عن عمان الموقع ومظاهر السطح: شاهد أيًضا

 المدينة المنورة

سنة وكان رسول هللا قد حرم دخول غير المسلم إليها،  1500قبل هجرة رسول هللا بما يزيد عن تأّسست المدينة المنّورة 

وفي األيام التي جاءت بعد وفاة محمد عليه الّسالم شهدت المدينة أزهى أيامها وأجملها عندما تسلم أبو بكر الوالية وعمل 

ت المدينة المنّورة للحكم الّسعودّي دخلت على حياة على القضاء على كل من يخالف الّدين اإلسالمّي، فيما بعد اتبع

 .الّرفاهية واألعمال العمرانيّة الواسعة والنّجاحات الّسياسية واالقتصاديّة

 آداب زيارة المدينة المنورة

تعد زيارة مدينة رسول هللا من الزيارات المباركة، ومن أفضل الطاعات وأهم القربات كتب فيها أحاديث شريفة كثيرة، 

 :حيث يكون لزيارتها آداب يجب االلتزام بها وهي

 تنظيم األغراض وتفقدها. 

 االغتسال والطهارة وارتداء مالبس نظيفة، وفي حال لم يتم االغتسال يمكن االكتفاء بالوضوء. 

 التوجه إلى المسجد النبوي. 

 صالة ركعتين كتحية للمسجد. 

 التوجه إلى قبر رسول هللا عليه السالم. 

 مكان الّرأس الّشريف بكامل األدب واالحترام، ويبلغ الّسالم إلى حبيب هللا المصطفى قائالً: الّسالم  الوقوف قبالة

 .عليك يا نبي الهدى ورحمة هللا وبركاته، الّسالم عليك يا خير البشريّة، الّسالم عليك يا خاتم األنبياء والمرسلين

 الّصالة على نبي هللا محمد. 

  ًرضي هللا -بمسافة أقل من المتر حيث يكون في قبالة رأس صديق الرسول أبي بكر  التوجه إلى اليمين قليال

 .ويبلغ سالمة قائالً: الّسالم عليك يا صديق نبي هللا، السالم عليك يا أمين أسرار رسول هللا -عنه

  يبلغه  -عنه رضي هللا-وبعدها يتابع إلى جهة اليمين أيضاً بمسافة قصيرة يجد نفسه قبالة رأس عمر بن الخّطاب

 .سالمة قائالً: الّسالم عليك يا مظهَر اإلسالم

 ماذا يقال عند زيارة المدينة المنورة

لم يذكر في السنّة النبوية الّشريفة دعاء خاص عند دخول المدينة المنّورة، لكن ذكر من قبل علماء الدين أنه يحق للمسلم 

ي هذا الّدعاء على لسان صهيب بن سان الرومي رضي هللا عليه أن يدعو هللا تعالى بدعاء الدخول إلى قرية جديدة، رو

  :قائالً 

ياحِ وما اللَّهمَّ ربَّ السَّمواِت السَّبِع وما أظلَلَن، وربَّ األرضيَن السَّبِع وما أقلَلَن وربَّ الشَّياطيِن وما أضلَلَن، وربَّ الر ِ "

ها وشر ِ أَْهِلها وشر ِ ما فيها ذَريَن أسألَُك خيَر هِذِه القريِة، وخيَر أَْهِلها وخيرَ   ."ما فيها ونعوذُ بَِك من شر ِ
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 كم تساوي الصالة في المدينة؟

من السنن التي يتبعها الّزائر زيارة المدينة المنورة وزيارة المسجد النبوي فيها وأداء مناسك الصالة فيه التي تعادل ألَف 

 الحراْم، زيارته من األمور المحببة إلى هللا تعالى ورسوله برزت صالة فيما يساويه من المساجد الشريفة ما عدا بيت هللا

 .أهميته من خالل حديث رسول هللا عنها في أنها مضاعفة في أجرها ويعلو ثوابها عند هللا عز وجل

 فضل زيارة المسجد النبوي؟

ي ال تشّد الّرحال إال لزيارتها كما قال يعد المسجد النبوي مسجد حبيب هللا المصطفى من المساجد الثاّلثة األكثر أهمية، والت

نبي هللا محمد: " ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد األقصى"، جعل نبي 

الهدى الصالة في هذا المسجد أفضل من الصالة في عدد من المساجد غيره ما عدا بيت هللا الحرام، زيارة مسجد رسول 

ت من الشروط الواجبة على الفرد، وال ترتبط بمناسك الحج، لكن تعتبر من األعمال المحببة إلى هللا تعالى ورسوله هللا ليس

في أي وقٍت كان على مرور السنة وعلى وجه الخصوص، لكن جعل هللا التوفيق له في دربه إلى بالد الحرمين الشريفين، 

 .قبل المسلم زيارته تعتبر واحدة من السنن الواجب اتباعها من

 بماذا تشتهر المدينة المنورة

كانت المدينة المنورة أول مكان يتجه إليه رسول هللا بعد مكة المكّرمة يوجد فيها الكثير من األشياء التي تدل على شهرتها 

 :منها

 تحتوي على ثالثة من المساجد الرئيسية منذ القدم مثل :المساجد: 

o المسجد الن بوي  الش ريف. 

o مسجد قباء. 

o مسجد القبلتين. 

 بال  :يوجد فيها عدد من الجبال المرتفعة مثل :الج 

o جبل أحد. 

o جبل الراية. 

o جبل الجماوات. 

o جبل الرماة. 

o جبل سلع. 

 قبائل المدينة المنورة

 :عاش في المدينة المنّورة الكثير من القبائل، والتي تعود ألصول مختلفة منها

 في المدينة المنّورة من أكبْر القبائل التي استقرت :قبيلة األوس. 

 تعد من القبائل األساسيّة التي استوطنت في المدينة دخلت اإلسالم مع قبيلة األوس :قبيلة الخزرج. 

 سكنوا في المدينة المنّورة بعد أن عانوا من الهجرة، وكانوا قد وقفوا مع نبي هللا في الكثير من المواقف :اليهود. 

 األجزاء الّسفليّة من المدينةكانوا يقطنون في  :بنو النضير. 

 استوطنوا في الجهة الّشرقيّة من المدينة في وادي مهزوز :بني قريظة. 

 سكنوا وسط المدينة وضمنها -عليه الّسالم-يتبع نسبهم إلى نبي هللا يوسف  :بني قينقاع. 

 بماذا تشتهر المدينة المنورة باألكل

 :ة بفنون الطباخين المهرة التي تدل على عراقتها منهاتصنع في المدينة المنّورة أشهى األطباق اللذيذ



 

 العصيدة التي يتم صنعها من الطحين. 

 الحالوة التركيّة تصنع من الطحين المحمص. 

 الحيسة تصنع من حبوب التمر. 

 العريكة تصنع من الفطائر محشوة بالعسل. 

 مشروب الّسحلب. 

 المشغوثة. 

 التّصابيع. 

 الثّريد. 

 المعصوب. 

 عةأطباق المخمو. 

 أطباق الّسويق. 

 أطباق الحنيذ. 

 أطباق الفتّة. 

 أطباق القرص. 

 أطباق الّرواكة. 

 وجبات المطازيز. 

 وجبات الّجريش. 

 أكالت المفطح. 

 السياحة في المدينة المنورة

ببضاعتها المدينة المنورة هي مدينة غنيّة بالعادات والتقاليد والتراث العريق، وفيها األسواق الحديثة والقديمة التي تتميز 

 :الّرائعة، من خالل ذلك تجذب الكثير من الّسياح لزيارتها في عدة أماكن منها

 مرسى األحالم. 

 شاطئ الهيئة الملكيّة في ينبع. 

 جزيرة المحار. 

 كورنيش ينبع. 

 مخيّم مداخيل الصحراوي. 

  ْبقيع الغرقد. 

 خاتمة تقرير عن زيارة المدينة المنورة مكتوب جاهز للتحميل

ون قد وصلنا لنهاية هذا التّقرير الذي تحّدثنا فيه عن زيارة المدينة المنّورة، وقد حصدنا أهم المعلومات عن إلى هنا نك

المدينة المنورة، وكيف لها أن تحول اسمها على يد رسول هللا واأليام التي شهدتها بعد وفاته، وما هي أشهر المعالم 

الكثير وتحثهم على السياحة، كما عرفنا أن المسلمين يؤدون فيها مناسك  السياحية فيها وأشهر المأكوالت التي تلفت أنظار

 .الحج

  



 

 


