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ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ! ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻤﺎن و ﺣﺮم اﺳﻼم
ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮫﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ.
ﺑﻮﯾﮋه در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮﺑﺎر ّ
ﺗﻤﺪن ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر
اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﻘﺪس ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ.
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮوری ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ھﻤﺎن اول ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ :در آن روزﮔﺎران ﮐﮫﻦ ،در ﻋﺼﺮ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ
از ﺧﺎﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ أوﻟﻮ اﻟﻌﺰم اﻟﮫﯽ ،ﺣﻀﺮت ﻧﻮح÷ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ
از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺑﻞ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼش
ﻓﺮاوان ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎداب و ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰی را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮهھﺎ و
ﺳﻨﮓھﺎی آﺗﺶﻓﺸﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در آن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺪ ﺧﺪاﯾﺸﺎن »ﯾﺜﺮب« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺑﻌﺾ
رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ) (۲۳ﻗﺮن ،ﭘﯿﺶ از ھﺠﺮت ﻧﺒﻮی،
»ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ« در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺜﺮب ،در ﻗﺮن دوازدھﻢ ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت ،ﺑﺎ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻌﯿﻨﯿﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ در ﻋﮫﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻧﺒﻮﻧﯿﺪ« ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﻞ ،در ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت ﮐﻪ ﺳﺎل در ﺗﯿﻤﺎء ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده ،ﯾﺜﺮب
ازوی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
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در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت ﻋﺪهای از ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﮐﻪ از دﺳﺖ روﻣﯽھﺎ آواره
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺜﺮب آﻣﺪﻧﺪ.
در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت ،ﻗﺒﺎﯾﻞ اوس و ﺧﺰرج ،از ﯾﻤﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
در ﯾﺜﺮب اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
در ﻃﻮل ﻗﺮنھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺰﺑﻮر ،اﻓﺮاد و
ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺧﻮد ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﯾﺜﺮب وارد ﺷﺪﻧﺪ و در
آن ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺘﻨﻮع ،ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﻧﺒﻮه ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ،ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﺜﺮب را ﻓﺮا
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎغھﺎ و ﻧﺨﻠﺴﺘﺎنھﺎی
ِ
ﮔﺮﻓﺖ.
ّ
ُ
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎردانھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎم و ﯾﻤﻦ در ﺗﺮدد ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺟﮫﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آبھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ،و ﻧﯿﺰ داد و
ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم »ﯾﺜﺮب« ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﺣﺪود ﺻﺪوﺑﯿﺴﺖ ) (۱۲۰ﺳﺎل ،ﭘﯿﺶ از ھﺠﺮت ،ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن دو
ﻗﺒﯿﻠﻪ اوس و ﺧﺰرج درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﮫﻮد ،و دﺳﯿﺴﻪھﺎی آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮان
در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
آﺷﻮبﮔﺮی ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و ِﺣ ّﺲ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮی ،ھﺮ روز
اﯾﻦ آﺗﺶ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز را ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮداﻣﻨﻪ آن ﻣﯽاﻓﺰود ،زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﺑﯽ ﺻﺒﺮی ﺗﻤﺎم ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت و ﺧﻼص از اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل ّ
ﺳﻮم ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ از ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺰرج در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ آن
ﺳﺎل ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺤﻀﺮت ،آﻧﺎن را ﺑﺴﻮی دﯾﻦ اﺳﻼم
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪی از ﮐﻼم ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﺮ
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آﻧﺎن ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روی ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدم! ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﻦ را
ﺑﭙﺬﯾﺮم ،واﻟﻠﻪ ﮐﻪ او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد از آن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ.
ّ
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص روی آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻠﺖ ﻣﺎ دﭼﺎر ﯾﮏ دﺷﻨﻤﯽ
ﺑﺰرک ،و ﻓﺘﻨﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮزی اﺳﺖ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮ آﻧﺎن را ﻣﺘﺤﺪ
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺜﺮب ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺬت اﯾﻤﺎن ﮐﺎﻣﺸﺎن را ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎزھﻢ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ دوازده ﻧﻔﺮ از اوس و ﺧﺰرج ﺑﺎ
ﺣﻀﺮﺗﺶص ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ّ
ﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺎﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﻣﻨﻮر ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ »ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ أوﻟﯽ«
ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص ﺳﻔﯿﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮس را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ داﻋﯽ و ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮآن ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺜﺮب ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ اھﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ را
در ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﮐﺸﺘﺰارھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺸﻤﻮل ﻋﺪهای از ﺳﺮداران اوس و ﺧﺰرج ﺑﻪ ﮐﺎروان اﺳﻼم ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﻧﻔﺮ،
ِ
در ﺣﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺷﻔﺘﮕﺎن اﺳﻼم ﺑﺴﻮی ﻣﮑﻪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ
و از ﻣﺸﺮفﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص ،ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ دوم را در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
و آﻧﮕﺎه از اﯾﺸﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﯾﺜﺮب« ھﺠﺮت
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺎﻟﻮده اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ.
اﺑﺘﺪاء ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼمص ﺑﺎ ﯾﺎر
ﺑﺎوﻓﺎﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﻓﺮاوان ﻣﮑﻪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اھﻞ
ﯾﺜﺮب ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ و ﺻﻒﻧﺎﭘﺰﯾﺮی از ﺗﺸﺮﯾﻒآوری ﺣﻀﺮﺗﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از
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آن ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﺑﺪر ،و ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﮫﺘﺎب ﺷﺐ ﭼﮫﺎرده ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﺠﺎ آن
ً
ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻼ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺤﻮل ِ
ِ
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ،اﺳﻢ ﯾﺜﺮب ﺑﻪ »ﻣﺪﯾﻨﻪ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ،
و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮدم از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ،در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ رھﺒﺮی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺒﺎرز ﮐﺮد.
ھﯿﺌﺖھﺎی دﻋﻮت و ﺳﺮاﯾﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﮫﺖ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺎﺑﻮس
ﺷﺮک و ﺧﺮاﻓﺎت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﮐﻠﻤﻪء ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
در ﺳﺎل دوم ﻗﻤﺮی در ﺻﺪوﺷﺼﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺮک
و اﺳﻼم ﻏﺰوهء ﺑﺪر درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺒﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ
را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ,و اﮐﺜﺮ ﺳﺮداراﻧﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ در
زودﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺼﺎف ﺑﻌﺪی داﻣﻨﻪ ﮐﻮه اﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ
ھﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻮی آﻧﺤﻀﺮت ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮫﺪاء ﺣﻀﺮت
ﺣﻤﺰهس ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ھﺪف دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻏﺰوات و ﺳﺮاﯾﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕﺮی اداﻣﻪ داﺷﺖ و دﺷﻤﻨﺎن از ھﺮ ﺳﻮ
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺎ ﭼﺎرﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﭘﯿﻤﺎن
ﺟﻨﮕﯽ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ ،و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﻗﻤﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﭘﺎ را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﻮم آوردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ از
ﺗﻮﻃﺌﻪ آ ﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرهء ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽس ﺧﻨﺪق
ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﮫﺮ را ﺑﺮای دﻓﺎع آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﮫﺎﺣﻤﯿﻦ ،ﺷﮫﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮫﺮ رﺧﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﺮ ﺑﺎر ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪی را
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ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮد و آﻧﮫﺎ را درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ُ
ذﻟﺖ ﺧﻮاری ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلھﺎی ﻃﻼﯾﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻋﮫﺪ ﻧﺒﻮی و راﺷﺪی )ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻼم و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺖ دﯾﺪار و
ﻣﺸﺮفﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﺤﻀﺮتص ﺑﺪاﻧﺴﻮ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ادای
ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺗﺶ ،ﻋﺮض ﺳﻼم و ادب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺑﺎر ﺷﺪ روزاﻓﺰو ِن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪء اﺳﻼم ،اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ

ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد ،ﻟﺬا رﺳﻮل ﺧﺪاص در ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ﻗﻤﺮی ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس در دوران ﺧﻼﻓﺘﺶ در ﺳﺎل ھﻔﺪھﻢ ﻗﻤﺮی
ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
ودر ﺳﺎل ﺳﯽام ) (۳۰ﻗﻤﺮی ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦﺑﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓھﺎی ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه و زﯾﺒﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ.
آری ،از ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎی دﻋﻮت و ﺟﮫﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺷﺎم ،ﻋﺮاق ،ﻣﺼﺮ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم
درآﻣﺪﻧﺪ ،در دوران اﻣﻮیھﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ،
آن ﺷﻮر و ﻏﻮﻏﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ ،و
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮی آرام ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ،اﻣﺎ رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ،
ﺑﺎغھﺎ ،و ﮐﺸﺘﺰارھﺎ روﻧﻖ ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺗﺎ ﮐﻨﺎره وادی ﻋﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻧﺴﯿﻢ
ﺷﺎداﺑﯽ و ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯽدﻣﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺒﻮد ،ﻋﻠﻢ و ﻓﺮھﻨﮓ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از دوره ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن
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ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،در آﻏﺎز اﯾﻦ دوران ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ أﻧﺲ /ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪء درﺳﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺘﻨﻪھﺎ و آﺷﻮبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن اول و
ً
ً
دوم واﻗﻌﺎ درد ﻧﺎک ﺑﻮد ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﮫﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ آراﻣﯽ ﺑﻮد و روﻧﻖ
وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻤﻮاره ﺟﮫﺖ أدای ﻧﻤﺎز در
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻧﯿﻪ و ﻋﺮض ﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاص از ھﺮﺳﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ
ﻣﻘﺪس روی ﻣﯽآوردﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮫﺪی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داد ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺒﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽاش ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮔﺮدد.
در ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻋﯽ رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ
ﮔﺮدﯾﺪ.
آﺑﺎدی ﺷﮫﺮ ،ﺧﻮدش را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﻃﺮاف وادی ﻋﻘﯿﻖ ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ ،و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎروانھﺎی ﺣﺠﺎج اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،در
ﺳﺎل ) (۲۶۳ﻗﻤﺮی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﻮدش را درھﻢ ﮐﺸﯿﺪ و در اﺣﺎﻃﻪ
ﯾﮏ دﯾﻮار دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ،اﯾﻦ دﯾﻮار ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ ﺗﺎ آﺑﺎدیھﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺷﮫﺮ را در ﺑﺮﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻣﺪ و ﺟﺰر
ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﻗﺮن دھﻢ ھﻤﺠﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎل ) (۵۷۸ﻗﻤﺮی ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮدش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
أرﻧﺎط ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺟﻨﮕﯽ را ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﮐﺮد ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺘﯽ ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ درﯾﺎی ﺳﺮخ،
و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺣﻞ ﯾﻨﺒﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﻧﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
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ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن را ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ را أﺳﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ را از ﺷﺮ آﻧﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
در ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل  ۶۵۴ﻗﻤﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺷﺮق
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﻨﮓھﺎی ذوبﺷﺪه ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻠﯽ ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻪ زودی ﻣﺴﯿﺮش را ﻋﻮض ﮐﺮد
و ﺑﻪ ﺷﻤﺎل روی آورد ،اﻧﻔﺠﺎر و ﭘﺮش ﺳﻨﮓھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ۸۸۶ﻗﻤﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی دﭼﺎر ﯾﮏ آﺗﺶﺳﻮزی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺘﺶ
ﺟﺮﻗﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮق آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻮﺧﺖ
و وﯾﺮان ﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺠﺮهء ﺷﺮﯾﻔﻪء رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎی ﺗﺒﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻣﺪارس ﻗﺮآﻧﯽ و رﺑﺎطھﺎی زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء و
ﻃﻼب و ﻣﺠﺎورﯾﻦ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽداد.
در ﻗﺮن دھﻢ ھﺠﺮی ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮫﺎ اداره ﻣﯽﺷﺪ ،ﻃﯽ ﭼﮫﺎر ﻗﺮن ﺧﻼﻓﺖ آﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺎھﺪ ﺗﺤﻮﻻت
زﯾﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
دﯾﻮار ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮای دﻓﺎع ﺷﮫﺮ ،ﻗﻠﻌﻪء ﺑﺰرگ و
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
دﺳﺘﻪء ﻧﻈﺎﻣﯽ وﯾﮋهای ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻼ در أﻣﻨﯿﺖ ﺷﮫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺖ.
وﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎروانھﺎی ﺣﺠﺎج ،و دزدی و ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﺿﻌﻒ اداری ﺷﺪﯾﺪی اﺣﺴﺎس ﺷﺪ و ﻣﯿﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﻧﺎ اﻣﻨﯽ،
ً
ﻣﺠﺪدا ﺳﺮ ﺑﺮآورد و دزدیھﺎ و ﻏﺎرﺗﮕﺮیھﺎ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺸﺖ
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دروازهھﺎی ﺷﮫﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮوز ﮐﺮد أﻣﺎ
ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ اوﺿﺎع ﻣﮫﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ زودی اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۲۲۰ﻗﻤﺮی أھﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﺣﺮﮐﺖ دﻋﻮت و اﺻﻼح ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ أوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺳﻌﻮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺶ ﺳﺎل در ﺳﺎﯾﻪء آن
ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻃﻮﺳﻮن ﺑﺎﺷﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۲۶۵ﻗﻤﺮی ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و
دوازده ﺳﺎل ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۱۸ﻗﻤﺮی ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺰرگ و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺆﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ راﺑﻂ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﻗﻤﺮی ﺧﻂ راه آھﻦ از ﻃﺮﯾﻖ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ
أﻣﺮ در زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮد ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ده ھﺰار ﺑﻪ ھﺸﺘﺎد ھﺰار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺠﺎرت ﺑﺴﯿﺎر
روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۳۳۴ﻗﻤﺮی ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ
دﺷﻮاری ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﻓﺨﺮی ﺑﺎﺷﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ﻧﯿﺮوھﺎی زﯾﺎدی را
ﺟﮫﺖ دﻓﺎع در ﻣﺪﯾﻨﻪ و أﻃﺮاف آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺧﻄﻮط دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ
در أﻃﺮاف ﺷﮫﺮ اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ و
ً
ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺷﻐﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮد .ﻓﺨﺮی
أھﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻋﺪهای را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زور
اﺧﺮاج ﮐﺮد ،ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﺤﻠﻪھﺎ از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﺷﺪن ﻣﺤﺎﺻﺮه ،و ﮔﺮاﻧﯽ و ﮐﻤﺒﻮد آذوﻗﻪ در ﻣﻌﺮض
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ھﻼ ﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺳﻪﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۳۳۷ﻗﻤﺮی دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ.
أﺷﺮاف ﺑﻪ ﺷﮫﺮ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و إداراهء أﻣﻮر را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ آرام ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوران ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﺑﺎز إداره ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و آﺷﻮب و ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺮﮐﺸﯿ ُﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم
رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﮔﺮاﺋﯿﺪ .ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ أﺷﺮاف ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻌﻮدیھﺎ ﮐﻪ
ً
ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﺘﺤﺪﮐﺮدن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ رھﺒﺮی
ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺳﻌﻮد آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻮزدھﻢ ﺟﻤﺎدی اﻷوﻟﯽ ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﻗﻤﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽاش را از ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻋﻼن ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻓﺮﺧﻨﺪه
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪء آراﻣﺶ و اﺳﺘﻘﺮار ،ﺗﺮﻗﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ،و دھﺶ و ﺑﺎرآوری.
ً
در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۳۴۵ﻗﻤﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺨﺼﺎ
از ﻣﺪﯾﻨﻪ دﯾﺪن ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻗﺒﺎﺋﻞ أﻃﺮاف ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﻮد.
در ﺳﺎل ۱۳۷۰ﻗﻤﺮی ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی را ﺻﺎدر
ﻧﻤﻮد ،زﻣﯿﻦھﺎی اﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺮدﯾﺪ ،و رواقھﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ُ
ﺷﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪ اﯾﻨﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺒﺎ و ﻧﻮﯾﻨﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻮانھﺎی ﺑﺰرﮔﺶ ھﺰاران ﻧﻤﺎزﮔﺬار را در ﺧﻮد
ﺟﺎی ﻣﯽداد.
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آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺠﻢ ﺷﮫﺮ دو ﭼﻨﺪان ﮔﺮدﯾﺪ،
...
در ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﻗﻤﺮی داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪء ﻣﻨﻮره ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان أﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﻮی اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﯾﻦ روی آوردﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه إﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﯿﺰ
ھﺮﮐﺪام داﻧﺸﮑﺪه در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺸﻮدﻧﺪ.
ھﻤﺰﻣﺎن ،ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻟﻤﻨﮫﻞ ،و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ روزﻧﺎﻣﻪء اﻟﻤﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز
ﺑﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ّ
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ.
ً
در دھﻪء أول ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﺪﯾﻨﻪءﻣﻨﻮره ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻋﺮﺻﻪھﺎ ﺷﺎھﺪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،اﺑﺘﺪاء ﺧﺎدم ﺣﺮﻣﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﻓﮫﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻤﯿﺘﻪء ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از وزﯾﺮان
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮأﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺣﺮم ﻧﺒﻮی ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪء وﯾﮋه داﯾﺮ ﻧﻤﻮد و
ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،اﻧﻘﻼب ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻃﺮح دو ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای را
ِ
داﺷﺖ ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی و دﯾﮕﺮی ﺑﺎزﺳﺎزی و زﯾﺒﺎﺳﺎزی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ.
در ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۱۴۰۵ﻗﻤﺮی ،ﺧﺎدم ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح
را اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻼ ﮐﺎر آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺤﻠﻪھﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ در
أﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﺠﺪ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﻪھﺎی ژرف و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺰرگ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻠﯽ در اﻗﺎﻣﻪء ﻧﻤﺎزھﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد
ُ
ﺑﺎ ﺗﻼشھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ،ﻧﻪ ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ.
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ﭘﯽﮔﯿﺮی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﺎھﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ،در دﻗﺖ
ﻋﻤﻞ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ و ﺧﺎدم ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۴۱۴ﻗﻤﺮی
آن را ﺑﺮای ﺑﮫﺮهﺑﺮداری اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪء ﺟﺪﯾﺪ ،ھﺸﺘﺎد و دو ھﺰار ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾ ِﻢ ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺰود.
ﺑﺎﻻی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻧﯿﺰ ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺰاران ﻧﻤﺎزﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
آن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽھﺎی دور ﺣﺮم ،ﻋﻼوه از ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮی
و وﺿﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻘﯿﻪ آن ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻓﺎﺻﻠﻪء ھﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺣﺮم ﻧﺒﻮی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﻠﺮﺳﺮدﮐﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
وﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺠﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﭘﺲ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺆﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زاﺋﺮان ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آرام و ﻗﻠﺒﯽ
ﻣﻄﻤﺌﻦ در آن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎزﺳﺎزی و زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻃﺮح در زﻣﻨﯿﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ دووﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در دﺳﺖ اﺟﺮا
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ آن زﯾﺮﺑﻨﺎﺳﺖ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ را ﺻﺤﻦھﺎ ،ﺟﺎدهھﺎ،
ﭘﯿﺎدهروھﺎ ،ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ و
دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻃﺮح اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎری آﻣﺎده
ُ
ﺑﮫﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام آن ﺻﺪھﺎ وﯾﻼ و أﺗﺎق ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺻﺪھﺎ ﻣﻐﺎزه و
ﻓﺮوﺷﮕﺎه را درﺑﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ُ
اﮐﻨﻮن ﺷﮫﺮ زﯾﺒﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ در ھﺮدو ﺑﻌﺪ ّ
درﺧﺸﺪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺪن و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪء اﻣﺮوزی ﻣﺠﮫﺰ ﮔﺮدﯾﺪه در ﺳﺎﯾﻪء ﺣﺮم ﻧﺒﻮی آﻣﺎده
اﺳﺖ از زاﺋﺮان و ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن
ﻋﺰﯾﺰش ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺒﺎب آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه آﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻃﺮحھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در رأس آن اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ
اﺳﻼم ،ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء ﻗﺮار دارد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و از ﻧﻮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﺌﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺎﺣﺖ
آن ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﺰده ھﺰار ) (۱۳۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽرﺳﺪ.
و اﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺪﯾﺪش ﯾﮏ ﯾﺎدﮔﺎر ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮫﻢ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دروازه ورودی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ذی اﻟﺤﻠﯿﻔﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﻧﺎم دارد ،ﺟﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎج از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ دﺳﺘﻮر ﺧﺎدم ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﮐﻠﯽ آن ﻧﻮدزار (۹۰۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻤﺎزﮔﺬار ﻇﺮﻓﯿﺖ
دارد.
در ﺿﻤﻦ ﺷﮫﺮداری ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎرکھﺎ و ﺑﻠﻮارھﺎ و آﺑﺸﺎرھﺎی ﺟﺎﻟﺐ
ﮐﻪ ھﻤﻪء اﯾﻦھﺎ ﺑﺮ زﯾﺒﺎی ﺷﮫﺮ اﻓﺰوده اﺳﺖ ،ﺗﺎ اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ و زاﺋﺮان ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و دﻟﯽ آرام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻋﺒﺎدات و ﭼﺸﯿﺪن ﺣﻼوت اﯾﻤﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن آن
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺھﺎی زﯾﺒﺎ و درﺧﺸﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪء ﻣﻨﻮره ﮐﻪ ﺗﺎرﻧﺦ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر
و ﻣﺒﺎدی اﯾﻤﺎﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺰرگ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻗﺎری ﻗﺮآن و ﭘﮋوھﺸﮕﺮ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرو و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﺎپ ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭼﺎپ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺎپ
ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ در زﻣﯿﻨﻪء ﭼﺎپ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن
زﻧﺪهء دﻧﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻧﻮار اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺗﺎ
ُ
ﮐﻨﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﻗﺮآنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه از
ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺠﺎوز اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره آن رﺳﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺪوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آن ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ
را ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﺜﻤﺎن ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦب ﺷﺎھﺪش ﺑﻮد در
ﺧﺎﻃﺮهھﺎ زﻧﺪه ﮐﻨﺪ.
رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن و ﺳﭙﺲ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم.
ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ! آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ و ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﺸﺎن
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﻮد ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ در دلھﺎﯾﻤﺎن
زﻧﺪه و ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻤﺎنص اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا! ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﮑﻪ را در دلھﺎﯾﻤﺎن ﺟﺎی دادی ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ
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َّ ُ َّ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ
ﺐ ِإﻴﻟْﻨﺎ ال َﻤ ِﺪﻳﻨﺔ ،ﻛ ُﺤﺒِّﻨﺎ َﻣﻜﺔ أ ْو
را ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺑﺪه و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن» .الﻠﻬﻢ ﺣﺒ
ً
ََ
أﺷ َّﺪ ﺣﺒّﺎ«.

ﺧﺪاﯾﺎ! اﯾﻦ دﻋﺎ را از ھﻤﻪﻣﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎر و ﯾﺎور ھﻤﻪء ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﺎد
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
اﻗﺘﺒﺎس و ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﯿﺪری

َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ
اﻵﺧ ِﺮ «.
ﺎ� َواﻴﻟَ ْﻮمِ
ِ
ا� ﻣﻦ آﻣﻦ ِﺑ ِ
ﺎﺟﺪ ِ
» ِإ�ﻤﺎ �ﻌﻤﺮ مﺴ ِ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص از ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ھﺠﺮت ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﻨﻮره رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻧﺼﺎر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ
ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ ،و ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﻟﺠﺎم ﺷﺘﺮ آﻧﺤﻀﺮت را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮد
ً
ﺑﮑﺸﺪ ،أﻣﺎ آﻧﺤﻀﺮت ﻣﮑﺮرا ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺷﺘﺮ را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ وی ﻣﺄﻣﻮر
اﺳﺖ در ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺷﺘﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ راھﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽداد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
در وﺳﻂ ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﯾﮏ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ﺧﺮﻣﺎ زاﻧﻮ زدز

اﯾﻦ زﻣﯿﻦ از دو ﺗﺎ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آن را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی را
در آن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر
ً
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﺰار
و ﺷﺼﺖ ) (۱۶۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ،آن زﻣﺎن ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺷﻤﺎل واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻌﺒﻪ در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﺣﯽ
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ دروازه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و دروازهای از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ھﻤﻪء
آﻧﮫﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص دﺳﺘﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ آن را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
دو ﻃﺮف ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ھﺰار و ﭼﮫﺎر و
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ﺻﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ) (۱۴۱۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ دو ھﺰار و
ﭼﮫﺎر ﺻﺪ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ) (۲۴۷۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﮥ دوم در ﻋﮫﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس در ﺳﺎل ھﻔﺪھﻢ ھﺠﺮی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﺠﺪ از ﻧﻮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺣﺪود ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ) (۱۴۰۰ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﮐﻠﯽ آن ﺑﻪ ﺳﻪ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ) (۳۵۷۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ُ
در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻪ ) (۲۹ھﺠﺮی ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎﺳﻨﮓ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻤﻮد و از ﺟﮫﺎت ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل و ﻣﻐﺮب  ۴۹۶ﻣﺘﺮ ﺑﻪ آن اﻓﺰود ﮐﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ھﺰار و ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ) (۴۰۷۱ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ۸۸ھﺠﺮی ﺧﻠﯿﻔﻪ أﻣﻮی وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺴﺠﺪ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﯾﺰس ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،از ﺟﮫﺎت ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب و
ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺠﺮهء ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮐﻪ در آن
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽص و دو ﯾﺎر ﺑﺎوﻓﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت اﺑﻮ ﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮس دﻓﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻘﯿﮥ
ﺣﺠﺮات ﻧﺒﻮی در اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮای أوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺮاب ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ راﺋﺞ اﻣﺮوزی ،و ﻣﻨﺎرهھﺎﯾﯽ ﺟﮫﺖ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن اذان ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺷﺶ ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ
) (۶۴۴۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل ﺻﺪوﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ) (۱۶۱ﻗﻤﺮی ﻣﮫﺪی ﺧﻠﯿﻔﻪء ﻋﺒﺎﺳﯽ دﺳﺘﻮر
داد ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﺷﻮد و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮔﺮدد .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﻮارھﺎﯾﺶ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ
و از ﺟﮫﺖ ﺷﻤﺎل ﺣﺪود  ۲۴۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ  ۸۸۹۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪ ،در ﺳﺎل  ۶۵۴ﻗﻤﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
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اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻓﺮاش ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮ زد دﭼﺎر آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﺎر ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ اول ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻧﺸﺪ.
در ﻗﺮن ﻧﮫﻢ ھﺠﺮی در ﻋﮫﺪ ﺳﻠﻄﺎن أﺷﺮف ﻗﺎﯾﺘﺒﺎی ﺑﻌﻀﯽ اﺟﺰاء ﻣﺴﺠﺪ
ّ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺑﺮ أﺛﺮ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎرۀ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺠﺪ را
ُ
ھﺪف ﮔﺮﻓﺖ آﺗﺶﺳﻮزی ﻣﺨﻮﻓﯽ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻠﻌﯿﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن
اﺷﺮف ﻗﺎﯾﺘﺒﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻃﺮف ﺷﺮق  ۱۲۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ) (۹۰۱۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪ.
در ﻋﮫﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۲۶۵ﻗﻤﺮی ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۲۹۳ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ده ھﺰار و
ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﻪ ) (۱۰۳۳ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﻗﻤﺮی ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺳﻌﻮد دﯾﻮارھﺎ و
رواقھﺎی ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺪود  ۶۴۲۰ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻠﯽ آن ﺑﻪ ۱۶۳۲۷ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎوﺟﻮد اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻌﻮدیھﺎ ،ھﻨﻮزھﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
داﺷﺖ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد زاﺋﺮان ھﺮ ﺳﺎل رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ً
اﻟﻌﺰﯾﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻗﻤﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺠﺪدا ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﺪ ،ﻟﺬا
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی واﻗﻊ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اﺧﺘﺼﺎص داد ﮐﻪ ﺑﺎ
ً
ﻧﺼﺐﮐﺮدن ﺑﻠﻨﺪ ُ
ﮔﻮ ،ﭼﺘﺮھﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﻨﮑﻪھﺎی ﺳﻘﻔﯽ ﻋﻤﻼ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای
ﻧﻤﺎز آﻣﺎده ﺷﺪ.
در ھﯿﺠﺪھﻢ  ۱۸رﺟﺐ  ۱۳۹۷ﻗﻤﺮی ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺳﻌﻮد
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺣﺮم ﻧﺒﻮی واﻗﻊ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ زاﺋﺮان و
ﻧﻤﺎزﮔﺬاران اﺧﺘﺼﺎص داد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ﺑﻘﯿﮥ ﺑﺮای ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏ
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی زوار آﻣﺎده ﺷﺪ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ  ۴۳۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد.
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در ﺳﺎل  ۱۴۰۵ﻗﻤﺮی ﺧﺎدم ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﻓﮫﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
دﺳﺘﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ
اﻧﻘﻼب ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﺎھﺰاده ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار
وﻗﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره آﻏﺎز ﺷﺪ ،و  ۹ﺳﺎل ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ۸۲۰۰۰ ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ) (۹۸۳۲۷ﻧﻮد و ھﺸﺖ ھﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
رﺳﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺻﺤﻦھﺎ ،ﺣﻤﺎمھﺎ ،وﺿﻮءﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ
در اﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺑﻪ
) (۴۰۰۳۲۷ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ھﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪ.
اﺧﯿﺮا در ﻋﮫﺪ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪأی ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﻌﺪھﺎ اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﯿﺪری ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره
ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺞ  ۱۴۳۰ھـ ق
آذرﻣﺎه  ۸۸ﺷﻤﺴﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﻮر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره
ﺗﮫﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ :ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺎت ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﯿﺪری
 ۱۴۳۰ﻫ ق

۹-۸ـ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره در ﻋﺼﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی .ﻧﺎم ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ
وﻧﺤﻮه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ در آن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۱-۱۰ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺎھﻮارهای از ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره و ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن دو واﻗﻊ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ راه و اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﯽص در ﺳﻔﺮ ھﺠﺮت از آﻧﮫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۳ -۱۲ﺗﺼﻮﯾﺮ ذھﻨﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ھﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ آﻧﮑﻪ ﺣﺠﺮه
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪل در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
۱۵-۱۴ـ ﻣﻨﻈﺮهای ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره از ﺳﺎل )(۱۳۲۵ﻫ ق ـ
) (۱۹۰۸م .و ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﻮارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﺣﺎﻃﻪ
ﻣﯽﮐﺮده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
 -۱۷ -۱۶در ﺳﺎل ) (۱۳۲۵ھـ ق (۱۹۰۸) -م.
 -۱۹-۱۸ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره از ﺳﺎل ) (۱۳۵۷ھـ ق (۱۹۳۲) -م و ﺑﺨﺸﯽ از
دﯾﻮار اول آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن آن را در
ﺳﺎل ) (۹۳۹ھـ ق (۱۵۳۲) -م ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد.
 -۲۰ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی  -ﺑﺎم ﺑﻨﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ.
 -۲۱ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﯿﻨﯿﻪ  -ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﻨﻮره اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﻣﻨﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎب اﻟﺴﻼم در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﻣﻨﺘﮫﯽ
ﻣﯽﺷﺪ.
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 -۲۳-۲۲ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮارهای دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۵-۲۴ﻣﻨﻈﺮهای ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره  -ﻋﮑﺲ از ﻓﻀﺎ.
 -۲۷-۲۶ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﻣﻨﻈﺮهای از ﺧﺎرج اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از زاوﯾﻪ
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۹-۲۸ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﻼمدادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﯽص و دو ﯾﺎر ﺑﺎوﻓﺎﯾﺸﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقب ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ.
 -۳۰ﺑﺨﺸﯽ از روﺿﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ و ﻣﺤﺮاب را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﯽص در آﻧﺠﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪش اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -۳۱ﻣﺤﺮاب ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺮاب ﺣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﺷﺮﯾﻒ از ﻏﺮب ﻧﺰد
ﺳﺘﻮن ﺳﻮم واﻗﻊ اﺳﺖ .ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺮاب ) (۸۶۰ھـ ق اﺳﺖ.
 -۳۲ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی.
 -۳۳ﺑﺨﺸﯽ از روﺿﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ  -ﻣﻨﺒﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮ در ﺟﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳۵ -۳۴ﺑﺨﺸﯽ از رواقھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی.
۳۷ -۳۶ـ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻗﺒﻪھﺎی ﻣﺘﺤﺮک و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت آن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻠﮏ ﻓﮫﺪ./
 -۳۹-۳۸ﺻﺤﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﺟﺘﺮھﺎی زﯾﺒﺎی
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۱-۴۰ﺟﻨﻮب ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪھﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۳-۴۲ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی  -ﺟﻨﻮب ﺷﺮق.
 -۴۵-۴۴ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی  -ﺟﻨﻮب ﻏﺮب.
۴۷-۴۶ـ ﻣﻨﻈﺮهای ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﺎل
) (۱۴۰۶ھـ ق (۱۹۸۶) -م.
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 -۴۸ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء از داﺧﻞ ﻣﻨﺒﺮ و ﻣﺤﺮاب را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﺎت
ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴۹ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء ﻣﻨﻈﺮهای ﺷﺒﺎﻧﻪ.
 -۵۱-۵۰ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء از داﺧﻞ رواقھﺎی وﺳﯿﻊ و ﭼﺘﺮھﺎی ﺻﺤﻦ داﺧﻠﯽ
را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻧﮥ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵۳-۵۲ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء از داﺧﻞ زﯾﺒﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد.
 -۵۵-۵۴ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اﺻﻠﯽ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﯽص ﺗﺎ ﮐﻨﻮن رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ھﺰار ﺻﺤﺎﺑﻪ در اﯾﻦ
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن دﻓﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -۵۷-۵۶ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ  -ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن در آن داﻧﻪ ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ.
 -۵۹-۵۸ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮫﺪای اﺣﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺪای اﺣﺪ و در رأسﺷﺎن
ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐس و ﮐﻮه اﺣﺪ و ﮐﻮه رﻣﺎة )ﺗﯿﺮاﻧﺪازان( را در
ﺑﺮدارد.
 -۶۱-۶۰ﮐﻮه ﻋﯿﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﻮه رﻣﺎة )ﯾﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان( ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص در ﻏﺰوه اﺣﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺑﺮ آن ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻮه ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۸۰ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و
 ۴۰ﻣﺘﺮ ﻋﺮض دارد و روﺑﺮوی ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺷﮫﺪاء اﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۶۳-۶۲ﮐﻮه اﺣﺪ ،ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮه در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
 -۶۵-۶۴ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻮه اﺣﺪ و درهای را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص در اﺛﻨﺎی ﻏﺰوه اﺣﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 -۶۷-۶۶ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎدم ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﻣﻠﮏ
ﻓﮫﺪ رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ.
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 -۶۹-۶۸ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﻠﺘﯿﻦ  -ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﺧﺰرﺟﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی
واﻗﻊ اﺳﺖ.
 -۷۱-۷۰ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﻠﺘﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
 -۷۳-۷۲ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء ﻣﻨﻈﺮهای ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺧﺎرج.
 -۷۵-۷۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺘﺢ  -ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮه ﺳﻠﻊ واﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺘﺢ و ﻣﺴﺎﺟﺪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ رواﯾﺎت در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ در اﺛﻨﺎی ﻏﺰوه در آن ﺳﻨﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﺛﻨﺎی
ﻏﺰوه اﺣﺰاب ﺧﯿﻤﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص در آﻧﺠﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۷۷-۷۶ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺘﺢ  -در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻏﺰوه اﺣﺰاب ﺧﯿﻤﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص
در آن ﻧﺼﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۷۹-۷۸ﮐﻮه ﺳﻠﻊ – ﻣﻨﻈﺮهای از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﻪ اﻣﺘﺪاد ﮐﻮه را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ.
 -۸۱-۸۰ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ  -در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﻮف از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺰرج واﻗﻊ ﺑﻮد.
 -۸۳-۸۲ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﻣﻨﻈﺮهای ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺧﺎرج.
 -۸۵-۸۴ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ  -ﻣﺴﺠﺪ اﺟﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص در ﻣﺪﯾﻨﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
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 -۸۷-۸۶ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﻣﺮﻗﺪ ﺷﺮﯾﻒ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص و دو ﯾﺎر ﺑﺎوﻓﺎﯾﺸﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ
ﻓﺎروقل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۸۹-۸۸ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺠﺪه ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻮذر  -در ﯾﮑﯽ از ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص در آن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
 -۹۱-۹۰ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﻘﺎت )ذو اﻟﺤﻠﯿﻔﻪ( ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و زاﺋﺮان ﺑﺮای ادای
ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه از اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻋﺎزم ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
 -۹۳-۹۲ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی  -ﯾﮏ ﮔﻮھﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد.
 -۹۵-۹۴ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس  -اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﯾﮑﯽ از
ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص در آن ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -۹۷-۹۶اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻐﻤﺎﻣﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،اﯾﻦ دو ﻣﺴﺠﺪ در اﻣﺎﮐﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﻧﺪﮐﯽ دورﺗﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی از ﻃﺮف ﻏﺮب ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۹۹-۹۸ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﺪﮔﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۰۱-۱۰۰ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس  -در ﯾﮑﯽ از ﺟﺎھﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص در آن ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۱۰۳-۱۰۲ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻣﻨﻈﺮهای ﻋﻤﻮﻣﯽ.
 -۱۰۵-۱۰۴ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻐﻤﺎﻣﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﯽص در آن ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۱۰۷-۱۰۶ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﮫﻮر و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره
)ﮐﻪ در ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ از آن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ .(۱۰۸
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 -۱۰۹-۱۰۸ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻌﻨﺒﺮﯾﻪ ،در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻗﻄﺎر ﺣﺠﺎز را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
 -۱۱۱-۱۱۰ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺣﺠﺎز ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۱۱۳-۱۱۲ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻗﻄﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ آھﻦ ﺣﺠﺎز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده
اﺳﺖ.
 -۱۱۵-۱۱۴ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﺟﻨﻮب ﻏﺮب.
 -۱۱۷-۱۱۶وادی ﻋﻘﯿﻖ  -وادی ﻣﺒﺎرک ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ وادیھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص در ﻣﻮرد اﯾﻦ
َّ ْ َ َ
ْ َ ِّ َ َ َ َ ِّ
َ َ
ََ
الﻮادي ُ
الﻤﺒَ َ
ﺎر ِك«
آت ِﻣﻦ ر�� ،ﻘﺎل :ﺻﻞ ِﻲﻓ ﻫﺬا َ ِ
وادی ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :أﺗ ِﺎ� الﻠﻴﻠﺔ ٍ
دﯾﺸﺐ ﻗﺎﺻﺪی از ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرم آﻣﺪ وﻓﺮﻣﻮد :در اﯾﻦ وادی ﻣﺒﺎرک ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان.
 -۱۱۹-۱۱۸ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی از وادی ﻋﻘﯿﻖ در اﻧﺘﮫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮه »ﻋﯿﺮ«
را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻋﯿﺮ ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽص آن را از ﻃﺮف
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺣﺪ ﺣﺮم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
 -۱۲۱-۱۲۰ﺑﺎغ ﺳﻘﯿﻔﮥ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪة .اﯾﻦ ﺑﺎغ در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﻣﻌﻈﻢص ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -۱۲۳-۱۲۲ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺮه ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره  -ﺣﺮة :ﺳﻨﮓھﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺳﯿﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۱۲۵-۱۲۴ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﺼﺮ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﺮھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ اﻣﻮی در ﮐﻨﺎره وادی ﻋﻘﯿﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ.
 -۱۲۷-۱۲۶ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺒﺎﻧﻪ و زﯾﺒﺎ.
 -۱۲۹-۱۲۸ﺑﺨﺸﯽ از ھﺘﻞھﺎ و ﺑﺮجھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی.
 -۱۳۱-۱۳۰وﺳﻌﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﻮر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره

٢٥

 -۱۳۳-۱۳۲وﺳﻌﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﺳﺖ.
 -۱۳۵-۱۳۴اﺧﯿﺮا ﭼﻨﺪ ﭘﻞ و ﺗﻮﻧﻞ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
وﺳﻌﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ.
 -۱۳۷-۱۳۶ﺗﻨﻮع ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎز
زاﺋﺮان.
 -۱۳۹-۱۳۸ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
 -۱۴۱-۱۴۰ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﻣﻨﻈﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺧﺎرج.
 -۱۴۳-۱۴۲ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
 -۱۴۵-۱۴۴از ﺑﺎغھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
 -۱۴۷-۱۴۶از ﺑﺎغھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
 -۱۴۹-۱۴۸ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺧﺎدم ﺣﺮﻣﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﻓﮫﺪ رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ.
 -۱۵۱-۱۵۰ﻣﻨﻈﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﮫﺮ ﺑﺪر ،ﻏﺰوه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪر ﮐﻪ در ﺳﺎل
دوم ھﺠﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽص و ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﮔﺮاﻣﯽش را ﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯿﺪ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ.
 ۱۵۳-۱۵۲اﻟﻌﺪوة اﻟﺪﻧﯿﺎ )ﺳﻮرهء اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  - (۴۲ﮐﺜﯿﺐ اﻟﺤﻨﺎن ) -ﺗﭙﻪ
رﯾﮓ ﻧﺮم( ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮔﺮاﻣﯽص و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻏﺰوه ﺑﺪر در آن ﺧﯿﻤﻪ
زدﻧﺪ.
 -۱۵۵-۱۵۴ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻏﺰوه ﺑﺪر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺮﯾﺶ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
 -۱۵۷-۱۵۶ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی  -ﻣﻨﻈﺮی ﺷﺒﺎﻧﻪ.

