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النبي ملسو هيلع هللا ىلص به  قام  عمل  ثم    أول  قباء،  مسجد  تأسيس  للمدينة،  هجرته  بعد 

 وأقام فيها مسجده حيث بركت ناقته بتوجيه إالهي. ارحتل لوسط املدينة، 

  ڤ الصحابة    وتم بناء املسجد النبوي يف بضعة أشهر شارك فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص

يف محل اللبن والبناء، وحينام تكاثر املسلمون قام بتوسعته بعد معركة خيرب يف السنة  

 السابعة من اهلجرة. 

أمهية عظيمة لدى املسلمني، ففيه كان تعلم رشائع   ملسو هيلع هللا ىلصويمثل مسجد النبي  

،  ملسو هيلع هللا ىلص، وقراءة القرآن وتدارسه، وعقد ألوية اجلهاد وانطالقها يف عهد النبي  اإلسالم

وبيته الذي هو    ملسو هيلع هللا ىلصوهي املساحة التي بني منرب النبي    ،وفيه روضة من رياض اجلنة 

الرحال لزيارهتا، كام أن إليها    املساجد الثالثة التي تشد  أحدأنه  إىل    ضافةإ،  ملسو هيلع هللا ىلصقربه  

 .ألف صالة، وغري ذلك من الفضائل لالصالة فيه تعد

فقو املسلمني  عند  ذلك    حظي  دألمهيته  بعد  النبوي  الكامل بااملسجد  لبناء 

والتوسعات عرب تارخيه املديد، وكان اخللفاء وسالطني املسلمني يبذلون النفيس يف  

أفضل ما يكون، وأوقف املسلمون األوقاف عىل خدمة املسجد وما يتعلق به جعله  

 من أعامل صيانة وجتديد.

النبوي يتطلعإوحيث   معرفة املصادر التي  إىل    ن الباحث يف تاريخ املسجد 

املعلومات الالزمة املوثقة يف بناء املسجد وتوسعاته،  إىل    يمكن من خالهلا الوصول 

 هذا اجلانب للتعريف بأهم املصادر يف ذلك.   ةدمخيسهم يف فإن هذا البحث 

ا ملا مر عىل املسجد النبوي من كوارث طبيعية فقد تم تقسيم البحث ونظر  
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العظيمةوفق   اجلسيمة  األحداث  لتلك  املسجد   ؛ ا  بناء  يشمل  األول  القسم  فكان 

اخللفاء  يد  عىل  وتوسعته  بناؤه  تم  ما  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  يد  عىل  تأسيسه  منذ  النبوي 

امللك، الر عبد  بن  الوليد  عهد  يف  األمويني  يد  عىل  الكبرية  وعامرته  اشدين، 

هـ، الذي أتى  654صالحاته يف العهد العبايس حتى احلريق املدمر عام  إوتوسعاته و

 عىل كل يشء فيه تقريبا . 

صالحات املهمة التي  عادة بنائه بعد احلريق واإلإوأما القسم الثاين: فيشمل  

املسجد   املامليك  سالطني  وتعهد  النبوي،  للمسجد  املامليك  سالطني  قدمها 

عام   الثاين  حريقه  حتى  والتحسني  والرتميم  عامرته  686باالهتامم  ثم  ومن  هـ، 

 أحسن ما يكون عىل يد السلطان اململوكي األرشف قايتباي. 

د لكي يعرف  وقد حرصت عىل عدم جتزئة مكونات املسجد يف مكان واح

عن    ما متكاملة  معلومات  من  املصدر  املسجد  قدمه  وترميامت  وتوسعات  بناء 

 النبوي. 

 أسأل اهلل أن ينفع هبذا العمل.

 الباحث

 

 
 

 

 



 

 

 عبد اهلادي الشيبانيد. حممد بن  أ.

17 

 .كتب السنة: أوًل 

املسجد    قدمت  تاريخ  عن  املهمة  واألخبار  األحاديث  بعض  السنة  كتب  لنا 

  ه، والروضة الرشيفة، والسواري، واجلذع الذي خيطب عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ئ النبوي مثل بنا 

وحجرات   وأبوابه،  املسجد  وسقف  باحلىص،  املسجد  وفرش  ه  أزواجواملنرب، 

البخاري يف صحيحه عن رواه    صلوات ريب وسالمه عليه فمن األمثلة عىل ذلك ما

   :ڤ أيب سعيد اخلدري

ُثنا، حتى أَتى ذْكُر بناء املسجد، فقاَل: كنَّا نحمل َلبَِن املسجد لبنة  ) أنشَأ حيدِّ

 . (1)  (..عامر ينقُل َلبِنََتنْي َلبِنََتنْي. وكانلبنة، 

 وعند أيب داود:  

املدينَة ... كانت فيه    -ملسو هيلع هللا ىلص -، قال: َقِدَم رسوُل اهلل  ڤ  عن أنس بن مالك

ال فأَمَر رسوُل اهلل  ـُقبوُر  فيه َنخٌل،  فيه َخِرٌب، وكان  بُقبوِر    -ملسو هيلع هللا ىلص -ُمرشكنَي، وكانت 

ِقبَلة   ـال النَّخَل  فَصفوا  فُقطَِع،  وبالنَّخِل،  فُسوَيت،  وباخلَِرِب  فُنبَِشت،  ُمرشكنَي 

خرَ  الصَّ َينُقلوَن  وجعلوا   ، ِحجارة  ِعضاَدَتيِه  وجعلوا  َيرجَتِزُ للَمسِجِد،  وهم     وَن،  

ويقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص-والنبي   األنصاَر »  َمَعهم،  فانُُصِ  اآلِخِرة...  َخرُي  إال  َخرَي  ال  اللُهمَّ 

 .(2) «ُمهاِجَرةـوال
 

 هـ.1/1422(، حتقيق: حممد زهري، دار طوق النجاة، ط447، )1/97البخاري: الصحيح:  (1)

د كاِمل قره بليل، دار الرسالة   -  (، حتقيق: شَعيب األرنؤوط 453، )1/340أبو داوود: السنن:    (2) حمَمَّ

= 
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 ويف روايات أخرى متعددة يف كتب السنة: 

ال" رسول  ـأن  عهد  عىل  كان  مبني    اهللمسجد  اجلريد،  ملسو هيلع هللا ىلص  وسقفه  بِِن،  باللَّ ا 

ا، وزاد فيه عمر، وبناه عىل بنيانه يف يزد فيه أبو بكر شيئ  وعمده خشب النخل، فلم  

ا، ثم غريه عثامن، فزاد فيه  باللبن، واجلريد، وأعاد عمده خشب    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللعهد رسول  

ال باحلجارة  جداره  وبنى  كثرية،  حجارة ـزيادة  عمده  وجعل  والقصة،  منقوشة 

 .(1)"منقوشة، وسقفه بالساج

عمر   ابن  رسول  ڤعن  أن  باب  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل،  جعل  املسجد  بنى  للنساء،  ا  ا 

يلجن   »ال  عمر    وقال:  ابن  رأيت  فام  نافع:  قال  أحد«  الرجال  من  الباب  هذا  من 

 .(2)  من ذلك الباب وال خارجا منهداخال  

مهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، حدثني أيب، عن جدي قال: ـثنا عبد ال

  َي نمسجد، بُ ـخشبة، فلام بنى الإىل    مسجد يصيلـقبل أن يبني ال  كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)

إليه فحن   البعري، فوضع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص له حمراٌب، فتقدم  يده عليها   ت اخلشبة حنني 

 .(3)(فسكنْت 
 

= 
 م. 2009 -هـ 1430/ 1العاملية، ط

الصحيح:    (1) ) 97/ 1البخاري:  املسند:  446،  األرنؤوط  287/ 10(؛ أمحد:  عادل    -، حتقيق: شعيب 

 (. 451، ) 338/ 1م؛ أبو داود: السنن:    2001  -ـه    1421/ 1مرشد، وآخرون، الرسالة، بريوت، ط 

  –(، حتقيق: حممد بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر  1938، )3/368: املسند:  أبو داود الطياليس  (2)

 م. 1999 -هـ 1419/ 1مُص، ط

، حتقيق: محدي السلفي، محدي بن عبد املجيد السلفي، مكتبة ابن  6/126الطرباين: املعجم الكبري:    (3)

 القاهرة. –تيمية 
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التي متت   الزيادة  السنة  فتح خيرب، كام توضح بعض كتب  بعد  املسجد  يف 

 من ذلك ما أخرجه أمحد يف مسنده:

بِنَ "   مسجد، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ـبناء الإىل    عن أيب هريرة، أهنم كانوا حيملون اللَّ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فاستقبلت رسول  قال:  قد    معهم،  أهنا  بطنه، فظننت  َلبِنَة  عىل  وهو عارض 

غريها يا أبا هريرة، فإنه ال عيش خذ »شقت عليه، قلت: ناولنيها يا رسول اهلل، قال: 

 .(1) «إال عيش اآلخرة

 ومن املعلوم أن أبا هريرة أسلم بعد فتح خيرب.

ما أمحد  رواه   وكذلك  والنسائي  (3) والرتمذي  (2)اإلمام  وابن  ،  (4)وحسنه، 

 :(5)أيب عاصم

قالوا: نعم. قال:    «؟، أرشف عىل الناس فقال: »أهاهنا عيلڤن عثامن  أ"

طلحة قال:  «؟»أهاهنا  نعم.  أتعلمون  قالوا:  هو،  إال  إله  ال  الذي  باهلل           »أنشدكم 

قال: »من يبتاع بقعة بني فالن فليزيدها يف املسجد بخري منها   -ملسو هيلع هللا ىلص    -رسول اهلل  أن  

 .«؟يف اجلنة 

 
 (. 8951، )14/512املسند:  (1)

 (. 511، )1/535املسند:  (2)

)5/627السنن:    (3) إبراهيم  3703،  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  شاكر،  حممد  أمحد  وتعليق:  حتقيق   ،)

 م.1975 -هـ  1395/ 2مُص، ط –عطوة، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي 

اإلسالمية  3608، )6/235السنن:    (4) املطبوعات  أبو غدة، مكتب  الفتاح  عبد  حلب،    –(، حتقيق: 

 . 1986 – 1406/ 2ط

 . 1400/ 1بريوت، ط   –(، حتقيق: حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي 1309، ) 595/ 2السنة:    (5)
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له اهلل  »غفر  رواية:  ألف    «.ويف  بعرشين  مايل  صلب  من  فأتيت فاشرتيتها  ا 

أجرها  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي ولك  مسجدنا  يف  »اجعلها  فقال:  ابتعتها.  قد  قالوا:    «.فقلت: 

 »اللهم نعم«. 

 . ثانيا: كتب السرية النبوية

الزهري  اإليعترب   (1 شهاب  بن  اهلل  عبيد  بن  مسلم  بن  حممد  يف  مام  عاش  الذي 

إليها    ه التابعون من السرية وأضافهـ أول من مجع ما روا82املدينة حتى سنة  

ا، وبعد ذلك رتب هذه األخبار عىل النحو الذي ظهرت فيه ما رواه هو أيض  

ابن إسحاق، وموسى بن عقبة؛ وهيم   النبوية املعروفة عند:  نا ما ذكره  السرية 

املغازي   كتاب  الزهري يف  بن مسلم  مل يصل-حممد  لنا   -إلينا  الذي  ووصل 

 . (1)مروياته فيام يتعلق بتاريخ بناء املسجد النبوي العديد من  

ا يف القرن العارش  وكان كتابه عن السرية موجود    : هـ141ت  ،موسى بن عقبة  (2

 روايات عديدة عنه ومنها هذا النص:  إلينا تاهلجري وقد وصل

السقف، كثري " لبن عىل  النخل، وخوص  واملسجد يومئذ سقفه من جريد 

كان   إذا  طين الطني،  املسجد  يمأل  أبو  املطر  فيه  يزد  فلم  العريش،  كهيئة  هو  وإنام  ا، 

شيئ   رسول    ،ابكر  عهد  يف  بنيانه  عىل  وبناه  عمر  فيه  واجلريد،   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وزاد  باللبن 

خشب   عمده  باحلجارة وأعاد  جدره  وبنى  كثرية،  زيادة  فيه  فزاد  عثامن  عمره  ثم  ا، 

 
هيبي، دار الياممة، الرياض،  ، حتقيق: عبد اهلل الو 123وكيع، حممد بن خلف بن حيان، الطريق: ص    (1)

النبوة:  1420/ 1ط  دالئل  البيهقي:  العلمية 542/ 2ـه؛  الكتب  دار  ط   –،  ـه؛  1405/ 1بريوت، 

والرشاد:   اهلدى  سبل  الشيخ عيل حممد  339/ 3الصاحلي:  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  حتقيق:   ،

 م. 1993  -ـه  1414/  1معوض، دار الكتب العلمية بريوت، ط 
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 .(1) "املنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة

بن وأما   (3 املسجد  إىل    فقد اكتفى فقط باإلشارة  : هـ151ت  إسحاق    حممد  بناء 

 .(2) دون تفصيل

.  الكبريالتاريخ    :. وكتابالطبقات  :له من الكتب كتاب  :هـ207ت    الواقدي (4

ومل يورد خرب بناء املسجد ألنه    ، املغازي   : ومل يصلنا مما يتعلق بالسرية سوى كتابه 

الكتاب  موضوع  سعد    ، خارج  ابن  تلميذه    كتابه:   يف (  ـه  230ت ) ولكن 

قال حممد بن عمر: وقال  "الطبقات أورد عن الواقدي عن الزهري هذا النص:  

عن   معمر  دنان غري  بعرشة  منهام  فابتاعه  عن    . ري الزهري:  معمر،  وقال  قال: 

ا ليس عليه سقف،  أن يعطيهام ذلك، وكان جدار    الزهري: وأمر أبا بكر  ر  ُُمَدَّ ا 

فيه،  إىل    وقبلته  بأصحابه  فكان يصيل  بناه  بن زرارة  أسعد  املقدس، وكان  بيت 

قبل مقدم رسول   فيه اجلمعة  بالنخل    اهلل فأمر رسول  ،  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل وجيمع هبم  ملسو هيلع هللا ىلص 

وكان يف   بِاللَّبِِن فرضب،  وأمر  يقطع،  أن  فيه  الذي  وبالغرقد  احلديقة  الذي يف 

رسول   هبا  فأمر  جاهلية،  قبور  وأمر   اهلل امْلِْرَبِد  فنبشت  تغيب،    ملسو هيلع هللا ىلص  أن  بالعظام 

وكان يف املربد ماء ُمْسَتنَْجٌل فسريوه حتى ذهب، وأسسوا املسجد فجعلوا طوله  

القبلة  ييل  مربع،  إىل    مما  فهو  ذلك  مثل  اجلانبني  هذين  ويف  ذراع،  مائة  مؤخره 

ا من ثالثة أذرع عىل األرض  ويقال: كان أقل من املائة، وجعلوا األساس قريب  

 
د  (1) النبوة:  البيهقي:  األسامع:  2/542الئل  إمتاع  املقريزي:  احلميد  10/83؛  عبد  حممد  حتقيق:   ،

 م. 1999 -هـ 1/1420بريوت، ط –النمييس، دار الكتب العلمية 

، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي، مطبعة  1/496سرية ابن هشام:    (2)

 م. 1955 -هـ 2/1375مصطفى البايب احللبي وأوالده بمُص، ط
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بال  بنوه  ثم  رسول  باحلجارة،  وبنى  معهم    اهلل لبن  ينقل  وأصحابه، وجعل  ملسو هيلع هللا ىلص 

ويقول:   بنفسه،  لألنصار  الله » احلجارة  فاغفر  اآلخرة  عيش  إال  عيش  ال  م 

يقول:  « واملهاجرة  وأطهر» ، وجعل  ربنا  أبر  هذا  احلامل ال محال خيرب  ، «هذا 

قبلته  باب  إىل    وجعل  أبواب:  ثالثة  له  وجعل  املقدس  وباب  بيت  مؤخره،  يف  ا  ا 

الثالث   والباب  عاتكة،  باب  يدعى  الذي  الباب  وهو  الرمحة،  باب  له:  يقال 

ملسو هيلع هللا ىلص وهو الباب الذي ييل آل عثامن، وجعل طول   اهلل الذي يدخل فيه رسول  

جريد   وسقفه  اجلذوع،  وعمده  بسطة  فقال: اجلدار  تسقفه؟  أال  له:  فقيل  ا، 

بيوت   الشأن أعجل من ذلك« وبنى   ا »عريش كعريش موسى خشيبات وثامم 

بنى إىل   البناء  من  فرغ  فلام  واجلريد،  النخل  بجذوع  وسقفها  باللبن،  جنبه 

شارع بابه  الذي  البيت  يف  يف  إىل    بعائشة  زمعة  بنت  سودة  وجعل  املسجد، 

(1) "آل عثامن الباب الذي ييلإىل  البيت اآلخر الذي يليه
. 

 ثالثا: كتب تاريخ املدينة: 

املنورة   املدينة  بعد اهتم مؤرخو  الفضل  النبوي، ويعود هلم  املسجد  بتاريخ 

 اهلل يف حفظ غالب النصوص املتعلقة باملسجد النبوي، ويربز: 

 ومن شيوخ   ، ابة من تالميذ مالك ـه: أخباري نس  199ت    حممد بن احلسن ابن زبالة  (1

 . (2) أخبار املدينة، وهو أقدم من أرخ للمدينة   : الزبري بن بكار، له من الكتب كتاب 

 
الكربى:    (1) العلمية1/184الطبقات  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  ط  –،  /  1بريوت، 

 م. 1990 -هـ 1410

 هـ.1422/ 1، حتقيق: قاسم السامرائي، مؤسسة الفرقان، ط2/65وفاء الوفا:  (2)
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 ويظهر أنه قد رآه. (1) "ُملد ضخم"وصفه السخاوي بالقول 

 (2) من روايات ابن زبالة وخاصة عند ابن النجار  إلينا  ومن خالل ما وصل

( رواية، ولعلها من طريق الزبري بن  600كثر من )أالذي نقل عنه    (3) والسمهودي

التعرف عىل ما أورده عن    ،(5) وله عدة نسخ،  (4) ابن زبالةبكار راوي كتب   يمكن 

  املسجد النبوي الرشيف وما يتعلق به من أمور، وغريه من مساجد املدينة وما حوهلا، 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  هجرة  عىل  اشتمل  هبا إىل    وقد  الرشيف  مسجده  ملوضع  وأخذه  املدينة 

وما كان    ، كتحويل القبلة، ومقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكيفية بنائه، وذرعه وما يتعلق به من أمور  

عليه يقف  كان  الذي  واملنرب  اجلذع  املسجد ،  من خرب  وأساطني  الرشيفة،  واحلجرة 

النبوي   النبوي وأبوابه. كام اشتمل هذا الفصل عىل بحث موضوع توسعة املسجد 

عبد  بن  الوليد  بأمر  توسعته  أثناء  فيه  العزيز  عبد  بن  عمر  أحدثه  وما  فيه    والزيادة 

 .(6)امللك. وما كان حوله من دور ومنازل

 
 ، حتقيق: فانز روزنثال، دار الكتب العلمية، بريوت. 274اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ:  (1)

 يف كتابه: الدرة الثمينة. (2)

وكذا هو يف نسخة ابن  "(  1/81. )"وكذا يف النسخة التي وقفت عليها من كتاب ابن زبالة"قال:    (3)

. )خالصة الوفا: "بعض نسخ ابن زبالة  ويف". وقال السمهودي أيضا :  4/327. وفاء الوفا:  "زبالة

 ، طبعة السيد: حبيب حممود أمحد(.2/719

، حتقيق: صالح الدين بن عباس شكر، مركز بحوث ودراسات 60؛ الدرة الثمينة:  80/ 1وفاء الوفا:    (4)

 م.2005  -ـه  1426/ 1املدينة املنورة، ط 

 . 4/44وفاء الوفا:  (5)

 . 339 – 2/27اء الوفا: انظر يف مواضع خمتلفة من كتاب: وف (6)
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هـ، الذي أهلته 200الذي تويف بعد سنة    ،أبو غسان: حممد بن حيي الكناين املدين (2

ا عن أخبار املدينة، ويصبح أحد أهم مصادر املعلومات عن مهنته ليؤلف كتاب  

 املدينة يف ذلك الوقت املبكر. 

كاتب   يعمل  غسان  أبو  يف  كان  كاتب  ا  أبوه  وكان  يسمى  الدواوين،  وهلذا  ا، 

الكتابة،    ،بالكاتب بيت يمتهن  فقد  إىل    فإضافة ألنه من  الكتابة  أبيه يف  مهنته ومهنة 

 .(1) اه ُكت اب  اكان عمه وجد

مام دار اهلجرة، فيصفه إمالك    باإلماموتربز أمهية أيب غسان عالقته الوثيقة  

 .(2)"مالك...وذكر أبو غسان صاحب "السمهودي: 

قال أبو غسان بن حييى بن عيل بن عبد احلميد  "بن شبة:  اويقول عنه أبو زيد  

 . (3) "، ومن بيت كتابة وعلم ة  بأخبار املدين ام  ـكان عال 

عنه  نقلت  التي  النصوص  لنا  وحفظت  النبوي،  باملسجد  غسان  أبو  اهتم 

ووصف املسجد، وذرع  تفصيالت مهمة يف املسجد النبوي، من حيث مواد البناء،  

صالح بعض  إو  ،(4) بعض جهاته، وحجرات أمهات املؤمنني، والكتابة عىل جدرانه

 
الكامل    (1) الرسالة  26/636املزي: هتذيب  بشار عواد معروف، مؤسسة  /  1بريوت، ط  –، حتقيق: 

التهذيب:  1980  –1400 هتذيب  حجر:  ابن  اهلند، 9/518؛  النظامية،  املعارف  دائرة  مطبعة   ،

بار املدينة أليب  هـ. قام بجمع مادته وقدم دراسة مستفيضة عنه: يارس نور، بعنوان: )أخ1/1326ط

 م. 2017 –هـ 1/1338غسان(، جامعة طيبة، ط

 . 2/40خالصة الوفا:  (2)

 . 2/302وفاء الوفا:  (3)

 انظر كتاب ابن شبة: أخبار املدينة، و: وفاء الوفا.  (4)
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 .(1) ـه193أخشاب سقفه سنة 

يعود الفضل بعد اهلل يف حفظ نصوص أيب غسان البن شبة الذي استوعب يف  

ولعلها    إلينا   كام نجد نصوصا  مل تصل ،  كتابه أخبار املدينة، ونقل ذلك عنه السمهودي 

 . (4) ، واآلقشهري (3) ، وابن تيمية (2) فيام فقد من كتاب ابن شبه، ذكرها وكيع 

وقد    ،(5) أخبار املدينة  : له كتاب  ،العقيقي  :ويقصد فيه  ، بن احلسن العلوي  ىحيي (3

رأيت ذلك يف  "فقد قال:  ،  اطلع السمهودي عىل عدة نسخ من كتاب العقيقي

احلسيني...يف    ىويف أخبار املدينة ليحي"؛  (6)"التي رواها ابنه طاهر  ىنسخة حيي

ورأيت يف نسخة من كتاب حييى  "  .(7) "ىالنسخة التي رواها ابنه طاهر بن حيي

 .(8) "تصوير القبور الرشيفة عىل هذه الصفة

السمهودي خ  "  : قال  أر  من  أقدم  فإهنام  ذلك  يف  عمدة  وحيي  زبالة  وابن 

 .(9)"للمدينة
 

 . 2/323وفاء الوفا:  (1)

 م. 1969 -هـ 1/1389، حتقيق: محد اجلارس، الياممة، الرياض، ط403، 383،385املناسك:  (2)

، حتقيق: عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين،  126،  123،  121،  120،  119الرد عىل األخنائي:    (3)

 املطبعة السلفية، القاهرة.

 م. 2010/ 1، مؤسسة الفرقان، ط ، حتقيق: قاسم السامرائي 176،  173،  172/ 1الروضة الفردوسية:    (4)

قام الباحث: عبد العزيز بن عواض اجلهني، بجمع مرويات العقيقي، ونال عليها درجة املاجستري،    (5)

 هـ. 1440وقام مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة بنرشها عام 

 . 1/155وفاء الوفا:  (6)

ا: 1/424وفاء الوفا:  (7)  . 41، 37، 1/367،2/31؛ وانظر أيض 

 . 2/310وفاء الوفا:  (8)

 . 2/65املصدر السابق:  (9)
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 أخبار املدينة كتاب:له  .املتوىف سنة اثنتني وستني ومائتني  :عمر بن شبة  (4

وفاته، حني  التسعني  سن  العامل  هذا  بلغ  الكتب   لقد  أنفع  من  ومؤلفاته 

ابتاعها من أيب طاهر بن عمر بن  أيب احلسن عيل بن حييى  إىل    وصارت كتبه  وأمهها،

كتاب  ،كتاب مكة ،كتاب املدينة ،كتاب البُصة ،كتاب الكوفة :شبة، وله من الكتب

 مراء مكة. أكتاب  ،كتاب أمراء املدينة ،كتاب أمراء البُصة ،أمراء الكوفة

: وقد كتب منه  -أي ابن حجر -قال شيخنا  "  : ة ال السخاوي يف ترمجة ابن شب ق 

ونقل    ته، ض له يف نسخ بي    ، قطع من أواخر األوراق يشء كثري قال: إنه يُ بخطه نسخة  

 . (1)"ا يف هذا الباب منه صاحبنا نجم الدين بن فهد نسخة ما نصه: ومل أر أكثر مجع    منها 

املدينة: أخبار  كتابه  عن  السخاوي  )يف "  قال  فهد  ابن  صاحبنا  عند  وهو 

 .(2)"السيد عفيف الدينمكة( نقله من نسخة بخط شيخنا كانت عند ابن 

السمهودي   عليها  اطلع  التي  عن  ختتلف  النسخة  هذه  أن  يظهر  والذي 

السخاوي:إليناووصلت   قال  حيث  عليه  "  ،  اشتمل  ما  بفهرست  املصنف  وابتدأ 

أتم   األمور  إليضاح  الشفاء  وفيه  إليها،  املشار  النسخة  عىل  وقفت  وقد  الكتاب، 

 .(3)"إيضاح، مع كونه من األئمة األثبات

ختتلف عن املحفوظة لدى عائلة ابن فهد    نسخة  عىل   وقد اطلع السمهودي

النس"  ، ونقل عنه:ةمن كتاب أخبار املدينة البن شب التي وقفت عليها خ ووقع يف  ة 

 
 . 5/316التحفة اللطيفة:  (1)

 . 5/316املصدر السابق:  (2)

 . 5/317املصدر السابق:  (3)
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 .(1) "من كتاب ابن شبة...

عليها " وقفت  التي  النسخة  من  اسمه  سقط  صحايب  عن  شبة  ابن  روى 

 .(2) "ا حمصله...حديث  

م ن كان قد قد  إ، وهو  ةجزء من كتاب أخبار املدينة ابن شب  إلينا  لقد وصل

النبوي   املسجد  جوانب  بعض  يف  مهمة  ملحوظ  إمعلومات  بشكل  أغفل  أنه  ال 

وعامرة   لتوسعة  بعيد  أو  قريب  من  يرش  مل  كام  النبوي،  العهد  يف  عامرته  تفصيل 

 ، ولذا قال السمهودي: ڤاخلليفتني الراشدين عمر وعثامن 

معارص  " فكان  ابن شبة  كتابه هبذا  وأما  أظفر من  بيسري، ومل  ليحيى وقبله  ا 

به ولو ظفرت  املسجد،  ذكر  املشتمل عىل  األمور   املحل  يوضح  فإنه  الشفاء؛  لكان 

 .(3) "ا، وهو إمام ثقةا تام  إيضاح  

 ."فكان مالك بن أنس يقول" وقال يف موضع آخر:

 .(4)"هو...  بعد ذلك من كتاب ابن شبة فلم أدر ما وسقط ما" 

 (.ـه643)ت املؤلف: ابن النجار. كتاب: الدرة الثمينة يف أخبار املدينة (5

)أخبار املدينة( حتى زار   ة بعد كتاب ابن شب يف تاريخ املدينة  ا  نعرف مؤلف    ال 

اهلل  عبد  ت    أبو  النجار  حممود  بن  بتأليف  643حممد  وقام  فيها،  ومكث  املدينة  هـ، 

 
 . 3/409وفاء الوفا:  (1)

 . 2/285املصدر السابق:  (2)

 . 2/65املصدر السابق: (3)

 . 2/347املصدر السابق:  (4)
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  سبب لواعتمد فيه عىل مشاهداته وذلك ، كتابه املهم: )الدرة الثمينة يف أخبار املدينة(

فقال ملسو هيلع هللا ىلص"  :ذكره  النبي  مدينة  دخلت  ملا  هبا،  ،  فإين  أقمت  بزيارته،  وأسعدت 

أهل  من  بجامعة  هبا    فاجتمعت  املجاورين  والفضل،  والعلم  اهلل  -الصالح  وفقهم 

من  -وإيانا بخاطري  تعلق  بام  فأخربهتم  وأخبارها،  املدينة  فضائل  عن  فسألوين   ،

ذلك، فسألوين إثباته يف أوراق، فاعتذرت إليهم، بأن احلفظ قد يزيد وينقص، ولو 

، كانت كتبي حارض فأحلوا عيلَّ النفس،  ملا يف  كتاب ا يف ذلك شافي ا  لقد كنت أمجع  ة، 

وقالوا: حتصيل اليسري خري من فوات الكثري، وهذه مع رشفها قد خلت ممن يعرف 

فأجبتهم به،  تذكر  أثر صالح  هبا  لك  يكون  أن  شيئ ا، ونحن نحب  أخبارها  إىل   من 

تيرس  اذلك...   ما  الكتاب  هذا  وأثبت يف  اهلل،  اهلل وحسن  ستخرت  بعون  ذلك  من 

 .(1) "توفيقه، وذكرت أكثره بغري إسناد؛ لتعذر حضور أصويل...

عفان   بن  عثامن  عامرة  تفصيالت  السري  أهل  عن  النجار  ابن   :ڤنقل 

الناس اهلل    ،خطب  أن أهدم مسجد رسول  أردت  إين  الناس    ملسو هيلع هللا ىلصوقال:  ن  ... فحس 

اهلدم يف ربيع األول سنة تسع وعرشين، بتدأ  اذلك ودعوا له، فبارش العمل بنفسه، و

 .  (2)وفرغ منه حني دخلت السنة هلالل حمرم سنة ثالثني، وكان عمله عرشة أشهر

ا بعد املربعة،  كوضع اجلدار اليوم، وزاد يف املغرب أسطوان  إىل    وزاد يف القبلة 

ا، وبناه باحلجارة املنقوشة  ا، ومل يزد فيه من املرشق شيئ  وزاد فيه من الشام مخسني ذراع  

 
الثمينة:    (1) املدينة  58–57الدرة  ودراسات  بحوث  مركز  شكر،  عباس  بن  الدين  صالح  حتقيق:   ،

 م. 2006 -هـ 1/1427املنورة، ط

 . 309املصدر السابق:  (2)
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وجعل   ة،  بالَقص  وبي ضه  واجلريد،  النخل  ة وخشب  طيقان  ف والَقص  املرشق    ا يه  ييل  مما 

ة ينظر الناس منها   . (1) مام اإل إىل    واملغرب، وبنى املقصورة بلبن وجعل فيها كو 

احلديد   أعمدة  حشوها  منقوشة  حجارة  من  عمده   والرصاص، وجعل 

بالساج، وجعل   وعرضه مخسني  وسقفه  ذراع،  ومائة  ستني  الرشيف  املسجد  طول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عهد رسول  كان عىل  ما  ستة عىل  أبوابه  ذراع، وجعل  عاتكة،  ،  ومائة  باب 

 .(2) وبابني يف آخره ، والباب الذي يليه، وباب مروان، وباب النبي ملسو هيلع هللا ىلص

النبوي للمسجد  األمويني  عامرة  عن  بالتفصيل  حتدث  زيادة   ،(3) ثم  ثم 

 .(4) املهدي

كام يتميز ابن النجار بأنه الوحيد الذي كتب عن املسجد النبوي بالتفصيل   

عام   للمسجد  العظيم  احلريق  األمهية 654قبل  من  درجة  عىل  مشاهداته  فتبقى      هـ، 

 
 . 309: الدرة الثمينة (1)

الثمينة:    (2) الدرة  النجار:  املنورة:  310-309ابن  واملدينة  املرشفة  مكة  تاريخ  الضياء:  ابن   ،281  ،

 م. 2004 -هـ 1424/  2بريوت، ط -عالء إبراهيم، أيمن نُص، دار الكتب العلمية حتقيق: 

وقال:     النجار  ابن  من  النص  هذا  نقل  البخاري"قد  صحيح  ابن   "يف  إن  حيث  وهم،  يكون  وقد 

 ذكر زيادة عثامن بن عفان ڤ فيه."النجار قال: 

كبري  زيادة  املسجد  يف  زاد  ڤ  عثامن  أن  ))الصحيح((  يف  البخاري  املنقوشة  روى  باحلجارة  جداره  وبنى  ة، 

ملا ويل اخلالفة   والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. وذكر أهل السري: أن عثامن ڤ 

إهنم   حتى  اجلمعة  يوم  إليه ضيقه  وشكوا  مسجدهم،  يف  يزيد  أن  الناس  سأله  وعرشين،  أربع  سنة 

 . "ليصلون يف الرحاب...

 . 320 –  312املصدر السابق:  (3)

 . 325 –  321املصدر السابق:  (4)
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الفرتة مع استيعابه لكل من كتب قبله ومل تصلنا   النبوي يف تلك  يف وصف املسجد 

 مصنفاهتم.

يتميز األمور    كام  وبعض  الدولتني،  كال  يف  املسجد  نفقات  بتوضيح 

 واللطائف املهمة:

 ومما شاهده ونقله: 

ما   الفسيفساء  املسجد يف  القبلة يف صحن  اهلل    نسخته:وكتب عمر يف  بسم 

أرسله  ورسوله،  عبده  حممد  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  الرحيم:  الرمحن 

الدين   عىل  ليظهره  احلق  ودين  كره  باهلدى  ولو  أمري    املرشكون:كله  اهلل  عبد  أمر 

 .... (1)املؤمنني بتقوى اهلل وطاعته والعمل بكتاب

امللك حاج    قالوا:" بن عبد  الوليد  قدم  العزيز  وملا  عبد  بن  فراغ عمر  بعد  ا 

 املقصورة:بنيانه، فقال هلم حني رأى سقف  إىل    جعل يطوف فيه وينظر؛  من املسجد

مثل   السقف  عملت  املؤمنني   فقال:  هذا؟أال  أمري  جد  إذ  ؛  يا  النفقة  تعظم    قال:ا،  ا 

 وكم؟   قال:  السقفني؟أتدري كم أنفقت عىل عمل جدار القبلة وما بني    قال:،  !وإن

واهلل لكأنك    قال:أربعني ألف دينار،    بعضهم:مخسة وأربعني ألف دينار، وقال    قال:

 أنفقتها من مالك. 

 .(2)"وكانت النفقة يف ذلك أربعني ألف مثقال قال:

 ويف زيادة العباسيني ينقل هذا النص املهم:

 
 . 324الدرة الثمينة:  (1)

 . 325املصدر السابق:  (2)
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وكتب " صحن   قالوا:  يف  العزيز  عبد  بن  عمر  كتبه  الذي  الكتاب  أثر  عىل 

أمر عبد اهلل املهدي أمري املؤمنني أكرمه اهلل وأعز نُصه بالزيادة يف   نسخته: املسجد ما  

اهلل   رسول  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص مسجد  وجه  ابتغاء  عمله  وإحكام   ،--   ،اآلخرة والدار 

مل  والتوسعة  الثواب،  بأحسن  ثوابه  اهلل  أهله و فأحسن  من  فيه  من مجيع   انَتاَبهُ ن صىل 

 يف ذلك، وأحسن ثوابه.   نوى من حسبته منني فيام املسلمني، فأعظم اهلل أجر أمري املؤ 

 أثرها:، ثم كتب أم القرآن كلها، ثم كتب عىل  [ 1]سورة الفاحتة:   {  يل  ىل  مل  خل } 

التوبة:   { ين ىن نن من زن رن مم}  ثم    [ 18]سورة  كلها،      كتب: اآلية 

أكرمه اهلل من الزيادة يف مسجد رسول   وكان مبتدأ ما أمر به عبد اهلل حممد أمري املؤمنني 

، فأمري املؤمنني ومائة ، وفرغ منه سنة مخس وستني  ومائة يف سنة اثنتني وستني    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  

اهلل   رسول  مسجد  عامرة  من  به  واختصه  أدركه  ما  عىل  اهلل  حيمد  اهلل،    ملسو هيلع هللا ىلص أصلحه 

ا، واحلمد هلل رب العاملني عىل كل حال ا كثري   . (1)"وتوسعته محد 

نقبة جدار املسجد مما ييل املغرب ذراعان ينقصان شيئ ا، وعرض وعرُض م"

 منقبته مما ييل املرشق ذراعان وأربع أصابع وهو أعرضها ألنه من ناحية السيل. 

من  صامئم  وهلا  أرحاء،  عليها  بال عة،  وستون  أربع  املسجد  صحن  ويف 

 . (2) "حجارة، يدخل املاء من أصاممها

 عهد هارون الرشيد فيقول:صالحات التي متت يف ويوضح اإل

البخرتي" أبو  أمري   :كان  هلارون  املدينة  عىل  والي ا  القايض  بن وهب  وهب 

 
 . 325الدرة الثمينة:  (1)

 . 324 - 323املصدر السابق:  (2)
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وتسعني   ثالث  سنة  يف  املسجد  سقف  فكشف  سبعني ومائةاملؤمنني،  فيه  فوجد   ،

صحن   يف  كثر  إذا  املطر  وكان  ا،  صحاح  خشب ا  مكاهنا  فأدخل  مكسورة،  خشبة 

ا من حجاره  فجعل بني؛  املسجد يغشى قبلة املسجد ا حجار  القبلة والصحن الصق   

املسجد غريب  يف  التي  املربعة  القربإىل    من  تيل  يف رشقيه  التي  من ؛  املربعة  املاء  متنع 

 .(1) "الصحنإىل  الصحن، ومنع حصباء القبلة أن تصري

 ا للمنرب ويذكر طوله:ويورد وصف  

أصابع، وعرُضُه ذراٌع راجٌح،    ذراعان وشرب وثالث  ملسو هيلع هللا ىلصوطوُل منرب النبي  "

اهلل  -وطوُل صدره   النبي  مستند  اللتني ذراع  -ملسو هيلع هللا ىلصوهو  املنرب  رمانتي  وطول  كان   ، 

رٍع  ، وطول املنرب اليوم ثالثُة أذإذا جلس خيطب شرٌب وإصبعانملسو هيلع هللا ىلص يمسكها النبي اهلل  

عتبته  إىل    وعقد، ومن رأسهطوهلا شرب    وشرٌب وثالث أصابع، والدكة التي هو عليها

اليوم عتبتان، وُجِعَل    سةمخ فيه  ُيْفَتُح  أذرع وشرب وأربع أصابع، وقد زيد  باٌب  عليه 

اجلمعة اخللفاءُ يوم  يزل  ومل  احلرير  إىل    ،  ِمَن  ثوب ا  سنٍة  ُكلِّ  يف  يرسلوَن  هذا  يوِمنا 

أخذوها  عنْدهم  الكسوُة  كُثَرْت  وملَّا  املنرب،  به  ُيْكسى  َذَهٍب  َعَلُم  وله  األسود، 

 .(2) "ا عىل أبواِب احلرمعلوها ستور  فج

حني   حاهلا  ويصف  املسجد  يف  السقايات  وضع  زبالة  ابن  عن  ينقل  كام 

 مشاهدته هلا:

أن كتبنا كتابنا إىل    تسع عرشة سقاية  ملسو هيلع هللا ىلصكان يف صحن مسجد رسول اهلل  "

 
 . 334الدرة الثمينة:  (1)

 . 271 –  270املصدر السابق:  (2)
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، منها ثالث عرشة أحدثْتَها خالصة، وهي أوُل  ومائةهذا يف صفر سنة تسع وتسعني  

ومنها  املؤمنني،  أمرِي  موىل  الرببري  لزيِد  سقاياٍت  ثالُث  ومنها  ذلك،  َأْحَدَث  َمْن 

املؤمنني،  أمري  هارون  ولد  أم  لرشة  وسقاية  بن وهب،  البخرتي وهب  سقايٌة أليب 

 وسقاية لسلسبيل أم ولد جعفر بن أيب جعفر.  

فليس   اآلن  وأما  مبنية  قلت:  كبرية،  بركة  وسطه  يف  إال  سقاية  املسجد  يف 

بدرج أربع يف جوانبها، واملاء ينبع من  إليها    باآلجر واجلص واخلشب، ينزل الناس

فوارة يف وسطها يأيت من العني، وال يكون فيها املاء إال يف أيام املوسم إذا جاء احلاج، 

اسمه شامة، وعملت اجلهة وبقية السنة تكون فارغة، عملها بعض األمراء بالشام، و

النارص لدين اهلل، وفقه ا يف مؤخر املسجد سقاية  كبرية    ا أم اخلليفة  ا سديد  اهلل توفيق 

املسجد يف احلائط الذي  إىل    اا، وفتحت هلا باب  فيها عدة من البيوت، وحفرت هلا بئر  

 .(1)"ييل الشام، وهو ُيْفَتُح يف أيام املوسم

جتديد ثم   وذكر  وأبوابه  وطيقانه  أساطينه  وعدد  اليوم  املسجد  ذرع  ذكر 

 الرسوم. عامرته وما يتعلق به من 

 وقام ابن النجار بقياس أطوال املسجد بخيط فقال:

ِقْبَلتِهِ   طوُل " ِمْن  اليوم  ا إىل    املسجِد  ذراع  ومخسون  وأربٌع  ذراع  مئتا  الشام 

ا شافةذراع وسبعون  ائة  م  غربيِهِ إىل    وأربُع أصابع، وِمْن رشقيِهِ  ، وطول رحبته  ذراع 

القبلة ومن رشقيه مائة    الشامإىل    من  أصابع،  وثالُث  ا  ذراع  ومخسون  وتسُع       ذراع 

السامِء مخٌس وعرشون  إىل   يف  املسجِد  وطوُل  راجحة،  ا  ذراع  وتسعون  سبٌع  غربيه 

 
 . 332 – 331الدرة الثمينة:  (1)
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ا، هذا ما ذرعُتُه أنا بخيط  .(1)"ذراع 

ذراع  " وعرشون  مخس  السامء  يف  املسجد  مخس وطول  منائره  وطول  ا، 

 ا، وعرُضُهنَّ ثامنية أذرع يف ثامنية أذرع. ومخسون ذراع  

ا طيقاُنهُ  القبلِة  ؛  وَأمَّ املرشِق  ففي  الشام مثُلها، ويف  إحدى عرشة طاقة، ويف 

طاٍق  كل  وبنَي  طاقة،  عرشة  تسع  الطاقاِت    وطاٍق   واملغرِب  ورؤوُس  ُأسطوان، 

 َمسدودٌة بشبابيَك ِمْن َخَشب.

ا عدُد أساطينِِه غري التي يف الطيقان ففي القبلة ثامن وستون أسطوان ا، ؛  وَأمَّ

مثُله الشام  ويف  أربع،  القرب  يف  يف منها  اثنان  منها  أسطوان ا،  أربعون  املرشق  ويف  ا، 

 . (2)"تسعُة أذرع ستون أسطوان ا، وبنَي كِل أسطواٍن وُأسطوانٍ  احلجرة، ويف املغرِب 

أبواب، منها   باب عثامن، والباب  إىل    باق ما هو  يف املرشق ثامنية  يومنا هذا 

حذاء   األول  أبواب:  أربعة  الشام  ويف  َرْيَطة،  لدار  حسنة املقابل  بن  رشحبيل  ،  دار 

 . (3) والرابع: حذاء بقية دار عبد اهلل بن مسعود، وليس منها يشء مفتوح يف يومنا هذا 

اخلامُس منها باب عاتكة، والسادس باب زياد،    أبواب:ويف املغرِب سبعُة  "

والسابع باب مروان، وليس منها يشء مفتوح يف يومنا هذا إال باب عاتكة، ويعرف 

إىل    اآلن بباب الرمحة، وباُب مروان وهو الذي ييل دار اإلمارة، ويف داِر مروان باٌب 

 .(4)"اآلنإىل  املسجد باق عىل حالِهِ 
 

 . 332الدرة الثمينة:  (1)

 . 333املصدر السابق:  (2)

 . 334املصدر السابق:  (3)

 . 334املصدر السابق:  (4)



 

 

 عبد اهلادي الشيبانيد. حممد بن  أ.

35 

بني" من  اخللفاء  يزل  املدينة،    -ڤ-العباس    ومل  عىل  األمراء  ينفذون 

متصال   ذلك  يزل  ومل  املسجد،  من  ينهدم  ما  لتجديد  باألموال  أيام إىل    ويمدوهنم 

 النارص لدين اهلل، فإنه ُينِْفُذ يف كلِّ سنٍة من الذهِب العني اإِلمامي ألف دينار ألجل

قاشني واملزوقني واجلصاصني  عامرة املسجد، َوُينِْفُذ عدة  من النَّجارين والبنائني والن

والدوزجارية واحلدادين  و  (1) واحلراقني  من  تواحلاملني،  يأخذونه  ما  مادهتم  كون 

  الديوان ببغداد من غري هذه األلف املذكورة، وُيْنِفُذ من احلديد والرصاص واألصباغ

ا، حتى   واحلباِل واآلالِت شيئا  كثريا ، وال َتزاُل العامرُة متصلة يف املسجد ليال  وهنار 

 .(2) "إنه ليس به إصبع إال عامر

من  " دينار  فأربعة آالف  العامرِة  لغرِي  الديوان  من  التي تصل  الرسوم  وأما 

َوُينْفِ  العلويني وغريهم،  املدينة مَن  الثياِب  العني اإلمامية للصدقات عىل أهل  ِمَن  ُذ 

  ذراع ألجِل أكفاِن َمْن َيموت ِمَن الفقراِء الغرَباء، هذا غري ما ُينَْفذُ امئة  القطِن ألفا  ومخس 

ة أمحاٍل ألجل املسجد وإلمام والشمع ِعد   (3)والشريجل للخطيب، َوُينِْفُذ ِمَن القنادي

املسجِد،  جتمرِي  ألجِل  والعود  املركبة  والغالية  النَّد  من  َوُينَْفُذ  وللمؤذننَي،  الروضة 

كان حيمل    ملسو هيلع هللا ىلصوخلادِم املسجد، وذكر يوسف بن مسلم أن زيت قناديل مسجد النبي  

ىل  من الشام، حتى انقطع يف والية جعفر بن سليامن األخرية عىل املدينة، فجعله ع

داود بن عيسى سنة ثامن وسبعني ومائة أخرجه من   املدينة  املدينة، فلام ويل  سوق 

 
 كلمة فارسية معربة معناها اخلياطني.  (1)

 . 336الدرة الثمينة:  (2)

 ِشريج و: سريج: دهن السمسم.  (3)
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 .(1)"بيت املال

سبعة  " ومقداُرُه  هناك،  وقوٍف  ِمْن  ِمُْصَ  ِمْن  الزيُت  يصُل  هذا  يوِمنا  ويف 

والقنطارُ  باملُصي،  قنطار   رطال  مائة    وعرشون  َمَعهُ وثالثون  َوَيِصُل  وستون مائة    ، 

 .(2)"مثقال نَّدمائة  ا، وعلبة فيهاا وصغار  ا كبار  بيض  شمعة  

احلجرة فمن  وأبعادها،  النبوية  احلجرة  يف وصف  ل  فص  املقصورة  إىل    كام 

املقابل إىل    ( أذرع، ومن املغرب9احلائط )إىل    ا، ومن املقصورة ( ذراع  19) املسامر 

 .( 3) أذرع ملسو هيلع هللا ىلص مخسةلوجه النبي 

متت   التي  االصالحات  أوضح  العُص وقد  يف  النبوية  احلجرة  جدار  عىل 

 العبايس فقال:

وكاَن عىل عامرِة مكَة -بن سلمة  إسحاق    أمراخلالفة    (4) وملا ويل املتوكل"

قبلِهِ  ِمن  الرخاُم    -واملدينة  وبقَي  ذلَك،  ففعَل  ِمْن حوهِلا،  بالرخام  احلجرَة  يأِزَر  بأْن 

وأربعنيَ إىل    عليها ثامٍن  يف  سنِة  ومخسامئة  املقتفي  مجاُل  خالفِة  تأزيَرها  َد  َفَجدَّ  ،

 
 . 337 – 326الدرة الثمينة:  (1)

 . 337املصدر السابق:  (2)

 . 418 –  417املصدر السابق:  (3)

املتوكل عىل اهلل اخلليفة جعفر بن املعتصم باهلل اخلليفة، أبو الفضل جعفر ابن املعتصم باهلل حممد ابن    (4)

 الرشيد هارون بن املهدي بن املنصور القريش، العبايس. 

هـ(، أظهر السنة، وتكلم هبا  232جة، سنة )هـ(. وبويع عند موت أخيه الواثق يف ذي احل205ولد: سنة )

ا  ح  ُمـَمدَّ ا  املتوكل جواد  أهلها، وكان  السنة، ونُص  املحنة، وبسط  برفع  اآلفاق  إىل  يف ُملسه، وكتب 

 (.12/30هـ(. )سري أعالم النبالء: 247لعاب ا، اغتاله اجلند األتراك سنة )
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وجع  (1) الدين زنكي،  بني  من  وزيُر  ا  شباك  وعمَل  وبسطة،  قامة   حوهَلا  الرخاَم  َل 

حوهلا وأداره  واألبنوس،  الصندِل  األروانك مك  خشِب  اخلشب  أقطاع  عىل    توب ا 

   .(2)"سورَة اإلخالص صنعة  بديعة  

 مشاهدته: جال  كساء احلجرة باحلرير وقال مس ثم بنيَّ 

ع" هذا  يومنا  احلجرةيف  سقف ث  ىل  ويف  بعض،  عىل  بعضهن  ستائر،    الث 

ب الذي  القبلة واحلجرة، عىل رأس  املسجد  إذا وقفوا معلق نيف وأربعون    وارالزني 

كبار  قنديال   وصغار    والساذجةم  اا  املنقوشة  الفضة  وواحد  ن  بلور،  اثنان  وفيها   ،

امللوذهب، وفيها قمر من فضة مغموس يف   البلدان من  ك  الذهب، وهذه تنفذ من 

ا مثل اخليمة،  ا مشمع  ثوب    ملسو هيلع هللا ىلص، واعلم أن عىل حجرة النبي  وأرباب احلشمة واألموال

امل سقف  ممرقوفوقه  عليها  خوخة  وفيه  سقف   سجد،  يف  اخلوخة  وفوق  ُمَقفَّل، 

يف   وحوهلا  أيضا،  ٌل  مقفَّ ممرق  وعليها  اخلوخة،  تلك  فوق  أخرى  خوخة  السطح 

املسط باآلجرح  مبنية  حظرية  مت   سجد  بقليلواجلص  السطح  عن  احلجرة  وبني يز   ،

السطح فراغ نحو الذراعني، وعليه شبابيك حديد يرى    سقف املسجد وبني سقف

 
 اجلواد، وهو حممد بن عيل بن منصور، أبو جعفر األصفهاين، ويلقب: باجلامل املوصيل. (1)

آثار محيدة عظيمة بمكة واملدينة فأحكم   ا لصاحب املوصل، كثري املعروف دائم الصدقات، وله  كان وزير 

ل بغداد أبواب احلرم وبنى هلا عتب ا عالية وأجرى عينا إىل عرفات، وكانت صدقته تصل كل سنة إىل أه

فيعم هبا الفقهاء والزهاد وصيل عىل جنازته ببغداد، ثم محلت إىل مكة فطيف هبا ثم إىل املدينة ودفن يف 

إال أذرع.          الرباط الذي عمره بني قرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبني البقيع فليس بينه وبني قرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

 (. 18/61)املنتظم: 

 . 414 – 413الدرة الثمينة:  (2)
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منها الدخول  الضوء  أرادوا  سالسل إىل    إذا  تعليق  ألجل  املسجد  رحبة  من  هناك 

 .(1) "ناديل وحبال األباريز ألجل العامرة يف املسجدالق

 رابعًا: كتب التاريخ العام: 

معلومات   تقدم  فلم  العام  التاريخ  كتب  املسجد   مفصلةوأما  تاريخ  عن 

االهتامم   جعل  واحلروب  للسياسة  وتناوله  الكبري  التاريخ  موضوع  ولعل  النبوي، 

 ببناء املسجد وما يتعلق به يكتب عىل وجه االختصار. 

 .هـ(279الَبالُذِري )املتوىف: أمحد بن حييى بن جابر بن داود  املؤلف: (1

 : فتوح البلدان.كتاب

 للمسجد النبوي  تفصيال    قدم  البالذري أهم املؤرخني املتقدمني الذي  يعترب

 وتاريخ عامرته حتى عهده: 

 قال: ،فبعد حديثه عن مراحل بناء املسجد

عمر بن عبد  إىل    الوليد بن عبد امللك بن مروان بعد أبيه فكتب  إىل أن ويلَ " 

العزيز وهو عامله عىل املدينة يأمره هبدم املسجد وبنائه، وبعث إليه بامل وفسيفساء 

ا من الروم والقبط من أهل الشام ومُص فبناه وزاد فيه ووىل  ورخام وثامنني صانع  

كيسان بن  عليه صالح  والنفقة  بأمره  ابن   (2)القيام  معيقيب  آل  موالة      موىل سعدى 

 
 . 417 – 416درة الثمينة: ال (1)

حممد    (2) أبو  الثقة،  احلافظ،  اإلمام،  املؤدب  املدين  كيسان  بن  احلارث-صالح  أبو  املدين،    -ويقال: 

املؤدب، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. يقال: موىل بني غفار، ويقال: موىل بني عامر، ويقال: موىل آل 

 (.455/ 5ـه(. )سري أعالم النبالء:  140نة ) معيقيب الدويس، كان ثقة، كثري احلديث، مات بعد س 
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سنة َأيِب   يف  ويقال  وثامنني،  سبع  سنة  يف  وذلك  الدويس  ثم   فاطمة  وثامنني           ثامن 

شيئ   اخللفاء  من  أحد  فيه  حيدث  املؤمنني صالة  مل  أمري  املهدي  استخلف  حتى  اهلل  ا 

 من ولد عمر بعث املهدي عبد امللك بن شبيب الغساين ورجال    :قال الواقدي  .عليه

املدينة لبناء مسجدها والزيادة فيه وعليها يومئذ جعفر بن سليامن  إىل    بن عبد العزيز

مؤخره مائة ذراع فصار طوله ثالثامئة ذراع  يف   ، فمكثا يف عمله سنة وزادا(1)بن عيل

ويل املهدي أمري املؤمنني جعفر بن    : نيوقال عيل بن حممد املدائ  .ذراع  اوعرضه مائت

سليامن مكة واملدينة والياممة فزاد يف مسجد مكة ومسجد املدينة، فتم بناء مسجد  

املدينة يف سنة ستني قبل احلج   أتى  اثنني وستني ومائة، وكان املهدي  املدينة يف سنة 

ومائتني أمر  فأمر بقلع املقصورة وتسويتها مع املسجد، وملا كانت سنة سبع وأربعني  

عىل   املتوكل  جعفر  املؤمنني  إليه    اهلل  أمري  فحمل  املدينة،  مسجد  بمرمة 

 .(2) "فسيفساء كثري وفرغ منه يف سنة سبع وأربعني ومائتني 

 بعض املصادر مثل: إليها  غفاله لعامرة املأمون التي أشارتإونالحظ هنا 

 .هـ(276عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوىف:  املؤلف: (2

 املعارف كتاب:

ن مشاهداته فقال ما  ييل:  لقد أورد معلومات دقيقة ودو 

 وزاد فيه »املأمون« زيادة كثرية ووسعه. ..."

 
جعفر بن سليامن بن عيل ابن حرب األمة عبد اهلل بن عباس، األمري، سيد بني هاشم، أبو القاسم العبايس،    (1)

ا، ويل املدينة، ثم مكة   ، وجاللة، وسؤدد  ، وشجاعة وعلام  ا وبذال  ابن عم املنصور. كان من نبالء امللوك جود 

 (. 239/ 8هـ(. )سري أعالم النبالء:  174فويل البُصة للرشيد، تويف سنة ) معها، ثم عزل،  

 م.  1988بريوت، ط / -، دار ومكتبة اهلالل1/16فتوح البلدان:  (2)
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ر بن يارس نون فيه من ولد »سعد القرظ« موىل »عام   «.واملؤذ 

مسجد رسول   بعامرة  اهلل،  عبد  »أمر  »املأمون«:  زيادة  موضع  وقرأت عىل 

 سنة اثنتني ومائتني، طلب ثواب اهلل، وطلب جزاء اهلل، وطلب كرامة اهلل،   -ملسو هيلع هللا ىلص -  اهلل 

 .(1)"ا...ا بصري  فإن اهلل عنده ثواب الدنيا واآلخرة، وكان اهلل سميع  

 هـ(355املطهر املقديس )ت اسم املؤلف: (3

 البدء والتاريخ  كتاب:

يبني أن ال جديد أضيف يف املسجد النبوي    مهمٌ   هيمنا من هذا الكتاب نص   

   حتى تأليفه لكتابه:

 .(2) "...ثم زاد فيه املهدي ثم املأمون بعده فهو اليوم عىل ما فعله املأمون"

 . هـ(310حممد بن جرير أبو جعفر الطربي )املتوىف:   اسم املؤلف: (4

 . ()تاريخ الطربي األمم وامللوك كتاب

طريق   من  النبوي،  املسجد  بناء  عن  مهمة  معلومات  املؤرخني  شيخ  يقدم 

 .(3)والتاريخ الكبري، كتابيه: الطبقات أحدالواقدي وبالتأكيد أهنا من  

)سنة  " اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 86وفيها  مسجد رسول  هبدم  امللك  عبد  بن  الوليد  أمر  هـ( 

بيوت   أن    أزواجوهدم  عمر،  بن  حممد  فذكر  املسجد،  يف  وإدخاهلا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 

حممد بن جعفر بن وردان البناء قال: رأيت الرسول الذي بعثه الوليد بن عبد امللك  

 
 م.2/1992، حتقيق: ثروت عكاشة، اهليئة املُصية العامة للكتاب، القاهرة، ط562املعارف:  (1)

 ينية، بور سعيد. ، مكتبة الثقافة الد4/87البدء والتاريخ:  (2)

 م. 1997 -هـ 2/1417لبنان، ط –، حتقيق: إبراهيم رمضان، دار املعرفة بريوت 111الفهرست:  (3)
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معت قدم  ثامن وثامنني،  سنة  األول  ربيع  به  جر  قدم يف شهر  قدم  ما  الناس:  فقال  ا، 

 أزواج الرسول! فدخل عىل عمر بن عبد العزيز بكتاب الوليد يأمره بإدخال حجر  

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسول  ما يف مؤخره ونواحيه حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  يف مسجد رسول  ، وأن يشرتي 

يكون مائتي ذراع يف مائتي ذراع ويقول له: قدم القبلة إن قدرت، وأنت تقدر ملكان  

ال خيالفونك، فمن أبى منهم فمر أهل املُص فليقوموا له قيمة عدل،  أخوالك، فإهنم  

ثم اهدم عليهم وادفع إليهم األثامن، فإن لك يف ذلك سلف صدق، عمر وعثامن  

الثمن، فأعطاهم إياه، وأخذ يف  إىل    فأقرأهم كتاب الوليد وهم عنده، فأجاب القوم

ا حتى قدم الفعلة، وبناء املسجد، فلم يمكث إال يسري    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    أزواجهدم بيوت  

 بعث هبم الوليد. 

 قال حممد بن عمر: وحدثني موسى بن يعقوب، عن عمه، قال:

رأيت عمر بن عبد العزيز هيدم املسجد ومعه وجوه الناس: القاسم، وسامل،  

جة بن زيد،  وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، وخار 

 ا يف املسجد ويقدرونه، فأسسوا أساسه. وعبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر، يرونه أعالم  

 بن عمر: وحدثني حييى بن النعامن الغفاري، عن صالح بن كيسان، حممد  قال 

بن  الوليد من دمشق وسار مخس عرشة هبدم املسجد، جترد عمر  قال: ملا جاء كتاب 

العزيز  املدينة، فبد   ، عبد  نا أ قال صالح: فاستعملني عىل هدمه وبنائه، فهدمناه بعامل 

 .حتى قدم علينا الفعلة الذين بعث هبم الوليد   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    أزواج هبدم بيوت  

ابتدأنا مد قال حم  : وحدثني موسى بن أيب بكر، عن صالح بن كيسان، قال: 

صاحب  إىل    يف صفر من سنة ثامن وثامنني، وبعث الوليد   ملسو هيلع هللا ىلص هبدم مسجد رسول اهلل  
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، وأن يعينه فيه، فبعث إليه بامئة ألف  ملسو هيلع هللا ىلصيعلمه أنه أمر هبدم مسجد رسول اهلل  الروم 

، وأمر مثقال ذهب، وبعث إليه بامئة عامل، وبعث إليه من الفسيفساء بأربعني محال  

  الوليد، فبعث بذلك الوليد   إىل  أن يتتبع الفسيفساء يف املدائن التي خربت، فبعث هبا

 .(1) "عمر بن عبد العزيزإىل 

اهلل  " رسول  مسجد  بطيب  وقدم  عمر  بن  حممد  وبكسوة ملسو هيلع هللا ىلص  قال  وُممره 

الكعبة فنرشت وعلقت عىل حبال يف املسجد من ديباج حسن مل ير مثله قط فنرشها 

 .(2) "ا، وطوي ورفعيوم  

 وأورد توسعة املهدي باقتضاب فقال:

اهلل  " رسول  مسجد  يف  مسجد  ملسو هيلع هللا ىلص  ووسع  يف  التي  املقصورة  بنزع  وأمر 

اهلل    ،فنزعتملسو هيلع هللا ىلص  الرسول   منرب رسول  ينقص  أن  عليه  إىل    فيعيده ملسو هيلع هللا ىلص  وأراد  كان  ما 

فقيل    : فذكر عن مالك بن أنس أنه شاور يف ذلك  ، ويلقي منه ما كان معاوية زاد فيه

 اخلشب األول وهو  إن املسامري قد سلكت يف اخلشب الذي أحدثه معاوية ويف  :له

 .(3) "عتيق فال نأمن إن خرجت املسامري التي فيه وزعزعت أن يتكرس فرتكه املهدي

الكتاب الذي يف املسجد بالفسيفساء وفيه مما أمر به    وأورد فعل املهدي جتاه 

 أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك...

فرفع رأسه فنظر فرأى اسم  ملسو هيلع هللا ىلص  حتى ويل املهدي فدخل مسجد رسول اهلل  "

 
 هـ.1/1407بريوت، ط –، دار الكتب العلمية 677 –  676/ 3األمم وامللوك:  (1)

 . 4/10املصدر السابق:  (2)

 . 4/558املصدر السابق:  (3)
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اليوم!، فدعا بكريس  إىل    ملسو هيلع هللا ىلص الوليد فقال: وإين ألرى اسم الوليد يف مسجد رسول اهلل  

فألقي له يف صحن املسجد، وقال: ما أنا ببارح حتى يمحى ويكتب اسمي مكانه، وأمر  

 . (1) "أن حيرض العامل والسالليم وما حيتاج إليه، فلم يربح حتى غري وكتب اسمه 

 : كتب األدب: خامساً 

 : العقد الفريد كتاب -1

أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير   املؤلف:

 .هـ(328املعروف بابن عبد ربه األندليس )املتوىف:  ،بن سامل

فيقول عن املسجد    والعباسية للعامرة األموية  ا مهام  يقدم ابن عبد ربه وصف  

 النبوي: 

املغرب، يف كل صف من صفوف  إىل    بالطاته يف قبلته معرتضة من املرشق"

عمود   عرش  سبعة  والعمد  عمدها  واسعة،  كبرية  فجوة  منها  عمودين  كل  بني  ما  ا، 

جد   شاط ة  صة  ُمص  بيض  القبلية  البالطات  يف  رخام؛ التي  املسجد  عمد  وسائر  ا، 

صة املجص  منقشة    مذهبة عليها نجف  اورؤوسهعىل قواعد عظيمة مربعة،    والعمد 

أيض   وهي  النجف،  عىل  الساموات  ثم  املحراب  مذهبة،  وقبالة  مذهبة؛  منقشة  ا 

  أن ينتهي إىل    ُموَسطة  البالطات، بالط مذهب، كله شقت به البالطات من الصحن 

الذي ييل املحرابإىل   البالط  تذهيب كثري،    البالط الذي باملحراب وال يشقه، ويف 

السور  وجه  أخذ  وقد  مذهب؛  كاملحار،  ف  ُمو  ر  املقد  كالرتس  سامء  موسطته  ويف 

قدر القامة منه، ولف عىل اإلزار إىل    القبيل من داخل املسجد بإزار رخام من أساسه

 
 . 4/589األمم وامللوك:  (1)
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ثم  باخللوق،  العرض خمل ق  إزار دونه يف  فوقه  بطوق رخام يف غلظ األصبع، ثم من 

ل في  الغرب يف تقدير كوى إىل  ا يف صف من الرشق ه أربعة عرش باب  فوقه إزار مثل األو 

أيض   إزار رخام  ساموية   ا؛ فيه صنيفة املسجد اجلامع بقرطبة، منقشة مذهبة، ثم فوقه 

قصار  سور  من  أصبع،  قدر  غلظه  ثخني  بكتاب  بالذهب  مكتوبة  فيها مخسة سطور 

ل األسفل، فيه ترسة  من ذهب منقشة، وبني كل  ل، ثم فوقه إزار رخام مثل األو  املفص 

يف حافاته قضبان من ذهب، ثم فوقه إزار رخام فيه صنيفة   ترسني منها عمود أخرض

هل  الذراع،  عظم  مثل  عرضها  إزار منقشة،  فوقه  ثم  ذهب،  من  وأوراق  قضبان  ا 

فسيفساء عريض، ثم الساموات عليه؛ واملحراب يف موسطة السور القبيل، عىل قوسه 

ة من ذهب ناتئة غليظة، يف وسطها مرآة مربعة ذكر أهنا كانت لعائشة    .ڤ قص 

ر جد   ا، وفيه دارات بعضها مذهبة وبعضها محر وسود،  وقبو املحراب مقد 

صنيفة ذهب منقشة، حتتها صفائح ذهب مثمنة، فيها جزعة مثل مججمة  وحتت القبو  

حتتها ثم  مسمرة؛  الصغري  الوتد  إىل    الصبي  فيه  باخللوق،  خمل ق  رخام  إزار  األرض 

ل عند قيامه من السجود فيام ذكر،    ملسو هيلع هللا ىلص يتوكأالذي كان النبي   عليه يف املحراب األو 

 واهلل أعلم.

اإلم  منه  يدخل  باب  املحراب  يمني  صغري  وعن  باب  يساره  وعن  وخيرج،  ام 

 مشطرج، قد سد  بعوارض من حديد، وبني هذين البابني واملحراب ممشى مسطح لطيف. 

بالباب الصقة  الغريب  السور  من  بالسور إىل    واملقصورة  الالصق  الفصيل 

  هلا العمل،  ظهر املسجد، وهي قديمة خمتُصة  إىل    الرشقي، ومن هذا الفصيل يصعد

املحراب رسب يف   قريب منها عن يسار  املقصورة  أبواب، وخارج  رشفات وأربعة 

 .ڤدار عمر بن اخلطاب إىل  األرض هيبط فيه درج يفيض منها
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روضة  يف  املحراب  من  الثالث  البالط  أول  يف  املحراب  يمني  عن  واملنرب 

أحد مفروشة من الرخام ُموز حوهلا به، وله درج، وسمر يف أعاله لوح لئال جيلس  

اهلل   رسول  كان  التي  الدرجة  جيلسعىل  من    ملسو هيلع هللا ىلص  فيه  ليس  خمتُص،  وهو  عليها، 

النقوش ودقة العمل ما يف منابر زماننا اآلن، واجلذع أمام املنرب، ورشقي املنرب تابوت  

 ملسو هيلع هللا ىلص.يسرت به مقعد رسول اهلل 

فه القبيل    عليه  وقربه صلوات اهلل عليه وسالمه برشقي املسجد يف آخر مسق 

ال ييل  مثل عرش مما  الرشقي  السور  بينه وبني  بحائط    ةصحن،  قد حظر حوله  أذرع، 

أذرع، وله ستة أركان، ولب س بإزار رخام أكثر من قامة،    ةبينه وبني السقف مثل ثالث

 وما فوق القامة خملق باخللوق.

ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة؛ ومنربي  »  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل  

 . «اجلنةعىل ترعة من ترع 

لئال يمشى عليه، والبالطات  القرب حجر حمجور  املسجد حذاء  وعىل ظهر 

اجلنوبية مخس والغربية أربع، منتظم بعضها فوق بعض يف طوهلا مع وجه الصحن  

القبلة عمود  إىل    من  عرش  ثامنية  الصحن اجلوف  ييل  مما  كلها  املسجد  وحنايا  ا، 

 ب منقش.مناكب العمد بخشإىل  مشدودة من جهاهتا األربع

وللمسجد ثالث منارات: اثنتان للجنوب وواحدة للمرشق؛ وحيطان املسجد  

ثامنية  وله  وآخرها،  أوهلا  والفسيفساء،  والذهب  بالرخام  مزخرفة  داخله  من  كلها 

  ا، عتبها مذهبة، وهي أبواب عظيمة ال غلق عليها، أربعة منها يف اجلنوب، عرش باب  

 وسبعة يف الرشق، وسبعة يف الغرب. 
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ع املسجد كله مفروش باحلىص وليس له حُص، ووجه سور املسجد كله  وقا

ان  .(2) "، وكذلك الرشفات(1)من خارج منقش بالكذ 

 . سادسًا: كتب: الفهارس

 . الفهرست كتاب: (1

بن  املؤلف: الفرج حممد  بابن  إسحاق    أبو  املعروف  البغدادي  الوراق  بن حممد 

 .هـ(438النديم )املتوىف: 

 خطوط املصاحف. بعدما حتدث عن 

بن  حممد  عن  األول  إسحاق    نقل  الصدر  يف  املصاحف  كتب  من  أول 

رأيت مصحف   اهلياج  أيب  بن  اخلط خالد  بحسن  نصبه ويوصف  وكان سعد  بخطه  ا 

الكتاب  الذي كتب  امللك وهو  عبد  بن  للوليد  املصاحف والشعر واألخبار  لكتب 

الشمس[  {من خن حن}  الذي يف قبلة مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالذهب من  ]سورة 

 .(3)ويكنى أبا حييى وكانت تكتب املصاحف بأجرة ومات سنة ثالثني ومائة

 سابعًا: كتب البلدان:

 . الكتاب: األعالق النفيسة (1

 .ُرسَته أمحد بن عمر ابن املؤلف:

 
اُن: حجارة فيها رخاوة ليست صلبة كأهنا املدر، وربام كانت نخرة. )هتذيب اللغة:  (1)  (. 9/326الَكذ 

 هـ.1404/ 1بريوت، ط –، دار الكتب العلمية 290 – 7/288العقد الفريد:  (2)

 . 17الفهرست:  (3)
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ابن عام  وصف  ُرسَته    قدم  النبوي  املسجد  يف  ملشاهداته  وتعد (1)هـ290ا   ،

ابن األموية يف  ُرسَته    مشاهدات  بعامرته  املسجد  وصف  حيث  األمهية  غاية 

 وحتسينات العباسيني عليه.

بعض  وفيه  املسجد  قبلة  يف  العزيز  عبد  بن  عمر  كتبه  الذي  الكتاب  أن  ذكر 

قصار سور القرآن، تم تغيريه يف أوائل العهد العبايس عىل يد أحد موايل املدينة واسمه 

 . (2) ".ووضع األمخاس يف موضعها...ابن غزالة وفيه: بسم اهلل الرمحن الرحيم.. 

ابن الطاقات ُرسَته    وقام  فوق  املسجد  صحن  حول  التي  الكتابات  بنقل 

 .(3) وحتت الرشفات

اهلل   رسول  مسجد  أن  أوضح  الذيكام  بأربع   ملسو هيلع هللا ىلص  ُعل م  قد  عهده  يف  كان 

الطاقات   القبلة  ويف  كلهن،  خرض  بالفسيفساء  معموالت  الغريب  الشق  يف  طاقات 

النبي   باب  وبني  بالساج،  وبابمشدودة  اجلدار    ملسو هيلع هللا ىلص  صفحة  مكتوب  عثامن 

بالفسيفساء بينه وبني املرمر من الداخل: مما أمر به عبد اهلل هارون أمري املؤمنني أطال 

 . (4)"يد إبراهيم بن حممد ... اهلل بقاءه عىل

 . ( 5) ـه 282ا مهام عن جتديد املعتضد باهلل عامرته للمسجد النبوي عام  ويورد نص  

ويف مواضع من املسجد وأبوابه من داخل وخارج كتابات كثرية مل نكتبها  "

 
 م. 1891، ليدن، هولندا، 75، 73األعالق النفيسة:  (1)

 . 71 –  70املصدر السابق:  (2)

 . 74 –  73املصدر السابق:  (3)

 . 75املصدر السابق:  (4)

 . 74املصدر السابق:  (5)
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 .(1)"ا لالختصاريثار  إ

ابن  ذكر  وسقاياتهبالليع  ُرسَته    كام  عام    املسجد  منذ  تزد  مل  هـ  199التي 

 فقال:  ،ووصفها

بالوعة عليها أرحاء، وهلا صامئم من حجارة يدخل املاء    64ويف املسجد  "

صفر، منها ثالث عرشة إىل    سقاية هذا  ةمن أضعافها، ويف صحن املسجد تسع عرش 

ات لزيد الرببري  يأحدثتها خالصة وكانت أول من أحدثت ذلك، ومنها ثالث سقا

ي وهب بن وهب، ومنها سقاية لشجر  رتأمري املؤمنني، ومنها سقاية أليب البخموىل  

 .(2) "سلسبيل أم ولد جعفر بن جعفرلأم ولد هارون أمري املؤمنني، ومنها سقاية 

إىل    التوسعات، فطوله من القبلة   ملسو هيلع هللا ىلص قبل مساحة مسجد رسول اهلل  كام بني  

ه   ا، بمساحة ( ذراع  63)  ه الغريبحد  إىل    ا، وطوله من الرشق( ذراع  54الشامي )حد 

 .(3)ا( ذراع  3440امجالية قدرها )

( رشفة،  28( رشفة، ومما ييل الشام )22وعدد رُشف املسجد مما ييل القبلة )

 .(4) ( رشفة45( رشفة، ومما ييل املغرب )48ومما ييل املرشق )

ابن عهد  يف  املسجد  طول  من  ُرسَته    وأما  طوله  بلغ  حده إىل    القبلة فقد 

 .(5)ا( ذراع  165املغرب )إىل  ( ذراعا ، ومن املرشق240الشامي )
 

 . 75األعالق النفيسة:  (1)

 . 75املصدر السابق:  (2)

 املصدر السابق.  (3)

 . 76املصدر السابق:  (4)

 . 76 –  75املصدر السابق:  (5)



 

 

 عبد اهلادي الشيبانيد. حممد بن  أ.

49 

 .(1) ( أساطني 3(، ويف جدار القبلة )296وعدد أساطني املسجد )

، وطول  (2)ا أن الرخام مفروش به مقدمة املسجد حتى منتصفه تقريب  وبني   

اليامنية ) الرشقية  الرشقية  ( ذراع  55املنارة  )ا، واملنارة  واملنارة  ا،  ( ذراع  50الشامية 

 .(3) ( أذرع8( أذرع يف )8ا، وعرض املنارات )( ذراع  53الغربية ) الشامية

ونصف   ثالث  يبلغ  وأنه  املنرب  طول  بني  مروان،    ذراعكام  أضاف  ما  مع 

ذراعان   صافيه  )  ، طوال  ويبلغ  الدرجات  وعدد  تربيعة،  ذراع  يف  ذراع  ( 9وعرضه 

مروان ما عمل  مع  )(4)درجات  النبوي  املنرب  ( درجات خالصة 3، وعدد درجات 

الزياد، وفيه مما ييل ظهره   إذادون  بَدد3قعد )  ملسو هيلع هللا ىلص  أعواد  حداهن وانقلع إذهب    ،( 

 .(5) هـ، وأمر به داود بن عيسى فأعيد198آخر سنة 

إىل    ( أعواد ال يتحركن، ويف املنرب من أسفله 10ومما عمله مروان حلائط املنرب ) 

مستديرة من جوانبه الثالث، ويف اخلشب الذي عمل مروان قبل املرشق  أعاله فتحات 

 . (6) ( فتحة مستديرة شبه مربعة 18( فتحة مستديرة شبه مربعة، ومن املغرب ) 18) 

( من جهة 12) ، وعدد طاقات املسجد  ( قنديال  290وعدد قناديل املسجد ) 

)   ومن القبلة،   الشام  ) 12جهة  املرشق  ومن جهة  يذكر   . ( 19(،  الغرب    ومل  طاقات 

 
 . 76األعالق النفيسة:  (1)

 . 75املصدر السابق: (2)

 . 76املصدر السابق:  (3)

 . 76املصدر السابق:  (4)

 . 76املصدر السابق:  (5)

 . 76املصدر السابق:  (6)



 

 

 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

50 

 . (1) "افذلك اثنان وستون طاق  "  بعد ذلك:  ل ويظهر أنه سقطت عند النسخ ألنه يقو 

( أبواب،  8(، ومما ييل املغرب )8ا، من ناحية السوق )( باب  24ويف املسجد )

 . (2)( أبواب4ومما ييل الشام )

ل يف أطوال مساحات مسجد النبي    . (3) واملنرب  أسطواناته بني    ملسو هيلع هللا ىلص وما ثم فص 

 . كتاب: الطريق (2

 هـ(. 306املؤلف: القايض وكيع: حممد بن خلف بن حّيان )املتوىف:

مشاهداته  إىل   ضافة إيقدم وكيع روايات مسنده عن أبرز علامء املدينة،  

النبوي املسجد  عن  نقلها  للكتابات  التي  واستيعابه  والتأسيسية ،    القرآنية 

 املكتوبة عىل جدران املسجد النبوي. 

النبوي املقارنة بني ما  ذكره من    ولعل املفيد فيام نقله وكيع عن املسجد 

نجد التشابه والتطابق الكبري    ُرسته، وهنا أعداد ومساحات مقارنة بام أورده ابن  

أورداه  فيها   فيام  عاشا  التي  الفرتة  لقرب  يعود  ذلك  هنا  ،  ولعل  وسأذكر 

رُ  ابن  مع  املسجد   ، سته االختالف  عرض  عن  من    : فيقول  القبلة  يف  مقدمه  من 

) إىل    املرشق  ذراع  165املغرب   ) ( املسجد  مؤخرة  من  وعرضه  ذراع  130ا،  ا،  ( 

 ( مقدمه  عن  مؤخره  ذراع  35ينقص  اليمن (  من  املسجد  وطول  الشام  إىل    ا، 

(  156الشام ) إىل    الطوالن سواء. وطول رحبة املسجد من اليمن ( ذراعا ،  240) 

 
 . 77األعالق النفيسة:  (1)

 . 77املصدر السابق: (2)

 . 78 –  77املصدر السابق:  (3)
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 . ( 1) ( ذراعا  98املغرب ) إىل    ذراعا ، وخالص عرض رحبة املسجد من املرشق 

بني املنرب ومقام    ا وشرب؛ وذرع ماذراع    (53بني القرب واملنرب )  وذرع ما

 . (2)ا وشرب( ذراع  14) ملسو هيلع هللا ىلصالنبي الذي كان يصيل فيه حتى تويف 

حيي: بن  حممد  عن  مكرس  "  وينقل  املسجد  ذراع  ذرع  آالف  ثالثة  ا 

 .(3)"اوأربعامئة وأربع وأربعون ذراع  

املنرب ختتلف يسري   يورد معلومات مهمه عن  ابن رسته وأكثر ثم  ا عن 

 تفصيال :

 ( أذرع، وعرضه ذراع ويشء يسري.4املنرب اليوم )وذرع طول "

 ذراع ويشء.   ملسو هيلع هللا ىلص انة التي كانت يف منرب النبي  انة املؤخرة والرم  بني الرم    وما 

انة املحدثة واألرض ثالث أذرع ويشء، وذرع املنرب اليوم  بني الرم    وما

(  6مؤخره )إىل    ( أذرع وشرب، وطوله يف األرض9مؤخره ) إىل    من أسفل عتبته

 جلس وعرضه شربان وأربع أصابع يف مثل ذلك مربع. امل لوطو أذرع،

 ( أشبار ويشء. 5وما بني األرض )   ملسو هيلع هللا ىلص بني أسفل قوائم منرب رسول اهلل    وما 

من    ملسو هيلع هللا ىلصشربان وطوله شرب، وطول منرب النبي    ملسو هيلع هللا ىلص وعرض منرب النبي  

 .(4) "ورائه شربان ويشء
 

 . 136الطريق:  (1)

 . 136املصدر السابق:  (2)

 . 137املصدر السابق:  (3)

 . 137 –  136املصدر السابق:  (4)
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باملرمر عرضه ) املنرب مفروش  ما حول  أن  (  18أذرع وطوله )(  8ويوضح 

 .(1)اذراع  

ابن رسته   لتكون  أويزيد عن  املسجد  سطوانة واحدة يف عدد أساطني 

 . أسطوانة( 297)

 . ويتفق يف طول وعرض املنارات مع ابن رسته

(  20ا، بينام عند وكيع )( باب  24وعدد أبواب املسجد عند ابن رسته )

)باب   املرشق  يف  منها  )8ا،  املغرب  ويف  أبواب،   )8  )( الشام  ويف    ( 4أبواب 

منهن: خوخة يف دار حفصة    ،التي فيهأبواب، وهذه األبواب سوى اخلوخات  

املقصورة، ومنهن منها،   :بنت عمر، حتت  اإلمام  مروان، خيرج  دار  خوخة يف 

تصل  :ومنهن مغلقة،  املسجد  غريب  يف  مروانإىل    خوخة  غري "  ،دار  أخربين 

 . "سجداملإىل  واحد أن الناس كانوا يدخلون منها

املنارة،  وخوخة يف باب املسجد يف رحبة املسجد صغرية، وخوخة يف 

 .(2) موضع اجلنائزإىل  خيرج منها

شيئ   ينقصان  ذراعان  املغرب  ييل  مما  املسجد  جدار  منقبة  ا، وعرض 

 .(3)وعرض منقبته مما ييل املرشق ذراعان وأربع أصابع

ويروي بسنده عن حسني بن مصعب أن كاتب اآليات القرآنية يف قبلة  

 
 . 137الطريق:  (1)

 . 138املصدر السابق:  (2)

 . 139املصدر السابق:  (3)
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العزيز،   بأمر من عمر بن عبد  ى،  الُعز  املسجد هو موىل آلل حويطب بن عبد 

املسجد  طيف  عىل  الذي  الرصاص  عمل  الذي  هو  العزيز  عبد  بن  عمر  وأن 

 .(1) غري ميزابني فقط –يف عهد وكيع  – يبقومل ، وامليازيب

وقد  " يتعلق بالكتابات املنقوشة يف املسجد النبوي فقد قال وكيع:   وأما ما 

 . ( 2) "كان كتب يف القبلة، وما كتب بعده يف موضعه، حرفا  حرفا    نسخنا نسخة ما 

وينفرد وكيع بنص كتاب لتوسعة وتزيني املسجد النبوي يف أول والية  

 بني العباس، كتب بجوار نص نقش توسعة املهدي وهذا نصه:

أمر عبد اهلل أمري املؤمنني بزينة هذا املسجد وترتيبه، وتوسعة مسجد  "

اهلل   وإن    ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل،  اهلل وثواب  ابتغاء رضوان  اثنتني وثالثني ومائة،  سنة 

 .(3)"اهلل عنده ثواب الدنيا واآلخرة، وكان اهلل سميعا  بصريا  

الزاوية يف جوف   يف  التوسعة  هلذه  آخر  نقشا   باب وينقل  املسجد عىل 

 .(4) هـ(313النبي وفيه نفس النص السابق وبعض الزيادات اال أن السنة هي )

 .(5) هـ(151كام يورد نقشا  مهام عىل باب زياد لتوسعة كانت يف عام )

: أن  عثامن  "   ويقول  وباب  النبي  باب  يفبني  اجلدار    مكتوب  صفحة 

بالفسيفساء بينه وبني املرمر من داخل: مما أمر به عبد اهلل عارون أمري املؤمنني أطال  

 
 . 139 :الطريق (1)

 .  140 :املصدر السابق (2)

 . 142 :املصدر السابق (3)

 . 143 :املصدر السابق (4)

 . 148 :املصدر السابق (5)
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 . ( 1) " مد أصلحه اهلل، عمل أهل بيت املقدس بن حم   اهلل بقاءه عىل يدي ابراهيم 

النبي   عمل أهل    نتهىا  ماهذا  عىل يسارها:    ملسو هيلع هللا ىلصوعىل طاقة باب بيت 

 .(2)بيت املقدس

ثم أورد بعض اآليات القرآنية واألدعية املكتوبة يف القبلة من اخلارج يف  

أيب طالب   بن  باب عيل  عند  املوتى  كان يصىل عىل  اجلنائز، حيث    ، ڤ موضع 

 ، ڤ ، وعىل باب عثامن  ملسو هيلع هللا ىلص ب النبي  هو مكتوب من اخلارج عىل با   وكذلك ما 

 .(3)"عمل أهل محص " ومكتوب عن يمني ويسار هذا الباب:

 .(4)هو مكتوب عىل األبواب من الداخل واخلارج ثم أورد ما

يعتمد   ملسو هيلع هللا ىلصكام يوضح أن العود الذي كان يف قبلة املسجد وكان النبي  

وحينام   سجوده،  من  قام  وإذا  صالته،  يف  قام  إذا  أحد  كان  عليه  من يكلم  ا 

 الناس حلاجة... موجود يف حمراب املسجد منذ بناء عمر بن عبد العزيز. 

عىل موضع اجلذع  سطوانة التي عند الصندوق للداللة  كام ُخل قت األ

 .(5)ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان خيطب عليه النبي  

:  ويورد نصا  مهام مسندا  عن سليامن بن عبد العزيز  أن 

الذي يقال له باب عثامن    ملسو هيلع هللا ىلص ذا خرجت من باب النبي  إمقام جربيل  "

 
 . 143 :الطريق (1)

 . 143املصدر السابق:  (2)

 . 144 –  143 :السابق املصدر (3)

 . 149 –  144 :املصدر السابق (4)

 . 150 :املصدر السابق (5)
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امليزاب بجنب  يمينك  يعل مه  إىل    عىل  العزيز  عبد  بن  عمر  كان  وقد  الباب، 

ة حفرها يف اجلدار عىل  بحجر يف جدار املسجد طويل،   ويعل م جدار عثامن بكو 

ظهر ذلك احلجر، ثم هدم جدار املسجد يف خالفة هارون، وعىل املدينة حممد  

 . (1) "هارون أن يعيده فأعاده وأعاد حجرا  مثلهإىل  بن عبد اهلل الربعي، فكتب

النبي  عالمة  ضح  ووي مسجد  جدار  القبلة:  ملسو هيلع هللا ىلص حد  يف  عود  "  الذي 

الذي   الرشقي  باب املسجد  موتد باألرض، عىل سبعة أذرع وشرب من عضادة 

بحذائه    إن، وجاه القرب، فذلك العود ثم  اليوم، وقد قيل  ملسو هيلع هللا ىلصيقال له باب النبي  

 .(2)"من الشق الغريب مثله قد عال عليه الكلس

حد   أن  مالك  عن  النبي  جدار    وينقل  حد    ملسو هيلع هللا ىلص مسجد  الرشق    من 

األساطني   وبني  التوبة  أسطوانة  وسطها  يف  التي  األساطني  بني  التي  القناديل 

 .(3)التي تيل القرب

 .كتاب: املسالك واملاملك (3

املعروف    ، إسحاق   أبو   املؤلف:  االصطخري،  الفاريس  حممد  بن  إبراهيم 

 .هـ(346)املتوىف:  بالكرخي 

 احلجرة النبوية: ا ذكر املدينة باقتضاب، وقال عن املسجد النبوي وخصوص  

الرشقي   ا من القبلة وهو اجلدار رشقي ه قريب  يف  من املسجد  -ملسو هيلع هللا ىلص -وقرب الن بي  "

 
 . 151 :الطريق (1)

 . 150املصدر السابق:  (2)

 . 151املصدر السابق:  (3)
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املسجد   سقف  وبني  بينه  ليس  مرتفع  بيت  وهو  املسجد  مسدود إ من  وهو  فرجة          ال  

واملنرب ال ذى كان خيطب   ڤ بكر وعمر  يب أ وقرب    -ملسو هيلع هللا ىلص -ال باب له وفيه قرب رسول اهلل 

 .(1) "مام املنرب بينه وبني القربأوالروضة  ،بمنرب آخر غش  -ملسو هيلع هللا ىلص -عليه رسول اهلل 

 .املسالك واملاملك كتاب: (4

عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري األندليس )املتوىف:    ،أبو عبيد  املؤلف:

 .هـ(487

ل  -الذي مل يعرف أنه قد أدى فريضة احلج-ربام أن البكري   عىل هذه    حتص 

التي   املعلومات  البعض بحُص هذه  أنه قد كل ف  أو  املهمة من احلجاج،  املعلومات 

 :فقال أوردها يف كتابه

اليمن " من  رحبته  طول  ذراع  إىل    وخالص  ومخسون  مائة  ام  من    االش  وفيه 

الرشق   يف  عرشون:  املسجد  أبواب  وعدد  وتسعون،...  وست   مائتان  األساطني 

امي أربعة أبواب، ...ثامنية ويف الغرب ثامني  ة ويف الرشق الش 

وطول  الغرب،  يف  وواحدة  الرشق  يف  اثنتان  صوامع:  ثالث  وللمسجد 

ثالث ذراع    ةالغربية  ذراع  ،  اومخسون  مخسون  الرشقيتني  إحدى  واألخرى وطول  ا 

 .مثلهاأذرع يف  ةواحدة منها ثامني ا، وتربيع كل  مخس ومخسون ذراع  

من اهلل  وارتفاع  إصبع    -ملسو هيلع هللا ىلص-رب رسول  وأربعة عرش  ذراعان  الزيادة  ا، دون 

 أذرع باملقعد، والدرجتان شربان يف شرب واملقعد ذراعان يف مثلها. ةوهو ثالث

 
 م.  2004، دار صادر، بريوت، 18املسالك واملاملك:  (1)



 

 

 عبد اهلادي الشيبانيد. حممد بن  أ.

57 

ال ذي زاده  ومخسون ذراع    ة...وذرع ما بني القرب واملنرب ثالث ا وشرب، واملنرب 

أربعمر طوله  فيه  عرضه  ةوان  ويف  ال  أذرع  وعرض  ونصف،  ال ذي ذراعان    رخام 

 بني ست  أساطني، قدام املنرب منها أسطوانتان. ا وطولهعرش ذراع   ةحول املنرب ثامني

واملنرب   القرب  بني  ما  ذراع    ةثالثوذرع  بني ومخسون  ما  وذرع  وشرب،  املنرب    ا 

النبي   اهلل    -ملسو هيلع هللا ىلص-ومقام  تويف  رسول  حت ى  فيه  يصيل   كان  عرش   ةأربع  -ملسو هيلع هللا ىلص-ال ذي 

التوبة  ا وشرب. وذرع ما  ذراع   املعروفة بأسطوانة  ل وبني األسطوانة  ه األو  بني مصال 

 ا.ذراع  أسطوانة التوبة عرشون إىل   وذرع ما بني جدار القبلة اليوم ا.ذراع  عرش  ةتسع

ارج يف اجلدار مرآة مرب عة. وعدد قناديل  اخلوعىل رأس حمراب املسجد من  

 .قنديال  املسجد مائتا قنديل وتسعون 

صحن   قد  ويف  أسطوانة  البيت  وأمام  املسجد،  خزانة  هي  بيت  املسجد 

ام العام.  عرفة أوقات الظهر والعُص يف مجيعرسمت يف أعالها بالطة مل  أي 

نخٌل  فيه  حائط  املسجد  ر  مؤخ  ييل  أليب    ومم ا  كان  ال ذي  احلائط  وهو  كثري، 

 . (1) "بريحابطلحة األنصاري املعروف 

 . معجم البلدان (5

الدين  املؤلف: اهلل  ،شهاب  عبد  احلموي    ،أبو  الرومي  اهلل  عبد  بن  ياقوت 

 هـ(. 626)املتوىف: 

 يقدم ياقوت بعض الزيادات املهمة يف عامرة املسجد فيقول:

 
 م.  1992، دار الغرب اإلسالمي، 412 – 1/411املسالك واملاملك:  (1)
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فعملها  " افات  رش  له  وليس  عثامن  عبد  هي  وقتل  بن  عمر  واملحراب 

املدينة أمره  العزيز، وملا ويل الوليد بن عبد امللك واستعمل عمر بن عبد العزيز عىل  

الوليد وكتب  كيسان  بن  صالح  ذلك  عىل  عمر  فاستعمل  وبنائه  املسجد  إىل    هبدم 

ال   منه عام  الروم يطلب  النبي ملسو هيلع هللا ىلصملك  يريد عامرة مسجد  أنه  إليه  ،   وأعلمه  فبعث 

رجال   ذهب  أربعني  مثقال  ألف  أربعني  إليه  ه  ووج  القفط  من  وأربعني  الروم  من  ا   

النورة للفسيفساء سنة   من الفسيفساء، فهدم  وأمحاال   الروم والقفط املسجد ومخ روا 

واألساطني   واجلدار  باحلجارة  األساس  وعملوا  نخل  بطن  من  ة  القص  ومحلوا 

والرصاص،  احلديد  املسجد حجارة حشوها عمد  املطابقة وجعلوا عمد  باحلجارة 

وكان قبل ذلك من حجارة وجعل طول    ،وجعل عمر املحراب واملقصورة من ساج

مائتي ذراع وعرضه يف مقدمه مائتني ويف مؤخره مائة وثامنني وهو سقف  املسجد  

وفرغت    87قال صالح بن كيسان: ابتدأت هبدم املسجد يف صفر سنة    .دون سقف

فكانت مدة عمله ثالث سنني، وكان طوله يومئذ مائتي ذراع    89منه النسالخ سنة  

ما فزاد يف مؤخره  املهدي  كان  يزل كذلك حتى  فلم  مثلها  ذراع وترك عرضه يف  ئة 

الغساين يف   بن شبيب  امللك  عبد  العزيز، وأما  عبد  بن  بناه عمر  ما  ذراع عىل  مائتي 

عه،    ،فأخذ يف عمله وزاد يف مؤخره   160سنة   املأمون زيادة كثرية ووس  فيه  زاد  ثم 

سنة    -ملسو هيلع هللا ىلص-وقرئ عىل موضع زيادة املأمون: أمر عبد اهلل بعامرة مسجد رسول اهلل  

فإن اهلل عنده ثواب الدنيا   ؛ وطلب كرامة اهلل وطلب جزاء اهللطلب ثواب اهلل  202

 .(1)"اا بصري  وكان اهلل سميع   ،واآلخرة
 

 م. 2/1995، دار صادر، بريوت، ط5/87معجم البلدان:  (1)
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 .ثامنًا: كتب الرحالت

 ةسفر نام  (1

 .هـ(481نارص بن خرسو بن حارث القباذاين املروزي )ت تأليف:

م وصف  سو نارص خرسو  مل يمكث   املنورة، وقد  املدينة   ا ا خمتُص  ى يومني يف 

 فقال:،  هـ439للحجرة النبوية عام  

به مخسة " املسجد وحييط  أعمدة  ترتفع حوائطه من بني  املقام خممس  وهذا 

أعمدة وكان يف آخره حظرية أحيطت بسياج حتى ال يدخلها أحد وأسدل عىل اجلزء  

من   مسافة  واملنرب  الرسول  قرب  وبني  الطيور  تدخلها  ال  حتى  شبكة  منها  املكشوف 

 .(1) "حة وتسمى الروضةالرخام تشبه السا

 .رحلة ابن جبري (2

ابن جبري، حممد بن أمحد بن جبري الكناين األندليس، أبو احلسني )املتوىف:   املؤلف:

 .هـ( 614

 فقال:   ،  للمسجد النبوي، وقد قاسه بالشرب واخلطوة ا مهام  يقدم ابن جبري وصف  

بالطات  " األربع  جهاته  من  وحتفه  مستطيل،  املبارك  به، املسجد  مستديرة 

ة منها هلا مخس بالطات  يووسطه كله صحن مفروش بالرمل واحلىص، فاجلهة القبل

غرب من  أيض  إىل    مستطيلة  هلا  اجلوفية  واجلهة  الصفة رشق،  عىل  بالطات  ا مخس 

 .(2)"املذكورة، واجلهة الرشقية هلا ثالث بالطات، واجلهة الغربية هلا أربع بالطات
 

 م. 3/1983بريوت، ط –، حتقيق: د. حييى اخلشاب، دار الكتاب اجلديد 111رحلة نارص خرسو:  (1)

 ، دار ومكتبة اهلالل، بريوت. 150ابن جبري: رحلة  (2)
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أيض  " الرش وأخذت  اجلهة  من  أعمدة  ا  من  داخلها  فانتظم  قية سعة بالطني 

شرب   وعرشون  أربعة  منها  القبلية  الصفحة  وسعة  ستة،  الصفحة  األبلطة  وسعة  ا، 

الركن اجلويف صفحة سعتها مخسة إىل    ا، وما بني الركن الرشقيالرشقية ثالثون شرب  

شرب   اجلويفوثالثون  الركن  ومن  تسعة  إىل    ا،  سعتها  شرب  الغريب صفحة  ا،  وثالثون 

ا. ويف هذه الصفحة القبيل صفحة سعتها أربعة وعرشون شرب  إىل    ومن الركن الغريب 

  ، ملسو هيلع هللا ىلص صندوق آبنوس خمتم بالصندل مصفح بالفضة مكوكب هبا هو قبالة رأس النبي  

  وطوله مخسة أشبار، وعرضه ثالثة أشبار، وارتفاعه أربعة أشبار، ويف الصفحة التي بني الركن 

 . " (1)الغريب موضع عليه سرت مسبل يقال إنه كان مهبط جربيل    اجلويف والركن 

من   وانتظمت  الرشق؛  ييل  مما  القبلية  اجلهة  آخر  مع  املقدسة  والروضة 

البالط الثالث بمقدار أربعة أشبار،  إىل  ن ونيفتابالطاته مما ييل الصحن يف السعة اثن

يكاد يتأتى تصويره  وهلا مخسة أركان بخمس صفحات، وشكلها شكل عجيب، ال  

حتريف   القبلة  من  حمرفة  األربع  والصفحات  متثيله،  بديع  وال  معه ا  ألحد  يتأتى  ال  ا، 

 استقباهلا يف صالته ألنه ينحرف عن القبلة. 

الكريم" املسجد  وسعتهمائة    وطول  خطوة،  وتسعون  وست  مائة   خطوة 

أعمدة   وهي  وتسعون،  مئتان  سواريه  وعدد  خطوة،  وعرشون  متصلة  وست 

منحوت   حجر  من  وهي  قوائم،  دعائم  فكأهنا  عليها،  تنعطف  قيس  دون  بالسمك 

أن إىل    ململمة مثقبة توضع أنثى يف ذكر ويفرغ بينهام الرصاص املذاب  ا ع  طَ قِ ا  ع  طَ قِ 

عمود   قائام  تتصل  كأهنا  ا  فتظهر  ودلكها  صقلها  يف  ويبالغ  جيار،  بغاللة  وتكسى   ،

 
 . 151 – 150رحلة ابن جبري:  (1)
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 .(1) "رخام أبيض

 يقول:ويصف ما شاهده و

أيض   املقدسة  الروضة  توقد  أمام  التي  واألنوار  للشمع  هو  كبري  صندوق  ا 

 . (2)نخلة ةأمام الروضة كل ليلة. ...وبإزائها يف الصحن مخس عرش 

 ونصف جدار القبلة األسفل رخام...

ل كله بفصوص الذهب املعروفة بالفسيفساء،    والنصف األعىل من اجلدار منز 

خمتلفات  أشجار  تصاوير  تضمنت  غريبة  الصنعة  من  نتائج  فيه  الصناع  أنتج  قد 

الصنعة  لكن  الصفة،  تلك  عىل  كله  واملسجد  بثمرها.  األغصان  مائلة           الصفات 

الصحن من جهة القبلة كذلك، ومن جهة  إىل    حفل. واجلدار الناظرأيف جدار القبلة  

الصحن ُمردان أبيضان ومقرنصان قد   إىل  اجلوف أيضا. والغريب والرشقي الناظران

   .زينا برسم يتضمن أنواعا من األصبغة

 ا سوى أربعة يف الغرب: ا، مل يبق منها مفتح  وللمسجد املبارك تسعة عرش باب  

الرشق   اخلشية، ويف  بباب  والثاين  الرمحة،  بباب  أحدمها  يعرف  اثنان،  منها 

جربيل   بباب  أحدمها  يعرف  باب  اثنان:  ويقابل  الرجاء.  بباب  والثاين   ،

 .(3)، وهي التي استشهد هباڤ، دار عثامن،  جربيل

روضة  يف  املحراب  من  الثالث  البالط  أول  يف  املحراب  يمني  عن  واملنرب 

 
 . 152رحلة ابن جبري:  (1)

 . 153املصدر السابق:  (2)

 . 154املصدر السابق:  (3)
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مفروشة من الرخام ُموز حوهلا به، وله درج، وسمر يف أعاله لوح لئال جيلس أحد 

اهلل   رسول  كان  التي  الدرجة  جيلسعىل  من    ملسو هيلع هللا ىلص  فيه  ليس  خمتُص،  وهو  عليها، 

م املنرب، ورشقي املنرب تابوت  النقوش ودقة العمل ما يف منابر زماننا اآلن، واجلذع أما

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص يسرت به مقعد رسول اهلل 

 .  (2) وللمسجد ثالث منارات: اثنتان للجنوب وواحدة للمرشق ...

خمتلف " إزار،  عىل  إزار  موضوع  رخام،  األسفل  القبلة  جدار  ونصف 

ل كله بفصوص   الصنعة، ع أبدع جتزيع. والنصف األعىل من اجلدار منز  واللون، ُمز 

الذهب املعروفة بالفسيفساء، قد أنتج الصناع فيه نتائج من الصنعة غريبة تضمنت  

تلك   كله عىل  بثمرها. واملسجد  األغصان  مائلة  الصفات  أشجار خمتلفات  تصاوير 

القبلة   جدار  يف  الصنعة  لكن  واجلدارأالصفة،  جهة  إىل    الناظر  حفل.  من  الصحن 

الناظران والرشقي  والغريب  أيضا.  اجلوف  جهة  ومن  كذلك،  الصحن إىل    القبلة 

 . (3) ُمردان أبيضان ومقرنصان قد زينا برسم يتضمن أنواعا من األصبغة:

 .(4)وقاع املسجد كله مفروش باحلىص وليس له حُص 

 اهلجري( ملؤلف ُمهول.   6)ق يف عجائب األمصار رحلة: الستبصار (3

يقدم صاحب هذه الرحلة معلومات مهمة يف وصفه للمسجد النبوي قبل  

 احلريق: 

 
 . 152رحلة ابن جبري:  (1)

 . 154املصدر السابق:  (2)

 . 154املصدر السابق:  (3)

 . 150املصدر السابق:  (4)
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  ذراع.   100مستطيل غري مربع، يزيد طوله عىل عرضه   -ملسو هيلع هللا ىلص -ومسجد النبي  "

وسامء املسجد منقوشة مدهونة حمفورة مذهبة، كلها عىل عتب منقوشة عىل أعمدة  

 باجليار. ة خرز أسود بعضه عىل بعض ملب س

الصحن، فإنه أقواس معقودة وجوهها إىل    وهو ليس عىل أقواس إال ما كان

باجليار. واألعمدة   ملبسة  من خرز  أعمدة  بالفسيفساء عىل  صحن  إىل    التي منزولة 

من    هياملسجد   األقواس    التيأقُص  وتلك  املسجد،  سامء  صحن إىل    التيعليها 

برشاجيب مغلفة  ومؤخره   املسجد  معرتضة،  بالطات  املسجد مخس  مقدم  الساج؛ 

الغربية )3مثل ذلك، وُمنبة املسجد الرشقية فيها ) (  4( بالطات معرتضة، وُمنبته 

ا، وكذلك من ُمنبته األخرى.  ( قوس  11الصحن )إىل    ومن مقدم املسجد   بالطات؛

كن  رإىل    -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو الذي بإزاء قرب النبي    ڤ  وطول املسجد من ركن منار بالل

باب جربيل   من  وعرضه  النبي    مؤخره،  قرب  بإزاء  الذي  إىل    -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو 

 .(1)"ا( ذراع  170بجنب دار السيدة ) التي باب الرمحة 

 ويعرج عىل الروضة ويصفها:

الروضة  " قربه    التيطول  )  -ملسو هيلع هللا ىلص-بني  ذراع  56واملنرب  املوضع (  وذرع  ا. 

الذي   النبي    يفاملرخم  فيه  يقعد  كان  الذي  املوضع  وهو  الروضة،    -ملسو هيلع هللا ىلص-وسطه 

فيه حوائجه  إىل    ويستند يرفع  كان  اليوم  -ملسو هيلع هللا ىلص-تابوت من خشب  املوضع  فذلك   ،

( وطوله  قدر شرب  عمقه  مرخم  احلوض،  أذرع.  3شبه  باق  لصندوق(وا)(  إىل    فيه 

 
األمصار:    (1) عجائب  يف  العامة،  37االستبصار  الثقافية  الشؤون  دار  احلميد،  عبد  زغلول  سعد  حتقيق:   ،

 بغداد. 
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  يف   (الصندوقو)داخله؛    يفاليوم، وعليه قفل من حديد ما فتحه أحد وال يعلم ما  

 .(1)"األرض بمقدار ما يتحركإىل  قبلة احلوض منزول منه

 قول: يويبني بالوصف الدقيق احلجرة النبوية ف

وهو    يف   -ملسو هيلع هللا ىلص -قربه  " الرشق،  ناحية  من  األوسط  البالط  روضة   يف ثلث 

 ( أركان:  5خمل قة وهلا  ينظر   يف (  الذي  منها،  إىل    احلائط  ناحية    يف القبلة  منه من  الركن 

النبي     ، ڤ وجه أبى بكر    القبلة؛ وعند قدر وسطه  إىل    -ملسو هيلع هللا ىلص -املنرب، وجه 

؛ وعند قدر وسط أبى بكر وجه ڤ وقبال ذلك مسامر فضة عالمة ملوضع وجهه  

( 19ا، وطول هذا احلائط ) ( ذراع  20حائط القبلة ) إىل    ومن ذلك احلائط  ڤعمر  

وبني هذا احلائط   ا، ( ذراع  15)   ا، وطول احلائط الذي يىل باب جربيل  ذراع  

املسجد   الثالثة  9)   الرشقي وحائط  أذرع. وطول  ) األ (  ذراع  15وجه سوى هذه  ا، ( 

سقف   مرمخة كلها، وعليها مما ييل   ي ا، وه ( ذراع  12ا من ) وارتفاعها من األرض نحو  

 املسجد.سقف  إىل    مكشوفة ليس هلا سقف، وهلا سامء   ي املسجد شباك احلديد، وه 

من    الباقي احليطان، والثلث    ي قدر ثلث إىل    وقد أسدلت عليها أستار من الديباج امللون 

 ناحية القبلة والغرب ملطخ بالعنرب واملسك والزعفران.

ى أحد أمجل رخامة خرضاء ما رأ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الركن الذي عند رأس النبي    ويف

 .(2)"ملسو هيلع هللا ىلص منها، جعلت عالمة ملوضع رأسه

 ا للمحراب واحلائط القبيل: كام يقدم وصف  

 
 .38  األمصار: االستبصار يف عجائب   (1)

 . 39 –  38املصدر السابق:  (2)
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ليس  " أميل   يف املحراب  هو  إنام  القبلة،  حائط  ) إىل    وسط  ب  ( 20الرشق 

الرمحة   ا. ذراع   باب  من  مكتوب،  الرتخيم  وعىل  مرمخة  من  إىل    والقبلة  السالم،  باب 

»والشمس وضحها«  برب  إىل    أول سورة  أعوذ  »قل  الخ آخر سورة  . وعىل الناس« 

جانب املحراب كوكب كبري، وىف وسطه حجر من ياقوت أزرق يذكر أنه وسط عقد 

. وىف قبلة املسجد عن يمني املحراب باب صغري، حتت املقصورة  ڤ   فاطمة الزهراء 

 . (1) "ڤ  باب كان يسكن فيه آل عمر إىل   وسط البالط، هيبط منه عىل درج   يف 

املسجد:  إنويقول   أبواب  باب  20)"  عدد  منها  (  (  7)  الرشقياجلانب    يفا: 

كذلك منها باب صغري بدفة،   الغريبأبواب مربعة بمصاريع مرشجبة؛ وىف اجلانب  

اجلانب   بقوس غريه. وىف  باب  للمسجد  ليس  أيض  4)  اجلويفوهو قوس  أبواب  ا  ( 

 . (2) "كرها تقدم ذ يالقبلة، وباب حتت املقصورة الت كبار؛ وباب يف

  للمسجد:ا مهام  ا عام  ويقدم وصفً 

ما  " )  يفمجيع  العمد  من  عمود  276املسجد   )( وللمسجد  منائر 3ا.   )       

( القبلة  3عىل  منها عىل ركن  أركان:  منار، وعىل ركن   الغريبمنار، وعىل    الرشقي( 

األدكن.   باحلىص  وُمنب ته  ومؤخره  مقدمه  مبسوط  واملسجد  منار.  املسجد  مؤخر 

ة قدر   يهـ وطاء طرب528البالط األوسط عام    يف وكان   مبط ن. ومجيع جدره مرمخ 

أزيد قليال   أو  البالط    يف، وصحنه مبسوط باحلىص، وهو مغروس بالنخيل.  قامتني 

فاطمة   الرشقي  صالة  موضع  كان  أنه  ذكر  املحراب،  يشبه  قائم  ويفڤ   بناء   . 

 
 .40االستبصار يف عجائب األمصار:   (1)

 . 41 –  40املصدر السابق:  (2)
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 . "يف وجه البالط يف الصحن، بناء قائم كأنه بيت، ذكر أنه خمزن املسجد اجلوف، 

( أرطال 10وكان حيرق كل ليلة )  ؛قنديال  (  284وىف املسجد من القناديل )

 .(1)من الزيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .41االستبصار يف عجائب األمصار:   (1)
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 أولً: مؤرخو املدينة املنورة 

 .من معامل دار اهلجرة اهلجرة كتاب: التعريف بام أنست (1

 هـ(.741مجال الدين حممد بن أمحد املطري )ت  تأليف:

ه حاجي خليفة ذيال    .(1)  لكتاب ابن النجار الدرة الثمينةعد 

 . أمهيته يف أن مؤلفه أحد سكان املدينة وعلامئهاتكمن 

يتميز كتاب املطري عىل الرغم من صغر حجمه بثراء وأمهية املعلومات كام  

وعاش وتويف فيها، وكان   وعلامئها،  التي يوردها عن املدينة املنورة ألنه أحد أبنائها

القضاء واإلمامةمؤذن   النبوي، وناب يف  املسجد  يورده  ، ويقف  (2) ا يف  أمر  عىل كل 

 بنفسه، وحيقق ويدقق فيه.

بعد  و املسجد  وصف  عن  مهمة  معلومات  قدم  من  أول  هو  املطري  لعل 

 هـ، فيقول:654ه بعد احلريق اهلائل الذي أصابه عام ئعادة بناإ

قبل " كان  للسالم،  الرشيفة  احلجرة  جتاه  القنديل  القيام حتت  من  ذكر  وما 

قنديل واحد، وملا   إال   ملسو هيلع هللا ىلصيقابل وجه رسول اهلل    نه مل يكنإاحرتاق املسجد الرشيف ف

د ُجعل هناك عدة قناديل...  .(3)"ُجد 
 

 م.  1941، 1، مكتبة املثنى، بغداد، ط1/302كشف الظنون:  (1)

، مركز بحوث ودراسات املدينة  128عارصه ابن فرحون وحتدث عنه بالتفصيل: نصيحة املشاور:    (2)

 هـ. 1/1434املنورة، ط

ليامن الرحييل، دارة امللك عبد العزيز، التعريف بام أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة: حتقيق: أ.د. س   (3)

= 



 

 

 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

68 

، ويوضح وضع احلجرة (1) كام يقدم رواية مسندة عن سبب حريق املسجد

من عامرة املسجد، وأروقته،  و تم فيها من عامرة بعد ذلك،    النبوية بعد احلريق، وما

 .(2)والدرابزين الذي من جهة الروضةواملنرب، واألسطوانات، 

  نصيحة املشاور وتعزية املجاور كتاب: (2

 هـ(.769عبد اهلل بن حممد بن فرحون اليعمري )ت املؤلف:

فإن  ولذا  علامئها،  أبرز  املنورة، وهو  املدينة  يف  ولد وعاش ومات  املؤلف 

 احلريق األول عىل درجة من األمهية.  ه بسبئاته للمسجد النبوي بعد بنامشاهد

لقد وصف ما أحدث يف املنارتني الشامليتني، كام حتدث عن املقصورة التي  

 .(3)أضيفت وأحلقت باحلجرة النبوية، ودورها يف قطع الصفوف

وصف   م  قد  النخل  كام  عىل  متقدمة  األوىل  احلصوة  يف  كانت  التي  للسقاية  ا 

 .(4) ، وملا كثر الرش بسببها أزيلتامربع   ا( ذراع  15ومساحتها بنحو )

( عام  السالم  باب  منارة  بناء  يف  ل  فص  احلجر ـه706كام  واستخدام   ،)            

بنائها النارص(5) يف  السلطان  بناء  بني  كام  سنة    (6) ،  املسجد  شاميل  للرواقني 

 
= 

1426  :78. 

 . 82التعريف بام أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة:  (1)

 . 112 –  83املصدر السابق:  (2)

 . 52نصيحة املشاور:  (3)

 . 53املصدر السابق:  (4)

 . 87 –  85املصدر السابق:  (5)

هـ( بعد أخيه امللك األرشف خليل، وكان  693امللك النارص حممد بن قالوون، توىل السلطنة سنة )  (6)

= 
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 .(1)(ـه729)

 . حتقيق النرصة بتلخيص معامل دار اهلجرة كتاب: (3

 (.ـه811زين الدين أبو بكر بن احلسني بن عمر املراغي )ت املؤلف:

لقد ذكر أن اعتامده عىل كتاب ابن النجار ))الدرة الثمينة يف أخبار املدينة((  

 وكتاب املطري، وأضاف هلام مشاهداته.

 عن بناء املسجد، ويناقش أطوال املسجد وذرعه الذي ذكره   مهام  يقدم تفصيال  

قوله: ابن   العامل  يستفاد من حترير هذا  ثم  الزيادات  "  النجار،  بعد  اليوم  املسجد  وطول 

املغرب مائة  إىل    ا، وعرضه من مقدمه من املرشق كلها مائتا ذراع وأربع ومخسون ذراع  

 . (2)"ا مخسة وثالثون ذراع  و ا، وعرضه من مؤخره مائة ذراع  ذراع وسبعون ذراع  

  تويف عثامن وليس للمسجد رشافات وال حمراب، "  ويقول عن رشافات املسجد: 

 ويقال عملها عبد الواحد   العزيز، فأول من أحدث الرشافات واملحراب عمر بن عبد  

 
= 

ا، وذلك باتفاق أمراء املامليك، ثم خلع يف سادس عرش املحرم سنة   عمره إذ ذاك ثامن سنني وشهور 

ن وسبعامئة، وخرج  أربع وتسعني، ونفي إىل الكرك، وأعيد إىل امللك ثاني ا، فأقام يف امللك إىل سنة ثام 

ثم   السلطة  يف  بيربس  فقام  عليه،  وبيربس  سالر  حجر  من  غيظ ا  الكرك  إىل  فتوجه  احلج،  يريد 

ثالثة يف شوال سنة تسع وسبعامئة،   الشام إىل مُص، فملك مرة  النارص من  اضطربت أموره، وقدم 

ومخسة وعرشين    واستبد النارص من حينئذ باألمر من غري معارض مدة اثنتني وثالثني سنة وشهرين

تويف سنة   مهابة،  ا وأعظمهم  زمانه عمر  ملوك  أطول  النارص  وأنباء، وكان  فيها سري  له  كانت  يوما ، 

 (.427/ 5هـ(. )ابن خلدون: العرب: 741)

 . 85نصيحة املشاور:  (1)

 ـه. 1422/ 1، حتقيق: عبد اهلل بن عبد الرحيم عسيالن، ط 90حتقيق النُصة بتلخيص معامل دار اهلجرة:   (2)
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وكان له لي  او  النُصي  حددت  وقد  حريقه،  منذ  رشافات  اليوم  للمسجد  وليس  ا، 

بن   شعبان  األرشف  امللك  السلطان  أيام  يف  وسبعامئة  وستني  سبع  سنة  رشافات 

 .(1)"واهلل أعلم .بن امللك النارص حممد بن قالوون صاحب مُصحسني 

  ة:، ويقدم مشاهدات مهم  (2) كام يرسم صورة احلجرة النبوية يف عهده بيده 

أربع وستون" فيه  كان  املسجد  أن صحن  السري  أهل  األمطار    ونقل  بسبب  بالوعة 

اليوم   فيه  تعرف  ثنتانإوال  املسجد  ،ال  احلجرة    ،واحدة يف صحن  غريب  واألخرى 

 .(3)"واهلل أعلم .الرشيفة داخل املقصورة

ومخسني    وأربعا عىل املنرب بنحو ثلثي ذراع  يضا  من القبلة متقدم  أوذرعت  "

وثلثي ذراع كام نقله أيضا ، فبلغ يف صحن املسجد دوين احلجرين بستة أذرع، كل 

 .(4)"ذلك بذراع املدينة الرشيفة

أربع" مقدار  اليوم  والدرابزين  املنرب  صحن    ة وبني  ويف  ذراع،  وربع  أذرع 

املسجد حجران يذكر أهنام حد مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولكنهام ليسا عىل سمت املنرب 

إىل    أذرع أو أقل، ومتقدمان  ةجهة الرشق بمقدار أربعإىل    بل مها داخالن  ،الرشيف

 .(5) "القبلة بمثل ذلك

 
 .66حتقيق النُصة بتلخيص معامل دار اهلجرة:  (1)

 . 82املصدر السابق:  (2)

 . 87 –  86املصدر السابق:  (3)

 . 88املصدر السابق:  (4)

 . 89املصدر السابق:  (5)
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يعلم  " أن  ووينبغي  هلا  بستور  اآلن  األبواب  يف  إاستقالل  يظهروهنا  نام 

أوقات املهامت كقدوم أمري املدينة، وأهنا من بعد قتل املستعصم استقرت تعمل يف  

بمُص   املسلمني  مال  بيت  من  قرية  اشرتيت  وسبعامئة  الستني  عرش  يف  ثم  مُص، 

املقدم  احلجرة  سنة، وعىل كسوة  املرشفة يف كل  الكعبة  واملنرب  ووقفت عىل كسوة  ة 

ة، تعمل من الديباج األسود مرقوم باحلرير األبيض  الرشيف يف كل ست سنني مر  

 .(1)"ال كسوة املنرب فانه بتقصيص أبيض واهلل أعلمإ

منرب  " اليمن  املظفر صاحب  امللك  وأرسله يف وعمل  الصندل  من  رمانتاه  ا 

  عليه   وبقي عرش سنني خيطب،  سنة ست ومخسني، ونصب يف موضع منرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص

فقلع  إىل   اليوم،  املوجود  املنرب  هذا  الظاهر  امللك  أرسل  سنة ست وستني وستامئة، 

  ة منرب صاحب اليمن وجعل يف حاصل احلرم وهو باق فيه ونصب هذا، وطوله أربع

 أذرع يزيد قليال ، وعدد درجاته سبع باملقعد.  ةعتبته سبعإىل  أذرع، ومن رأسه

منرب   أن  يعلم  أن  ست  وينبغي  سنة  من  عليه  خيطب  بقي  بيربس  الظاهر 

وسبعامئة عليهإىل    (2)وستني  اخلطبة  مدة  فكانت  وتسعني،  سبع  ني تواثنمائة    سنة 

وثالثني سنة، وبدأ فيه أكل األرضة، فأرسل امللك الظاهر برقوق صاحب مُص هذا  

املوجود   بيربس، ا املنرب  الظاهر  منرب  وقلع  مئة،  وسبع  وتسعني  سبع  سنة  آخر    ليوم 

 .(3)"واهلل أعلم .وجعل من حاصل احلرم

 
 .104ص معامل دار اهلجرة: حتقيق النُصة بتلخي (1)

وبقي منرب الظاهر بيربس خيطب عليه  "لعله خطأ من الناسخ، وقد نقل السمهودي عن املراغي قوله:    (2)

 . 16/ 2. وفاء الوفا:  "من سنة ست وستني وستامئة إىل سنة سبع وتسعني وسبعامئة 

 . 112 –  111املصدر السابق:  (3)
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 .املغانم املطابة يف معامل طابة: كتاب (4

الفريوزآباديِّ   تأليف: حممد  بن  يعقوب  بن  حممد  الطاهر  أيب  الدين  ُمد 

ريازيِّ   . (1)هـ(817 -  729) الشافعيِّ الشِّ

تفصيال   مهام  يقدم  و  واملطري،  النجار  ابن  عىل  باعتامده  ب  دقته  عرف 

منزلته من السلطة ومكانته، ونقوالته املهمة عن بعض األمور  و  ومشاهداته املهمة،

 : احيث قال واصف   املهمة املتعلقة ببناء املسجد ومنها حديثه عن احلجرة النبوية

وسعة الصفحة الرشقية  ،  اوسعة الصفحة الِقبلية منها أربعة وأربعون شرب  "

الركن اجلويف صفحة سعتها مخسة وثالثون   إىل  وما بني الركن الرشقي،  اثالثون شرب  

ومن ،  االركن الغريب صفحة سعتها تسعة وثالثون شرب  إىل    ا، ومن الركن اجلويفشرب  

الغريب أربعة وعرشون شرب  إىل    الركن  آبنوس،  ،  االِقبيل  الصفحة صندوق  هذه  ويف 

هبا، هو قبالة رأس النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفيه أسطوان،   مصفح بالفضة مكوكب خمتم بالصندل،

 وخلفه حمراب، وفوق الصندوق قائم من خشب ُمدد.

وأما الصندوق فطوله مخسة أشبار وعرضه ثالثة أشبار وارتفاعه يف اهلواء 

واثنان   شرب  مائة  جهاهتا  مجيع  من  سعتها  الرشيفة  احلجرة  فجميع  أشبار.  أربعة 

ال بالرخام  مؤزرة  اإلزار  وسبعون شربا ، وهي  ومنتهى  النعت،  الرائق  النحت  بديع 

نحو الثلث أو أقل شربا ، وهي مقدار قامة وبسطة، وهو مما فاز بفعله مجال إىل    منها

املأثورة املراتب  ذو  األصفهاين  اجلواد  فإنه  ،  الدين  باهلل  املتوكل  إليه  سبقه  كان  وقد 

وهو ،  الدين اجلواد  أول من أزر احلجرة الرشيفة بالرخام فلام َعُتق ذلك جدده مجال

 
 م.2018هـ/2/1439نرشه مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة، ط (1)
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 . (1)"اليومإىل  باق

 ، (2) ڤ كام ينقل الكتابات القرآنية التي عىل األبواب مثل باب عثامن بن عفان  

فاح السَّ الَعبَّاس  أيب  ابنة  َرْيَطة  وباب: 
أسامء ،  (3) لدار  املقابل  النَِّساِء  بَباِب  وُيعَرُف 

  ، (6) وباب مقابل زقاق املناصع   ، (5) ، وباب مقابل دار خالد بن الوليد (4) بنت احلسني 

 .(8) ، وبقية األبواب(7) وباب يقابل أبيات الصوايف

 (9) كام نقل ما كتب من آيات قرآنية يف قبلة املسجد

 .  (10) كام ينقل الكتابات املؤرخة لتوسعة بعض اخللفاء

 .(11) ملحراب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وما كتب عليه من آيات قرآنية وينقل وصفا  مهام

 .(12) وقدم وصفا  للمنرب عىل عهده، والكتابة عليه، وكسوته

 
 . 501 – 2/500املغانم املطابة:  (1)

 . 2/502املصدر السابق:  (2)

 . 2/503املصدر السابق:  (3)

 . 2/504املصدر السابق:  (4)

 . 2/505املصدر السابق:  (5)

 . 2/505املصدر السابق:  (6)

 . 2/506املصدر السابق:  (7)

 512، 510، 509، 508، 2/507املصدر السابق:  (8)

 . 2/516املصدر السابق:  (9)

 . 517، 513 –  2/511املصدر السابق:  (10)

 . 2/569املصدر السابق:  (11)

 . 2/602املصدر السابق:  (12)
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القبة التي يف وسط املسجد: ومن ذلك أنه ملا كان تاريخ سنة "  وبني وضع 

احلرم   صحن  يف  قبة  ببناء  اهلل  لدين  النارص  اإلمام  أمر  ومخسامئة،  وسبعني  ست 

لتكون خز الكريم  الرشيف  املصحف  مثل  احلرم وذخائره؛  فيها حواصل  انة حتفظ 

َسلََّم  الرشيف،  املسجد  احرتق  وملا  التاريخ،  متقدمة  كبار  وعدة صناديق  العثامين، 

 اهلل تعاىل ما فيها عن احلريق بربكة املصحف الكريم العثامين.

إىل   واملصحف العثامين وما بني الصناديق واملصاحف والذخائر فيها ساملة

 . (1)"يومنا هذا، وهلل احلمد

 .الرشيفة التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة :كتاب (5

 (.ـه902شمس الدين حممد السخاوي )ت املؤلف:

ُماور   العامل  هذا  عليهاعاش  الرتدد  دائم  وهو  املنورة،  املدينة  يف  وله (2)ا   ،

صداقات مع علامئها، وغالبهم من تالميذه وأقرانه، ومن أبرزهم السمهودي، وقد  

وال شك  ،  (3) يتباي يف املسجد النبوي قبل وبعد احلريقاحتدث عن دور السلطان ق

 مفصلة  أن السخاوي قد اطلع عىل املسجد النبوي قبل احلريق وبعده، فقدم أطواال  

 عن املسجد النبوي: 

ِره " ومؤخَّ ِمه  مقدَّ من  املسجِد،  مجيِع  عرِض  ُم:  وَذرُع  فاملقدَّ مائة   متفاوٌت، 

تزيد،  أو  ر: دوَنه بخمسٍة وثالثني،  ، والـمؤخَّ أو يزيد خـمسة  ومخسة وستون ذراعا ، 

 
 . 2/554املغانم املطابة:  (1)

 هـ. 2/1438، مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة، ط94 -1/92التحفة اللطيفة:  (2)

 . 1/82املصدر السابق:  (3)
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حِن من ذلك ا ونصف. ا وومائة  وللصَّ  حٌد وستون ذراع 

حنِ   ةوطوُله: مئتان وأربع ا وأصابع، فللصَّ  من ذلك: مخٌس وخـمسون ذراع 

يزيُد   خارِجه  وِمن  ا،  ذراع  وعرشون  اثنان  داخلِه،  من  الـمسجِد  وارتفاُع  وتسعون، 

، ألجِل رُشفِة سطِحه  .(1)"ستة 

 كام وضح مكان الروضة من املسجد باألطوال: 

ومنربه  " مـحل ه  بني  وهي  الـجنة،  رياض  من  كوهُنا  الثَّابُت  وضُة:  والرَّ

مع   حتديُدها  القبلة الرشيفني؛  جلهة  األصيلِّ  حملِّه  عىل  َم  ُقدِّ اآلن  املنرب  بأنَّ  اإلحاطة 

قرياط   احُلجرة  بعرشين  م  ُمقدَّ من  قراريَط  ثالثِة  بنحِو  ِمه  مقد  من  وضِة  الرَّ وجلهِة  ا، 

أو تسٌع وأربعونإىل    الِقبيلِّ  خام ثالٌث ومخسون،  الرُّ ذراعا     املنرب، مع إدخاِل عرِض 

راعنِي املقيِس هبام من جهتي الطُّول  بذراع اليد، كأنه    وثلٌث  بالنَّظر للتَّفاوِت بني الذِّ

 .(2) "املُفِرط، ودونه

 كام يبني عدد أروقة املسجد وجهاهتا: 

ت بعد " التي بني املرشِق واملغرب كانت مخسة، ثمَّ استقرَّ الِقبليُة،  وأروقته 

دة بموحَّ واقني  الرُّ خـمسة    زيادِة  كان  اميَّ  الشَّ وأنَّ  ابُن    سبعة،  به  ح  صـرَّ كام  أيضا ، 

 جبري، فنقَص منه ُرواٌق ِزيَد فـي صحن الـمسجد.  

قيُّ ثالثُة أروقٍة من الِقبلة اِم، والغربـيُّ أربعُة أروقٍة كذلك، وبه إىل  والرشَّ الشَّ

 
 .  1/86التحفة اللطيفة:  (1)

 . 87 – 86/ 1املصدر السابق:  (2)
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ح ابُن ُعبيدة، ثمَّ ابن جبري، وكذا هو اليوم  .(1) "صـرَّ

 عدد أساطني املسجد:إىل  ضافةإ

يف- وأساطينُه "  .(2)"ئةاتزيد عىل ثالث م -بام دخل يف حائز القرِب الرشَّ

 ويفصل يف جهة األبواب وأعدادها: 

محة، ومها: يف اجلهة الغربية" الم، وباُب الرَّ  .(3) "وأبواُبه أربعٌة: باُب السَّ

قية"  .(4) "وباُب جربيل، وباُب النِّساء، ومها يف اجلهة الرشَّ

 وحتدث عن منارات املسجد:

 ا، عىل أركانِه، سوى خامسٍة للمدرسة األرشفية.  ومنائُره: أربع أيض  "

ؤساء اآلن-  وكان رئيُس الـمؤذِّنني  نانـي جدُّ أحِد الرُّ
ُد بُن إبراهيَم الكِ   -مـحمَّ

ـها   الم -يقول: إنَّ تكفي أهَل الـمدينة، وهو كذلك، كام سيأتـي    -يعني منارَة باِب السَّ

 فـي ترجـمته.  

ُأِجلُّها   النَّبوية بحيث  الـُحجرِة  لقربـِها من  ئيسيُة، وهي أرشُفها،  الرَّ والـمنارُة 

 عن صعوِد غرِي الُفضالِء، سيَّام لغيـر حاجٍة. 

ام وعاملِهم: شاهني اجلامـلي، اقتداء  بشيِخهم.    وقد ُأحكمْت عىل يد شيِخ اخُلدَّ

خي ُجوزي  الم  السَّ باِب  منارة  يف  احلريري  كافور  أساِسها كان  حفِر  يف  بلَغ  فإنه  ا؛       ـر 

 
 . 88 – 87التحفة اللطيفة:  (1)

 . 88املصدر السابق:  (2)

 . 92املصدر السابق:  (3)

 . 94املصدر السابق:  (4)
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  ا، وزاد يف عرِض بعِض ُجدرها، وفـي ارتفاِعها، بحيُث زاَد عىل املاء، وأتقنَها جد  إىل  

 .(1) "ا. كلُّ ذلك حني ظهوِر خللِها، وصارْت أطوَل األربعةوعرشين ذراع  مائة 

فقال: النبوية  احلجرة  كسوة  عن  والـملوكُ "  حتدث  الـخلفاُء  يزل    ولـم 

الـُحجرة والكعبة ابُن النَّارِص  إىل    يتداولون كسوَة  الُح إسامعيُل  أن وقَف عليها الصَّ

ِد بِن قالوون يف سنة ثالٍث وأربعني وسبع قرية  من ضواحي القاهرة يقال  مائة    مـحمَّ

الـامل بيِت  منها من وكيِل  الثلثني  بيسوس، كان اشرتى  ثمَّ وقَفها عىل كسوة لـها:   ،

الثالُث للُحجرة واملنرب، فاستمرَّ ،  الكعبة الثُّلث  ِد شيٍخ، فكسا إىل    وكان  سلطنة املؤيَّ

فاستمرَّ   أمرائِه،  لبعِض  أمَرها  َض  فوَّ ثمَّ  الوقِف،  لضعِف   ، سنة  عنِده  ِمن  الكعبَة 

بمُص   كلَّام ويل  نعم.  عرِش سنني،  كلِّ  ُيرسُل يف  فإنَّام  عداها،  وما  للكعبِة،  بالنِّسبة 

 .(2)"إرسالـهام غالب املٌك يعتني ب

 . ملسو هيلع هللا ىلص وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى (6

 هـ(. 911نور الدين عيل بن عبد اهلل السمهودي، الشافعي )ت  تأليف:

تاريخ  معرفة  ألحد  يمكن  ال  الذي  املحقق  املؤرخ  هو  السمهودي  يعترب 

 : الوفامام رمحه اهلل، فقد ألفمؤلفات هذا العامل اإل إىل    الرجوع   دوناملسجد النبوي  

الوفا) النبوية، وطالب برفع ما  (ذروة  املقدسة   وخصصه للحجرة  القبور    هتدم عىل 

سنة   األول  احلريق  عارص654يف  ثم  سنة  احل   (3) هـ،  الثاين  أتى   854ريق           الذي 

 
 . 95 – 94التحفة اللطيفة:  (1)

 . 1/109املصدر السابق:  (2)

رمضان من السنة املذكورة، والتهم كل كتبه    13كان يعتمر يف مكة، ومل يشاهد احلريق الذي كان يف    (3)

= 
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النبوي، وشارك بالرأي يف بعض ما بناء احلجرة  إيتعلق يف    عىل كامل املسجد  عادة 

النبوي بعد احلريق األول ووصفه،   النبوية، وبالتايل فإن السمهودي شاهد املسجد 

الثاين بكل   النبوي بعد احلريق  بناء املسجد  ، وقد (1) التفاصيلثم شاهد وشارك يف 

 ."وفاء الوفا"أودع تلك املعلومات املهمة والتحقيقات الرائعة يف كتابه 

 .(2)قام السمهودي بذرع كل تفاصيل احلرم بنفسه

ما   عهده:اويبني  يف  النبوي  املسجد  حدود  عليه  ذلك "  ستقر  اتضح  وملا 

عامئ وشاد  النبوي  الرشيف  احلرم  ناظر  اجلاميل  شاهني  الشجاعي  وشيخ  للمقر  ره 

قبلة   يف  التي  األساطني  من صف  املنرب  من  اخلامسة  األسطوانة  ألعايل  اختذ  خدامه 

ا فيه أن ذلك هو الذي استقر عليه األمر يف هناية   بالسقف منقوش  ا متصال  املنرب طراز  

املسجد النبوي وحده، فاهلل تعاىل يوفقه للمداومة عىل حفظ احلدود، ويلحقه باملقر  

 .(3)"بني الشهود

الثاين:  احلريق  بعد  املسجد  بناء  أثناء  الثاين  "  وما شاهده  احلريق  بعد  ملا حفر 

لتأسيس املنرب الرخام وجدوا حمل املنرب األصيل شبه حوض من حجر، ويف جانبيه من  

املرشق واملغرب فرضتان منقورتان يف احلجر هبام يشء من الرصاص بحيث ال خيفى 

علام   أحاط  من  بصفة  عىل  بالرصاص  حمكمني  كانا  عموديه  حمل  أهنام  النبوي    املنرب 

 
= 

 (. 2/413التي كانت يف إحدى خالوي املسجد النبوي. )وفاء الوفا: 

 . 430 –  2/413وفاء الوفا:  (1)

 . 293، 282، 94، 93، 60، 2/59املصدر السابق:  (2)

 . 2/70املصدر السابق:  (3)
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التي مما تيل   وقفتفيهام، وقد   الفرضة  الرشيف مما ييل مؤخره، وتأملت  املصىل  يف 

 .(1) "الروضة فوجدهتا يف حماذاة يميني، فظهر أهنا املرادة

كان يف قبلة املصىل الرشيف صندوق خشب بديع الصنعة يعلوه حمراب قد "

قنطر  مأنتج الصناع فيه نتائج مبدعة من صنعة النجارة، واملحراب املذكور شبه باب  

بعد  مستقبله  أمام  داخله  يف  مكتوب  املذكور  الصندوق  ظهر  عىل  لطيف  ملوضع 

 ين  ىن  نن من}   لبسملةالبسملة آية الكريس، وعىل ظاهر الباب املقنطر بعد ا

اآلية، وفيه صنعة عجيبة وصبغ    [ 144]سورة البقرة:   { ىييي ني مي ريزي ٰى

 . (2) "بالالزورد وتذهيب عجيب يشغل اخلاطر، ويفرق القلب احلارض 

وقد  "  وبعدما أوضح املنرب الذي أرسله السلطان برقوق ثم منرب املؤيد قال:

يف   احلادث  الثاين  املسجد  حريق  يف  املنرب  هذا  وثامنني احرتق  ست  عام  رمضان 

 وثامن مائة، فكانت مدة اخلطبة عليه نحو سبع وستني سنة. 

منرب   املدينة حمله جعلوا يف موضعه  أهل  بالنورة، وملا نظف  ا من آجر مطيل 

عليه خيطب  الشهر إىل    واستمر  رابع  فهدم  وثامنني،  ثامن  سنة  رجب  شهر  أثناء 

املوجود الرخام  املنرب  لتأسيس  وحفروا  ذكرها،    املذكور،  املتقدم  الدكة  اليوم ظاهر 

هنايتها،  يبلغوا  فلم  القامة  قريب  بعضها  من  ونقضوا  املتقدم،  النحو  عىل  فوجدت 

ووجدوها حمكمة التأسيس يف األرض، فأعادوها كام كانت، إال ما كان فوقها من  

ما وجد ُموف   وا  أزيد من نصف ذراع من اآلجر، وسو  بالبناء نحو  منها كاحلوض  ا 

 
 . 2/91وفاء الوفا:  (1)

 . 97 –  2/96املصدر السابق:  (2)
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ما تقدم ذكره مما وجد بمقدمها من بقايا املنرب القديم املحرتق يف احلريق   بعد وضع

حد املنرب القديم من جهة القبلة   ا، وكانوا قد سألوين عن ابتداء  األول بمقدمها أيض  

األصيل  املنرب  قوائم  من حمل  به  وما  احلوض  ذلك  وأن  بذلك،  فأخربهتم  والروضة 

امل ذكره  ما  ملوافقته  به  يقتدى  قديام  إمام  وحديث  ؤرخون  رخام    يف وضع  فرشعوا  ا، 

املذكور عىل  احلوض  التي وجدوها يف  الفرضة  من  ما ظهر  عليها عىل سمت  املنرب 

االستقامة من غري انحراف، وبينها وبني طرف الدكة الرشقي مخسة أصابع، ملا ظهر 

نقر   قوائمه  حمل  ومشاهدة  املذكور،  باحلوض  كان  األصيل  املنرب  أن  احلمن  يف  جر  ا 

املنرب  أمر  يف  املؤرخون  وصفه  وما  به،  مثبتة  القوائم  كانت  الذي  الرصاص  وبقايا 

يمكن  ال  الدكة  تلك  باطن  يف  املوجود  احلوض  أن  ومعلوم  لذلك،  شاهد  األصيل 

وضع املنرب فيه إال عىل االستقامة، سيام وقد طابقت سعته ما ذكره ابن جبري يف سعة  

بحيث إهنم حفروا منها قرب القامة، ومل يدركوا  املنرب األصيل، وإحكام تلك الدكة  

، كله آخرها، وإتقان فرضتي احلوض املذكور بالرصاص، وترخيم تلك الدكة قديام  

املؤرخون،...  به  رصح  كام  فيها،  املنرب  وضع  أجل  من  هلا  السلف  بجعل   قاض 

ربع   نحو  املذكور  احلوض  أحجار  خلف  وزادوا  سبق،  ما  نقضوا  أهنم  واحلاصل: 

لعمل حتى ساوى ذلك حمل املنرب املحرتق من جهة القبلة، وحرفوه عىل تلك ذراع ا

حمل   يف  املنرب  هذا  وجعلوا  املحرتق،  املنرب  حتريف  من  أزيد  املغرب  جلهة  الدكة 

أيض   القبلة  ييل  مما  الرشقي  لطرفها  ومساو  القبلة  جهة  من  أنه املحرتق  وزعموا         ا، 

املنرب  ال يعول عىل كالم من قدمناه من   أنه مقدم عىل حمل  األئمة، ويتحرر مما سبق 

ا من ذراع احلديد، وهو نحو ذراع اليد، وأن املنرب األصيل جلهة القبلة بعرشين قرياط  

يقع يف حمله   مل  زماننا ألنه خفي يغتالنبوي  املحرتق يف  املنرب  تاريخ وضع  من  إال     ري 
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أ حد من مؤرخي املدينة، وكان عىل واضعه ما يف جوف الدكة املذكورة، ومل يدركه 

قاطع   كان  بحيث  الطول  به واضع مفرط  اقتدى  الروضة، وقد  من  الباقي  للصف  ا 

هذا املنرب لكونه من آبائه، ومل يبال ويل األمر بتفويته املنقبة العظيمة يف إعادة وضع  

أقُص من امتداد املنرب  -أعني الرخام-منرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما كان عليه، وهذا املنرب

ملحرتق يف األرض بنحو ثالثة أرباع ذراع، وعدد درجه مع ُملسه كاملحرتق، وحمل  ا

عود املنرب األصيل منه مما ييل الروضة وهو الذي كان بأعاله رمانة املنرب النبوي قبل  

املنرب  طرف  من  ذراعني ويشء  نحو  عىل  وذلك  قرياط،  من  بأزيد  املنرب  هذا  عمود 

 املذكور من القبلة. 

حم  اشتهر  املذكور وقد  املنرب  حتريف  بسبب  املذكورة  الدكة  أحجار  من  له 

 . (1) "بحيث تغريت حدود الروضة الرشيفة، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم 

قال املجد: واملنرب حيمل له يف كل سبعة أعوام أو نحوها من الديار املُصية "

اجلمعة من  يكساها  ملوكية  معظمة  نسجان  تان  تاجلمعة، ورايتان سوداوإىل    كسوة 

 ا من الباب. رفعان أمام وجه اخلطيب يف جانبي املنرب قريب  تأبدع نسج 

قلت: يف زماننا متيض السبع سنني والعرش وأكثر من ذلك وال تصل كسوة،  

ذكرمها   اللتني  الرايتني  ذكره مع  املتقدم  السرت  هو  إنام  املنرب  اليوم عىل  والذي جيعل 

 .(2)"أعلماملجد، واهلل 

باب احلجرة الشامي  إليها    ويؤيد ذلك أهنم ملا حفروا للدعامة الغربية التي "

 
 . 137 –  2/134وفاء الوفا:  (1)

 . 2/138املصدر السابق:  (2)
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أدركناه  الذي  احلريق  بعد  الرشيفة  باحلجرة  حوهلا  التي  والعقود  القبة  بناء  عند 

درج   املذكور  احلجرة  باب  أمام  باب جربيل  حماذاة  آخذة وجدوا يف  األرض  ا حتت 

ملسجد النبوي ما يقتيض أن جداره يف املرشق كان جلهة الشام، وقد سبق يف حدود ا

، وأنه كان هناك هناك، فرتجح عندي أن تلك الدرج كانت لباب جربيل  

 . (1) "قبل حتويله، واهلل أعلم

العامرة  " متويل  أن  السلطان األرشف  بلغ  بإمتامها  تعاىل  اهلل  من   أن  بعد  ثم 

اذها عىل أعىل ما حياذي ح يف استعامل مؤن غري صاحلة، وأن القبة التي ستسم   بق اخت 

املنارة   الرتميم فيها، وأن  احلجرة الرشيفة قد تشققت ثم رم ت ثم تشققت، ومل يفد 

انتخب  ثم  العامرة،  متويل  عىل  خاطره  فتغري  أخرى،  أمور  مع  مالت،  قد  الرئيسية 

وإصابة   والنبل  الفضل  من  عليه  اشتمل  ملا  اجلاميل  شاهني  الشجاعي  املقر  لذلك 

ونظر السامط، فورد املدينة الرشيفة    ،ا مشيخة احلرم ونظره وفوض إليه أيض  الرأي،  

عام أحد وتسعني وثامنامئة، ومجع الناس للنظر يف ذلك، وراجع فيه أهل   ميف موس

هدم   وملا  املذكورة،  القبة  أعايل  وهدم  الرئيسية  املنارة  هدم  احلال  فاقتىض  اخلربة، 

املنارة املذكورة ظهر أن اخللل من عدم املبالغة يف حفر أساسها، فحفر أساسها حتى 

أحجار   هلا  واختذ  املاء،  به  من  بلغ  احلسن ا  مع  بناءها  متقنة، وأحكم  احلجر األسود 

حمله  يف  املغرب  من  باهبا  وجعل  مثلها،  الرشيفة  باملدينة  قبلها  ير  مل  بحيث  الفائق، 

األول، وأبطل تلك الدرج املحدثة بأرض املسجد عىل ما سبق، وأما القبة فاختذ يف 

سقف   بجوانبها  املحيطة  منهاالطاقات  هيدم  ما  سقوط  من  يمنع  احلجرة  إىل    ا  أرض 

 
 . 2/212وفاء الوفا:  (1)
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  ومل يتخذ   الرشيفة، ثم رشع يف هدمها وإعادهتا، بحيث مل يرفع كسوة احلجرة الرشيفة 

عليها أساقيل يمش  اختذ  بل  ذلك،  للعامل يف  املسجد يف  إىل    املسجد طريقا  سطح 

يظن  بحيث  املسجد  وبني  بينها  حيول  املنارة  ملحل  حاجزا  واختذ  الرشقية،  ناحيته 

عامر ال  املسجد  أن  الصنائع، الظان  أرباب  بعمل  االمتهان  من  أيضا  وصانه  به،  ة 

 فجزاه اهلل تعاىل خري اجلزاء، وجعل ثوابه عىل ذلك من أوفر األجزاء.

العامرة  هذه  يف  استصحب  إنه  حتى  اإلتقان،  مع  القبة حسنة  وقد جاءت 

وزاد  اآلجر،  إتقان  عىل  البناء، وحرص  يف  واستعمله  املحروسة،  من مُص  اجلبس 

فيه اهلل،    العامل  ساحمه  ذلك،  من  لشء  قبله  العامرة  متويل  يوفق  ومل  عادهتم،  عىل 

 .(1)"وكل ميرس  ملا خلق له

كانتا صغريتني،  " الشاميتني  املنارتني  أن  يقتيض  ما  ابن جبري يف رحلته  ذكر 

يف  إحداها  صوامع  ثالث  املبارك  وللمسجد  قال:  فإنه  اليامنية،  الرشقية  بخالف 

لقبلة، واالثنتان يف ركني اجلهة اجلوفية صغريتان كأهنام عىل الركن الرشقي املتصل با

 هيئة برجني، والصومعة األوىل املذكورة عىل هيئة الصوامع.

الرشقية   هيئة  اليوم عىل  فإهنام  ابن جبري؛  بعد  الشاميتني غريتا  فكأن  قلت: 

املنارة   طول  وكان  هبا،  الرئيس  الختصاص  بالرئيسية؛  اليوم  املعروفة  اليامنية 

أوال  ا زماننا  يف  هالهلالرئيسية  رأس  من  سبعة  إىل      بالبالط  املسجد  خارج  أسفلها 

ذراع   نشأ  وسبعني  التي  الصاعقة  بسبب  ثلثها  نحو  منها  ثم سقط  السني،  بتقديم  ا، 

الثاين كام سيأيت، فاقتىض احلال هدم مجيعها، ثم أعيدت فكان  عنها حريق املسجد 

 
 . 2/184وفاء الوفا:  (1)
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فصار  ذراع،  مائة  من  أزيد  اليوم  بعد،  طوهلا  خلل  منها  ظهر  ثم  املنارات،  أطول  ت 

فهدمها،   هبدمها،  وأمره  اجلاميل  شاهني  الشجاعي  األرشف  السلطان  حفر  و فبعث 

اجلنائز  املاء إىل    أساسها  موضع  من  الرشقي  جدارها  عرض  يف  جدا  متقنة  وأعادها   ،

رشقي املسجد، وزاد يف ارتفاعها أيضا حتى بلغ زيادة عن مائة وعرشين ذراعا، وطول  

تسعة  بالسنجارية  املعروفة  وهي  الشامية  الرشقية  السني -  املنارة  عىل  التاء    -بتقديم 

ب املعروفة  الغربية  الشامية  وطول  ذراعا،  ذراعا وسبعون  وسبعون  اثنان                 اخلشبية 

األرض اخلارجة عن املسجد، وبه  إىل   كل ذلك من أعىل اهلالل   -بتقديم السني فيهام -

 . (1) "يعلم أن املنارات التي كانت يف زمن ابن زبالة ليست هي املوجودة اليوم 

التي  " العامرة  يف  انكشافها  عند  الرشيفة  احلجرة  عىل  يوجد  ومل  قلت: 

 .(2) "اها غري جدار واحد جوف احلظار الظاهرأدركن

قلت: ومل نر للبيت عند انكشافه يف العامرة التي أدركناها بابا وال موضع "

مما  مركن وال غريه  املذكور  احلظار  من  الشام  ييل  الذي  الفضاء  يف  يوجد  ومل  باب، 

عامرة  ذكر، وسيأيت يف الفصل الثالث والعرشين أن ابن عاث ذكر أهنم وجدوا عند  

بغداد، فإن صح إىل    حائط سقط باحلجرة قعبا انكرس عند سقوط احلائط، وأنه محل

فلعله املراد، وفيام قدمناه إشعار بأن موضع القبور الرشيفة كان مسقفا حتت سقف  

املسجد كام سيأيت التُصيح به، وهلذا ملا انكشف سقف املسجد رأوا ما بني احلظار 

 .(3) "جوف احلجرةالظاهر واحلجرة، ومل يروا 
 

 . 281 –  2/280فاء الوفا: و (1)
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النبوية   احلجرة  وصف  يف  وأخذ  سبقه  ممن  النبوية  احلجرة  رسوم  نقل  ثم 

الثقة والعلم واملعرفة باملدينة املنورة، وقال:   "كأحد الشهود احلارضين ألنه موضع 

رع خمالفة ملا تقدم عن نقل ابن زبالة حيث قال.  ويف هذا التصوير وما ذكر فيه من الذ 

ا  حول  الذي  املرشق  والبناء  ييل  مما  اليوم  الظاهر  البناء  وبني  بينه  لبيت 

ذراعان، والتصوير املذكور قد اشتمل عىل أن الفرجة املذكورة ثالثة أذرع، ويستفاد 

من التصوير أيضا أن الفرجة بينهام يف جهة القبلة خمتلفة، فبعضها دون الذراع وهو  

 الشرب املشار إليه يف كالم ابن زبالة، وبعضها ذراع.

إىل    نذكر أن ما شاهدناه يف صورة احلجرة الرشيفة عند انكشافها أقربوس

الداخل   بنائها  يف  وقع  بأنه  شاهد  احلال  وأن  زبالة،  ابن  ذكره  مما  املذكور  التصوير 

 .(1)"تغيري؛ فلم يبق عىل الصورة املذكورة

وقد صور ذلك ابن النجار يف كتابه، وأظنه أخذه من نسخة وقعت له من  "

زبالة   الزائر« ابن  »حتفة  يف  عساكر  ابن  عليها  وتبعه  الصورة،  تلك  عىل  مشتملة 

فلنبدأ  غواملرا الرشيفة؛  احلجرة  صورة  عليه  وجدنا  مما  بعيدة  وهي  تارخيه،  يف  ي 

احلجرة   بناء  استقر  التي  الصورة  ثم  التي شاهدناها،  الصورة  تصوير  ثم  بتصويره، 

ر ما صنعه املراغي؛ فإين نقلته الرشيفة عليها، وقد تبعت يف حكاية تصوير ابن النجا

يستقيم   لئال  زوايا  مخس  عىل  الرشيفة  احلجرة  بنيان  عمر  وجعل  فقال:  خطه،  من 

احلائز  وصورة  صورهتا  وهذه  ذلك،  من  ملسو هيلع هللا ىلص  لتحذيره  بالصالة؛  استقباهلا  ألحد 

 حوهلا كام ضبطه ابن النجار، واهلل أعلم.

 
 . 2/323وفاء الوفا:  (1)
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ه أن البيت مربع مبني  وهذا التصوير ينايف ما تقدم من رواية ابن زبالة وغري

ة.   بحجارة سود وقص 

ر فيه  ثم بنى عليه عمر بن عبد العزيز هذا البناء الظاهر املخمس؛ ألنه صو 

أيض  البيت خممس   العامرة ا  انكشافه يف  عند  الذي شاهدناه  ترى، وهو خالف  ا كام 

مربع   فرأيناه  أدركناها،  مبني  التي  ما  يقرب  لوهنا  املنحوتة  السود  باألحجار  لون ا  ن 

أحجار الكعبة الرشيفة، وهلا من اهليبة واألنس ما ال يدرك إال بالذوق، ومل نجد بني  

أصال   فضاء  املغرب  جهة  من  والداخل  اخلارج  نجد اجلدار  ومل  إبرة،  مغرز  وال   ،

باب   الداخل  أصال  للبيت  غريها، ا  يف  وال  الشامية  اجلهة  يف  ال  باب،  موضع  وال   ،

الب خلف  الذي  الفضاء  البناء ووجدنا  وبني  بينه  الشام،  جهة  من  الرشيف  يت 

الظاهر، شكله مثلث، ومساحته نحو ثامنية أذرع بذراع اليد املتقدم حتريره، وذلك 

الشامي البيت  الشاملية  إىل    من جدار  الزاوية  وهي  له،  املقابلة  الظاهر  البناء  زاوية 

املذكور، وهناك  تالتي   املثلث  الشكل  أسطوانة مالصقة جلدار  نحرف عنها صفحتا 

البيت الشامي يف صف أسطوانة مربعة القرب وأسطوانة الوفود، وبعض األسطوانة  

احلديد،   من  بأطواق  أعاليها  عىل  طوق  وقد  املذكور،  اجلدار  يف  داخل  املذكورة 

البناء   زاوية  يف  اآلخر  ورأسه  أعاليها  يف  رأسه  النخل  جذوع  من  بجذع  وأدعمت 

املتقدم الشاملية  لتشقق   الظاهر  احلريق  بعد  جعل  ذلك  أن  والظاهر  ذكرها، 

األسطوانة املذكورة وتأثري النار فيها، وهي األسطوانة التي تقدم ذكرها يف التصوير  

األول املأخوذ من كالم ابن شبة عند هناية جدار البيت الشامي، مما ييل املرشق، لكنا 

متويل العامرة ومن كان مل نجدها كذلك، بل قريبة من وسط اجلدار الشامي، غري أن  

جدار  رأس  داخله  من  الشامي  البيت  جدار  نقض  عند  وجدوا  أهنم  أخربوين       معه 
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أنه كان آخذ   الشاميف حماذاة األسطوانة املذكورة يشهد احلال  ما حياذيه من  إىل    ا من 

فيها   زيد  اهندم  ملا  وكأنه  املرشق،  من جهة  الرشيفة  احلجرة  هناية  كان  فكأنه  القبيل، 

القدر، قالوا: وال خيفى عىل الناظر أن بقية اجلدار الشامي مما ييل املرشق مل يبن  ذلك  

ملصقة هي  بل  منه،  اآلخر  اجلانب  يدخل إىل    مع  مل  بحيث  املذكور  اجلدار  رأس 

أنا  ورأيت  الواحد،  البناء  عادة  هو  مرتبطة كام  هي  اآلخر، وال  أحدمها يف        أحجار 

لقبيل مما ييل املرشق؛ فرأيت ما يشهد بإحداث بنائه  ما يقابل هذا اجلانب من اجلدار ا

بحيث إنه مبني باحلجارة غري الوجوه كنسبة اجلدار الرشقي، بخالف بقية جدارات 

املنحوتة،   الوجوه  باحلجارة  مبنية  داخلها وخارجها  من  كلها  فإهنا  الرشيفة  احلجرة 

أل  الشامي  اجلدار  أمر  يف  يل  حكى  مما  قدمته  ما  أشاهد  مل  حضور  وإنام  اجتنبت  ين 

احتياط   عىل اهلدم  املرشق  جهة  من  كان  الرشيف  البيت  أن  بذلك  وظهر  لنفيس،         ا 

ينبه عليه أحد من املؤرخني، وحيتمل ما صو   ابن شبة، ثم حدث ذلك بعده، ومل  ره 

بينها وبني القبور الرشيفة؛ فقد تقدم    ڤ أن ذلك اجلدار هو الذي أحدثته عائشة  

ع روايته  ابن سعد  عائشة  عن  بيت  قسم  قال:  أنس  بن  مالك  قسم    ڤ ن  باثنني، 

 وبينهام حائط.  ڤ  تكون فيه عائشة تكان فيه القرب، وقسم كان

 قلت: فهذا االحتامل هو الذي يرتجح عندي، واهلل أعلم.

خمتلف  فضاء  الرشقي  الظاهر  اجلدار  وبني  الرشقي  البيت  بني جدار  ووجد 

ابتدائه من جهة   اليد يمر فيه الرجل منحرف  كالزقاق الرقيق، فعند  ا، الشام نحو ذراع 

ا، وسعته هناك فإذا قرب من جهة القبلة تضاعف بحيث ال يمر فيه إال الصغري منحرف  

من   قدمناه  ملا  مؤيد  فهذا  أذرع؛  ثالثة  كان  أنه  شبة  ابن  نقل  وقد  الذراع  ثلث  نحو 

 ة اجلدران. حدوث التغيري يف اجلدار الرشقي الداخل، ورؤيته تقيض بذلك دون بقي 



 

 

 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

88 

خمتلف   فضاء  القبيل  الظاهر  واجلدار  القبيل  البيت  جدار  بني  أيض  ووجدنا  ا ا 

الوجه  من  قرب  فإذا  اليد،  ذراع  نحو  الرشق  جهة  من  فأوله  الرقيق؛  كالزقاق 

ملتقى احلائطني يف جهة إىل    الرشيف تضايق بحيث يصري نحو شرب ثم أقل من ذلك 

يه؛ ألن األسطوانة التي يف البناء الظاهر عند  املغرب، وهذا الفضاء ال يمكن املرور ف

عمر   لسيدنا  الزائر  مواقف  ويف    ڤمواجهة  املذكور،  الفضاء  يف  بارز  بعضها 

حماذاهتا بناء بنحو عرضها قد سد  ما بني اجلدارين من الفضاء، وكأنه جعل إلدعام 

 ه خريا!اجلدار من أجل االنشقاق اآليت ذكره، أو ملنع املرور هناك، جزى اهلل فاعل

زاوية كل  من  الظاهر  احلائز  جدران  طول  خارجه  األ إىل    وأما  من  خرى 

زاويته التي تيل املرشق إىل    فطول اجلدار القبيل من زاويته التي تيل القبلة من املغرب 

ا، وذلك موافق ملا تقدم يف تصوير ابن ا، بتقديم السني، ينقص يسري  سبعة عرش ذراع  

ا ونحو  طرف مقام جربيل ستة عرش ذراع  إىل  ن القبلةالنجار. وطول اجلدار الغريب م

ونصف   ذراعان  منعطفه  وذرع  الشام،  هناك  جربيل  مقام  ومنعطف  ذراع،  نصف 

ا؛ فهو املراد مما تقدم يف تصوير ابن النجار، لكنه ذراع، ومجلة ذلك تسعة عرش ذراع  

ذراع   عرش  التسعة  يف  داخل  غري  جربيل  مقام  وجه  أن  التي  يوهم  للجدار  ا  ذكرها 

الزاوية الشاملية  إىل    الغريب، وليس كذلك. وطول اجلدار املنعطف من مقام جربيل

ذراع   القبلةاثنا عرش  من  الرشقي  اجلدار  وطول  راجح.  ذراع  ونصف  الزاوية  إىل    ا 

 ا ونصف ذراع راجح.جهة الشامل اثنا عرش ذراع  إىل  االتي ينحرف منه

الزاوية إىل    ذكور عند الزاوية املذكورةوطول اجلدار املنعطف من اجلدار امل

ذراع   أربعة عرش  نحو  األخرية  الشاملية  اجلدر  الثالثة  الذرع يف  من  ذكرناه  ا، وفيام 

 خمالفة ملا تقدم يف تصوير ابن النجار ومن تبعه.
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ا وثلث ذراع، ويرجح وأما طول احلائز الظاهر يف السامء فثالثة عرش ذراع  

 وعرض منقبته ذراع وربع ثمن.ا، من بعض اجلوانب يسري  

ونقل األقشهري أن ابن شبة نقل عن أيب غسان أن طول احلظار الذي عىل  

 ا غري سدس.من جهة ارتفاعه ثالثة عرش ذراع   -يعني احلائز املذكور  -البيت 

أهنا  احلال  يشهد  ذراع  نصف  قدر  آجر  من  سرتة  بأعاله  رأيت  وقد  قلت: 

رة الرشيفة بعد حريق املسجد األول؛ فال حمدثة إلحداث السقف اآليت ذكره للحج

 خمالفة بني ما وجدناه وبني ما ذكره أبو غسان.

الشام   جهة  من  خارجه  من  فقسته  السامء  يف  الداخل  اجلدار  ارتفاع  وأما 

ا، وارتفاع تلك األرض التي يف شامي احلجرة بني اجلدارين  فكان مخسة عرش ذراع  

وم ذراع،  ربع  ونحو  ذراع  احلجرة  أرض  من  عىل  أرجح  اخلارج  فاحلائز  ذلك  ع 

أو مساوٍ  بيسري  احلائز عىل    الداخل  له، وسبب ذلك علو األرض اخلارجة عن هذا 

األرض الداخلة بني احلائزين بأرجح من ذراع ونصف، مع أن األرض الداخلة بني 

والقصة   باحلجارة  ُمدولة  وجدت  املثلث  كهيئة  هي  التي  الشام  جهة  من  احلائزين 

 م حفر أساس فيها، وهلل احلمد عىل ذلك.بحيث مل يتأت هل

وهو موجود يف كالم ابن النجار  -وأما ما تقدم فيام نقلناه من خط املراغي

ا،  من أن طول حيطان احلائز اخلارج يف السامء ثالثة وعرشون ذراع    -وابن عساكر

ما بني  أرادوا هبذا ذرع  أيب غسان، وكأهنم  ملا شاهدناه وملا قدمناه عن   فهذا خمالف 

  عبد العزيز   األرض املحيطة باحلجرة وبني سقف املسجد، وهذا البناء مل يبلغ به عمر بن 

سقف املسجد اتفاقا، بل فوقه شباك من خشب متصل ذلك الشباك بسقف املسجد  

متصل   املذكور  احلائط  أن  توهم  النجار  ابن  وكأن  الكسوة،  رفع  عند  يظهر  كام 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص    بالسقف... أن عىل حجرة  النجار: واعلم  ابن   -عىل سقفها  :أي-وقال 

مشمع  ثوب   وفيها  املسجد،  سقف  وفوقه  اخليمة،  مثل  املشمع   :أي  -ا  حتت  فيام 

السطح    -املذكور سقف  يف  اخلوخة  وفوق  مقفول،  طابق  أي  ممرق  عليها  خوخة 

أيض   مقفول  ممرق  وعليها  اخلوخة،  تلك  فوق  أخرى  املخوخة  سجد  ا، وبني سقف 

 وبني سقف السطح أي السقف الثاين لسطح املسجد فراغ نحو الذراعني.

الرشيفة   احلجرة  ييل  الذي  املسجد  سقف  يف  ذكره  الذي  املمرق  أما  قلت: 

  ا عليه قفل من حديد ومشمع جدده متويل العامرة التي أدركناها فقد أدركناه موجود  

  عن القبة الزرقاء. لت بدال  أن احرتق املسجد يف زماننا، وعملت القبة التي جعإىل 

فهذا    ،وأما املمرق الذي ذكره يف سقف احلجرة حتت املشمع الذي أشار إليه

احلريق  بعد  بدله  الذي عمل  السقف  يف  يوجد  ومل  األول،  املسجد  قبل حريق  كان 

ممرق، نعم وجد عليه ستارة من املحابس اليمنية مبطنة، وسنذكر وصفه إن شاء اهلل  

ال املتجددة يف زماننا، عىل أن الذي يقتضيه كالم املطري ومن  تعاىل عند ذكر  عامرة 

بعده أنه ليس ثم غري طابق واحد يف سقف املسجد، فإنه قال: وعىل سقف احلجرة  

السقفني  املسجد  :أي  -بني  وسم    -سقفي  بعض،  عىل  بعضها  ر  سم  وقد  ر  ألواح، 

ما بني حائط بيت  إىل    ع، وفيها طابق مقفل، إذا فتح كان النزول منهعليها ثوب مشم  

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبني احلائط الذي بناه عمر بن عبد العزيز. 

قلت: وليس ما ذكره يف وصف هذا الطابق بصحيح؛ ألن النزول منه يكون 

 .  (1) "عىل وسط احلجرة سواء كام شاهدناه 
 

 . 333 – 323/ 2وفاء الوفا:  (1)
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رآه يف احلجرة النبوية من آثار ردم احلريق األول، وكيف   ثم ذكر بالتفصيل ما 

 . (1)بناء وإحكام إىل    حتيج ا تم تنظيفها وإعادة ما  

، (2) ـه881وأوضح التحسينات التي جرت عىل قبة احلجرة النبوية يف سنة  

القبة املذكورة تشققت من أعاليها ومل ينفع الرتميم  "  فقال:  ،هـ892ويف سنة   ثم إن 

املنارة   وأمر  أمرها  يف  النظر  اجلاميل  شاهني  للشجاعي  السلطان  ض  ففو  فيها، 

ا عند توليته شيخ احلرم الرشيف، فاقتىض رأيه بعد مراجعة أهل اخلربة  الرئيسية أيض  

فاختذ   منها،  قليل  واختصار  املذكورة  املنارة  أعايل  وجعل  أخشاب  هدم  طاقاهتا  يف  ا 

ا يمنع ما يسقط عند اهلدم للحجرة الرشيفة، ثم هدم أعاليها وأعاد بناءها عليها سقف  

بنائها،   البناء األول، بحيث محل هلا اجلبس األبيض من مُص وجعله يف  أحكم من 

فجاءت حمسنة حمكمة، وأزيل ذلك السقف عند متامها، وذلك يف عام اثنني وتسعني 

 .(3) "وثامنامئة

فقال: باحلجرة  امللبس  الرخام  وصف  متويل  "  كام  زماننا  يف  جدده  وقد 

املقام  بأمر  الزمن  بن  اخلواجكي  املحسني  الشمس  اجلناب  ذكرها  اآليت  العامرة 

من   ابتدائها  عند  القبلية  الصفحة  يف  ووجد  نُصه،  عز  قايتباي  السلطاين  الرشيف 

الثاين يف   اللون  السامقي  اللوح  املغرب يف  التي  جهة  امللونة  األلواح  اجلهة من  تلك 

اللوح   ظاهر  يف  ملصقة  الدينار  من  أوسع  قطعة  البارز  األبيض  الرخام  هبا  حييط 

 
 . 410 –  397وفاء الوفا:  (1)

 .397 –  2/396املصدر السابق:  (2)

 . 2/387املصدر السابق:  (3)
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أرانيها  العامرة  املذكور باجلص، فأشيع أهنا جوهرة نفيسة ذات ملعان، ثم إن متويل 

الصفرة، قال: وأظنه حجر الريقان، وقد إىل    يل محرتهمتفإذا هي حجر عسيل اللون  

العامرة إن أعيد لصق   املذكورة  خش عليه متويل  الرخامة  بنقر  ا كهيئته األوىل، فأمر 

 .(1)"حملهاإىل  وتنزيله فيها، ففعلوا ذلك، وأعادوا تلك الرخامة

منه " فالقديم  حوله  وما  العثامين  باملحراب  الذي  الرخام  بعد  -  وأما  أعني 

األول  امللك    -احلريق  السلطان  دولة  ويف  جنبتيه،  عن  يسري  ويشء  املحراب  ترخيم 

الظاهر جقمق يف أول عرش الستني وثامنامئة أمر بعمل الوزرة التي يف اجلدار القبيل،  

فاتصل ذلك برتخيم املحراب املذكور، وقد جدد غالب ذلك يف العامرة التي أدركناها  

الطراز   وأبدل  وكان حممر  أيضا،  الوزرة  بأعىل  كان  الذي  الطراز  األول  الذهب  بامء  ا 

املوجود اليوم، ثم زال ذلك كله يف حريق املسجد الثاين، ثم أعيد مع زيادة فيه مما ييل  

املنارة الرئيسية، ومع ترخم ما حول احلجرة الرشيفة وتأزيرها بالرخام، ومع ما سبق  

ور  وترخيمه،  الرشيف  املصىل  حمراب  عمل  أيض  من  للوجه  مخوا  املواجهة  الدعائم  ا 

الرشيف التي أحدثوها عند عامرة القبة الثانية من داخل املقصورة وخارجها، ومجيع  

قايتباي  األرشف  زماننا  سلطان  عمل  من  اليوم  باملسجد  الرخام  من  يوجد         ، (2) ما 

 
 . 339 –  2/338وفاء الوفا:  (1)

(2)  ( بعد سنة  تقريبا  ولد  الظاهري،  ثم  املحمودي األرشيف  اجلركيس  تاجر   820قايتباي  مع  هـ(، وقدم 

( سنة  عنده  839ملُص يف  يزل  ومل  فأعتقه،  الظاهر  امللك  إىل  ثم صار  برسباي،  األرشف  فاشرتاه  هـ( 

( سنة  يف  امللك  صار  أن  إىل  مرتبة  من  احلل872يرتقى  يف  أخذ  اململكة  يف  استقر  وملا  والعقد    هـ(، 

الناس  يف  وسار  السعيدة  دولته  أيام  وطالت  مدافع،  وال  منازع  زمنه  يف  يكن  ومل  والعهد،  والعزل 

يتفق لغريه من ملوك   ما مل  له من ذلك  العظام بحيث وقع  املشاعر  بناء  السرية احلميدة، واجتهد يف 

و ا،  ذراع  عرشون  ذرعه  صهرجيا  بنمرة  وحفر  بمنى،  اخليف  مسجد  كعامرة  بركة  اإلسالم:  عمر 

= 
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 .(1)"أعز اهلل أنصاره، وضاعف اقتداره! واهلل أعلم

ووصف "  القبلة يف املسجد واألساطني قبل وبعد احلريق: كام وصف جدار  

الذهب وطرر  الرخام  وزارت  من  القبلة  جدار  يف  ما  »العقد«  يف  ربه  عبد   ابن 

والذهب   بالرخام  مزخرفة  داخله  من  كلها  املسجد  قال: وحيطان  ثم  والفسيفساء، 

 والفسيفساء أوهلا وآخرها. 

بة، وكذلك  وذكر أيض   بة عليها أكف منقشة مذه  ا أن رؤوس األساطني مذه 

 أعتاب األبواب مذهبة أيضا.

 
= 

خليص، وأجرى العني الطيبة إليها، بل أصلح املسجد الذي هناك بحيث عم االنتفاع بكله للقاطن  

زمزم   بئر  العباس، وأصلح  أزيد من قرن، وعمر سقاية   انقطاعها  بعد  والسالك، وعمر عني عرفة 

ا عظيام  ونصبه يف ذي القعدة،  وكا  ن يرسل للكعبة  واملقام، وجهز يف سنة تسع وسبعني للمسجد منرب 

ا يف كل سنة،  وأنشأ بجانب املسجد احلرام عند باب السالم مدرسة عظيمة   الرشيفة بكسوة فائقة جد 

إجراء   ومع  والطلبة،  للفقراء  رباط  وبجانبها  العلم،  وكتب  للربعات  وخزانة  فقراء  وهبا  للتدريس 

وكذ لأليتام،  ومكتب  والعام،  للخاص  عظيم  وسبيل  يوم،  كل  يف  هلم  النبوية القوت  باملدينة  أنشأ  ا 

النبوي  واملصىل  واحلجرة  املنرب  د  وجد  احلريق،  بعد  الرشيف  املسجد  بنى  بل  هبية،  بديعة  مدرسة 

أهلها  من  السنة  ألهل  رتب  بل  عود،  عىل  بدء  الرئيسية  واملنارة  العثامين  املحراب  من  وغريها 

خديم ما يكفيه من الرب ومن  والقادمني عليها من كبري وصغري وغني وفقري ورضيع وفطيم وخادم و

مما   ذلك  وغري  ودرس  هبا شيخ  كبرية  مدرسة  املقدس  ببيت  ا  أيض  وعمل  تيرس،  ما  واخلبز  الدشيشة 

لذوي   وميل  تعاىل،   اهلل  خشية  من  وبكاء  وتعفف  وأذكار  وأوراد  وتعبد  هتجد  وله  ذكره،  يطول 

العلم والدقائق و سري اخللفاء وامللوك، بحيث  اهليئات احلسنة والصفات، وتالوة ومطالعة يف كتب 

نفسه  من  واالعرتاف  األحيان  بعض  يف  أفادهم  وربام  اجليدة،  األسئلة  وغريهم  القضاة  يسأل 

بالتقصري واالعتقاد فيمن يثبت عنده صالحه من الصلحاء والعلامء، استمر يف السلطنة قرابة ثالثني  

 (.1/15ر: ؛ النور الساف6/201هـ(. )الضوء الالمع: 901عاما، وتويف سنة )

 . 2/339وفاء الوفا:  (1)
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قلت: وقد زال ذلك كله بسبب احلريق األول، وبقي من آثاره يشء يسري يف 

الغربية  مؤخ باملأذنة  يسري  ويشء  الدكاك،  ييل  مما  املسجد  بجدار  الغريب  املسقف  ر 

  إال لوح   الشاملية مما ييل باهبا فيه يشء من الفسيفساء. وأما جدار القبلة فليس به اليوم 

يتضمن صور أشجار عن يمني مستقبل املحراب الرشيف، وهو من اآلثار القديمة، 

ا، ثم زال ذلك كله يف احلريق بل لوح مثله سقط قريب  وكان يقابله يف جهة يسار املستق

الثاين. وباجلدار املذكور اليوم وزرة رخام أول من أحدثها بعد احلريق األول الظاهر  

مرمخ   كان  حوله  وما  العثامين  املحراب  أن  بيان  مع  قدمناه  كام  ذلك، ا  جقمق  قبل 

 وبقية املسجد مبيض أحسن بياض.

ا، وكان قد انقرش من طراز تقدم ذكرمها أيض    ويف جدار القبلة عصابتان من 

وما حوله، وجعله  ذلك  أدركناها  التي  العامرة  متويل  فقلع  يسري،  منهام يشء  العليا 

قايتباي طراز   األرشف  سلطاننا  باسم  العصابة    ا  ببقية  ووصله  أنصاره،  اهلل  أعز 

قرب العصابة املذكورة،  إىل  ا ذكر الطراز اآلخر من جهة السقف املذكورة. وتقدم أيض  

النبوي عام زيد فيه، وقد زال  لتمييز املسجد  أنه جعل  الذي ترجح عندي  وبيان أن 

 . (1)"ذلك كله بعد احلريق الثاين، وأعادوا منه ترخيم جدار القبلة كام سبق 

وصف   مهام  وقدم  وعددها ا  املسجد  يف  املعلقة  للقناديل  عن  (2)   حتدث  كام  ؛ 

 . (4) النبوي   املسجد   يشء يف كل    ، ووصف (3) ه البالوعات التي يف وسط املسجد يف زمان 
 

 . 2/464وفاء الوفا:  (1)

 .361 - 2/353املصدر السابق:  (2)

 . 2/469وفاء الوفا:  (3)

 . 479 –  469املصدر السابق:  (4)



 

 

 عبد اهلادي الشيبانيد. حممد بن  أ.

95 

 :(1) ثانيًا: كتب الرحالت

ع بطول الَغيبة يف الوجهة الوجيهة  (1  .احلرمني مكة وَطيبةإىل  ملء العيبة بام ُجم

الفهري    املؤلف: رشيد  ابن  الدين  اهلل، حمب  عبد  أبو  حممد،  بن  عمر  بن  حممد 

 .هـ(721السبتي )املتوىف:  

القعدة سنة   من شهر ذي  الثاين والعرشين  املدينة يف  هـ، وخرج  684دخل 

السادس   مكة ألداء مناسك احلج. وذلك  إىل    والعرشين من الشهر نفسهمنها ظهر 

عام   األول  احلريق  بعد  النبوي  املسجد  ر  عم  وصف  654بعدما  فنقل  للروضة هـ،  ا 

 فقال: ،ولفرش املسجد بالرمل األمحر

النبي ملسو هيلع هللا ىلص " مصىل   موضع  هو  يقولون  اليوم حمدود،  اإلمام  ُمَصىلَّ  ،  وموضع 

هو موضع اخلزانة التي فيها املصحف، وموضع وظاهر احلال أن  موضع سجوده ملسو هيلع هللا ىلص  

 قعوده ملسو هيلع هللا ىلص يف جلسات صالته هو موضع سجود اإلمام اليوم. وهو يف وسط املسجد

 
لقد استبعدت رحالت فارتيام، تأليف: لودفيكو دي فارتيام، ترمجة وتعليق: د. عبد الرمحن عبد اهلل    (1)

 م. 1994النارش: اهليئة املُصية العامة للكتاب بالقاهرة الشيخ. 

من أوائل الغربيني الذين قاموا برحالت استكشافية ألهداف استعامرية، وهو مغامر إيطايل األصل 

كان   العامل  يف  مناطق  الستكشاف  الربتغال  ملك  أرسله  حياته،  عن  تفصيلية  معلومات  توجد  ال 

تنكر هبيئة مملوك مسلم وتعلم اللغة العربية وشيئ ا من الرشيعة    الربتغاليون يعملون عىل استعامرها،

واصل   ثم  ومكة  املدينة  إىل  احلجيج  ركب  مع  ودخل  املُصي،  يونس  باسم:  وتسمى  اإلسالمية، 

( اإلسالمي.  العامل  الداخلية يف  معلومات عن األحوال  آسيا جلمع  اهلند ورشق  إىل    -869رحالته 

م( ومكث يف املدينة 1503هـ /908مع الركب الشامي سنة )م(، بدأ رحلته  1517-1465هـ/923

وقد   حي ا  السمهودي  كان  الفرتة  هذه  أن  وملا  الشك،  بعض  فيه  للمسجد  ا  وصف  وقدم  أيام،  أربعة 

 وصف املسجد بام ال مزيد ألي معلومة من هذا اجلاسوس. 
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ع منخفض يسري   املسجد كأن ه   ا عن مستوى بني القرب واملنرب. وهو مسطح برخام ُُمَزَّ

قبل   األصيل  القبيل  اجلدار  كان  وهنالك  متضام ني،  مصليني  يسع  صغري،  صهريج 

لزيادة يف املسجد. واملسجد كل ه مفرتش برمل أمحر ليس فيه يشء مفرتش بالرخام  ا

الكريمة الروضة  وحرم  املوضع،  ذلك  يف  ،  إال   اليوم  واملنرب  الكريم.  املنرب  ومركز 

م اإلمام  القبلة فصىل  يف املحراب يف  إىل    وسط املسجد. وإذا كثر الناس يف املوسم تقد 

 .(1) "الزيادة املزيدة يف القبلة

 رحلة العبدري املسامة )الرحلة املغربية(.  (2

 ( 2) ـه( 720أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عيل بن أمحد العبدري احليحي )ت   تأليف: 

املدينة سوى يوم وبعض يوم وذلك بعد   العبدري مل يقم يف  بالرغم من أن 

بعد   هلا  احلج يفأوصوله  فريضة  احلجة    داء  ذي  من  والعرشين     ، (3) هـ  689الثامن 

وصف  إ م  قد  أنه  مهام  ال  واملخزن ا  األمحر،  بالرمل  املفروشة  وللحصوة  للمسجد،   

له املجاورة  والنخالت  املسجد،  مؤخرة  يف  و  ،الذي  واحلجرة موألبوابه،  آذنه، 

 النبوية، وكسوهتا، والقبة البيضاء التي فوقها فقال:

دونه " املساحة  يف  أنه  إال  احلرام  املسجد  فعىل صورة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مسجد  وأما 

املرشق  من  وعرضه  بالسقائف إىل    بكثري  مدور  مبيض  السمك  عايل  وهو  املغرب، 

عالية   بالفضة  مبيضة  وأساطينه  أمحر،  برمل  مفروش  فضاء  ووسطه  املنظر،  عجيب 

 
العيبة:    (1) الغرب اإلسال35-34ملء  دار  اخلوجة،  ابن  احلبيب  بريوت  ، حتقيق: حممد  لبنان،    –مي، 

 م. 1988 -هـ  1/1408ط

 م. 2/2005حتقيق: عيل إبراهيم كردي، دار سعد الدين، دمشق، ط (2)

 هـ. 688. وكان ذلك يف آخر ذي احلجة من سنة 422الرحلة املغربية:  (3)
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متسع ما بينها وأوسع سقائفه ناحية اجلنوب، وفيها املحراب وهي مخسة صفوف، ويف 

مؤخر املسجد وهي ناحية الشامل أربعة صفوف ويف ناحية الرشق ثالثة صفوف ويف 

هو  مليح  مربع  بيت  املسجد  فضاء  من  الشاملية  الناحية  أربعة صفوف، ويف  الغرب 

 خمزن املسجد، وبالقرب منه نخالت صغار نارضة عليها أثر التعاهد بالصون.

مرار   املسجد  َع  ُوسِّ اهلل وقد  شاء  إن  ذكره  يأيت  حسبام  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بعد  ا 

املنرب  املقدسة رشق  إىل    تعاىل. وكان املسجد من موضع   ا ومن موضعها وغرب  الروضة 

جنوب  إىل   هناك  وشامال  علم  املنرب ا  وكان  غرب  إىل    ،  املسجد  َع  ُوسِّ ثم  الغريب.  ا  اجلدار 

قدر  ا وشامال  وجنوب   الغرب  ناحية  من  املسجد  عىل  والزيادة  بموضعه،  املنرب  وبقي   ،

حته ثالث مساحته ومن اجلنوب صف واحد وفيه املحراب، ومن الشامل قدر مسا

وأما ناحية الرشق فلم يزد فيها إال مقدار ممر إنسان من وراء الروضة املقدسة   ، مرات 

ا وقيل سبعون  وعرض  وكانت ساحة املسجد حني بناه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مائة ذراع طوال  

عرض  طوال   وستون  السالم   باب  أبواب:  أربعة  اآلن  وللمسجد  ذلك.  غري  وقيل  ا 

الغرب  ناحية  من  الرمحة  ويف   وباب  الرشق،  ناحية  من  النساء  وباب  جربيل  وباب 

درج   عىل  فيه  هيبط  األرض  يف  نفق  هو  آخر  باب  الروضة  من  قريبا   األول  الصف 

منه  ُحَجُر  إىل    وخيرج  أهنا  ذكروا  املسجد  قبلة  يف  وينسبوهنا   أزواج ُحَجٍر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

وقد دخل   ڤ وذلك باطل، فإن الروضة املقدسة هي ُحجرة عائشة    ُحجرة   ُحجرة 

كان  أنه  وذكروا  قال  امللك.  عبد  بن  الوليد  زمان  يف  املسجد  يف  احُلَجر  من  غريها 

باب   املسجد   ا للمسجد عرشون  ويف  أعلم.  واهلل  املذكورة  األربعة  إال  كلها  ْت  ُسدَّ ثم 

ة يف مؤخر املسجد، وذكر بعض  ثالث صوامع: اثنتان عىل الركنني اجلنوبيني وواحد 

ها لشغيل بغري ذلك.  ، سطوانة أ الناس أن أساطينه مائتان وست وسبعون    وأنا مل أعدَّ
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رشف   اهلل  زادها  املقدسة  الروضة  عند وأما  املسجد  داخل  يف  فهي  وجاللة  ا 

ا من الركن الذي عىل يسار املحراب، وبينها وبني الركن الصف اجلدار الرشقي قريب  

اهلل معمولة   تقدم. وهي رشفها  الرشقي ممر ضيق حسبام  األول، وبينها وبني اجلدار 

سقف املسجد بأتقن ما يكون من الصنعة وأعجبه،  إىل    بالرخام األبيض من األساس 

وفيه   االستدارة،  نحو  ينحو  الشاميل  ربعها  ولكن  الرتبيع  موضوعة عىل شكل  وهي 

انخراط  وبعض  و إىل    أركان  الرشقية،  الغريب  اجلهة  اجلدار  بني  الواصل  ركنها  يف 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رأس  بإزاء  احلائط  يف  مبني  خشب  من  مليح  صندوق  وعىل    ، واجلنويب 

، ثم آخر بإزاء رأس ڤيمينك وأنت مستقبل له علم بإزاء رأس أيب بكر الصديق  

 ويعطي ذلك أهنا عىل هذه الصورة.  ڤعمر 

وعىل   أعلم.  واهلل  هذه  غري  أخرى  ِصَفة  فيها  قيل  اهلل وقد  زادها  الروضة 

عليهاترشيف   انسدلت  رائقة  كسوة  كام إىل    ا  عام  كل  يف  ُتكساها  القامة،  من  قريب 

 . تكسى الكعبة

غريب  بابان  وله  الصنعة،  حمكم  عود  من  شباك  اهلل  فها  رش  الروضة  وعىل 

بيضاء قبة  وفوقها  هلا،  باب  ال  َفُمْصِمَتٌة  الروضة  وأما  الدكنة، مصمتة  إىل    وشاميل، 

 .(1) أيضا  مليحة عجيبة مسَمٌت عالية عىل البنيان

 . الكتاب: تاج املفرق يف حتلية علامء املرشقاسم  (3

البقاء   املؤلف: أبو  البلوي،  أيب خالد  بن  إبراهيم  بن  أمحد  بن  عيسى  بن  خالد 

 هـ(. 767)املتوىف: بعد 

 
 . 427 –  423الرحلة املغربية:  (1)
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رحلته يف  البلوي  وصف  عام  إىل    يأيت  فهذه 737املدينة  مهام  للمسجد  هـ 

هـ، ليعرفنا عىل املسجد ومعامله قبل  654الرحلة مثل سابقتها جاءت بعد حريق سنة  

 احلريق الثاين عام ... فيقول: 

م أقبلت عىل ذلك احلرم الرشيف. واملسجد الرفيع املنري، أتأمل حماسنه، ث"

ر ما  أبدع  فمن  ساكنه،  األبرار  أصحابه  بني  فيه  فريدة  أوأختيل  قصيدة  وأبرعه  يته 

كتبت باخلط املذهب الرائق البديع، وأثبتت يف ألوان األذهان التي ختجل زهر الربيع  

يف الرفيع فنحلت القراطيس لؤلؤها،  ورفعت أمام املقدسة يف سقف املسجد الرش 

قبلها وبعدها، وها ما كان  الواضحة، وتعبق عن    ونقلت كل  تسفر عن غرهتا  هي 

اهلل  بسم  الصاحلة:  والعقيدة  الراجحة  بالقرحية  لناظمها  وتشهد  النافحة،  نسمتها 

 الرمحن الرحيم وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم، 

من   الورد  كنرش  الندا سالم   مسقط 

 
  

اهلدى   منزل  يا  اهلل  رسول   عليك 

ا ( اللهم أدم العز والتمكني والنُص ت بي   21... )ثم ساق بقية القصيدة وهي   

أمور   أوليته  الذي  املسكني،  لعبدك  املبني  من  والفتح  كثري  عىل  واخرتته  املسلمني 

أمري   ، العاملني  قسم  حممد  املعايل  وأبو  والدين،  الدنيا  نارص  النارص،  امللك  السلطان 

سلطان   الفجرة   اإلسالم املؤمنني  قاهر  واملرشكني،  الكفرة  قاتل  واملسلمني، 

الشامية،   والبالد  والعراقية،  املُصية  الديار  الدين، سلطان  واملتمردين، حامي حوزة 

ملك البحرين خادم احلرمني الرشيفني، ولد السلطان املرحوم، امللك املنصور، سيف 

والدين قالو  الصاحلي والدنيا  يف   ( 1) ن  أيامه، ونرش  اهلل  رايته وأعالمه،أدام  اخلافقني    

 
ولد سنة    (1) املنصور  امللك  الصاحلي:  السلطة سنة  741هـ، وتويف سنة  684قالوون  توىل  هـ،    678هـ، 

= 
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ابتداء العمل يف شهر ربيع األول،  وجعل السعد واإلقبال حيثام توجد أمامه، وكان 

 . (1)"وانتهاؤه يف مجادى مستهل األخري سنة إحدى وسبعامئة للهجرة النبوية انتهى 

ييل  " مما  الرشيف  املسجد  من  القبلية  اجلهة  آخر  مع  املقدسة  والروضة 

وهلا مخسة  تصويره   الرشق،  يتأتى  يكاد  ال  عجيب،  وشكلها  أركان مخس صفحات 

حتريف   القبلة  من  حمرفة  األربع  والصفحات  متثيله،  وال  بديع  ألحد  ألحد ا  يتأتى  ال  ا 

اخرتع    ڤ ن عمر بن عبد العزيز  إ استقباهلا يف صالته، ألنه ينحرف عن القبلة وقيل  

ن يتخذها الناس مصىل، ويف الصفحة الغربية منها صندوق من أ يف تدبري بنائها خمافة  

وطوله    ، أبنوس خمتم بالصندل مصفح بالفضة مكوكب هبا هو قبالة رأس النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وجه  أمام  القبلية  الصفحة  ويف  أشبار،  أربعة  وارتفاعه  ثالثة  وعرضه  أشبار  مخسة 

الم عليه ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسامر فضة هو قبالة الوجه الكريم فيقف الناس أمامه للس

مما ييل كتفي أيب    ڤورأس عمر الفاروق    ڤ وإىل قدميه رأس أيب بكر الصديق  

ثم ينُصف   ڤبكر   فيسلم  الكريم  الوجه  القبلة ومستقبل  مستدبر  املسلم    فيقف 

 
= 

هـ، ومل يكن قبل ذلك  678من أشهر سالطني املامليك، يف أيامه بنيت قبة عىل احلجرة الرشيفة سنة  

باآلجر  مبني  املسجد حظري  فوق سطح  الرشيفة  احلجرة  كان حول  وإنام  مرتفع  بناء  وال  قبة  عليها 

فعم  املسجد  سطح  عن  سطحها  يتميز  بحيث  قامة  نصف  أقيمت  مقدار  أخشاب  وهي  هذه،  لت 

وسمر عليها ألواح من خشب وعىل األلواح ألواح من رصاص ومل يقف عىل تعيني من عملها، وكذا  

ا،   ، تام  ، حسن ا قيام  أنشأ عند باب السالم سنة ست وثامنني وستامئة ميضاة هائلة. كان وسيام  جسيام 

ه وأكثرهم  الناس صورة  أحسن  من   ، ، مجيال  ، حليام  وعليه  نبيال  ووقار،  تعلوه جاللة وحشمة  يبة، 

مهابة وحرمة، وله من الفتوحات من القالع التي بيد اإلفرنج الكثري، وأبطل املظامل، )املغانم املطابة:  

 (. 4/144؛ الدرر الكامنة: 1/209؛ عقد اجلامن: 1/420

 . 64 – 63تاج املفرق:  (1)
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، وأمام هذه الصفحة املكرمة نحو العرشين ڤوجه عمر  إىل    وجه أيب بكر، ثم إىل  

وفيها  قنديال   الفضة،  من  معلقة  من    غريها  مع  ليلة  كل  وتوقد  الذهب  من  اثنان 

شرب   مائة  جهاهتا  مجيع  من  املباركة  الروضة  سعة  فجميع  العجيب،  العظيم  الشمع 

إىل   ا، مؤزرة بالرخام البديع النحت، الرائق النعت وينتهي منهاواثنان وسبعون شرب  

للون خمتمة  ىل حيز الرخام تنتهي األستار من الديباج وهي ال زوردية اإنحو الثلث و

بخواتم بيض مثمنة ومربعة، ومنظرها منظر رائق بديع الشكل، واجلدار املكرم قد  

مرتاكام   والطيب  املسلك  تضميخ  األيام،  عاله  وتعاقب  األزمنة  طول  عىل  عليه   

ن أعىل الروضة  والذي يعلو مع علو اجلدار شبابيك عود متصلة بالسمك األعىل أل

الرشي اجلدار  بسمك  متصل  املباركة  املقدسة  والشبابيك  املقدسة  الروضة  وبني  ف، 

نصه ما  منها  باب  كل  عىل  مكتوب  أبواب  وللشبابيك  واسع،  اهلل ":  مدى  بسم 

الرمحن الرحيم خدم هبذه الدار بزينة للحرم الرشيف موالنا السلطان امللك الظاهر  

وستني    ركن الدنيا والدين أيب الفتح بيرب الصاحلي، قسيم أمري املؤمنني يف سنة ثامن

قبلته شكل حمراب "وستامئة املقدسة حوض صغري مرخم يف  الروضة  ، ويف جويف 

فاطمة  إ  :قيل بيت  كان  الروضة    ،نه قربهاإ  :وقيل  ،ڤ نه  يمني  أعلم، وعن  واهلل 

فهام عن مرام شبهه  املقدسة املنرب املبارك الذي قُص الصانعون عن صنعته ونبت اإل

األمحر  الصندل  ونفيس  األبنوس  رفيع  من  رقم  وأوضح  نمنمة،  أدق  يف  فقام 

واألصفر والبقس واللبع والبقم والشوحط والقيقب بأحكم تصنيف وأبدع تركيب 

التي جاء فيها احلديث أهنا من رياض اجلنة فتزاحم الناس فيها   وما بينهام الروضة

ع الذي  ذنه مطبق عىل بقية اجلإة عود يقال  ي اجلهة القبل  وبإزاءللصالة وحق هلم ذلك  

، وطول املسجد الكريم مائة ...حن للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وقطعة منه يف وسط العمود ظاهرة  

با وهو  خطوة  وعرشون  وست  مائة  وسعته  خطوة  وتسعون  ثالثامئة وست  لذراع 
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طوال   عرض  ذراع  ومائتان  مرجع    وعرشون  أربعة  املغربية  املراجع  من  وتكسريه  ا، ا 

وحتف  ثامنامئة  سواريه  كله   هوعدد  ووسطه  به  مستديرة  بالطات  األربع  جهاته  من 

مفروش باحلصا والرمل ويف صحنه قبة بيضاء كبرية أمامها مخس عرشة نخلة نصف  

زار خمتلف الصنعة واللون ُمزع أبدع  إزار عىل  إوع  جدار القبة األسفل رخام موض

نتائج   فيه  الصناع  أنتج  قد  بالذهب  كله  منزل  اجلدار  من  األعىل  والنصف  جتزيع، 

فيه   األغصان  ماثالت  الصنعة  خمتلفات  أشجار  تصاوير  فيها  الصنعة  من  غريبة 

أح القبلة  جدار  يف  الصنعة  لكن  الضفة  تلك  عىل  كله  املكرم  واملسجد  فل بثمرها، 

ن يأيت عليه الوصف وللمسجد الكريم أواالحتفال يف هذا املسجد املبارك أكثر من  

أربعة أبواب كبار هي املفتوحة اآلن يف الغرب منها اثنان يسمى أحدها باب الرمحة  

، والثاين والثاين باب اخلشية ويف الرشق اثنان يعرف الواحد بباب جربيل  

صنعة،  أبدع  وال  منها  بناء  أحسن  أر  مل  مدرسة  الرمحة  باب  ويقابل  الرخاء،  بباب 

املقصورة جلهة   وبإزاءوهي التي استشهد هبا    ڤويقابل باب جربيل باب عثامن  

املبارك،   املسجد  عىل  موقفة  ومصاحف  كتب  عىل  حتتوي  كبريتان  خزانتان  الرشق 

 ڤ دار عمر بن اخلطاب    وبإزائها   ڤ ديق  خارجه جلهة الرشق دار أيب بكر الص ب و 

 . (1)"، وللحرم الرشيف أربع صوامع يف األربعة اجلوانبڤودار ابنه عبد اهلل 
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حتى   النبوي  املسجد  بناء  ختص  مهمة  معلومات  السنة  كتب  لنا  حفظت 

مستفيضة   مقتضبة وغري  معلومات  النبوية  السرية  األموي، كام قدمت كتب  العهد 

املنورة  عن   باملدينة  اخلاص  التاريخ  كتب  قدمت  ذلك  مقابل  ويف  املسجد،  بناء 

تلك  واتسمت  العصور،  عرب  النبوي  املسجد  بناء  عن  وافرة  دقيقة  معلومات 

املعلومات بأمهية قصوى لوثوق مصادرها من العلامء الذين شاهدوا ونقلوا وصف  

 املسجد النبوي. 

اخلاصة    ملنورة حفظ تلك النصوصولعل أهم ما يميز مؤلفي تاريخ املدينة ا

 باملسجد النبوي ونقلها من كتب هي اآلن يف حكم املفقود.

ننس أمدتنا بمعلومات تفصيلية و  ىوال  قد  العام  التاريخ  ضافات  إأن كتب 

وتوسعاته خصوص   املسجد  بناء  عن  نصوص مهمة  حفظ  مع  العبايس،  العهد  يف  ا 

 املدينة املنورة وتارخيها. ملؤلفات فقدت منذ وقت مبكر ختص 

ووصفه   النبوي  املسجد  عن  مهمة  معلومات  الرحالت  كتب  قدمت  كام 

وبالتايل  فيه،  جاء  الذي  الزمن  حسب  كل  املدينة  يف  الرحلة  صاحب  تواجد  أثناء 

رصد   الرحالت  كتب  كامال  قدمت  وترميم  ا  بناء  من  النبوي  املسجد  عىل  مر  ملا   

 وتزويق واهتامم.

ال  كتب  أسهمت  بمعلومات  وقد  واألدب  املسجد  إبلدان  بناء  عن  ضافية 

ووصفه   يف  إالنبوي  املسجد  حلال  مشاهدة  أو  املفقودة،  املصادر  بعض  عن  نقال   ما 

 عهد املصنف. 
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