توجيه احلاج واملعتمر لزيارة املعارض الرتاثية فى املدينة املنورة
حممد احلسن هنب ،قسم الدراسات االسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة البحر األمحر
مستخلص

هدفت الدراسة إىل تعريف احلاج واملعتمر باملعارض الرتاثية  ،وتزويده بالتوجيهات اليت حيتاج إليها أثناء زيارته
للمعارض أو غريها من أماكن الزيارة يف املدينة املنورة  ،واتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي  ،وتبلورت مشكلة
الدراسة يف قصور غري مقصود من بعثات احلج والوكاالت السودانية يف توجيه احلجاج واملعتمرين السودانيني لزيارة
هذه املعارض و إبراز دور تلك املعارض اليت أُنشأت لتقوية اجلوانب الروحية واإلميانية للحجاج واملعتمرين والزوار،
ومن أهم تلك املعارض اليت ستتناوهلا الدراسة ،معرض أمساء اهلل احلسنى  ،ومعرض القرآن الكريم  ،ومعرض
حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،باإلضافة إىل آداب زيارة املدينة عموماً  ،وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها أن
احلاج واملعتمر عند زيارته لتلك املعارض سيقف على الرتاث اإلسالمي العظيم وسيزداد إمياناً على إميانه  ،كما أن
زيارة املدينة ستجلب له الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية .
الكلمات املفتاحية  :معرض  ،أمساء اهلل احلسنى  ،القرآن ،حممد ،املدينة.
Abstract
This study aims at identifying the pilgrim and mutamirin to the Islamic heritage
exhibitions and providing item with the needed instructions while visiting the
exhibitions or other places in Medina. The researcher used the descriptive and
analytical method. the study problem is crystallized in the in national in sufficiency
of hajj missions and high lighting the vole of the exhibitions to stray then the spiritual
aspects of the pilgrim and al muetamirin. Some of the significant exhibitions; the
reawrical names of Allah, the holly Quran exhibitions; Mohammed exhibition
(pbuh). tradition to that the visiting of Medina in general . the study findings are
the pilgrim and Motamirin benefit from their visiting the exhibition to familiar whiz
Islamic great heritage and civilization as well as well as visiting of Medina bring
them a sense of security and self – satisfaction.
Key words: Exhibition , Mohammed (pbuh) , Medina , Holly Quran .
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املقدمــة:
احلمد هلل الذى هدانا لإلميان ،والصالة
والسالم على حممد وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،حيتاج احلجاج
واملعتمرين والزوار لربامج توعوية وحماضرات
حتى يؤدوا مناسكهم على الوجه الصحيح،فزيارة
املعارض فى املدينة تكتسب أهميتها فى أنها تزود
احلاج واملعتمر باملعارف الرتاثية.
مشكـلة الدراسـة :
على الرغم من الفوائد اإلميانية واآلثار اإلجيابية
امللموسة لزيارة املعارض فإن نظرة متفحصة
تظهر لك بوضوح
لواقع بعثة احلج السودانيةِ ،
بعض القصور منها على سبيل املثال ،أن برامج
توعية احلجاج التابعة لبعثات احلج السودانية
وكذالك برامج التوعية لوكاالت العمرة مل
تشمل حتى اآلن توجيه احلجاج واملعتمرين
لزيارة املعارض ،و جاءت هذه الورقة ملعاجلة
هذا القصور الذى مل يكن مقصودا ،وهنا جيب
التنبيه أن زيارة املعارض ليست من متطلبات
احلج أوالعمرة؛ بل هي من قبيل السياحة
اإلسالمية والوقوف على تراثنا اإلسالمي  ،وآمل
أن تكون هذه املشاركة املتواضعة إضافة لربامج
توعية احلجاج واملعتمرين .تكمن مشكلة الدراسة
يف التساؤل االتى:
ما هي الفوائد اإلميانية اليت يكتسبها احلاج
واملعتمر من زيارة تلك املعارض ؟
أهــداف الدراسـة:
 .1توعية احلاج واملعتمر والزائر من الناحية
اإلميانية .
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 .2إتاحة الفرصة ملسئوىل احلج والعمرة
لتدارك القصور .
 .3تذكري احلاج واملعتمر بزيارة تلك املعارض.
 .4مراعات آداب زيارة املدينة املنورة.
منهـج الدراسـة:
يعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج
اإلستقرائي واإلستنباطى على النحو اآلتى:
 .1املقدمة املوجزة عن املوضوع املتحدث عنه.
 .2اإلشارة إىل أهمية زيارة املعارض الرتاثية.
 .3ذكر بعض املالحظات من خالل التجربة.
 .4التقليل من النقول واإلستشهاد باألدلة
حرصاً على اإلجياز .
 .5عزواآليات القرآنية ،بذكر إسم السورة
ورقم اآلية فى قائمة املصادر.
 .6ختريج اآلحاديث النبوية خترجياً موجزا،
بذكر من أخرجه يف قائمة املصادر.
أهميـة الدراسة وسبب اإلختيـار :
ال شك أن للموضوع أهمية ،وهو وإن مل يكن
شرطاً من شروط احلج أو العمرة لكنه ذو فائدة
لزوار املدينة خاصة من الناحية اإلميانية ؛ ألنه
ميكن للزوار الوقوف على أشياء تقابلهم أول
مرة يف حياتهم  ،وألهمية تلك املعارض وضعت
السلطات هناك املعارض األربعة فى ساحات
املسجد النبوي الشريف ،وكان إختيار املوضوع
لتلك األهمية ،وللمشاركة بكتابة متواضعة
ملسئوىل احلج والعمرة فى بالدى.
الدراسـات السابقة:
مل أقف على دراسات سابقة هلذا املوضوع؛
لكن أكرمنى اهلل -عز وجل -بزيارة املدينة
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املنورة يف عمرة رمضان 2017م ،وخرجت
من تلك الزيارة بفائدة مل أتوقعها حيث
أتيحت لي فرصة التعرف بتلك املعارض،
ونقلت ما شاهدته لطلبتى وأحبيت فى شكل
دروس وحماضرات .ثم حتولت تلك الدروس
واحملاضرات إىل هذه الدراسة.
تعرف أوال على مسجد رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم :
املسجد النبوي هو أكرب مسجد يف العامل ،يقدم
دوره ،ورسالته للمجتمع وذالك بعد املسجد
احلرام مبكة املكرمة،
وهذه بعض األنشطة الدعوية التى يقدمها
للزوار واملصلني على مدار الساعة.
 .1حلقات حتفيظ القرآن الكريم جبميع الروايات .
 .2قراءة القرآن منفردا.
 .3حلقات الدروس واحملاضرات العلمية
املتنوعة وبعدة لغات .
 .4مواقع االفتاء.
 .5مكتبة املسجد النبوي وتقع يف اجلهة الغربية
من سطح املسجد السلم الكهربائي.
 .6قسم املخطوطات ويقع داخل املسجد بباب
عثمان بن عفان .
 .7املكتبة الرقمية وتقع يف اجلهه الشمالبة باب
رقم (. )17
 .8مشروع تعلم من املسجد النبوى الشريف
من كل مكان يف العامل .
 .9عدد ابواب املسجد يقدر بنحو ()100
باب ،مع العلم بأننى علمت بهذه املعلومات أثناء
تواجدي هناك.
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املدينة املنورة يف القرآن الكريم:
فضائل املدينة املنورة كثرية جداً ال تكاد
حتصى ،وقد أثنى عليها رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وبني فضلها يف كثري من األحاديث
حتى بلغ عدد األحاديث الواردة الصحيحة
واحلسنة ( )133حديث [.]1
ومن أراد أن يعرف املدينة املنورة فى السنة
التبوية فعليه بقراءة كتاب (األحاديث الواردة
يف فضائل املدينة املنورة) للدكتور  :صاحل بن
جابر ،والكتاب موجود فى النت بصيغة .bdf
ولكن سوف أحتدث هنا عن املدينة من خالل
القرآن وذلك جبمع اآليات القرآنية التى
تتحدث عن هذا املوضوع حبكم ختصصى
يف التفسري وعلوم القرآن وهذا ما يسمى عند
العلماء (بالتفسري املوضوعي)
للمدينة عدة أمساء يف القران الكريم :
 .1املدينة  :وهي اإلسم الذى مسيت به بعد
اهلجرة ،ورد هذا اإلسم يف اآليات اآلتية فى
كتاب اهلل قال تعاىل :
لأَْ
َ
اب) [.]2
( َما َكا َن لأِ ْه ِل المَْ ِدي َن ِة َو َم ْن َح ْولهَُ ْم ِم َن ا ْع َر ِ
و قال اهلل تعاىل(َ :يقُولُو َن لَئِ ْن َر َج ْع َنا إِلىَ
المَْ ِدي َن ِة ) [.]3
 .2يثرب  :وهو امسها القديم يف اجلاهلية ذكر
يف القر آن الكريم يف قوله تعاىل :
( َوإِ ْذ َقالَ ْت َطائِ َف ٌة ِم ْن ُه ْم يَا أَ ْه َل يَثْ ِر َب) ]4[ .
 .3الدار واالميان  :قال اهلل تعاىل :
ميا َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم) []5
( َوالَّ ِذي َن تَبَ َّو ُءوا َّ
الدا َر َوالإِْ َ
زيارة املدينـة املنــورة
أوال  :منزلة هذه الزيارة:
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الزيارة ليست فرضا عليك لكنها فض ُل ُ من
اهلل ساقه إليك ،وإن مقدمك إىل املدينة
املنورة على ساكنها أفضل الصالة والتسليم،
وفضل الصالة يف مسجده صلى اهلل عليه
وسلم ،وشرف السالم على سيد اخللق ،وعلى
صاحبيه الصديق والفاروق رضي اهلل عنهما؛
هلي من أعظم القربات وأفضل الطاعات
بإتفاق املسلمني ،سواء كانت مع رحلة احلج
أوكانت يف رحلة مستقلة ،وينفق فيها الكثري
واليسري من املال  ،كما قال صلى اهلل عليه
وسلم  (:ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد:
املسجد احلرام ومسجدى هذا واملسجد
األقصى ) []6
ثانياً  :ما هي آداب تلك الزيارة التى حتقق بها
أهدافك وتصل إىل غايتك ؟
وفيما يلى أهم تلك االداب :
بعد وصولك املدينة ،هل تقصد املسجد النبوي
للسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أم تقصد الفندق أو مكان إقامتك لتؤمن
متاعك وتصلح من شأنك بعد طول سفر ؟
لقد حدث هذا وهذا من وفد عبد القيس اىل
املدينة سنة تسع عام الوفود فى خرب طويل
فيما حتكيه كتب السري.
عند دخولك املسجد النبوى :فإذا وصلت
إىل باب املسجد ،فإن السنة أن تقدم رجلك
اليمنى ،وتقول :بسم اهلل والصالة والسالم
على رسول اهلل اللهم اغفر ىل ذنوبي وافتح
ىل أبواب رمحتك «.
وإذا خرجت من املسجد قدم رجلك اليسرى
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وقل  « :بسم اهلل والصالة والسالم على رسول
اهلل اللهم اغفر ىل ذنوبي وأفتح ىل أبواب
فضلك [.]7
بعد الدخول إىل املسجد تأتى بتحية املسجد  :عم ًال
بقوله صلى اهلل عليه وسلم «( :إذا دخل أحدكم
املسجد فلريكـع ركعتني قبل أن جيلس) [.]8
أيهما أوال حتية املسجد أم السالم على النبى
صلى اهلل عليه وسلم ؟
أكد العلماء أن حتية املسجد قبل السالم على
النبى صلى اهلل عليه وسلم ؛ ألن حتية املسجد حق
هلل تعاىل ،والسالم على النبى حق للنبى صلى
اهلل عليه وسلم ،وحق اهلل مقدم على حق غريه .
أين يصلى حتية املسجد ؟
كل احلجاج واملعتمرين والزوار تدفعهم الرغبة
إلي أداء حتية املسجد يف الروضة املطهرة ؛
فإن كانت خالية فال مانع  ،أما إذا كانت
مزدمحة فال ينبغي أن يزاحم عليها  ،وليصلى
حتية املسجد يف أي مكان .
فإذا صلّى الزائر حتية املسجد ذهب بسكنيه
ووقار للسالم على أشرف خلق اهلل سيدنا حممد
صلى اهلل عليه وسلم وعلى صاحبيه الكرميني
ملتزماً آداب الزيارة على النحو التاىل :
أين وكيف يقف للسالم على رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ؟
أما أين يقف فليقف مستقب ً
ال احلجرة الشريفة
مقابل اللوحة املكتوبة عليها (هنا السالم على
رسول اهلل ) فإذا كان الزحام شديد فاليؤخر
اىل ساعة أقل إزدحاما.
أما كيف يقف؟ فيقف ويستحضر يف قلبه عظمة
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الرسول صلى اهلل عليه وسلم وحضور القلب
مهم يف كل حمطات رحلة احلج والعمرة،
خاصة يف هذه الوقفة.
ماذا يقول يف السالم على رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم؟ فيقول :السالم عليك يارسول اهلل
ورمحة اهلل وبركاته ،أشهد أنك بلغت الرسالة،
وأديت األمانة ،ونصحت األمة ،وجاهدت يف
اهلل حق جهاده ،جزاك اهلل عن أمتك خري
اجلزاء ،اللهم آته الوسيلة والدرجة الرفيعه يف
اجلنة وابعثه اللهم املقام احملمود الذى وعدته
إنك ال ختلف امليعاد .
السالم على أبي بكر رضى اهلل عنه ثم ينتقل
إىل اليمنى ويقف أمام اللوحة املكتوب عليها
(هناالسالم علي أبي بكر) وينتفل إلي اليمني
ويسلم علي عمر رضي اهلل عنه ويقف قبالة
اللوحة املكتوب عليها (هنا السالم علي عمر).
بعض أخطاء احلجاج والزوار:
البعض قد تدفعه العاطفة لفعل ما ال جيوز فعله،
فعاطفة املسلم يفرتض أن تكون متبعة ال مبتدعة
وقد ذم اهلل من اختذ إهله هواه قائداً له ،
فقال( :أَ َرأَ ْي َت َم ِن اتخَّ َ َذ إِلهََ ُه َه َواهُ) []9
وهذه نصائح لتجنب تلك االخطاء:
 .1عدم رفع الصوت عند السالم على رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
 .2عدم إستقبال احلجرة عند الدعاء .
 .3عدم التمسح باجلدران واملنرب واألبواب
إلتماساً للربكة.
 .4املزامحة عند السالم أو يف الروضة أو عند
احملاريب .
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 .5عدم املباالة باملرور بني يدى املصلى.
 .6تقطيع الصفوف يف اجلماعة .
 .7ختطى الرقاب .
 .8اجللوس يف مداخل املسجد النبوى .
أماكن أخرى لزيارة غري املسجد النبوي:
 .1أهل البقيع  :والبقيع هي مقربة أهل املدينة
منذ زمن النبى صلى اهلل عليه وسلم إىل يومنا
هذا وفيها اآلالف من الصحابة والتاابعني،
وقد جاء يف فضلها وفضل زيارتها والسالم
على أهلها أحاديث عدة.
 .2زيارة .شهداء أحد  :جاء عند البيقهي
أنه صلى اهلل عليه وسلم أتاهم فقال ( :اللهم
إنى عبدك ونبيك يشهد أن هؤالء شهداء وأنهم
من زارهم أو سلم عليهم إىل يوم القيامة ردوا
عليه السالم )[.]10
(سلاَ ٌم
وكان صلى اهلل عليه وسلم يقول َ :
َعلَْي ُك ْم بمِ َا َصبرَ ْ مُْ
ار ) []11
ت َف ِن ْع َم ُع ْقبَى َّ
الد ِ
 .3مسجد قباء  :من أهم مآثر املدينة
املنورة بعد املسجد النبوي مسجد قباء ذلك
املسجد[ ]12الذى كان سبب نزول قوله تعاىل:
( لاَ تَ ُق ْم ِفي ِه أَبَ ًدا لمََ ْس ِج ٌد أُ ِّس َس َعلَى التَّ ْق َوى ِم ْن
أََّو ِل يَ ْوم ) [.]13
قال عليه الصالة والسالم (:من صلى فى
مسجد قباء كان له عدل عمرة) [.]14
تنبيهات عامة للزوار واملصلني:
 .1جتنب املواقع املزدمحة وبادر باحلضور
للمسجد يف أوقات مبكرة قبل الصلوات.
 .2اإلنتظار بعد أداء الصالة قليال حتى خيف
الزحام يف خمارج املسجد.
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 .3اتباع إرشادات مراقيب املمرات فهم
جيتهدون إلبقاء املمرات خالية من جلوس
املصلني لتسهيل حركتهم واستخدامها يف
احلاالت الطارئة.
 .4جتنب زيارة قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم
يف أوقات الزحام.
 .5يف حالة امتالء املسجد ميكن الصعود
للسطح.
 .6اإلنتباه إىل إرشادات حماذاة اإلمام حتى
ال تبطل الصالة.
 .7اإلنتباه بعدم املرور يف املواقع اليت يتم
تنظيفها أو غسلها واليت تكون حماطة بأشرطة
حتذيرية.
 .8مينع اصطحاب املأكوالت واحلقائب وغريها إىل
املسجدالنبوى  ،ومينع التصوير يف املسجد وساحاته.
 .9مينع التسول واالفرتاش والبيع والتدخني يف
املسجد وساحاته ومرافقه.
 .10مينع الكتابة على األبواب واجلدران يف
املسجد وساحاته.
 .11احرص على وضع األحذية يف الدواليب
املخصصة هلا وحدد موقع الدوالب ورقمه
ليسهل عليك الرجوع إليه بعد الصالة أو
الزيارة ،وجتنب محل احلذاء يف املواقع
املزدمحة وخاصة يف الروضة الشريفة وأمام
قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وجتنب ترك
احلذاء على األرض يف مداخل أبواب املسجد ملا
تسببه من أذى للمارة.
 .12جتنب وضع األحذية فوق فتحات التكييف
اليت على قواعد أعمدة املسجد ملا تسببه من
12
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تلوث اهلواء .
 .13إذا رغبت االعتكاف يف رمضان فتعرف على
تعليمات االعتكاف لدى إدارة األبواب الكائنة
يف باب  7واحرص على إتباعها ملا يف ذلك من
إتباع آلداب املسجد وحتقيقا للمصلحة العامة.
 .14استفد من صناديق األمانات لوضع
مقتنياتك اخلاصة دون محلها إىل داخل
املسجد واحتمال فقدها أو نسيانها.
 .15إذا فقدت حذاءك خالل النهار صيفاً فال
متش على الرخام احلار وأبلغ مراقب الباب
لتزويدك حبذاء جمانا [. ]15
معرض امساء اهلل احلسنى :
معرض أمساء اهلل احلسنى باإلجنليزية
«The Beautiful Names of Allah
 :»Exhibitionهو معرض دائم مقام يف
املدينة املنورة غرب املسجد النبوي مشال
معرض حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم مت افتتاحه يف مطلع عام  2014مبساحة
 2000م ،2تنظمه شركة مسايا القابضة ،ويعد
املعرض مثرة من مثار مشروع أمساء اهلل
احلسنى الذى يهدف إىل التعرف باهلل جل
وعال ،وتوحيده ،وعبادته ،وربط الناس بربهم
وخالقهم ليعبدوه مبا يستحق من اإلجالل
والتعظيم  ،و يقدم املعرض عرضا ألمساء اهلل
احلسنى ،ويدعوا زواره إىل التأمل والتفكر يف
أمسائه سبحانه ،عرب منظومة من اللوحات
وتقنيات العرض احلديثة لتعزز اإلميان باهلل
تبارك وتعاىل ،وجتعل الزائر ينطق بتسبيحه
ومتجيده  .جتاوز عدد زوار املعرض يف نسخه
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املتعددة مئات اآلالف من الزوار من بداية
افتتاحه حتى االن  .وقد تنوعت جنسيات زواره
إىل أكثر من  100جنسية يتحدثون بأكثر من
 35لغة خمتلفة .]16[.
لغــة املعرض  :اللغة العربية هي لغة املعرض
األساسية ،ونظراً لكون زوار معرض أمساء اهلل
احلسنى يف املدينة املنورة -شرفها اهلل -ناطقني
بلغات عدة ،يوجد أيضا اللغة اإلجنليزية كلغة
ثانية للمعرض ،و يوجد كذلك مرشدين للغات
احلية األخرى فى العامل.
قاعات املعرض  :حيتوي هذا املعرض على عدد
من القاعات:
 .1قاعة االستقبال :يتم استقبال الزوار يف هذه
القاعة والرتحيب بهم ،ثم تفوجيهم حبسب
األعداد وطبيعة الزوار.
 .2قاعة التعريف باملعرض :هي القاعة الثانية
بعد قاعة االستقبال ،حتتوى هذه القاعة
على مقدمات مهمة عن األمساء احلسنى،
و يعرض يف هذه القاعة ،اجملموعة الشمسية
اليت متثل إحدى خملوقات اهلل تعالي يف هذا
الكون الفسيح ،وهي تشكل شيئا صغريا أمام
اجملموعات األخرى.
 .3قاعة أمساء اهلل احلسنى اليت تورث احملبة
واحلياء :هذه القاعة تعرف الزوار على أكثر
األمساء اليت تورث احملبة واحلياء من اهلل.
 .4قاعة أمساء اهلل احلسنى اليت تورث
اخلوف واخلشية من اهلل :يعرض هذا اجلناح
ابرز أمساء اهلل احلسنى اليت تورث اخلوف
واخلشية من اهلل ،حيث يتعمق هذا األثر يف
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القلب والنفس ،ومن مجلة ما دلت عليه هذه
األمساء :إحصاء اهلل الدقيق ،وعلمه بأفعال
عباده الباطنة والظاهرة ،وإحاطته خبلقه
وأفعاهلم ،ودقائق الكون ،وحلمه وقدرته
وجربوته ،وشدة عذابه ملن عصاه ،وأليم أخذه
ملن حل عليهم العقاب بعدله .بهذه القاعة يوجد
العديد من التقنيات احلديثة والعروض املرئية،
وأساليب الشرح اجلمالية اليت توضح معاني
هذه األمساء وأثرها على االنسان .
 .5قاعة التعظيم واإلجالل :تعرض هذه القاعة
جمموعة من أمساء اهلل احلسنى اليت تدل على
عظمة اهلل سبحانه وتعاىل ،وجاللة قدره .ومن
مجلة دالئل هذه األمساء قدرة اهلل املطلقة على كل
شئ ،فهو اخلالق الفعال ملا يريد ،وإحاطته الكاملة
بالكون ،وتصريفه املطلق ،وقضاؤه النافذ الذي ال
يرد ،وحكمته التامة يف كل خلق ،فعل وشرع .كل
ذلك وغريه من الدالئل على عظمة اخلالق
وقدرته يتم عرضها باستخدام األساليب احلديثة
والتقنيات املعاصرة ،بأساليب مميزة ومثرية ليتم
من خالهلا توعية الزائر وتثقيفه بهذه املفاهيم،
ويشعر الزائر يف هذه الزاوية بشعور مميز ورهبة
من عظمة اخلالق ،يعيشها ويتعايش معها.
 .6قاعة العرض البانورامي :تتضمن هذه
القاعة شاشة بانوراميه ضخمة بتقنية العرض
عالي اجلودة  HDبعرض  15م .حتتوى هذه
الشاشة على عرض مرئي يصور شيئا من
عظمة خملوقات اهلل  ،جيلس فيها الزائر
لدقائق قليلة ،يشاهد نفحات عظمة اهلل يف
خلقه هلذا الكون ،حيث يتم عرض مقاطع
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مميزة وهلا تأثري حقيقي على قلب املشاهد،
جتعله يشعر باالنبهار والتقديس للخالق لعظمة
قدرته ومجال خلقه []17
معرض القرآن الكريم:
معرض القرآن الكريم باالجنليزية« Lauran
 »Alarm Exhibitionمعرض دائم مقام
يف املدينة املنورة يف حرم املسجد النبوي مت
افتتاحه عام  2015مبساحة  1500م،2
تنظمه شركة مسايا القابضة برعاية وزارة
الشئون االسالمية السعودية ،من أجل ترسيخ
مفهوم ومعاني القرآن الكريم للزوار ،باستخدام
وسائل تقنية وتعليمية متطورة وحديثة.
جاءت فكرة إنشائه ،من أجل تعريف الناس
بكتاب اهلل تعاىل عرب حمتوى دقيق ومنظومة
واسعة من التقنيات وفق أسلوب العرض
املتحفي .باإلضافة إىل  :دعوة الناس لتعلّم
القرآن الكريم وتعليمه .إبراز جوانب عظمة
كتاب اهلل عز وجل وأهمية تعظيمه .معرفة
تاريخ القرآن العظيم .عرض التقنيات
اخلاصة بالقرآن الكريم .إبراز جهود اململكة
العربية السعودية التارخيية واحلديثة يف
العناية بالقرآن الكريم.]18[.
هوية املعرض :هوية بصرية متزج بني األصالة
واحلداثة ،يستخدم فيها اخلط الكويف بوصفه
أحد الفنون اإلسالمية األصيلة.
لغة املعرض  :اللغة العربية هي لغة املعرض
األساس ،ونظراً لكون زوار معرض القرآن
الكريم واملدينة املنورة -شرفها اهلل-
ناطقني بلغات عدة؛ تُرجم احملتوى إىل اللغة
14
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اإلجنليزية ،وقريباً سيرتجم إىل عدد من
اللغات احلية األخرى بإذن اهلل.
قاعات املعرض :يتضمن معرض القرآن
الكريم على عشر قاعات:
 .1قاعة اإلستقبال :يتم استقبال الزوار يف
هذه القاعة والرتحيب بهم ،ثم تفوجيهم
حبسب األعداد وطبيعة الزوار .يتعرف الزائر
يف هذه القاعة على املعرض وقاعاته والتقنيات
املستخدمة فيه ،إضافة إىل إرشادات يف طريقة
التعامل مع املعلومات واحملتوى اخلاص باملعرض.
 .2قاعة النبأ العظيم :تُع ّرف القاعة بالقرآن
الكريم ،وتتحدث عن الكتب السماوية السابقة
اليت نزلت قبله ،وحال الناس قبل نزول القرآن
الكريم ،ثم تنتقل إىل تعريف القرآن الكريم،
إضافة إىل بيان أمساء القرآن الكريم.
وتتحدث القاعة عن جوانب ممتعة يف عظمة
القرآن والكريم ،وكيف بُهر العرب به كما بُهر
به اجلن واملالئكة ،فأثّر بهم وقادهم ذلك إىل
اإلميان به والتسليم له ،إضافة إىل جوانب
مهمة متثل مؤشرات لتعظيم القرآن الكريم.
وإضافة إىل ماسبق سيشاهد الزائر حملة
سريعة عن فضائل عدد من آيات وسور القرآن
الكريم ،وجوانب من إعجاز القرآن الكريم.
 .3قاعة تاريخ القرآن الكريم :يتعرف الزائر
على قصة نزول القرآن والوحي على رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،وأحواله صلى اهلل عليه
وسلم حني كان ينزل عليه القرآن ،وكيف كانت
أحوال الناس حني انقطع الوحي ،ثم قصة مجع
القرآن وترتيبه منذ عهد الرسول صلى اهلل عليه
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وسلم مروراً باخللفاء الراشدين حتى وصل إلينا
مطبوعاً يف صورته احلالية ،إضافة إىل جوانب
من التدقيق والرقابة واملتابعة لضبط النص
القرآني واحملافظة عليه من اخلطأ .
 .4قاعة اجلهود التارخيية للعناية بالقرآن
الكريم :تتوزع اجلهود التارخيية للعناية بالقرآن
ُربزان جهود املسلمني
الكريم على قاعتني ت ِ
يف العناية بكتاب اهلل تعاىل من حيث اخلط
والرسم والزخرفة والتجليد ومجع املخطوطات
اخلاصة باملصحف الشريف عرب القرون بعامة.
 .5قاعة ورتل القرآن ترتي ً
ال :سوف تبدو
مجاليات النص القرآني أزهى ما تكون هنا،
حيث سيتعرف الزائر على فضل تالوة القرآن
الكريم وآدابها ،والطريقة النبوية يف تعلم
القرآن وتعليمه .كما سيتعرف الزائر على
القراء العشرة ورواتهم ،إضافة إىل القراءات
القرآنية وأنواعها ،وسيشنف مسعه ببعض
أمجل املقاطع القرآنية املرتلة واألصوات
العذبة ملشاهري القراء فى العامل اإلسالمي
عرب عدد من املقاطع املرئية واملسموعة.
 .6قاعة التفسري والتدبر :يتعرف الزائر على
نشأة تفسري القرآن الكريم ،وأهم املفسرين
من الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعني رمحهم
اهلل تعاىل ،واملراحل اليت مر بها التفسري حتى
وصل إلينا عرب العديد من مشاهري املفسرين
 .7قاعة العرض املرئي :سيكون الزائر على
موعد مع أحد األفالم اليت تتحدث عن القرآن
الكريم ،واليت سوف يشاهدها عرب شاشات
عمالقة بتقنية (.)4K
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 .8قاعة تقنيات يف خدمة القرآن الكريم:
وألننا مل نكتف بتقديم املعلومات داخل املعرض؛
بل نسعى إىل أن خيوض الزائر جتربة معلومات
املعرض واالستفادة منه خارجه ،حبيث ينقل
هذه التجربة إىل كل من ميكن أن يستفيد منه؛
أضفنا قاعة تضم عدداً من التقنيات اليت
حيتاج إليها الزائر يف تالوة القرآن الكريم
أو حفظه ،وتعلمه وتعليمه ،وطريقة البحث يف
موضوع يتعلق به ،أو بتفسريه وتدبره أو علوم
القرآن ،أو الرتمجات املتعلقة بالقرآن الكريم.
كما أولينا التقنيات املتعلقة بذوي االحتياجات
اخلاصة عنايتنا ،حبيث ميكن ملن حرموا نعمة
البصر أو السمع أو النطق أن يتعرفوا على عدد
من التقنيات اخلاصة بهم .وسوف تكون هذه
التقنيات متاحة على أجهزة احلاسب اآللي
إضافة إىل األجهزة اللوحية وأجهزة اهلواتف
الذكية حبيث يستطيع الزائر نقلها إىل جهازه
مباشرة عرب تقنية (.)Qr Code
 .9قاعة اجلهود احلديثة للعناية بالقرآن
الكريم :مل تقتصر جهود اململكة العربية
السعودية يف العناية بالقرآن الكريم على
املاضي فحسب؛ بل استمرت حتى عصرنا
احلاضر بتسخري التقنيات احلديثة لنشر
القرآن الكريم .سيتعرف الزائر على اجلهود
احلديثة يف طباعة املصحف عرب جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الشريف من خالل
استعراض معلومات عنه ،وطريقة عمله،
إضافة إىل عرض أهم اإلصدارات اليت
أصدرها ،والندوات اليت أقامها ،كما سيشاهد
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الزائر فيلماً تلفزيونياً عن اجملمع وآلية عمله.
 .10قاعة الوادع :يهدف هذا املعرض إىل
تعريف الزائر بكتاب اهلل تعاىل ،وحتى تظل هذه
املعلومات حاضرة يف ذهنه يسمع هناك الزائر
يف هذه القاعة مجلة من النصائح والوصايا
املتعلقة بالقرآن الكريم ،واليت تتحدث عن
ضرورة تعاهد القرآن الكريم ،واستثمار الوقت
يف ذلك ،ليستمر أثر الزيارة وتأثريها [.]19
معرض حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
معرض حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم باإلجنليزية ‘Muhammad, the
:Messenger of Allah’ Exhibition
معرض دائم مقام يف املدينة املنورة غرب املسجد
النبوي مت افتتاحه يف عام  2013مبساحة 2000
م ،2تنظمه شركة مسايا القابضة ،أقيم معرض
حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم) ضمن
الفعاليات اليت نظمتها األمانة العامة ملناسبة
املدينة املنورة عاصمة الثقافة اإلسالمية 1434هـ
2013 /م (يتضمن عرضاً باللوحات املضيئة
والشاشات التفاعلية لسرية رسول اهلل صل اهلل
عليه وسلم يف املرحلتني املكية واملدنية منذ والدته
حتى وفاته ,ويعرض معلومات مفصلة عن نسبه
صلى اهلل عليه وسلم ونشأته وحياته قبل البعثة
وبعدها ,وأحداث اهلجرة واألحداث اليت أنشأت
اجملتمع اإلسالمي األول يف املدينة املنورة كما
يعرض معلومات عن أمهات املؤمنني وحياتهن مع
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما نقلنه من
األحاديث عنه ,ومعلومات عن بعض من الصحابة
وصفاتهم ودورهم يف خدمة الدعوة وبناء اجملتمع
16
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 ،يسعى املعرض إىل ترسيخ حب الرسول صلى
اهلل عليه وسلم واملساعدة إىل التأسي بصفاته
من خالل وسائل عرض متنوعة .
اهداف املعرض :
• توعية الزوار بتفاصيل مهمة يف حياة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم تربز عظمته
وتزيد من حمبته.
• تقديم الصورة احلقيقية لنيب الرمحة صلى
اهلل عليه وسلم.
• تأكيد إعالء قدر النيب صلى اهلل عليه وسلم
يف العامل ونصرته.
• التوثيق العلمي ملعامل وأحداث السرية
العطرة واأليام النضرة لرسولنا احلبيب صلى
اهلل عليه وسلم.
• بيان حقوق النيب صلى اهلل عليه وسلم على أمته.
لغة املعرض :اللغة العربية هي لغة املعرض
األساس ،ونظراً لكون زوار معرض حممد
صلى اهلل عليه وسلم واملدينة املنورة شرفها
اهلل ناطقني بلغات عدة ،ويوجد باملعرض فريقا
مدرباً لتقديم املعلومات للزائرين باللغات
العربية واإلجنليزية والرتكية والفارسية
واألوردية والعديد من اللغات األخرى .
قاعات املعرض:
القاعة األوىل :حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم :يتم استقبال الزوار والوفود يف قاعة
االستقبال وتوضيح تقنيات وقاعات املعرض
هلم ،ثم يتم تفوجيهم وتوزيع املرشدين معهم.
القاعة الثانية :النيب االنسان صلى اهلل عليه
وسلم :حتتوي هذه القاعة على  9زوايا،
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وبأسلوب سرد نصي وصوري مجالي رائع
تتعرف على :اصطفاؤه صلى اهلل عليه وسلم
ومولده الشريف ،نشأته وطفولته وأمسائه
الثابتة يف األحاديث الصحيحة ،كما تتعرف على
نسب صلى اهلل عليه وسلم وعائلته الشريفة ،
وتزداد معرفتك يف صفاته اخللقية واخللقية.
وتتعرف يف هذه القاعة أيضا على هجرة صلى
اهلل عليه وسلم من مكة للمدينة  ،وعالقته مع
ربه وحاله مع الصالة
القاعة الثالثة :النيب القائد صلى اهلل عليه
وسلم :قاعة تعرفك على النيب صلى اهلل عليه
وسلم كقائد عادل وحاكم  ،حكمته ومساحته،
كرمه وسخاؤه ،صربه  ،عدله ومساواته بني
الناس ،تواضعه ورمحته بعيته و عطفه على
الضعفاء وحفظ حقوقهم .كما تتعرف يف هذه
القاعة على ،حالة صلى اهلل عليه وسلم عند
انتصاره ،حلمه ورمحته باعدائه ،لينه صلى اهلل
عليه وسلم مع أصحابه ومساحته وطيب نفسه
وكرمه معهم ،زهده وعدم التمميز بني أصحابه
ومشاركتهم ومشاورتهم يف كل األمور وتضم:
القاعة الرابعة :الوداع الدنيوي  :فى هذه القاعة
تتعرف على قصة وفاة الرسول صلى اهلل عليه
وسلم .وتتعرف كذلك على احلجرة النبوية الشريفة
القاعة اخلامسة :مسك اخلتام واألمل باللقاء
األخروي  :تتعرف يف هذه القاعة على وصايا
الرسول صلى اهلل عليه وسلم .وشفاعته:
وحتتوى القاعة على :
وصاياه صلى اهلل عليه وسلم.-شفاعته صلى اهلل عليه وسلم.
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لقيا املؤمنني للنيب صلى اهلل عليه وسلم.جماورة املؤمنني للنيب صلى اهلل عليه وسلم]20[ .معرض عمارة وتوسعة املسجد النبوي:
عملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون املسجد
النبوي على إبراز توسعات وعمارة املسجد
النبوي من خالل معرض جمهز بالصور
ووسائل العرض اليت حتكي مراحل توسعة
املسجد النبوي وعمارته عرب التاريخ.
حيتوي معرض املسجد النبوي على:
 .1جمموعة متكاملة من اللوحات اليت توضح
مراحل بناء توسعة خادم احلرمني الشريفني
منذ وضع حجر األساس مروراً بأعمال إزالة
املباني واحلفر ووضع األساسات إىل أن مت
تشييد بناء توسعة خادم احلرمني الشريفني
املسجد النبوي وساحاته ومواقف السيارات
ومرافق اخلدمات وجمسم للمسجد النبوي .
 .2نسخ لبعض املخطوطات وصور رسائل
الدعوة األوىل حتكي نص ما بعثه الرسول صلى
اهلل عليه وسلم للملوك يف ذلك الوقت]20[.
 .3أهم إصدارات الكتب عن املدينة املنورة
ويتم عرض شريط فيديو لزوار املعرض ملدة
عشرون دقيقة حيكي مراحل املسجد النبوي
منذ عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم حتى
توسعة خادم احلرمني الشريفني للمسجد
النبوي املعماري للمسجد النبوي ومرافقه من
مباني اخلدمات من غرف التحكم والصوت
ونفق اخلدمات وحمطيت الطاقة الكهربائية
االحتياطية والتكييف وما تقدمه الوكالة من
خدمات لزوار املسجد النبوي الشريف ]21[ .
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اخلامتة:
النتائج والتوصيات:
وكان من أبرز ما توصلت إليه من نتائج مايلى:
 .1توعية احلاج واملعتمر هي األصل فى بناء شخصيته
 .2 .الفضائل اخللقية والسلوكية للحاج واملعتمر
هي مثرة من مثرات العمل الصاحل
 .3العلم الذي ينفع صاحبه هو العلم الذي
خيلص فيه العبد ملواله.
 .4أهمية البناء اإلمياني والرتبوي والعلمي
للحاج واملعتمر..

حممد احلسن هنب

وهناك بعض التوصيات اليت ينبغي أن تؤخذ
بعني االعتبار وهي:
 .1حتسني عملية التوعية للحجاج واملعتمرين.
 .2تقويم برامج التوعية للحجاج واملعتمرين،
وتقديم املقرتحات البناءة لرفع كفاءة الربامج.
 .3تطوير اجلانب العلمي والفين عند أمراء
األفواج  ،وحتسني مستوى أدائهم ،وأساليب
توجيهاتهم ،والسيما َمن كان حديث عهد باملهمة .
وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا
حممد وعلى آله وأصحابه وأمجعني.

املصادر واملراجع:

[ ]1صاحل بن احلامد الرفاعي  ،األحاديث الواردة يف فضائل املدينة  ،دار الفضيل للطباعة والنشر  ،املدينة املنورة
[ ]2التوبة : 120
[ ]3املنافقون :8
[ ]4االحزاب 13 :
[ ]5احلشر9 :
[ ]6البخاري  ،صحيح البخاري  ،باب فضل الصالة يف مكة واملدينة  ،حديث رقم . 1189
[ ]7الرتمذي  ،سنن الرتمذي  ،كتاب الصالة  ،باب ما يقول عند دخول املسجد  ،حديث رقم 314
[ ]8البخاري  ،صحيح البخاري  ،كتاب الصالة  :باب إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني .
[ ]9الفرقان :43
[ ]10الرعد :24
[ ]11عطية حممد سامل،آداب زيارة املسجد النبوى ،مكتبة دار الرتاث ،املدينة املنورة ،الصفحات من 11ومابعدها.
[ ]12التوبة : 108
[ ]13النسائي  ،سنن النسائى ،ج  ، 2ص. 37
[ ]14املوقع الرمسى لوكالة الرئاسة لشئون املسجد النبوى الشريف  ،دليل الزوار .
[15] The Beautiful Names of Allah Exhibition
[16] Wikpedia.org
[]17
[]18

موقع معرض القران الكريم .
العربية نت  ،االربعاء /13نوفمرب 2013م .
[19] Wikpedia.org
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الرئاسة العامة لشئون املسجد النبوى الشريف .

جملة جامعة البحر االمحر للعلوم اإلنسانية العدد اخلامس  -يونيو 2018م )ISSN: 1858- 7682 (Online) ISSN: 1858- 7666 (Print

