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الوادي  جنوب  بجامعة  الإ�سالمية  الآث��ار  اأ�ستاذ  1951م،  م�سر  مواليد  من 

امل�سرية، عمل نائًبا لرئي�ص جامعة �سوهاج حتى عام 2006م. واأ�سرف على العديد 

من الر�سائل العلمية، وهو ع�سو يف جمال�ص علمية وهيئات اإقليمية ودولية... 

ح�سل على جوائز دولية وعربية منها: جائزة موؤ�س�سة التقدم العلمي بالكويت 

وخم�سة  موؤلًفا،  ع�سر  اأربعة  من  اأك��ر  وله  2006م.  �سنة  مرتجم  كتاب  لأف�سل 

�سل�سلة  الإ�سالمية -  املدينة  اأهمها:  الإ�سالمية،  والفنون  الآثار  وثالثني بحًثا يف 

عامل املعرفة بالكويت 1998م.
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت
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الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات:  124 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 100

ردمك:   978-99966-50-70-2
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني .

امل�سلمة  الأمة  تاريخ  يف  كربى  قيمة  من  النبوي  للم�سجد  ما  خاٍف  غري 

اأقدام  مواطئ  على  �ساهدة  واآث��اٍر  وذكرياٍت  ودللت  معاين  يحمله من  مبا 

اختار  فكيف  املوؤمنني...  اأمهات  بيوت  اإىل  م�ساله  من  وم�سعاه   [ النبي 

النبي ]  موقع امل�سجد مبا ا�ستمل عليه؟ وما هي معايري الختيار؟ وكيف 

التاأ�سي�ص  كانت مرحلة  وكيف  الخت�سا�ص؟  اأهل  الإف��ادة من خربات  متت 

والبناء والهند�سة والت�سميمات وتطوراتها عرب ال�سنوات الأوىل للهجرة حتى 

الأ�سئلة وغريها  الزمان؟!... هذه  البناء على ما هو عليه فرتة من  ا�ستقر 

مما يتعّلق مب�سجد النبي ] وبيوت اأّمهات املوؤمنني.. يجيب عليها الأ�ستاذ 

التاريخية  الآثارية  املعمارية  درا�سته  ال�ستار عثمان يف  الدكتور حممد عبد 

التي بني اأيدينا.

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارَة  وَي�ُسرُّ 

تنمية  يف  منها  اإ�سهاما  املهمة،  الدرا�سة  هذه  الكرام  لقرائها  تقدم  اأن 

يجعلها  واأن  بها  ينفع  اأن  املوىل  �سائلة  الرتاثية...  املعمارية  الثقافة 

ميزان ح�سنات كاتبها!..  يف 

واهلل من وراء الق�سد...

7





مقدمة





نال م�سجد الر�سول ] اهتمام امل�سلمني ورعايتهم منذ عهد الر�سول ]، 

والعلماء والفقهاء واملوؤرخون  الرواة  وبرز هذا الهتمام وا�سًحا فيما تركه 

من تراث موثق وم�ساهدات مهمة �سجلوها يف بطون كتبهم اعتزاًزا مب�سجده 

]. ومتيز بع�سهم كال�سمهودي بتحري هذه الروايات، وحماولة تطبيق ما 
ورد من معلومات على واقع عمارة امل�سجد يف عهده، وكان عمله دقيًقا اإىل حد 

بعيد، وتعترب منهجية هذا الأداء مناط ا�ستفادة حقة. وهذا الرتاث املدون 

عن م�سجد ر�سول اهلل ]، وحماولت حتقيق  املعلومات حوله وتوثيقها متثل 

�سورة تراثية مهمة للعمل الآثاري واملعماري يف هذه الع�سور، وياأتي بعد ذلك 

تبًعا جهد  لهم  الذي كان  الع�سر احلديث  واملعماريني يف  الآثار  دور علماء 

بارز يف هذا املجال، اأمثال �سوفاجيه وكري�سول واأحمد فكري وفريد �سافعي 

و�سالح ملعي وغريهم. وقد تناول بع�سهم الرتاث الأدبي املوروث عن عمارة 

م�سجد ر�سول اهلل ]، وا�ستعانوا به يف بحوثهم، لكن م�ستويات ال�ستفادة 

يف  اختالفات  ا  اأي�سً عنه  نتج  ما  وهو  واختلفت،  تنوعت  والتوظيف  والفهم 

الآراء تبعها لختالفات يف الت�سورات املعمارية لعمارة امل�سجد، وتخطيطه، 

وعنا�سر ت�سميمه. ومع تزايد املعلومات لك�سف جديد من امل�سادر بات الأمر 

ملًحا ملراجعة بع�ص هذه الدرا�سات لتاأكيدها اأو ت�سحيحها وا�ستكمالها. 

اإن عملية مراجعة ما ورد يف امل�سادر الرتاثية مع ما جاء يف الدرا�سات 

وعمارته يف   [ الر�سول  مل�سجد  ت�سور معماري  لو�سع  واملعا�سرة  احلديثة 

عهده اإمنا يتطلب منهجية تقوم على حماور اأ�سا�سية، اأهمها: 

اإىل  فرتة  من  دللت��ه  اختالف  اإط��ار  يف  »امل�سطلح«  اأهمية  اإدراك  اأوًل- 

الدللة  اأخ��رى. وحتديد هذه  اإىل  ثقافة  اآخر، ومن  اإىل  اأخ��رى، ومن مكان 

يف كل فرتة يف اإطارها اجلغرايف والثقايف اأمر مهم جًدا لو�سع ت�سور دقيق 

لعمارة امل�سجد قدر الإمكان يف هذه الفرتة من الناحية املعمارية ميكن اأن 
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يتج�سد يف هيئة مادية اأو مرئية بحيث يدرك من ي�ساهدها الهيئة املعمارية 

مل�سجد الر�سول ] يف عهده. 

القبلة، والطاق،  الإدراك:  اإىل هذا  التي حتتاج  املهمة  ومن امل�سطلحات 

امل�سطلحات  من  وغريها  وحجرة،  وبيت،  وع�سادة،  وال��ذراع،  واملحراب، 

التي تثبت درا�سة دللتها يف الأطر التي �سبقت الإ�سارة اإليها اأهمية معرفة 

امل�سطلح، وبخا�سة يف اإدراك الت�سور املعماري للم�سجد. 

املعماري  بال�سكل  اخلا�سة  ال��رواي��ات  تداخل  ومالحظة  اإدراك  ثانًيا- 

للم�سجد يف هذه الفرتة واختالفها، وهذا التداخل له اأبعاد خمتلفة، منها: 

الرئي�سة،  امل�سجد  بناء  مراحل  بني  ع��ادًة  يفرق  ل  ال��ذي  الزمني  التداخل 

واملرحلة  القد�ص،  اإىل  القبلة  فيها  كانت  التي  1ه  �سنة  يف  الأوىل  فاملرحلة 

امل�سجد  تو�سيع  مرحلة  الثالثة  واملرحلة  2ه،  �سنة  القبلة  بعد حتويل  الثانية 

�سنة 7ه بعد غزوة خيرب. 

واحلقيقة اأن هذه املراحل قد اختلفت حولها الروايات كثريا، وبات الأمر 

ملًحا لتحديد ما يخ�ص كل مرحلة يف كل رواية... وكان ذلك ممكنًا يف اإطار 

مقارنة الن�سو�ص يف الروايات املختلفة، وكذلك يف اإطار ال�ستفادة باأحداث 

تاريخية مرتبطة بهذه الن�سو�ص ل خالف عليها، وغري ذلك من ال�سبل. 

باإ�سناده،  موثق  ق�سم  ق�سمني:  اإىل  تنق�سم  الروايات  اأن  يالحظ  كذلك 

وتختلف اأحياًنا �سيغ الإ�سناد، وق�سم مروي دون اإ�سناد، وهذا الق�سم الثاين 

ميكن اأن يت�سمن تف�سرًيا ل�ساحب الرواية، يرتبط مب�ساهداته اأو ربطه بني 

لقرون  الروايات  نقل  تتابع  ومع  اأخرى.  روايات  م�سابهة يف  اأخرى  ن�سو�ص 

بها  يحدث  اأو  ت�سحف،  اأو  تعدل  اأحياًنا  القدمية  الن�سو�ص  اأن  جند  عدة 

اإ�سقاط ل�سبب اأو لآخر.

وتاأ�سي�ًسا على ما �سبق، باتت احلاجة ملحة لتمحي�ص الروايات والن�سو�ص 
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يف اإطار اإدراك ما �سبقت الإ�سارة اإليه، حتى ن�سل اإىل اعتماد الروايات التي 

الروايات  ونو�سح  للم�سجد،  املعماري  الت�سور  و�سع  يف  الإمكان  قدر  ت�سح 

التي ل ي�سح العتماد عليها واأ�سباب ذلك. 

على  وال��ق��درة  الرتاكمية  املعرفة  م��دى  على  الن�ص  فهم  يتوقف  ثالًثا- 

ال�ستقراء وال�ستنباط، وهي قدرات ومهارات تختلف من باحث اإىل اآخر، 

يف  باحث  يدركه  ل  قد  اختالًفا  وم�سطلحاتها  التخ�س�سات  تختلف  كما 

 .. ثقافته  وللمعماري  ثقافته،  ولالآثاري  ثقافته،  فللموؤرخ  اآخ��ر،  تخ�س�ص 

والتكامل املعريف اأمر مهم ملن يت�سدى لن�سو�ص لها جوانب تاريخية واأثرية، 

ومعمارية، وفقهية، ولغوية. وكلما و�سح هذا التكامل، زاد فهم الن�سو�ص، 

يت�سح  الأمر  اأن ذلك  ال�ستفادة من م�سامينها احلقيقية. ول �سك  وزادت 

يف اختالف بع�ص الآراء الناجت عن اختالف م�ستويات الفهم، ومن ثم فاإن 

اإطار هذا  الدرا�سات احلديثة يف  الرتاث، ويف  ورد يف م�سادر  ما  مراجعة 

العتبار منهج �سحيح يفيد يف الو�سول اإىل الراأي ال�سواب قدر الإمكان. 

م�سجد  بعمارة  املتعلقة  احلديثة  والدرا�سات  الروايات  مراجعة  رابًعا- 

بالنقل  يت�سم  تقليدي  الأول  اجتاهني،  تك�سف عن  عهده  ] يف  اهلل  ر�سول 

للروايات دون متحي�ص، وهذا هو املتكرر ال�سائع، والجتاه الثاين اجته اإىل 

ثابتة ترجع  اإطار املطابقة مع ما بقي من �سواهد  التمحي�ص واملراجعة يف 

الآثاري كمحاولة  التحري  اإىل  ا�ستند  اإن بع�سها  بل   ،[ الر�سول  اإىل عهد 

التاأكد من �سحة الن�سو�ص يف اإطار البقايا املادية �سواء الظاهرة، اأو التي 

الأر���ص. ويظهر ذلك جلًيا يف بع�ص  الك�سف عنها وكانت مدفونة يف  جرى 

امل�سادر، ومن بع�ص املوؤلفني كابن النجار، وال�سمهودي حتديًدا، وهو منهج 

ا  اتبعته بع�ص الدرا�سات احلديثة، لي�ص فقط يف حتديد امل�ساحة، ولكن اأي�سً

يف التفا�سيل املتعلقة بالعنا�سر املعمارية، وطرق البناء، ومواده، حتى ن�سل 

اإىل اأدق ت�سور معماري ممكن. 
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امل�سجد  عمارة  عن  احلديثة  الدرا�سات  معظم  اأن  يالحظ  خام�ًسا- 

اأن  يالحظ  كما  للعنا�سر.  املعمارية  بالتفا�سيل  املطلوب  بالقدر  تهتم  مل 

خمتلفة،  لأ�سباب  العنا�سر  هذه  ب�ساأن  ال��واردة  الن�سو�ص  يتجاوز  بع�سها 

اأوماأت اإىل بع�سها املحاور ال�سابقة. 

ا منهجية التخطيط والإن�ساء للم�سجد، التي تبداأ  وياأتي يف هذا الإطار اأي�سً

التوجيه  الأ�سا�ص يف حتديد  العامل  باعتباره  القبلة  القبلة، وجدار  بتحديد 

املعماري للم�سجد، وهو اأمر جد مهم لفهم الن�سو�ص املتعلقة مبراحل البناء 

بعد ذلك؛ كالتاأ�سي�ص، وبناء اجلدران، ثم و�سع ال�سقف، وهي مراحل تتم 

واإدراك هذا  اأكر من غريهما.  اإطار منطقي يدركه املعماري والآث��اري  يف 

البعد من �ساأنه اأن ميهد للو�سول اإىل و�سع ت�سور اأدق لعمارة امل�سجد قدر 

الإمكان. 

ويف اإطار املحاور ال�سابقة، ل ميكن لباحث اأن يدعي اأنه قراأ اأو عرف كل 

فاإن  ثم  ومن   ،[ اهلل  ر�سول  م�سجد  التي عاجلت عمارة  ال��رتاث  م�سادر 

اأمر وارد، وقد ي�سيف جديًدا لأي ت�سور معماري  الك�سف عن جديد منها 

ميكن الو�سول اإليه. ولذلك فاإن الت�سور الذي ميكن الو�سول اإليه ميكن اأن 

نعتربه ما اأمكن الو�سول اإليه، ولي�ص بال�سرورة هو الت�سور النهائي الدقيق؛ 

اأن  اإليها الن�سو�ص، ول ميكن  لأن هناك عنا�سر ومالمح معمارية مل ت�سر 

املنطقي  املعماري  الفرتا�ص  اإطار  يف  اإل  احلديثة  الدرا�سات  اإليها  تتو�سل 

ل�ستكمال الت�سور قدر الإمكان. 

ويف اإطار ما �سبق، نحاول قدر الإمكان والطاقة تقدمي ت�سور وا�سح ودقيق 

يو�سح تخطيط امل�سجد، وبيوت وحجرات زوجات النبي ]، ومواد الإن�ساء 

�سبقت  التي  املحاور  اإىل  ت�ستند  منهجية  على  اعتماًدا  ا�ستخدمت،  التي 

الإ�سارة اإليها، والتي تربهن بالدليل والقرينة على �سالمة هذا الت�سور من 

وجهة نظرنا، ويف اإطار ما توفر لنا من م�سادر ودرا�سات. 
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 الف�صل الأول

 روؤية يف الت�أ�صي�س العمراين

 للم�صجد النبوي





عمارة �مل�سجد يف �سنة 1ه

من املهم اأن ن�سري اإىل اأن عمارة امل�سجد بعد قدوم الر�سول ] �سنة 1ه 

تبداأ منطقًيا بتحديد م�ساحته، وتهيئتها للبناء. ثم بعد ذلك يبداأ التخطيط 

التخطيط  عنا�سر  بقية  حتكم  التي  القبلة  وج��دار  القبلة،  مو�سع  بتحديد 

بتوجيهها توجيًها معيًنا وحمدًدا يف اجتاه القبلة الأوىل، التي كانت يف هذه 

الفرتة مدينة القد�ص، وحتديًدا امل�سجد الأق�سى. ثم بعد ذلك يبداأ البناء 

بو�سع الأ�سا�ص للجدران وفق التخطيط مبا ي�ستمل عليه من عنا�سر؛ كالقبلة 

والأبواب، وبعد بناء الأ�سا�ص تبنى احلوائط، ثم يو�سع ال�سقف. 

لهذه  نعر�ص  املنطقي  والإن�����س��ائ��ي  امل��ع��م��اري  ال��رتت��ي��ب  ه��ذا  اإط���ار  ويف 

العنا�سر. 

مو�سع �مل�سجد: 

اتفقت الأحاديث والروايات التاريخية على اأن م�سجد الر�سول ] بني يف 

مو�سع مربد كان ملًكا لليتيمني �سهل و�سهيل، وا�سرتاه النبي ] منهما ليبني 

 .
)1(

على اأر�سه م�سجده ال�سريف

اإعداد  اإىل  اأ�سحابه  وجه   [ النبي  اأن  على  والروايات  الأحاديث  وتتفق 

اإىل  اأر�ص املربد للبناء؛ حيث كان بها نخل وغرقد وقبور للم�سركني ترجع 

الع�سر اجلاهلي فاأمر بها فنب�ست، واأمر بالعظام فغيبت، وكان يف املربد ماء 

. حتى �سارت الأر�ص 
)2(

م�سحل ف�سريه حتى ذهب، وبالنخل والغرقد فقطع

�ساحلة للبناء. 

وت�سري بع�ص الروايات اإىل اأن اأ�سعد بن زرارة بنى يف هذا املو�سع قبل قدوم ر�سول اهلل ] م�سجًدا 
 
-1

كان ي�سلي باأ�سحابه فيه، يجتمع بهم يف اجلمعة. ال�سمهودي: وفاء الوفاء، 326/1، وت�سري الرواية 

ا ولي�ص عليه �سقف. اإىل اأنه كان جمدًرً

ال�سهيلي )عبد الرحمن بن اأحمد بن اأبي احل�سن، ت: 581ه(: الرو�ص الأنف يف تف�سري ال�سرية 
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النبوية، لبن ه�سام، دار الكتب العلمية، 337/2. 
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م�ساحة �لأر�ض: 

الأول  بنائه  عند  امل�سجد  مل�ساحة  توثق  كثرية  ورواي���ات  اأح��ادي��ث  وردت 

1ه، ومعظم هذه الروايات حتدد امل�ساحة ب�سورة �سريحة ومبا�سرة،  �سنة 

تفيد باأن طوله من ال�سمال اإىل اجلنوب �سبعني ذراًعا، وعر�سه من ال�سرق 

قيا�ص  ي�ستوجب معرفة  بالذراع  القيا�ص  . وهذا 
)1(

�ستون ذراًع��ا الغرب  اإىل 

الأذرع  قيا�سات  تنوع  مع  وبخا�سة  الروايات،  هذه  يف  اإليه  امل�سار  »ال��ذراع« 

التي يختلف العمل بها من وقت اإىل اآخر، ومن بلد اإىل اآخر. والذراع الذي 

اأ�سارت اإليه الروايات يف �سوء ما ذكرت الدرا�سات هو »ذراع اليد«، ويف اإطار 

والروايات  الأحاديث  يف  الواردة  والقيا�سات  الر�سول  م�سجد  حدود  حتقيق 

الآراء يف  اختلفت  . وقد 
)2(

ال�سرعي الذراع  اإليه هو  امل�سار  الذراع  اأن  يتاأكد 

فاإن حتقيق طول  ال��ذراع، ومن ثم  الدرا�سات احلديثة يف تقدير طول هذا 

»الذراع« ال�سرعي من الأهمية مبكان لتحديد قيا�سات م�ساحة اأر�ص امل�سجد 

حتديًدا دقيًقا مبنًيا على الأ�سا�ص العلمي، ولي�ص تقريبًيا كما ورد يف بع�ص 

 .
)3(

الدرا�سات احلديثة

بهذا  حم��دًدا  ال��رواي��ات  ذكرته  ال��ذي  التحديد  هذا  و�سدق  ال��رواي��ات،  هذه  ال�سمهودي  �سنف 
 
-1

التحديد، وكذلك الروايات التي ذكرت اأنه كان اأقل من مائة ذراع يف مائة ذراع. ال�سمهودي )علي بن 

340/1. ولال�ستزادة، راجع:  اأحمد(: وفاء الوفا باأخبار دار امل�سطفى، دار اإحياء الرتاث، بريوت، 

وهناك   .69 ال�سرية، �ص  7؛ ماهر )�سعاد(، م�ساجد يف  ر�سول اهلل، �ص  اأخبار مدينة  النجار:  ابن 

ال�سمهودي.  بها  يعتد  ومل  ال�سمهودي،  اأوردها  عليها،  يجمع  قيا�سات مل  اإىل  اأ�سارت  روايات �سعيفة 

ال�سمهودي، 338/1. 

50 �سم.  الذراع حوايل  قيا�ص  اأن  الذي ذكر  الدرا�سات: درا�سة �سالح ملعي م�سطفى،  من هذه 
 
-2

العربية،  النه�سة  دار  املعماري،  وتراثها  العمراين  تطورها  املنورة  املدينة  ملعي(:  )�سالح  م�سطفى 

بريوت، 1981م، �ص 56، 57. 

هناك من يرى اأن »الذراع« امل�سار اإليه يف القيا�سات ذراع املدينة الذي يزيد قرياطني عن الذراع 
 
-3

اأن قيا�ساتها بذراع العمل الذي  اأمثال هوؤلء املطري، كما وردت روايات يت�سح منها  ال�سرعي، ومن 

ال�سرعي هو  الذراع  اأن  ال�سمهودي ترجح  بها  التي قام  التحريات  وثلًثا. ولكن  ي�ساوي ذراًعا �سرعًيا 

الغالب يف الأحاديث اأو الروايات. ال�سمهودي، ج339/1.
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وقد اهتم الباحثون بتحديد طول وحدات القيا�ص للذراع ال�سرعي وال�سرب 

والقامة يف �سوء ما ورد من ن�سو�ص يف امل�سادر الفقهية املتعلقة بالبنيان 

46.2 �سم،  ال�سرعي  الذراع  اأن طول  اإىل  الدرا�سات  وغريها. وانتهت هذه 

وال�سرب 23.1 �سم؛ حيث اإن الذراع �سربان، والإ�سبع 1.925، والذراع اأربعة 

وع�سرون اإ�سبًعا، وال�سرب اثنا ع�سر اإ�سبًعا، والقامة تعادل اأربعة اأذرع، وهو 

 .
)1(

ما يعني اأن طولها 184.8�سم

ويف �سوء حتديد هذا القيا�ص للذراع ال�سرعي، فاإن القيا�ص الدقيق مل�ساحة 

اجلنوب  اإىل  ال�سمال  من  امل�سجد  يكون طول  1ه،  �سنة  الر�سول يف  م�سجد 

32.34 مرًتا، وعر�سه من ال�سرق اإىل الغرب 25.27 مرًتا. 

ومن املهم اأن ن�سري اإىل اأن الدرا�سة احلقلية، ومراجعة الر�سم الذي ن�سره 

بع�سها  على  متعامدة  تكن  مل  امل�سجد  حوائط  اأن  اأو�سحت  رفعت  اإبراهيم 

الروايات  ن�ص  ظاهر  يف  وردت  التي  القيا�سات  اأن  يعني  ما  وهو   ،
)2(

متاًما

كانت تقريبية، �سواء بالن�سبة للطول اأو العر�ص، ومراجعة امل�سقط النهائي 

الذي و�سع يف اإطار الدرا�سة احلقلية اأن جدار القبلة كان اأق�سر ن�سبًيا من 

اجلدار اجلنوبي الذي يقابله، ومن ثم فاإنه ميكن حتديد امل�ساحة يف اإطار 

، ولكن بالقيا�ص 25.27 × 32.24م.
)3(

تنفيذ امل�سقط بهذه الهيئة

وقد بداأ بناء امل�سجد على هذه امل�ساحة التي اأن�سئت على حدودها حوائط 

امل�سجد، والتي ات�سح اأنها مل تكن متعامدة، ولكن من املوؤكد اأن هذه احلوائط 

عثمان )حممد عبد ال�ستار(: الإعالن باأحكام البنيان لبن الرامي، درا�سة اآثارية معمارية، دار 
 
-1

الوفاء لدنيا الطباعة والن�سر، 2002م، �ص �ص 173- 175، �ص 214.

بريوت،  العربية،  النه�سة  دار  املعماري،  وتراثها  العمراين  تطورها  املنورة  املدينة  ملعي:  �سالح 
 
-2

1981م، �ص 55. )�سكل 1، 2، 3(. 

النجار  ابن  رواية  ويتفق هذا مع   .56 املنورة، �ص  املدينة  ال�سكل رقم )46(. م�سطفى،  انظر، 
 
-3

التي اأ�سارت اإىل اأن طول امل�سجد �سبعون ذراًعا اأو يزيد. ابن النجار، اأخبار املدينة، �ص 69. مقارنًة 

بالروايات الأخرى التي التزمت بتحديد الطول ب�سبعني ذراًعا. 
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كانت تت�سل يف زوايا امل�سجد التي متثل اأركانه الأربعة. 

هيئة  يف  امل�سجد  تربيع  عن  يك�سف  ما  التاريخية  الن�سو�ص  من  وهناك 

اإىل  بالتحول   [ الر�سول  اأمر اهلل  اأنه عندما  النجار  ابن  زوايا؛ فقد ذكر 

. وورد و�سف بناء 
)1(

مكة »اأقام رهًطا على زوايا امل�سجد ليعدل القبلة ...«

امل�سجد بعد ذكر قيا�ساته �سبعون ذراًعا يف �ستني باأنه »مربع«، وكلمة مربع 

هنا ل يعني ت�ساوي اأ�سالعه بقدر ما تعني يف م�سطلح البنيان الزوايا التي 

تت�سل فيها جدران امل�سجد. فقد ورد يف التعريف للبنيان اأنه »هو ما له اأ�سل 

الدار  ي�سمل  املعنى  والبناء بهذا  بناء،  النا�ص  واأطلق عليه يف عرف  وقرار، 

والبيت واحل�سن ... وكل ما له ات�سال تربيع، وات�سال الرتبيع هو اأن يكون 

لبنات حائط  اأن�ساف  تداخل بني  الآجر،  اأو  اأو احلجر  املدر  يف حائط من 

 .
)2(

املدعي، واأن�ساف لبنات احلائط املتنازع فيه ...«

�أ�سا�ض �مل�سجد: 

بناء  يف  احلجر  ا�ستخدام  عن  املهمة  املعلومات  بع�ص  الروايات  ذك��رت 

. ويالحظ اأن هذه الروايات ت�سري اإىل اأن هذه الأ�سا�سات 
)3(

اأ�سا�سات امل�سجد

اأن البناء مت دون حفر لالأ�سا�سات يف تخوم  كانت »على الأر�ص«، مبا يعني 

ا اأن ارتفاع هذه الأ�سا�سات و�سل اإىل نحو  اأي�سً . وتذكر الروايات 
)4(

الأر�ص

 138.6�سم. 
)5(

ثالثة اأذرع

اأخبار مدينة ر�سول اهلل، حتقيق: �سالح حممد جمال، مكتبة  النجار )حممد بن حممد(:  ابن 
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الثقافة، مكة، 1981م، �ص 70؛ ال�سمهودي، وفاء، ج341/1. 

ابن منظور، ل�سان العرب، مادة )ب ن ي(، 89/14. 
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ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 69؛ ال�سمهودي، وفاء، 340/1.
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مل ترد اأية اإ�سارة يف امل�سادر حلفر اأ�سا�سات.
 
-4

الغرب  دار  عبا�ص،  اإح�سان  حتقيق:  ال�سمعية،  ال��دللت  تخريج  �سعود(:  بن  )حممد  اخلزاعي 
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الإ�سالمي، 1985م، �ص 719. 
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التاريخية مل تذكر ب�سورة �سريحة مبا�سرة مقدار  الروايات  واإذا كانت 

�سمك اأ�سا�سات وجدران امل�سجد، فاإن ما ورد عن طرق البناء التي ا�ستخدمت 

 .
)1(

وطول اللبنة ي�ستنبط منه اأن �سمك اجلدران كان ثالثة اأذرع

جدار القبلة: 

وحتديد  القبلة  اجتاه  حتديد  اأن  امل�ساجد  عمارة  تخطيط  يف  الثابت  من 

، حيث اإن هذا التحديد 
)2(

جدار القبلة تبًعا هو اأول خطوة يف عمارة امل�ساجد

بهذا التوجيه يحكم توجيه التخطيط كله، ممثاًل يف بقية اجلدران والعنا�سر 

املعمارية الإن�سائية الراأ�سية والأفقية. 

ومراجعة ما ورد من اأحاديث وروايات عن بناء الر�سول ] للم�سجد يف 

املرحلة الأوىل �سنة 1ه يف اإطار هذا الن�سق تك�سف عن اأمور مهمة تت�سل ب� 

»القبلة«.

 كان هو امل�سطلح الذي ورد 
)3(

ومن املهم الإ�سارة اإىل اأن م�سطلح »القبلة«

يف جميع الأحاديث والروايات املت�سلة بعمارة م�سجد الر�سول ] وغريه يف 

باإ�سناداتها  والروايات  الأحاديث  ن�سو�ص  مراجعة  �سوء  يف  الر�سول.  عهد 

التي تقع زمنًيا يف حدود هذه الفرتة. ومع تطور عمارة امل�سجد وبخا�سة ما 

حدث يف عهد الوليد �سنة 91ه، بداأت تظهر م�سطلحات اأخرى لها دللت 

مت�سلة مب�سطلح القبلة كم�سطلح الطاق، واملحراب، وهما من امل�سطلحات 

التي وردت يف الروايات التاريخية الالحقة، وا�ستخدمها اأ�سحابها يف اإطار 

تطور تغري دللت امل�سطلح يف اإطار الأبعاد الزمنية واجلغرافية والثقافية 

كما �سبقت الإ�سارة. ولذا فاإن فهم هذه الروايات فهًما �سحيًحا بعيًدا عن 

اخللط ي�ستوجب تف�سري هذه امل�سطلحات. 

ال�سمهودي، وفاء، ج1/ 346؛ م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 56. 
 
-1

اأحمد فكري: م�ساجد القاهرة ومدار�سها )املدخل(، دار املعارف مب�سر، �ص 297.  
 
-2

�سنعود اإىل درا�سة هذا امل�سطلح بالتف�سيل.  
 
-3
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ينتهي  الذي  الإ�سناد  ذات  والروايات  الأحاديث  يف  جاء  القبلة  م�سطلح 

اإىل ال�سحابة اأو التابعني، ياأتي بثالث دللت، الدللة الأوىل، وهي العامة 

ال�ساملة ال�سائعة، والتي ما زالت قائمة اإىل اليوم، وهي الكعبة قبلة امل�سلمني، 

والتي عرفوا بها »اأهل القبلة«، والدللة الثانية وتعني »جدار القبلة«، والثالثة 

 .
)1(

تعني املو�سع الذي ي�سلي اأمامه الإمام يف منت�سف جدار القبلة

بعد �سراء املربد، بداأ العمل يف اإعداد اأر�سه للبناء، وتوثق الروايات حال 

املربد قبل تهيئته للبناء، وكيف متت هذه التهيئة. فيذكر ال�سهيلي اأنه »كان 

فنب�ست،  بالقبور  فاأمر  للم�سركني،  ومقابر  وخرب  نخل  امل�سجد  مو�سع  يف 

هذا  ال�سمهودي  رواي��ة  وتف�سل   .
)2(

فقطعت« وبالنخل  ف�سويت،  وباخلرب 

العمل، فتذكر اأن الر�سول ] »اأمر بالنخل الذي يف احلديقة وبالغرقد اأن 

يقطع، وكانت فيه قبور جاهلية، فاأمر بها فنب�ست، واأمر بالعظام اأن تغيب، 

املربد  اأر�ص  �سارت  وهكذا   .
)3(

ف�سريه حتى ذهبت« م�سحل  ماء  املربد  ويف 

�ساحلة للبناء. 

امل�ساحة  البناء وفق تخطيط معني على  بداأت عملية  الأر�ص  اإعداد  وبعد 

واأجمعت  امل�ساحة،  هذه  قيا�سات  اإىل  الروايات  وت�سري  عليها،  اأن�سئ  التي 

اأن م�ساحة امل�سجد يف هذه املرحلة الأوىل كانت  معظم هذه الروايات على 

�سبعني ذراًعا من ال�سمال اإىل اجلنوب، و�ستني ذراًعا من ال�سرق اإىل الغرب. 

ال�سبعة،  املدينة  فقهاء  اأحد  خارجة  عن  من�سكه  يف  ذلك  النووي  نقل  فقد 

ولفظه: بنى ر�سول اهلل ] م�سجًدا �سبعني ذراًعا يف �ستني ذراًعا اأو يزيد، 

 .
)4(

وهو الذي جزم به ابن النجار«

عثمان، حممد عبد ال�ستار: درهم العنزة واملحراب، روؤية جديدة. حتت الن�سر. 
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ال�سهيلي، الرو�ص الأنف، ج337/2. 
 
-2

ال�سمهودي: وفاء الوفاء، ج326/1.
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4- ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج341/1. ومن املهم الإ�سارة اإىل اأن ال�سمهودي جمع هذه الروايات و�سنفها 

يف اأربعة اأق�سام، رجح القيا�ص امل�سار اإليه، وقد اأثبتت املراجعة احلقلية �سحة ما ذكر )ال�سمهودي: 

الأم�سار، ج87/1؛  الأب�سار يف ممالك  العمري )ابن ف�سل اهلل(: م�سالك  الوفاء، ج340/1؛  وفاء 

�سعاد ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 69(. 
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الطول  بتحديد  قاطعة  تكن  مل  الرواية  اأن  اإىل  �سارة  الإ املهم  ومن 

و العر�ص؛ حيث اأ�سافت كلمتي »اأو يزيد« بعد ذكر القيا�ص �سبعني يف �ستني  اأ

التي  احلقلية  الدرا�سة  نتائج  تف�سري  يف  مهمتان  الكلمتان  وهاتان  ذراًع��ا، 

املراجع،  ذكرتها  التي  بالقيا�سات  م�ستعيًنا  م�سطفى  ملعي  �سالح  بها  قام 

ومعتمًدا على درا�سة ال�سمهودي للروايات التي عر�ست للقيا�سات بتفا�سيلها 

باعتبارها اأ�سح القيا�سات، كما ثبت من الدرا�سة احلقلية. وقد اأثبتت هذه 

ا باملخطط الذي ن�سره  الدرا�سة احلقلية يف اإطار الواقع، ومع ال�ستعانة اأي�سً

. وهو ما يعني 
)1(

اإبراهيم رفعت اأن حوائط امل�سجد مل تكن متعامدة متاًما

حددت  عندما  تقريبية  كانت  الرواية  ظاهر  يف  ذكرت  التي  القيا�سات  اأن 

كانت  يزيد«  »اأو  كلمتي  اأ�سافت  التي  الرواية  واأن  �ستني،  ذراًعا يف  ب�سبعني 

تت�سبب غالًبا يف عدم  زيادة  اأ�سالعه  بع�ص  القيا�ص كان يف  لأن هذا  اأدق؛ 

تعامد زوايا املخطط كما هي نتيجة الدرا�سة احلقلية، مع ال�ستعانة مبا ورد 

من قيا�سات.

واملالحظ اأن القيا�ص كان بالذراع، ومل حتدد معظم الروايات التي �سبقت 

. ومل حتدد طوله �سيما واأن اأطوال الذراع تختلف 
)2(

الإ�سارة اإليها نوع الذراع

. وملا كان احلال كذلك 
)3(

بتنوعها يف الع�سور املختلفة ويف البالد املختلفة

يف  اإليه  امل�سار  ال��ذراع  قيا�ص  معرفة  ي�ستوجب  بالذراع  القيا�ص  هذا  ف��اإن 

الروايات.

وفق  امل�سادر  يف  بتحديدها  اهتم  التي  امل�سجد  حدود  حتقيق  اإط��ار  ويف 

ا  اأي�سً ووثقتها  الدعامات.  اأو  الأر���ص  اأو  ال�سقف  يف  �سواء  معينة  عالمات 

1- من اأهم هذه الدرا�سات درا�سة �سالح ملعي م�سطفى، الذي ذكر اأن قيا�ص الذراع حوايل 50 �سم. 

العربية،  النه�سة  دار  املعماري،  وتراثها  العمراين  تطورها  املنورة،  املدينة  ملعي(  )�سالح  م�سطفى 

بريوت، 1981م، �ص �ص 56- 57. 

2- ال�سمهودي: وفاء الوفاء، ج240/1.

3- هناك من يرى اأن الذراع امل�سار اإليه يف الروايات هو ذراع املدينة، الذي يزيد قرياًطا على الذراع 

ال�سرعي، وذكر ال�سمهودي ذلك يف اإ�سارة اإىل رواية املطري. 
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الروايات التي ت�سجل القيا�سات يف كل مرحلة من مراحل تو�سعة امل�سجد يف 

الع�سور املختلفة، وانتهت اإىل حتديدها الدرا�سة احلقلية التي �سبقت الإ�سارة 

 .
)1(

اإليها. ات�سح اأن الذراع املذكور يف الرواية هو غالًبا الذراع ال�سرعي

الروايات  ورد يف  الذي  الذراع  هو  ال�سرعي  الذراع  اعتبار  على  وتاأ�سي�ًسا 

ال�سابقة التي حددت م�ساحة امل�سجد، فاإن حتقيق طول الذراع ال�سرعي يبدو 

مهًما لتحديد قيا�سات امل�سجد حتديًدا دقيًقا مبنًيا على هذا التحديد، ولي�ص 

التي  احلديثة  الدرا�سات  يف  ورد  كما  ال��ذراع  لهذا  تقريبي  طول  بافرتا�ص 

 .
)2(

افرت�ست طوًل تقريبًيا للذراع ال�سرعي، وهو 50 �سم

واأو�سحت الدرا�سات الدقيقة للذراع ال�سرعي يف اإطار درا�سات لوحدات 

كما  وغريها-  الفقهية  امل�سادر  يف  وردت  والقامة  كال�سرب  للقيا�ص  اأخ��رى 

 23.1 ال�سرب  واأن  46.2�سم،  ال�سرعي  ال��ذراع  طول  اأن  الإ�سارة-،  �سبقت 

�سم؛ حيث اإن الذراع �سربان، والإ�سبع 1.925 �سم، والذراع اأربعة وع�سرون 

اإ�سبًعا، وال�سرب اثنا ع�سر اإ�سبًعا، والقامة تعادل اأربعة اأذرع، وهو ما يعني اأن 

.
)3(

طولها 184.8 �سم

ويف �سوء حتديد هذا القيا�ص للذراع ال�سرعي، فاإن القيا�ص الدقيق للم�سجد 

يف �سنة 1ه �سبعون ذراًعا يف �ستني ذراًعا ميكن حتديده باملرت وحدة القيا�ص 

25.72 مرت من ال�سرق اإىل  32.24 مرت من ال�سمال اإىل اجلنوب  احلالية 

الغرب. واإذا كانت اأدق الدرا�سات احلقلية قد اأ�سارت اإىل اأن القيا�ص باملرت 

1- ذكر ال�سمهودي تف�سياًل مهًما بخ�سو�ص الذراع، فقال: »اعلم اأن الذراع حيث اأطلق فاملراد به 

اأن ذراع غري ثمن من ذراع احلديد امل�ستعمل يف م�سر  الذراع الآدمي، وقد ذكر يف حتديد احلرم 

ومكة، وهو �سربان تقريًبا. )ال�سمهودي، وفاء، ج240/1(. ويف مو�سع اآخر ذكر ال�سمهودي اأن ذراع 

العمل ذراع وثلث من ذراع اجلديد، وذراع العمل ذراع ون�سف بالذراع يف عهد الر�سول، وذراع احلديد 

32 قرياًطا، وذراع العمل ذراع ون�سف قرياط بالذراع الذي حررناه. )ال�سمهودي، ج347/1(. 

2- م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 56- 57.

باأحكام  الإعالن  عثمان:  ال�ستار  عبد  311؛ حممد   -282 الدين(: اخلراج، �ص  الري�ص )�سياء 
 
-3

البنيان، �ص 173- 175، �ص 214.
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اإطار  النهائي يف  امل�سقط  وو�سع   .
)1(

× 30 مرت  35 القيا�ص احلالية  وحدة 

هذا القيا�ص، فاإن هذا امل�سقط ميكن تنفيذه، ولكن بالقيا�ص الذي يرتجم 

بدقة طول الذراع ال�سرعي. 

واإذا كانت الدرا�سات احلقلية يف �سوء الروايات قد اأو�سحت عدم تعامد 

اختالف  اإىل  يرجع  تف�سريه  اأن  اإىل  الإ�سارة  �سبقت  وال��ذي  امل�سجد،  زواي��ا 

اأطوال الأ�سالع ن�سبًيا عما ورد يف الروايات، �سيما واأن بع�سها اأ�سار اإىل اأن 

هذه الأطوال »كان بها زيادة«، فاإن الثابت من خالل هذه الدرا�سات احلقلية 

ا اأن اأركان البناء كانت يف هيئة زوايا تلتقي فيها اجلدران  ومن الروايات اأي�سً

يف اجلهات الأربع، واأن هذه الزوايا متثل هيئة اأركان امل�سجد الأربعة. 

وت�سدق الروايات على هذه الهيئة من خالل ما ورد عن تربيع البناء، 

اأو كونه مربًعا، فقد ذكر ابن النجار اأنه بعد نزول الأمر الإلهي بتحويل القبلة 

. كما 
)2(

اإىل مكة، اأقام الر�سول ] »رهًطا على زوايا امل�سجد ليعدل القبلة«

ذراًع��ا يف  �سبعني  قيا�ساته  وذكر  الأول،  بنائه  عند  امل�سجد  بناء  و�سف  اأنه 

�ستني ذراًعا، وذكر اأنه كان »مربًعا«، وكلمة »مربع« يف هذا ال�سياق ل تعني 

م�سطلح  يف  تعني  ما  بقدر  مت�ساوية،  الأ�سالع  تكن  فلم  الأ�سالع،  ت�ساوي 

البنيان »الزوايا«، التي تت�سل فيها جدران املبنى، فقد ورد يف تعريف البنيان 

اأنه »ماله اأ�سل وقرار«، واأطلق عليه يف عرف البناء بناء، والبناء بهذا املعنى 

ي�سمل الدار والبيت واحل�سن ... وكل ما له ات�سال تربيع، وات�سال الرتبيع 

هو اأن يكون يف حائط من املدر اأو احلجر تداخل بني اأن�ساف لبنات حائط 

 .
)3(

املدعى واأن�ساف لبنا احلائط املتنازع عليه«

متهيد  بعد  مبا�سرة  ب��داأت  امل�سجد  بناء  عملية  اأن  اإىل  الروايات  وت�سري 

انظر: �سكل رقم )46(. )م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 56(. 
 
-1

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 69- 70؛ ال�سمهودي، وفاء الوفاء، ج341/1. 
 
-2

ابن منظور: ل�سان العرب، مادة )ب ن ي(، ج89/14. 
 
-3
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البداية،  هذه  ي�سجل  واحًدا  ا  ن�سً الروايات  فتذكر  للبناء،  وتهيئتها  الأر�ص 

ا يف بع�ص منها، ومن املهم اأن نذكر هذه الروايات لنيني  وجاء الن�ص غام�سً

اأن مقارنة ن�ص الروايات ميكن اأن يبني ما قد يحدث من اختالف يف بع�ص 

كلماتها، وبر�سد هذا الختالف ميكن اأن يت�سح امل�سمون.

ذكر ال�سمهودي اأن الر�سول ] ملا اأخذ املربد »كان فيه نخل وقبور امل�سركني 

وخرب، فاأمر النبي ] بالنخل فقطع، وبقبور امل�سركني فنب�ست، وباخلرب 

. وعلق ال�سمهودي 
)1(

ف�سويت، ف�سفوا النخل قبلة، وجعل ع�سادتيه حجارة«

�سف  معنى  وك��اأن  فقال:  قبلة«،  النخل  »ف�سفوا  وهو  الن�ص،  غام�ص  على 

النخل قبلة له جعلها �سواري يف جهة القبلة لي�سقف عليها، كما يف ال�سحيح: 

»كان امل�سجد على عهد ر�سول اهلل ] مبنًيا باللنب و�سقفه اجلريد، وعمده 

. وهو تف�سري �سنعود اإىل مناق�سته. 
)2(

خ�سب النخل«

وذكر ابن النجار رواية م�سابهة مع اختالف ب�سيط لكنه مهم؛ حيث يذكر 

رواية البخاري وم�سلم يف ال�سحيحني من حديث اأن�ص بن مالك كان النبي 

] ملا اأخذ املربد من بني النجار اأن فيه نخل وقبور امل�سركني وخرب، فاأمر 
النبي ] بالنخل فقطع، وبقبور امل�سركني فنب�ست، وباخلرب ف�سويت، قال: 

يف  ورد  وقد   .
)3(

»... احلجر  من  ع�سادتيه  وجعلوا  له،  قبلة  النخل  ف�سفوا 

. وتختلف هذه الرواية يف اإ�سافة »له«، 
)4(

�سرية ابن ه�سام هذا الن�ص بعينه

ا، واإن كان ال�سياق يحتمل اأنه امل�سجد.  وبقي ال�سمري »الهاء« غام�سً

وجاءت رواية ابن كثري اأكر و�سوًحا، فقد نقل عن البخاري قوله: »كانت فيه 

)املربد( قبور للم�سركني، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، اأمر ر�سول اهلل 

ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج327/1. وهذه الرواية بعينها اأوردها العمري يف م�سالكه، ج586/1.
 
-1

ال�سمهودي، وفاء الوفا، ج327/1، 328. 
 
-2

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 69.
 
-3

�سعاد ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 68؛ ابن ه�سام، ج494/1. 
 
-4
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] بقبور امل�سركني فنب�ست، وباخلرب ف�سويت، وبالنخل فقطع، قال: ف�سفوا 
النخل قبلة امل�سجد، وجعلوا ع�سادتيه حجارة، فجعلوا ينقلون ال�سخر وهم 

يرجتزون ور�سول اهلل ] يقول: اللهم اإنه ل خري اإل خري الآخرة، فان�سر 

 .
)1(

الأن�سار واملهاجرة. وقد رواه البخاري يف مو�سع اآخر وم�سلم

هو  ال�سابقة  الرواية  »له« يف  كلمة  ال�سمري يف  اأن  اأو�سحت  الرواية  وهذه 

للم�سجد«،  قبلة  النخل  »�سفوا  باأنهم  مبا�سرًة  الن�ص  ذكر  حيث  امل�سجد؛ 

وهذا الو�سوح يجعل مراجعة تف�سري ال�سمهودي واجبة، حيث اإن الن�ص ي�سري 

هيئة  يف  النخل  جعلوا  اأي  امل�سجد«،  قبلة  النخل  »�سفوا  اأنهم  اإىل  مبا�سرة 

النخل جعل بهذه  اأن  امل�سجد هنا تعني  امل�سجد، وقبلة  م�سفوفة متثل قبلة 

بع�ص  به  قال  منطقي  تف�سري  وهو  البناء،  يتم  اأن  اإىل  موؤقتة  ب�سفة  الهيئة 

اجلملة  بهذه  مرتبطة  مهمة  جملة  ذلك  بعد  الن�ص  ويت�سمن   .
)2(

الباحثني

ن�سها: »وجعلوا ع�سادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون ال�سخر«، ويف هذه اجلملة 

يف اإطار ال�سياق ال�سابق اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن العن�سر املعماري الذي بني 

يف هذا املو�سع كان من حجارة، وبع�سادتني، وتف�سري هذا العن�سر وحتديد 

»ع�سادة«،  لكلمة  اللغوي  املعنى  معرفة  ي�ستوجب  الن�ص  ه��ذا  يف  هويته 

اإن�ساء  عملية  فيه  متت  الذي  الزمني  الإط��ار  مراجعة  ذلك  قبل  وي�ستوجب 

من  املربد  �سراء  بعد   [ الر�سول  فعله  ما  ي�سجل  كاماًل  فالن�ص  امل�سجد، 

اإطار  امل�سجد يف  البناء يف  به  يبداأ  ما  واأول  البناء.  بدء  ثم  الأر���ص،  تهيئة 

طبيعة تخطيط امل�سجد وتوجهه اإىل القبلة التي كانت القد�ص يف هذه الفرتة 

هذا  و�سط  يف  القبلة  اجت��اه  بتحديد  القبلة  ج��دار  ويبداأ  القبلة.  ج��دار  هو 

ابن كثري: البداية والنهاية، ج3/ 215. 
 
-1

راجع: الوكيل )حممد ال�سيد(: امل�سجد النبوي عرب التاريخ، جدة: دار املجتمع للن�سر والتوزيع، 
 
-2

1409ه، ابن �سالح )حممد بن عبد اهلل(: احلرم النبوي ال�سريف ن�سوءه وتو�سعاته، بحث يف ندوة 

عمارة امل�ساجد، املجلد الأول، عمارة احلرمني ال�سريفني، الريا�ص، 1999م. 
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مو�سع  تو�سط  مع  املطلوب  بالطول  جانبيها  با�ستقامة  ميتد  الذي  اجل��دار 

القبلة يف هذا اجلدار. 

وي�سري الن�ص اإىل اأن ا�ستكمال هذا العن�سر الذي بني باحلجر كان اأول 

فجعلوا  حجارة،  ع�سادتيه  جعلوا  اأن  »بعد  اأنهم  الرواية  تذكر  حيث  مت  ما 

ينقلون ال�سخر«، وهو ما ي�سري اإىل ا�ستكمال بناء هذا العن�سر احلجري ذي 

الع�سادتني باحلجر.

ويزداد الأمر و�سوًحا من خالل روايات مهمة اأخرى، فقد ذكر ابن كثري ما 

قاله البيهقي يف الدلئل: »حدثنا اأبو عبد اهلل احلافظ اإمالء، ثنا اأبو بكر بن 

اإ�سحاق، اأخربنا عبيد بن �سريك، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد اهلل بن املبارك، 

اأخربنا ح�سرج بن نباتة، عن �سعيد بن جهمان عن �سفينة موىل ر�سول اهلل 

] قال: »جاء اأبو بكر بحجر فو�سعه، ثم جاء عمر بحجر فو�سعه، ثم جاء 
عثمان بحجر فو�سعه، فقال ر�سول اهلل ]: هوؤلء ولة الأمر من بعدي«. ثم 

رواه من حديث يحيى بن عبد احلميد اجلماين عن ح�سرج بن �سعيد عن 

»لي�سع  قال:  ثم  حجًرا،  و�سع  امل�سجد   [ اهلل  ر�سول  بنى  ملا  قال:  �سقيفة 

لي�سع  اأبي بكر، ثم  اإىل جنب حجر  لي�سع عمر حجره،  اأبو بكر حجًرا، ثم 

]: »هوؤلء اخللفاء  عثمان حجره اإىل جنب حجر عمر«، فقال ر�سول اهلل 

 .
)2(

. وقد ذكر ال�سمهودي هذه الرواية الثانية بعينها
)1(

من بعدي«

وذكر رواية اأخرى فقال: »روى اأبو يعلى برجال ال�سحيح، اإل اأن التابعي 

مل ي�سم عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: ملا اأ�س�ص ر�سول اهلل ] م�سجد 

املدينة، جاء بحجر فو�سعه، وجاء اأبو بكر بحجر فو�سعه، وجاء عمر بحجر 

فو�سعه، وجاء عثمان بحجر فو�سعه، قالت: ف�سئل ر�سول اهلل ] عن ذلك، 

 .
)3(

فقال: هذا اأمر اخلالفة من بعدي«

ابن كثري: البداية، ج218/2. 
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ال�سمهودي: وفاء الوفاء، ج332/1. 
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ال�سمهودي: وفاء الوفاء، ج332/1. 
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 [ اهلل  ر�سول  بينا  قال:  الثقفي  بن حممد  زبالة عن ح�سن  ابن  واأ�سند 

رجل  به  فمر   ،] وعثمان  وعمر  بكر  اأبو  ومعه  امل�سجد،  اأ�سا�ص  يف  يبني 

فقال: يا ر�سول اهلل، ما معك اإل هوؤلء الرهط؟ فقال ر�سول اهلل ]: »هوؤلء 

 .
)1(

ولة الأمر من بعدي«

وت�ستمر الروايات لتزيد الأمر و�سوًحا فيما يتعلق بهذا العن�سر املعماري 

الذي بنيت ع�سادتيه من احلجر، و�سارك فيه اأبو بكر وعمر عثمان – ر�سي 

اهلل عنهم – م�ساركة رمزية ف�سرها ر�سول اهلل تف�سرًيا يتعلق باأن اخلالفة 

العن�سر  هذا  اأن  على  �سوًءا  يلقي  تف�سري  وهو  بالرتتيب،  لهوؤلء  بعده  من 

اأو املحراب مب�سطلحنا  هو الذي يقف فيه الإمام يف امل�سجد وهو »القبلة« 

املعا�سر. 

الر�سول  م�سجد  بني  قال:  الذي  ال�سهيلي،  ذكره  ما  الروايات  هذه  ومن 

]، و�سقف باجلريد، وجعلت قبلته من اللنب، ويقال من حجارة من�سودة 
. وقد ذكر ابن ف�سل اهلل العمري رواية 

)2(

بع�سها على بع�ص وحيطانه باللنب«

 .
)3(

ال�سهيلي بن�سها

تتحدث  ال��رواي��ة  وه��ذه  النخل«،  ج��ذوع  من  عمده  »وجعلت  عليها:  وزاد 

عن القبلة من ناحية ا�ستخدام مواد البناء التي ا�ستخدمت يف بناء القبلة 

اآخر باأنها من  اأ�سار يف قول  اأنها من اللنب، ثم  اأ�سار اإىل  )املحراب(، فقد 

»حجارة من�سودة بع�سها فوق بع�ص«، واحلجارة املن�سودة اأي املت�سقة بع�سها 

 .
)4(

مع بع�ص

ال�سمهودي: وفاء الوفاء، ج332/1. 
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يعني  ما  وهو  باللنب،  امل�سجد  حيطان  اأن  اإىل  لت�سريا  الروايتان  تعود  ثم 

�سمًنا اأن جدار القبلة كان باللنب، وهو اأمر يتوافق وكل الروايات التي اأ�سارت 

»قبلته«  كلمة  فاإن  كذلك  الأمر  كان  واإذا  باللنب،  كان  حيطانه  بناء  اأن  اإىل 

ا�ستخدام  اإطار  املعا�سر حتديًدا- يف  املحراب - مب�سطلحنا  على  تن�سب 

القرن  يف  وحتى  بل   ،[ الر�سول  عهد  يف  ا�ستخدم  الذي  »قبلة«  م�سطلح 

يف  ظهرت  وامل��ح��راب  كالطاق  الأخ��رى  امل�سطلحات  اإن  حيث  كله،  الأول 

 .
)1(

القرون التالية

وتتكرر الروايات التي توؤكد اأن بناء امل�سجد باللنب وبناء ع�سادتيه باحلجر 

مما ي�سدق ما �سبقت الإ�سارة اإليه. فيذكر اخلزرجي نقاًل عن ابن جماعة 

رواية مفادها »اأن ر�سول اهلل ] اأمر ببناء امل�سجد باللنب، وجعلت ع�سادتاه 

الأ�سا�ص  وجعل   ... اجلريد  و�سقفه  النخل،  جذوع  من  و�سواريه  باحلجارة، 

 .
)2(

قريًبا من ثالثة اأذرع على الأر�ص باحلجارة، ثم بنوه باللنب«

هيئة قبلة م�سجد الر�سول ] �سنة 1ه : 

بنيت من   [ ر�سول اهلل  »قبلة« م�سجد  اأن  ال�سابقة  الروايات  ات�سح من 

احلجر، و�سارك ال�سحابة اأبو بكر وعثمان يف و�سع اأحجارها يف اإطار رمزية 

ت�سري اإىل توليهم اخلالفة من بعد الر�سول ]، وكان ] هو �ساحب هذه 

النبوءة. كما ات�سح اأن القبلة كان ع�سادتاها من احلجر. 

الواردة يف ن�سه  للم�سطلحات  اللغوية  وقد ذكر اخلزرجي يف تف�سرياته 

عن بناء امل�سجد، ومنها الع�سادتان يف الفائدة اخلام�سة من الفوائد التي 

اعتمد  التي  الروايات  يف  ال��واردة  املعمارية  للم�سطلحات  تف�سرًيا  ذكرها 

عليها فقال: اإنه ورد »يف ال�سحاح اأع�ساد كل �سيء ما ي�سد حواليه من البناء 

�سنعر�ص التف�سيل لهذه امل�سطلحات. 
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اخلزاعي: الدللت ال�سمعية، �ص 719. 
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وغريه كاأع�ساد احلو�ص، وهي حجارة تن�سب على �سفريه، وكذلك ع�سادتا 

 .
)1(

الباب ناحيتاه«

تثنية  املعجمة  وتخفيف  املهملة،  بك�سر  ع�سادتيه  اأن  حجر  اب��ن  وذك��ر 

ع�سادة، وهي اخل�سبة التي على كتف الباب، ولكل باب ع�سادتان، واأع�ساد 

 .
)2(

كل �سيء ما ي�سد جوانبه

وقد تكرر ا�ستخدم لفظ ع�سادة يف الروايات التي تتحدث عن اأبواب بيوت 

] كان خلف  اأن بيت فاطمة بنت ر�سول اهلل  ]، فقد ورد  زوجات النبي 

بع�سادتيه،  فياأخذ  بابها كل �سباح،  ياأتي   [ ر�سول اهلل  وكان  النبي،  بيت 

اأهل  الرج�ص  عنكم  ليذهب  اهلل  يريد  اإمن��ا  ال�سالة،  ال�سالة  ويقول: 

الباب  ع�سادتي  اأن  الرواية  هذه  من  ويت�سح  تطهريا.  ويطهركم  البيت 

هما جانباه. واإذا ت�سورنا اأن القبلة لها »ع�سادتان« كع�سادتي الباب، واأن 

دخلة  عن  عبارة  كان  القبلة  هيئة  اأن  يت�سح  مبنًيا،  �سدرها  كان  القبلة 

عليه  املتعارف  املعماري  ال�سكل  هو  وهذا  اجلانبني.  يف  ع�سادتان  لها 

م�سقط  ذات  احلنية  هذه  تكون  اأن  وميكن  حنيته،  و  اأ املحراب  لدخلة 

م�ستطيل اأو مقو�ص، لكن ل ميكن القطع بتحديد هيئة جتويف احلنية، كما 

معقود.  اأم غري  معقود  هو  العلوي من حيث  بهيئة قطاعها  القطع  ل ميكن 

اأن�سئ بها امل�سجد يف هذه املرحلة تفرت�ص اأن  لكن الب�ساطة املعمارية التي 

ا، وهي الب�ساطة التي ترجح اأن يكون م�سقطها  تكون دخلة القبلة ب�سيطة اأي�سً

يف  واملعقودة  املقو�سة  احلنية  هيئة  اإن  حتى  معقودة  غري  واأنها  م�ستطياًل، 

قطاعها العلوي هيئة متطورة معمارًيا عن الهيئة املفرت�سة. كما اأن الو�سف 

املعماري الذي ورد يف الروايات والذي حدد اأهم مالحمها، وهما الع�سادتان، 

يف ال�سحاح: حواليه، وكان على املحقق اأن يذكر الن�ص ال�سحيح يف املنت. ترك املحقق الكلمة غري 
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ال�سحيحة »حواليه« يف املنت. اخلزرجي: الدللت ال�سمعية، �ص 720. 
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وعدم ذكر اأية تفا�سيل اأخرى يزيد الفرتا�ص ترجيًحا. )انظر: �سكل 3(.

ويف �سنة 2ه كان التوجيه بتحويل القبلة من بيت املقد�ص اإىل مكة املكرمة، 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ   الكرمية {  الآية  نزلت  فقد 

ۓ   ے  ے   ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ  
. وتبع ذلك تعديل معماري مهم متثل يف تعديل اجتاه 

)1(

ۓ  ڭ }
»القبلة«؛ حيث �سد الر�سول ] الباب الذي يف ال�سلع اجلنوبي الذي اأ�سبح 

م�سابهة  معمارية  بهيئة   .
)2(

مكة اجتاه  يف  فيه  قبلته  وو�سع  للقبلة،  ج��داًرا 

�سيت�سح  كما  غالًبا،  ال�سمايل  القبلة، يف اجلدار  عليها  كانت  التي  للهيئة 

من رواية نقلها اإىل جدار القبلة على يد عمر بن عبد العزيز. 

ومل ت�سر امل�سادر اإىل ما مت بخ�سو�ص القبلة الأوىل، ولكن ما جاء فيها 

. حيث اإن مو�سعهم 
)3(

ي�سري اإىل اأن حائط القبلة القدمي بقي مكان اأهل ال�سفة

هذه  اأن  ويالحظ  القبلة.  حتويل  بعد  اجلديد  القبلة  رواق  حمله  حل  الأول 

الرواية تن�سب على اجلدار ال�سمايل، ومل تعر�ص حتديًدا للقبلة الأوىل التي 

كانت به، ومن ثم ل ن�ستطيع حتديد ما حدث ب�ساأنها، فهل نقلت اإىل مو�سع 

القبلة يف اجلدار اجلنوبي، واأ�سبح مو�سعها الباب اجلديد البديل عن الباب 

الذي �سد يف اجلدار اجلنوبي �سيما واأن الرواية ت�سري اإىل اأن الباب املحدث 

 .
)4(

باجلدار ال�سمايل كان بحذاء الباب الذي كان باجلدار اجلنوبي

ومل ترد اأية اإ�سارات عن هيئة القبلة يف زيادة عمر، لكن ال�سهيلي عندما 

حتدث عن زيادة عثمان قال: »فلما بناه )م�سجد الر�سول ]( عثمان بناه 

 .
)5(

باحلجارة املنقو�سة بالق�سة، و�سقفه بال�ساج، وجعل قبلته من احلجارة«

�سورة البقرة، من الآية )144(. 
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كان  املحراب  بناء  اأن  الأوىل  الناحية  ناحيتني  من  اأهميتها  الرواية  ولهذه 

باحلجر وبهيئة خمتلفة، فحجارة البناء منقو�سة بالق�سة، اأي مكحولة بها، 

والكحل يعني عدم نحت احلجر نحًتا جيًدا اأو تروميه، ولذا ل يحتاج الكحل 

بالق�سة. اأما القبلة فذكرت الرواية اأنها بنيت باحلجر دون نق�سه بالق�سة، 

الأحجار  اإليه  حتتاج  ما  اإىل  يحتاج  ل  كان  احلجر  اأن  �سمًنا  يعني  ما  وهو 

التي بنيت بها بقية اجلدار من كحل بالق�سة، وهكذا تاأتي قبلة زيادة عثمان 

مبنية باحلجر، كما كانت قبلة م�سجد الر�سول ]. 

والفائدة الثانية من هذه الرواية تتج�سد يف اأن عثمان مل ينقل قبلة ر�سول 

اهلل التي بناها بعد حتويل القبلة �سنة 2ه يف اجلدار اجلنوبي للم�سجد. 

ومن املهم اأن ن�سري اإىل رواية غاية يف الأهمية ت�سري اإىل اأن نقل قبلة م�سجد 

الر�سول كان يف التو�سعة الأموية يف عهد الوليد بن عبد امللك، والتي نفذها 

واليه على املدينة عمر بن عبد العزيز؛ حيث يذكر ابن النجار وال�سمهودي 

وغريهما اأنه »ملا �سار عمر اإىل جدار القبلة دعا م�سائخه من اأهل املدينة من 

قري�ص والأن�سار واملوايل والعرب، فقال لهم: تعالوا، اح�سروا بناء قبلتكم، 

ل تقولوا عمر غري قبلتنا، فجعل ل ينزع حجًرا اإل و�سع مكانه حجًرا«.

جده  عن  حممد  عن  زبالة  ابن  عن  م�سابهة  رواي��ة  ال�سمهودي  ذكر  وقد 

قال: ملا �سار عمر ابن عبد العزيز اإىل جدار القبلة، دعا م�سيخة من اأهل 

اح�سروا  تعالوا  لهم:  فقال  وامل��وايل  والعرب  والأن�سار  قري�ص  من  املدينة 

بنيان قبلتكم، ل تقولوا عمر غري قبلتنا، فجعل ل ينزع حجًرا اإل و�سع مكانه 

 .
)1(

حجًرا«

على  العزيز  عبد  بن  عمر  حر�ص  م��دى  عن  ال��رواي��ت��ان  هاتان  وتك�سف 

اجلديد  القبلة  جدار  اإىل  بهيئتها  بناها  التي  اهلل  ر�سول  م�سجد  قبلة  نقل 

] دون تغيري،  يف امل�سجد بعد تو�سعته، وبنف�ص هيئتها التي و�سفها النبي 

ال�سمهودي: وفاء الوفاء، ج520/2؛ الويل: امل�ساجد، �ص 221.
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وا�ستباًقا لأي نقد ميكن اأن يحدث ب�سبب هذا النقل بدقة ملحوظة ات�سمت 

التي  اأنها نقلت بهيئتها  بو�سع كل حجر يف مو�سعه، وهو ما يعني بو�سوح 

 .
)1([ بناها بها ر�سول اهلل 

واإذا كان الأمر كذلك فاإن عمر بن عبد العزيز يكون قد نقل قبلة الر�سول 

بهيئتها، وهي الهيئة التي تتعدد الروايات التي ت�سري اإىل اأنها كانت »جموفة«، 

. وهذا يثبت اأن قبلة م�سجد 
)2(

اأي عبارة عن دخلة لها ع�سادتان يف اجلانبني

الر�سول »حنية املحراب« كانت جموفة. 

املعماري  املنطق  الذي يطرحه  الت�ساوؤل  فاإن  الأمر كذلك،  واإذا كان 

هو اأن قبلة امل�سجد يف الع�سر الأموي من املفرت�ص اأنها اأن�سئت بهيئة تتوافق 

م�سجد  جدران  ارتفاع  بكثري  يفوق  ارتفاع  وهو  امل�سجد،  جدران  ارتفاع  مع 

ا  ]، فكيف مت حتقيق هذا التوافق؟ والإجابة تفرت�ص افرتا�سً ر�سول اهلل 

منطقًيا موؤداه اأن الدخلة رفع البناء فوقها، ثم عقدت يف هيئة »الطاق« يعمل 

عقد يتقدم طاقية احلنية لتبدو يف هيئة حنايا املحاريب املعتادة. ويتوافق 

. كعن�سر 
)3(

هذا الفرتا�ص مع ما ذكر يف الروايات من اأن عمر اأدخل الطاق

جديد يف عمارة امل�سجد. اأو اأن عمر بنى دخلة عميقة ن�سبًيا معقودة بطاق يف 

اأعالها، وو�سع بداخلها »قبلة ر�سول اهلل«، بعد نقلها اإىل هذه احلنية. 

 [ الر�سول  م�سجد  قبلة  هيئة  عليه  كانت  ملا  املوثق  العر�ص  وبعد هذا 

يف عمارته يف �سنة 1ه ، ثم بعد حتويل القبلة وبناء قبلة يف اجلدار اجلنوبي، 

ُيعد هذا العمل من اأوائل الأعمال املعمارية يف العمارة الإ�سالمية التي يتم بها نقل اأثر معماري من 
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مو�سعه، وو�سعه يف بناء جديد، مع الحتفاظ بذات الهيئة. 
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التو�سعة  نقلت يف  التي  وهي   .
)1(

غالًبا عمارته  عثمان يف  قلدها  التي  هي 

هناك  يكن  مل  اأنه  اإىل  اأ�سارت  التي  الروايات  حول  الت�ساوؤل  بقي  الأموية، 

واأن ذلك ظهر   ،[ الر�سول  بناء  ] عند  الر�سول  »حمراب« يف م�سجد 

يحيى  »فحدثني  فيها:  ذكر  الذي  احلربي  كرواية  لحقة  فرتات  يف 

عبا�ص  بن  املهيمن  عبد  عمر  بن  حممد  عن  الوهاب  عبد  بن  ح�سن  بن 

اأبيه، قال: مات عثمان، ولي�ص يف امل�سجد �سرفات ول حمراب، واأول  عن 

.
)2(

العزيز« بن عبد  واملحراب عمر  ال�سرفات  اأحدث  من 

ومناق�سة هذه الروايات التي تنكر وجود حمراب يف م�سجد الر�سول وقت 

بنائه، وكذلك الروايات املتعلقة بالراأي الفقهي حول اإباحة اإن�ساء املحاريب 

يف امل�ساجد اأو كراهيتها اأمر مهم لتاأكيد ما �سبق عر�سه حول اإثبات وجود 

وهذه   .[ الر�سول  بناه  عندما   [ الر�سول  م�سجد  عمارة  يف  »حم��راب« 

املناق�سة ت�ستوجب مناق�سة مدلولت ثالثة م�سطلحات معمارية مهمة وردت 

اخللفاء  وعهد  عهده  يف   [ اهلل  ر�سول  مل�سجد  عر�ست  التي  الروايات  يف 

واملكاين  الزمني  الإط��ار  يف  امل�سطلحات  هذه  دللت  ومتابعة  بعده.  من 

ل�ستخدامها. وهذه امل�سطلحات الثالثة وفق الرتتيب الزمني هي: »القبلة«، 

و»الطاق«، و»املحراب«. 

من  امل�سطلح  عر�ص  على  تتاأ�س�ص  امل�سطلحات  ه��ذه  بحث  ومنهجية 

خالل الروايات التاريخية ذات الإ�سناد الذي يعني دقتها، وكذلك الروايات 

التاريخية غري امل�سندة، وبخا�سة يف امل�سادر املتاأخرة، التي مل تهتم بتوثيق 

واأن  �سيما  واملكاين  الزمني،  اإط��اره  يف  امل�سطلح  دلل��ة  لك�سف  الإ�سناد- 

را�سد )رامي عبد اجلواد(: عمارة امل�ساجد يف عهد املوىل اإ�سماعيل مبدينة مكنا�ص، ماج�ستري، 
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كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2011م، �ص 873.

احلربي: املنا�سك، �ص 368؛ ال�سيوطي )جالل الدين عبد الرحمن(: ح�سن املحا�سرة يف تاريخ 
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م�سر والقاهرة، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية، 19989م، ج240/2؛ 

عبد الرازق، اأحكام املحراب، �ص 35. 
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الع�سور،  طوال  م�ستمًرا  بقي  ما  منها  معمارية،  دللة  من  اأكر  للم�سطلح 

احلايل  ا�ستعماله يف ع�سرنا  �ساع  ما  ومنها  ا�ستخدامه،  انح�سر  ما  ومنها 

ل�سيوع دللة واحدة  الأخرى.  الدللت  اأ�سباب عدم معرفة  �سيوًعا كان من 

حدث  ما  تف�سري  يف  تفيد  التي  املعرفة  وهي  خمتلفة،  �سباب  لأ منها 

من تداخل وخلط اأدى اإىل اإنكار وجود املحراب يف عمارة م�سجد ر�سول 

اهلل ]، اأو كراهية ال�سالة فيه لدى بع�ص الفقهاء واملوؤرخني الذين تناقلوا 

هذا الراأي منذ الع�سر العبا�سي وحتى الآن. 

م�سطلح »القبلة«: 

 [ تك�سف الأحاديث والروايات التاريخية عن عمارة م�سجد ر�سول اهلل 

وامل�ساجد الأخرى التي اأن�سئت يف عهد م�سجد قباء على اأن لفظ »القبلة« كان 

هو امل�سطلح ال�سائد، واأن هذا اللفظ ا�ستخدم بدللت ثالث اأ�سا�سية، اأولها 

الكعبة باعتبار اأن امل�سلى يقابلها، وفق التوجيه الإلهي، الذي اأمر بالتوجيه 

اإليها يف ال�سالة، والدللة الثانية التي تاأتي يف �سياق بع�ص الروايات مبا يعني 

ي�سلي  الذي  املو�سع  على  تن�سب  الثالثة  والدللة  كله،  القبلة«  »جدار  اأنها 

املعا�سر  بامل�سطلح  ي�سمى  والذي  القبلة،  جدار  منت�سف  يف  الإمام  اأمامه 

»حنية املحراب«. 

فقد ذكر ال�سهيلي -كما �سبقت الإ�سارة- اأن م�سجد ر�سول اهلل ] عند 

بناء الر�سول ] له »جعلت قبلته من اللنب، ويقال بل من حجارة من�سودة 

. ونقل 
)1(

بع�سها على بع�ص، وحيطانه باللنب، وجعلت عمده من جذوع النخل«

. وهذه الرواية تن�سب على القبلة 
)2(

ابن ف�سل اهلل العمري الرواية بن�سها

الدللة؛ حيث يروي:  وتاأتي رواية الطرباين بذات  مبعنى »حنية املحراب«، 

املدينة،  اإىل   [ اهلل  ر�سول  قدم  ملا  ا،  اأي�سً جابر  عن  يعرف  مل  من  »وفيه 

اخلزاعي: الدللت ال�سمعية، �ص 719.
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العمري: م�سالك الأب�سار، ج1/ 96.
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اأهل قباء، ائتوين باأحجار من هذه احلرة،  قال لأ�سحابه: انطلقوا بنا اإىل 

حجًرا  فاأخذ  قبلتهم،  فخط  له،  عنزة  ومعه  كثرية،  اأحجار  عنده  فجمعت 

اأبا بكر، خذ حجًرا ف�سعه اإىل حجري،  يا  ] ثم قال:  فو�سعه ر�سول اهلل 

ثم قال: يا عمر، خذ حجًرا ف�سعه اإىل جنب حجر اأبي بكر، ثم التفت اإىل 

. ويالحظ 
)1(

النا�ص فقال: لي�سع كل رجل حجره، حيث اأحب على هذا اخلط«

ر�سول اهلل يف تخطيط  يتبعه  كان  ملا  اآخر  مثال  قباء هذه  رواية م�سجد  اأن 

اأبي بكر وعثمان، واإن مل يذكر  »القبلة«، وحتديد مو�سعها مع م�ساركة من 

الرواية رمزية هذه امل�ساركة التي �سبقت الإ�سارة اإليها. 

ويبدو اأن م�سطلح »القبلة« بهذه الدللة ظل هو امل�سطلح ال�سائد يف الع�سر 

الأموي، وتدلل على ذلك رواية ابن زبالة عن حممد بن عمار عن جده قال: 

اأهل املدينة من  ملا �سار عمر بن العزيز اإىل جدار القبلة دعا م�سيخة من 

قري�ص والأن�سار والعرب واملوايل فقال لهم: »تعالوا اح�سروا بنيان قبلتكم، 

 .
)2(

ل تقولوا غري عمر قبلتنا، فجعل ل ينزع حجًرا اإل و�سع مكانه حجًرا«

ووردت روايات اأخرى متعددة ت�سري اإىل اإطالق لفظ »القبلة« على اجلدار 

جعفر  بن  اإ�سماعيل  حدثنا  قال:  قتيبة  »حدثنا  احلديث:  يف  ورد  فقد  كله، 

عن حميد عن اأن�ص بن مالك اأن النبي ] راأى نخامة يف القبلة، ف�سق ذلك 

اإذا قام  اأحدكم  عليه، حتى روؤي يف وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: »اإن 

يبزقن  فال  القبلة-  وبني  بينه  ربه  اأن  اأو  رب��ه-  يناجي  فاإنه  �سالته  يف 

ردائه  بطرف  اأخ��ذ  ثم  قدميه،  حتت  اأو  ي�ساره  عن  ولكن  قبلته،  يف  اأح��ًدا 

فب�سق فيه، ثم رد بع�سه على بع�ص، فقال: اأو يفعل هكذا. وروى البخاري 

احلديث ال�سابق برواية اأخرى؛ حيث قال: حدثنا عبد اهلل بن يو�سف قال: 

اأخربنا مالك عن نافع عن عبد اهلل بن عمر اأن ر�سول اهلل ] راأى ب�ساًقا يف 

عمارة  را���س��د:  ج251/1؛  ال��وف��ا،  وف��اء  ال�سمهودي،  ج251/1؛  ال��ب��اري،  فتح  حجر:  اب��ن 
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 .853 امل�ساجد، �ص 

العمري: م�سالك، ج100/1؛ ال�سمهودي: وفاء، ج520/2. 
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جدار القبلة، فحكه بيده، ثم اأقبل على النا�ص فقال: »اإذا كان اأحدكم ي�سلي 

 .
)1(

فال يب�سق قبل وجهه، فاإن اهلل قبل وجهه اإذا �سلى«

الثالث  ال��دللت  يك�سف عن  الن�ص،  تكرر يف  الذي  القبلة  لفظ  ومتابعة 

املحراب  مبعنى  القبلة  اأو  القبلة،  جدار  اأو  القبلة،  اجتاه  كان  �سواء  للفظ، 

يف م�سطلحنا املعا�سر، وهذه الدللة الأخرى اأ�سارت اإليها املعاجم اللغوية؛ 

 .
)2(

حيث قال ابن منظور: »واملحراب القبلة«

ابن حجر: فتح الباري، ج1/ 617، حديث رقم )405(. 
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ابن منظور )حممد بن مكرم(: ل�سان العرب، بريوت، دار �سادر، د.ت، مادة )ب ن ي(. 
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الف�صل الث�ين

 عمران امل�صجد النبوي..

بنية املف�هيم وامل�صطلح�ت





م�سطلح »الطاق«: 

يقول �ساحب امل�سباح: »طوق كل �سيء ما ا�ستدار به«، ويقول ابن منظور: 

والطوائق  الأطواق«.  واجلمع  اأكمة،  اأو  جبل  من  ا�ستدار  ما  كل  »طائق 

والطاق  الطاقات،  واجلمع  الأبنية،  من  عطف  ما  والطاق:  طاق،  جمع 

الو�سيط:  املعجم  يف  وورد   .
)1(

وط��ي��ق��ان اأط���واق،  واجلمع  ك��ان،  حيث 

الطوق  والطائق:  الأبنية،  من  كالقو�ص  وجعل  عطف  ما  والطائق  الطاق 

 .
)2(

عنه يربز  نا�سز  جزء  وغريه:  اجلبل  ومن  ي�سبهه،  وما 

بالطاق  وترتبط  اللغوية،  املعاين  بهذه  ترتبط  التي  املعمارية  والدللت 

هذه  تكون  اأن  ميكن  كما  ببناء،  م�ساحة  تطويق  ه��ي  معماري  كعن�سر 

عنه يف �ساحة  نا�سزة  اأو  خارجة  امل�سجد-  يف  املحراب  حالة  امل�ساحة –يف 

امل�سجد اأمامه، هذا بالإ�سافة اإىل الدللة ال�سائدة، والتي تعني عقد دخلة 

اأو حنية املحراب بطاقية يتقدمها عقد. 

وقد  الطاق،  امل�سادر عن  ورد يف  ما  املعمارية  ال��دللت  ويوؤكد على هذه 

وردت روايات مهمة عن املو�سع الذي قتل فيه علي بن اأبي طالب، ميكن 

اخلوارج  اأن  الطربي  ذكر  فقد  للطاق،  معمارية  دللت  منها  ت�ست�سف  اأن 

تواعدوا على قتل علي ليلة اجلمعة التي قتل يف �سبيحتها علي �سنة اأربعني، 

 التي يخرج منها علي، فلما خرج 
)3(

واأخذوا اأ�سيافهم وجل�سوا مقابل ال�سدة

و�سربه  الطاق،  اأو  الباب،  بع�سادة  �سيفه  فوقع  بال�سيف،  �سبيب  �سربه 

 .
)4(

ابن ملجم يف قرنه بال�سيف«

ويذكر الأ�سفهاين تف�سياًل اأكر حلركة علي من ال�سدة اإىل امل�سجد؛ حيث 

ابن منظور: ل�سان العرب، مادة )ط و ق(، ج724/4- 725. 
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املعجم الو�سيط، ج592/2. 
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ال�سدة: تعني الدار. 
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الطربي: تاريخ الطربي، ج156/3. 
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ينقل عن اأبي كنف: حدثني اأبي عبد اهلل حممد الأزدي، قال: »اإين لأ�سلي 

بالكوفة(  الكبري  )اجلامع  الأعظم  امل�سجد  يف  الليلة  تلك  ال�سهر  ذلك  يف 

قياًما  ال�سدة  من  قريًبا  ي�سلون  رجال  اإىل  نظرت  اإذ  اآخ��ره،  اإىل  الليل  من 

فاأقبل  الفجر،  علي �سالة  اإذ خرج  ي�ساأمون،  ما  و�سجوًدا،  وركوًعا  وقعوًدا، 

ينادي: ال�سالة ال�سالة، فيما اأدري اأنادي اأم راأيت بريق ال�سيف؟ و�سمعت 

قائاًل: احلكم هلل يا علي ل لك ول لأ�سحابك، ثم راأيت بريق �سيف اآخر ثانًيا، 

و�سمعت علًيا يقول: ل يفوتنكم الرجل«. وقال اإ�سماعيل بن را�سد يف حديثه، 

ووافقه يف معناه حديث اأبي عبد الرحمن ال�سلمي اأن �سبيب بن بجرة �سربه 

. و�سربه ابن ملجم – لعنه اهلل- فاأثبت 
)1(

فاأخطاأه، ووقعت �سربته يف الطاق

ال�سربة يف و�سط راأ�سه، ويوؤكد ابن كثري على الروايتني ال�سابقتني، فيذكر 

اأن اخلوارج جل�سوا مقابل ال�سدة التي يخرج منها علي [، فلما خرج جعل 

ينه�ص النا�ص من القوم، ويقول: ال�سالة ال�سالة، فثار اإليه �سبيب بال�سيف 

ف�سربه فوقع يف الطاق، ف�سربه ابن ملجم بال�سيف على قرنه، ف�سال دمه 

 .
)2(

على حليتيه [«

اإىل  )ال��دار(  ال�سدة  من  خرج  علًيا  اأن  اإىل  الروايات  هذه  من  ونخل�ص 

امل�سجد، وعند دخوله من الباب الذي يوؤدي اإىل الطاق، اأو يف الطاق، �سربه 

�سبيب، فوقعت �سربته على الباب اأو يف الطاق، ثم �سربه ابن ملجم ال�سربة 

التي اأدت اإىل قتله يف ذات املو�سع وهو الطاق. ومل يرد يف اأي من الروايات 

النا�ص  ينه�ص  كان  اأن��ه  اإىل  اأ�سارت  ولكنها  لي�سلي،  وقف  اأن��ه  من  الثالث 

ويوقظهم لي�ستعدوا لل�سالة، وقتل يف »الطاق«.

ويو�سح ابن جبري املق�سود بالطاق يف الروايات الثالث ال�سابقة، فيذكر 

الأمين  اجلانب  يلي  مما   ...« اأنه:  بقوله  الكبري  الكوفة  م�سجد  وا�سًفا 

1987م،  الأعلمي،  موؤ�س�سة  بريوت:  الطالبيني،  مقاتل  356ه(:   -284( الفرج  اأبو  الأ�سفهاين، 
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�ص 48.

ابن كثري )احلافظ(: البداية والنهاية، دار الفكر العربي، ج357/7.
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من القبلة حمراب يحلق عليه باأعواد ال�ساج مرتفع عن �سحن البالط – اأي 

الرواق- كاأنه م�سجد �سغري، وهو حمراب اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب 

[، ويف ذلك املو�سع �سربه ال�سقي اللعني عبد الرحمن بن ملجم بال�سيف، 
 .

)1(

فالنا�ص ي�سلون فيه باكني داعني«

ويف اإطار ما �سبق يت�سح اأن قتل علي كان ح�سب رواية الطربي عند »الباب« 

اأو »الطاق«، اأي باب الطاق اأو الطاق نف�سه، وبقية الروايات تذكر اأن قتله كان 

اأنها �ساحة  يت�سح  الأح��داث،  ل�سياق  املنطقي  الت�سور  اإطار  الطاق، ويف  يف 

مت�سعة ل جمرد »حنية املحراب«، وهو اأمر يدعو اإىل تف�سري م�سطلح الطاق 

بقية  عن  مف�سولة  كانت  �سواء   .
)2(

امل��ح��راب تتقدم  التي  املنطقة  اأنه  على 

ب�سياج من اخل�سب )مق�سورة خ�سبية( كما جاء يف و�سف  امل�سجد  �ساحة 

ابن جبري، اأو يف هيئة حجرة مبنية باللنب كما جاء يف و�سف املق�سورة التي 

بناها عثمان بن عفان يف م�سجد ر�سول اهلل ]، اأو بالآجر كمق�سورة مروان 

ابن احلكم يف ذات امل�سجد. 

قي�ص  كان  قال:  اأنه  خالد  اأبي  بن  اإ�سماعيل  عن  اأخرى  رواية  وهناك 

على  ال��رواي��ة  ه��ذه  من  ونفهم   .
)3(

ال��ط��اق يف  بنا  ي�سلي  ح��ازم  ب��ي  اأ ب��ن 

اأبي حازم واملاأمومني كانوا ي�سلون يف مو�سع واحد  اأن  وجهني اأحدهما 

هو الطاق، ويكون املعنى يف هذه احلالة اأن الطاق مكان مت�سع لهم جميًعا، 

املق�سورة.  هيئة  يف  ب�سياج  ومطوق  املحراب  يتقدم  الذي  املكان  وهو 

اأما املعنى الآخر فاإن اأبا حازم الإمام كان وحده ي�سلي يف الطاق، وخلفه 

احلروب  ع�سر  و�سقلية  وال�سام  والعراق  العرب  وب��الد  م�سر  يف  جبري  ابن  رحلة  جبري:  ابن 
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ال�سليبية، حتقيق: ح�سني ن�سار، دار م�سر للطباعة والن�سر، مكتبة م�سر، د.ت، �ص 199. 

اأحمد فكري،  التاريخية والأثرية، تقدمي:  الكوفة، عن امل�سادر  كاظم اجلنابي: تخطيط مدينة 
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بغداد، 1967م، �ص 317. 

املن�سورة، �ص  اأ�سحاب احلديث،  دار  املحراب،  اأحكام  القادر(،  عبد  بن  الرازق )حممد  عبد 
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حنية  مبعنى  احلالة  هذه  يف  الطاق  ويكون  امل�سجد،  �ساحة  يف  املاأمومون 

املفقودة.  العميقة  املحراب 

ويف �سوء هذا التف�سري - اإن �سح - ميكن تف�سري كل ما ورد عن »الطاق«، 

 ،
)1(

فيه ال�سالة  بكراهية  تتعلق  التي  وبخا�سة  اآراء،  من  ب�ساأنه  ورد  وما 

واعرتا�ص بع�ص التابعني وتابعيهم عن ال�سالة فيه باعتباره بدعة؛ لأنه 

مل يكن على عهد ر�سول اهلل يف اإطار املدلول الذي يعني اأنه م�ساحة حماطة 

 .
)2(

تتقدم »حنية املحراب«، ولي�ص احلنية ذاتها

واإذا كان من راأى كراهية يف ال�سالة يف »الطاق« )املق�سورة(، فاإن هناك 

من كان ي�سلي فيه من ال�سحابة والتابعني، فقد ورد عن نفاعة بن م�سلم 

، وعن اإ�سماعيل بن خالد 
)3(

قال: »راأيت �سويد بن غفلة ي�سلي يف املحراب«

[ قال: »راأيت عمرو بن ميمون [ مرة، وكان يوؤم قومه، وراأيت له عوًدا 
[ قال: راأيت  . وعن مو�سى بن نافع 

)4(

اإذا نه�ص يف الطاق يتوكاأ عليها، 

. وهذه الروايات ت�سري اإىل اأمرين، اأولهما 
)5(

�سعيد بن جبري ي�سلي يف الطاق

يتعلق باملكان اأو املنطقة التي تتقدم دخلة احلراب اأو حنيته، و�سيجت ب�سياج 

خ�سبي، اأو اأحيطت بجدران لي�سلي بها اخلليفة اأو احلاكم اإماًما بامل�سلني، 

وبخا�سة يوم اجلمعة. والأمر الآخر يت�سل با�ستخدام هذا املو�سع يف ال�سالة 

لال�ستزادة، راجع: الويل: امل�ساجد يف الإ�سالم، �ص 234- 235. 
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ورد يف هذا اخل�سو�ص ن�سو�ص كثرية كانت مرجعية لبع�ص الباحثني يف درا�ساتهم، التي تعار�ص 
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وجود »حنية املحراب املجوفة« يف عمارة م�سجد الر�سول ]، وابتداء ظهورها يف عمارة الوليد لهذا 

امل�سجد، ومن اأ�سهر هذه الن�سو�ص ر�سالة ال�سيوطي »الأديب يف بدعة املحاريب«. 

 ،2009 املن�سورة،  اأ�سحاب احلديث يف  دار  من�سورات  املحراب،  اأحكام  القادر )حممد(:  عبد 
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�ص59؛ را�سد: عمارة امل�ساجد، �ص 866. و�سويد بن غفلة اأدرك النبي ]، ووفد اإليه فوجده قد قب�ص، 

ف�سحب اأبا بكر من بعده، وتويف �سنة 82ه. را�سد: عمارة امل�ساجد. 

74ه.  ]، وتويف �سنة  اأدرك ر�سول اهلل  6. وعمرو بن ميمون  اأحكام املحراب، �ص  عبد القادر: 
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را�سد: عمارة امل�ساجد، �ص 866. 

عبد القادر: اأحكام املحراب، �ص 59.
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من جانب غريه من امل�سلني الذين ي�سلون ال�سلوات املفرو�سات يف الأماكن 

املكان؛  ال�سالة يف هذا  تاأثر مبا ذكر من كراهية  اأو  الأخرى دون حرج 

�ساحة  ]، وتق�سر  النبي  اأن�سئ بطريقة مل تكن موجودة على عهد  لأنه 

اأوقات ح�سوره  وحا�سيته يف  بعينه متثل يف احلاكم  على جمع  امل�سجد  من 

امل�سجد واإمامة امل�سلني. 

والتعريفات  الروايات  وا�سحة من فحوى  تبدو  والتي  الثانية،  الدللة  اأما 

التي ذكرها الفقهاء عن الطاق، والتي تعني حنية املحراب العميقة ن�سبًيا، 

عمقها  ويكون  لل�سالة،  اإمامته  اأثناء  فيها  دخل  اإذا  الإم��ام  حتجب  والتي 

ودخوله فيها �سبًبا يف عدم روؤية املاأمومني له بو�سوح. 

وهو اأمر تعك�سه حنيات املحاريب العميقة التي اأن�سئت يف بع�ص امل�ساجد، 

القبلة  جدار  �سمت  عن  احلنية  هذه  بروز  اأحياًنا  عمقها  ا�ستوجب  والتي 

من اخلارج؛ لتوفري هذا العمق الذي ل ي�ستوعبه �سمك جدار القبلة. 

وتت�سح هذه الدللة يف �سوء ما وثقته روايات الفقهاء التي تت�سمن تعريًفا 

بالطاق، وحتدد كيفية ال�سالة فيه، ومن املهم اأن نعر�ص لها لتو�سيح هذه 

الدللة.  

 .
)1(

ذكر الزرك�سي اأن »املراد بطاق امل�سجد املحراب الذي يقف فيه الإمام«

 .
)2(

وقال ال�سربيني: املحراب الذي هو الطاق املعروف

العميقة  املحراب  اأطلق على حنية  قد  الطاق  لفظ  اأن  على  ي�سدق  ومما 

ن�سبًيا، والتي تت�سع لإقامة الإمام و�سجوده ب�سورة ل جتعله مرئًيا من جميع 

�سبًبا  ك��ان  ما  وه��و  احلنية.  داخ��ل  لدخوله  عنهم  لحتجابه  امل�سلني؛ 

الثانية،  الطبعة  القاهرة،  امل�ساجد،  باأحكام  ال�ساجد  اإعالم  اهلل(:  عبد  بن  )حممد  الزرك�سي 
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1403ه، �ص 364.

عبد الرازق )حممد عبد القادر(: اأحكام املحراب، �ص 24. عن ال�سربيني: مغني املحتاج، طبعة 
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دار الفكر، ج146/1.
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الآراء التي ذهبت اإىل كراهية الطاق لدى بع�ص الفقهاء. فقد  مبا�سًرا يف 

القوم«،  ككرة  لعذرة  اإل  الطاق  يف  الإمام  قيام  يكره  »قوله  الزيلعي  ذكر 

وقال الفقري: »ول يكره �سجوده فيه اإذا كان قائًما، قال يف الهداية: ول باأ�ص 

 .
)1(

اأن يقوم الإمام يف امل�سجد و�سجوده يف الطاق، ويكره اأن يكون يف الطاق«

ويالحظ يف هذا الن�ص اأن �ساحبه يفرق ما بني امل�سجد، وحنية املحراب، 

وكاأنهما وحدتان م�ستقلتان. 

وقال الولواجلي يف فتاويه و�ساحب التجني�ص: اإذا �ساق امل�سجد مبن خلف 

الإمام على القوم ل باأ�ص باأن يقوم الإمام يف الطاق؛ لأنه تعذر الأمر عليه، 

واإن مل ي�سق امل�سجد مبن خلف الإمام، ل ينبغي لالإمام اأن يقوم يف الطاق؛ 

. وهو اأمر يوؤكد املعنى ال�سابق. 
)2(

لأنه ي�سبه تباين املكانني

وتعددت الأقوال التي تنبني على كراهية ال�سالة يف طاق املحراب، فقد 

ابن جربين  ف�سر  وقد   ،
)3(

امل��ح��راب« الدخول يف طاق  »يكره  الأذرع��ي  قال 

الإمام  �سالة  اأن  ذكر  حيث  الكراهية؛  �سبب  بو�سوح  ا  ي�سً اأ البهوتي 

املحراب مكروهة اإذا كان مينع م�ساهدته، وي�سرته عن املاأمومني الذين  يف 

. وهذا ل يحدث اإل اإذا كان املحراب اأو الطاق عميًقا بالدرجة 
)4(

يقتدون به«

واأقام ال�سالة.  اإذا دخل فيه  التي ت�سبب يف عدم م�ساهدة الإمام و�سرتته 

كما كان من اأ�سباب هذه الكراهية »اأنه حمدث يف الدين مبا روى عن ال�سلف 

 .
)5(

من كونهم كرهوه«

عبد الرازق: اأحكام املحراب، �ص 55. عن: تبيني احلقائق، املكتب الإ�سالمي، ج165/1.
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عبد الرازق: اأحكام املحراب، �ص 55. عن البحر الرائق، باب مكروهات ال�سالة
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عبد الرازق: اأحكام املحراب، �ص 56. عن حتفة املحتاج، حا�سية اجلمل، ج188/3.
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عبد الرازق: اأحكام املحراب، �ص 56، 62. ولال�ستزادة، راجع: اآراء الفقهاء يف الكراهية يف نف�ص 
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املرجع، �ص �ص 41- 43. 

عبد الرازق: اأحكام املحراب، �ص 43. 
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م�سطلح »املحراب«: 

اأ�سارت الدرا�سات التي عر�ست لدللت لفظ »حمراب« اإىل اأن لهذا اللفظ 

بالدللت  يت�سل  مبا  فيها  البحث  يخت�ص  اأن  املهم  ومن  عديدة،  دللت 

املعمارية، فقد ورد يف ال�سعر العربي القدمي مبعنى »الغرفة العالية، واملجل�ص، 

التحف  تو�سع  حيث  الق�سور،  اأو  املعابد  يف  والتجاويف  واحلنايا  والق�سر، 

اأمور  يف  للبحث  كني�سهم  يف  اإ�سرائيل  بنو  فيه  يجل�ص  الذي  واملكان  الفنية، 

 .
)1(

احلرب، وجمل�ص النا�ص وجمتمعهم«

التي  ال��دللت  بع�ص  بنف�ص  الكرمي  القراآن  يف  املحراب  كلمة  وردت  وقد 

اأ�سار اإليها ال�سعر العربي القدمي، وحتديًدا يف اأربع نقاط تتحد يف اأن لفظ 

املعبد  مقدمة  والغرفة يف  فيه،  مكان  اأوجه  اأو  البناء،  �سدر  يعني  املحراب 

بالن�سبة لأهل الكتاب من يهود اأو ن�سارى، والق�سر اأو البناء امللكي؛ حيث 

التي  والآيات  البناء،  �سائر  للملك دون  الذي يخ�س�ص  واملكان  امللك،  يقيم 

تخت�ص بهذه الدللت هي على الرتتيب: {    ىئ   ىئ  ی   ی  ی  

، وقوله تعاىل: { ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
)2(

ی  جئ  حئ }
، وقوله 

)4(

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې } ، وقوله تعاىل: { 
)3(

{ ٹ 
كلمة  كما جاءت   .

)5(

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ } تعاىل: { 

»املحاريب« ب�سيغة اجلمع يف قوله تعاىل: { ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  

. وقال املف�سرون: اإنها تعني الق�سور اأو املعابد 
)6(

ى    ى  ائ }

الويل: امل�ساجد يف الإ�سالم، �ص 214- 215. 
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�سورة اآل عمران، من الآية )37(.
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�سورة اآل عمران، من الآية )39(.
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�سورة مرمي، من الآية )11(.
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�سورة �ص، الآية )21(. 
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�سورة �سباأ، من الآية )13(.
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 .
)1(

اأو امل�ساكن العادية اأو البيوت دون م�ستوى الق�سور الفخمة

وهذه الدللت املعمارية الواردة يف القراآن الكرمي ويف ال�سعر العربي القدمي 

الإ�سالمية،  العمارة  للمحراب يف  املعا�سر  ال�سطالحي  املعنى  تختلف عن 

والذي يتمثل يف تلك احلنية املجوفة يف و�سط جدار القبلة، والتي يقف فيها 

الإمام يوؤم امل�سلني يف امل�سجد. لكن بع�ص الدللت يالحظ اأنها تت�سابه مع 

»املق�سورة«، تلك الوحدة املعمارية التي اأدخلت يف عمارة امل�سجد غالًبا يف 

عهد اخلليفة عثمان لتاأمني اخلليفة وقت ال�سالة بعد حادث مقتل اخلليفة 

عمر. وهذا الت�سابه بالإ�سافة اإىل بع�ص ما ورد يف امل�سادر العربية من روايات 

تتعلق بدللت املحراب املعمارية منذ الع�سر العبا�سي ف�ساعًدا فيه ما ميثل 

مدخاًل مهًما لتتبع دللت م�سطلح »املحراب« يف الفرتة التي ا�ستمرت فيها 

املقا�سري بعمارة امل�ساجد كوحدات معمارية تق�سر م�ساحة من امل�سجد اأمام 

املحراب ل�سالة احلاكم اأو اخلليفة. وهو الأمر الذي لقي معار�سة من بع�ص 

الفقهاء الذين عر�سوا ل�سوابط واأحكام عمارة امل�ساجد. 

ومن امل�ساهدات املهمة لبن جبري يف رحلته ما ذكره عن م�سجد الكوفة؛ 

حيث قال: »ومما يلي اجلانب الأمين من القبلة، حمراب حملق عليه باأعواد 

ال�ساج مرتفع عن �سحن البالط )بالط املحراب( كاأنه م�سجد �سغري، وهو 

املو�سع �سربه  [، ويف ذلك  اأب��ي طالب  بن  علي  املوؤمنني  اأم��ري  حم��راب 

بني  ابن جبري  فيه  الو�سف مييز  وهذا   .
)2(

»... بال�سيف  ملجم  ابن  ال�سقي 

»املحراب«  وبني  القبلة،  جدار  تتو�سط  التي  احلنية  يف  تتمثل  التي  »القبلة« 

الذي يت�سح من و�سفه اأنه عبارة عن مق�سورة لها �سياج من اخل�سب، وترتفع 

اأر�سيتها عن اأر�سية امل�سجد، كان ي�سلي فيها اخلليفة. 

ا عن  اأي�سً ابن بطوطة يف رحلته  ا مع ما ذكره  اأي�سً ال�سياق  ويتوافق هذا 

الويل: امل�ساجد يف الإ�سالم، �ص 216. 
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ابن جبري: رحلة ابن جبري، �ص 198. 
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] يف حديثه عن تاريخ عمارته، وبخا�سة عمارة اخلليفة  م�سجد الر�سول 

[، وبناه بقوة، وبا�سره بنف�سه،  عثمان؛ حيث يقول: »ثم زاد فيه عثمان 

وو�سعه  املنقو�سة،  باحلجارة  حمله  واأتقن  وبي�سه  نهاره،  فيه  يظل  فكان 

احلديد  باأعمدة  مثبتة  �سواري  له  وجعل  منها،  ال�سرق  جهة  اإل  جهاته  من 

اأول من  اإن مروان هو  والر�سا�ص، و�سقفه ال�ساج، و�سنع له حمراب، وقيل 

 .
)1(

بنى املحراب، وقيل عمر بن عبد العزيز يف خالفته ...«

ويك�سف راأي ابن بطوطة عن ن�سبة املحراب اإىل من بناه من اأن الأمر يتعلق 

فيما  وردت  ال�سياق  هذا  يف  ال��واردة  الأ�سماء  حيث  باملق�سورة،  الغالب  يف 

معاوية،  اإىل  ين�سبها  فيها  روايات  الع�سكري  اأورد  فقد  باملق�سورة،  يخت�ص 

ومنها ما ين�سبها اإىل مروان بن احلكم، وقال: »بناها بحجارة منقو�سة وجعل 

لها كوي ...«. ومنها ما ين�سبها اإىل اخلليفة عثمان بن عفان »الذي اتخذها 

 .
)2(

من اللنب، وكان ي�سلي فيها خمالفة اأن ي�سيبه ما اأ�ساب عمر«

يف  متمثلة  ال��رواي��ة-  ت�سري  – كما  امل�سجد  يف  م��روان  عمارة  كانت  واإذا 

بناء  يعيد  حتى  امل�سجد  بناء  اأع��اد  م��روان  اأن  يثبت  مل  فاإنه  املق�سورة، 

روايات  يف  ورد  كما  عليها  اأطلق  التي  املق�سورة  بنى  واإمن��ا  »امل��ح��راب«. 

التي  اللغوية  الدللت  اإطار  يف  »حمراب«،  م�سطلح  وم�ساهداتهم  الرحالة 

�سبق عر�سها ملفهوم املحراب، �سواء يف ال�سعر العربي القدمي اأو يف القراآن 

الكرمي. حيث اإن املق�سورة كانت مبثابة املو�سع املخ�س�ص ل�سالة اخلليفة، 

الذي يتقدم املحراب يف �سدر امل�سجد. 

وت�سري ويالن Wehlan اإىل هذه الدللة املعمارية للمحراب اإ�سارة يبدو 

ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة امل�سماة حتفة النظار يف غرائب الأم�سار وعجائب الأ�سعار، حتقيق: 
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علي املنت�سر الكتاين، موؤ�س�سة الر�سالة، ج88/1. 

للطباعة  العلوم  دار  امل�سري،  حممد  ق�ساب،  وليد  حتقيق:  الأوائ��ل،  ه��الل(:  )اأب��و  الع�سكري 
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والن�سر، ج335/1.
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بالقبلة،  عرفت  والتي  القبلة،  جدار  تتو�سط  التي  احلنية  بني  اخللط  فيها 

وبني املق�سورة التي تتقدم املحراب، والتي وردت الإ�سارة اإىل بنائها يف عهد 

عثمان بن عفان يف م�سجد الر�سول، واختلفت الآراء حول اأول من بناها غريه 

كمعاوية ومروان بن احلكم اأو عمر بن عبد العزيز، وما �سبق عر�سه يو�سح 

اإىل اأي مدى كان خلط ويالن Wehlan بني وظيفة كل من املحراب )القبلة( 

وبني املق�سورة، وح�سرت اخلالف بينهما يف اأن املحراب ف�ساء مفتوح، اأما 

 .
)1(

املق�سورة فم�ساحة حماطة ب�سياج

املحراب  يف  ال�سالة  كراهية  يتبنون  الذين  الفقهاء  اآراء  يف  ورد  وقد 

ما يتوافق وم�سمون روايتي ابن جبري وابن بطوطة. فقد قال ابن حزم: 

وي�سف  وح��ده،  يقف   [ اهلل  ر�سول  كان  واإمن��ا  فمحدثة،  املحاريب  »اأم��ا 

ال�سف الأول خلفه«. وا�ستدل ابن حزم على كون املحراب مل يكن يف م�سجد 

ر�سول اهلل ] بحديث اأن�ص ن مالك، اأن امل�سلمني بينا هم يف �سالة الفجر 

من يوم الثنني واأبو بكر ي�سلي بهم، مل يفجاأهم اإل ر�سول اهلل وقد ك�سف 

تب�سم،  ثم  ال�سالة،  يف  �سفوف  وهم  اإليهم  فنظر  عائ�سة،  حجرة  �سجف 

] يريد  اأبو بكر على عقبيه لي�سل ال�سف، وظن اأن ر�سول اهلل  فنك�ص 

اأن يخرج اإىل ال�سالة، وهمَّ امل�سلون اأن يفتنوا يف �سالتهم؛ فرًحا بر�سول 

دخل  ثم  �سالتكم،  اأمت��وا  اأن  بيده،   [ اهلل  ر�سول  اإليهم  فاأ�سار   ،[ اهلل 

 .
)2(

احلجرة، واأرخى ال�سرت

ومراجعة حكم ابن حزم والذي يعتمد فيه على اأن الر�سول ] عند اإمامته 

نظره  وجهة  من  املكروه  املحراب  اأن  تعني  وح��ده«،  يقف  »كان  للم�سلني 

وكلمة  معني،  فراغي  حيز  يف  املاأمومني  من  غريه  مع  الإمام  يجمع  الذي 

هذا  على  ك��د  واأ وبو�سوح.  �سمًنا  ذل��ك  تعني  حتديًدا  وح��ده«  »ي��ق��ف 

1- Tradwell (LUKE): “Mihrab and Anaza” or “Sacrum and Pear”, A reconsideration of 
an Early Marwanid Silver Drachm. Muqarnas, 2005, Vol. 22, p. 18. 

2- عبد الرازق: اأحكام املحراب، �ص 27 عن البخاري، حديث رقم )7540(. 
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م�سمون  يك�سف  الذي  البخاري  حديث  من  حزم  ابن  �ساقه  ما  امل�سمون 

يف  امل�سلني  لإمامة  يتهياأ  كان  عندما  بكر  اأبا  اأن  ال�سياق  هذا  يف  املق�سود 

حجرته،  بباب  واقف  وهو  اهلل  ر�سول  راأى  الر�سول.  ملر�ص  الفجر  �سالة 

وهو ما يعني اأنه مل يكن هناك ما يحجب عنه روؤية الر�سول ]، وما ميكن 

اأن يحجبه يف هذه احلالة هو »املحراب«، مبعنى اأن املق�سورة التي كان ميكن 

اأن متنع روؤية اأبي بكر حال وجودها، وملا مل يكن هناك ما يحجب فاإن هذا 

يعني �سمًنا عدم وجود »حمراب« بهذا املفهوم املعماري. 

قوله  ثم  وح��ده«،  »يقف  كان   [ الر�سول  اأن  ابن حزم  قول  فاإن  وهكذا، 

بكر  اأب��ي  روؤي��ة  يحجب  ما  هناك  يكن  اأنه مل  ال�سابق  على احلديث  معتمًدا 

يتجهان  ق��ولن  امل�سجد،  يف  ال�سارع  حجرته  باب  يف  وهو   ،[ للر�سول 

اأمام  ن�سئ  اأ الذي  البناء  ذلك  باملحراب  يعني  كان  حزم  ابن  اأن  اإىل 

امل�سجد  من  حيًزا  ويق�سر   ،[ اهلل  ر�سول  لعهد  تالية  عهود  يف  »القبلة« 

ل�سالة احلاكم وحا�سيته وحرا�سه بعدما حدث من اأحداث ت�سببت يف ذلك؛ 

كقتل عمر بن اخلطاب والتي دفعت اخلليفة عثمان لبناء مق�سورة يف م�سجد 

لتاأمينه اأثناء ال�سالة. 

ا يف حكمه بكراهيته ال�سالة  ويعر�ص ابن اجلوزي رواية ي�ستند اإليها اأي�سً

يف املحراب؛ حيث يقول: »كان اأن�ص [ يكره املحاريب، اأي مل يكن يحب 

هكذا  املو�سع  واملحراب  املجال�ص،  اأ�سرف  واملحراب  النا�ص،  عن  الرتفع 

ف�سروه، ويحتمل اأن يكون كره ما اأظهره النا�ص من عمل املحراب يف امل�سجد 

 .
)1(

كالطاق، وهو الأظهر عندي«

الطاق  بني  يفرق  حديثه  �سياق  اإن  حيث  الأهمية؛  غاية  يف  الرواية  وهذه 

املحراب  وبني  العلوي،  قطاعها  يف  املعقود  العميقة  املحراب  حنية  مبعنى 

الكتب  دار  طبعة  احلديث،  غريب  اجل��وزي،  ابن  عن  42؛  �ص  املحراب،  اأحكام  ال��رازق:  عبد 
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العلمية، ج199/1. 

51



بالدللة التي يق�سدها، وهي الدللة التي تتجه اإىل اأن املحراب الذي يق�سد 

مو�سع كره اأن�ص ال�سالة فيه لأنه »مل يكن يحب الرتفع عن النا�ص«، اأي اأن 

املحراب الذي يق�سده اأن�ص هو املق�سورة؛ حيث اإنها املو�سع الوحيد بامل�سجد 

الذي ميكن اأن يتفق وهذا املعنى. 

ال�سالة  كراهية  ع��ن  ذك��ر  فيما  احلنفي  جنيم  اب��ن  ال��دي��ن  زي��ن  وق��ال 

ومل  ال�سغري،  اجلامع  يف  بالكراهية  �سرح  حممًدا  اأن  »اأ�سله  املحراب:  يف 

يف�سل ما اختلف امل�سايخ يف �سببها، فقيل كونه ي�سري ممتاًزا عنا، لأنه يف 

معنى بيت اآخر، ودليل ذلك �سنيع اأهل الكتاب، واقت�سر عليه يف الهداية«، 

. ويف هذه الرواية جاء ما ي�سري 
)1(

واختاره ال�سرخ�سي، وقال: »اإنه الأوج��ه«

اأن املو�سع املكروه ال�سالة فيه، والذي �سمي »حمراًبا«، يحقق امتياًزا  اإىل 

اأن  اإ�سارته اإىل  اإن  . ثم 
)2(

اأنه يف »مغني اللبيب« لالإمام عن املاأمومني، كما 

ال�سالة يف مو�سع هكذا »�سنع اأهل الكتاب«، اأي اأنه ي�سبه هذا املو�سع مبذبح 

الكني�سة الذي ينف�سل عن بقية اأروقة الكني�سة يف هيئة »البيت«، ويتميز فيه 

باملحراب  املق�سود  اأن  بو�سوح  يعني  ما  وهو  امل�سلني.  بقية  الق�ساو�سة عن 

هو احليز الفراغي امل�سيج اأمام القبلة املحاط ب�سياج اأو بناء، والذي عرف 

ا�سطالًحا ب�«املق�سورة«. 

الذي  الت�سور  كبري  حد  اإىل  يبني  الرواية  هذه  يف  جنيم  ابن  ذك��ره  وما 

بنى عليه بع�ص الفقهاء وغريهم من املوؤرخني؛ كال�سيوطي، اآراءهم من اأن 

الآراء  هذه  اأن  ويبدو   .
)3(

الكنائ�ص« »مذابح  ت�سبه  لأنها  مكروهة  املحاريب 

كانت �سدى لنت�سار فكرة اإن�ساء املقا�سري بامل�ساجد �سواء التي تتقدم القبلة 

عبد الرازق: اأحكام املحراب، �ص 54. 
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البيت حيز فراغي له جدران اأربعة و�سقف. عثمان: الإعالن باأحكام البنيان، �ص 144- 146. 
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علَّ اأ�سهر ما كتب يف هذا املو�سوع الر�سالة التي ن�سبت اإىل ال�سيوطي، والتي جاءت بعنوان »اإعالم 
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الأريب بحدوث بدعة املحاريب«، والتي تاأ�س�ص على هذا الت�سبيه بني مذبح الكني�سة واملحاريب بالدللة 

التي تعني اأنه يف هيئة املق�سورة. راجع  الر�سالة املذكورة املن�سورة يف كتاب: اأحكام املحراب، حتقيق: 

الويل:  راج��ع:   .122  -99 �ص  �ص  اإليه،  الإ�سارة  �سبقت  الذي  ال��رازق،  عبد  بن  القادر  عبد  حممد 

امل�ساجد يف الإ�سالم، �ص 230- 231. 
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. وهو ما كان �سبًبا يف اإ�سدار احلكم بكراهية املحراب يف اإطار 
)1(

اأو غريها

الت�سبه بالن�سارى. 

وحدة  بني  ال�سكلي  الت�سابه  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  املهم  من  ال�سياق  ذات  ويف 

معمارية �سواء يف حتديد املو�سع اأو حتى يف بع�ص العنا�سر املعمارية ل يعني 

من  مقتب�ًسا  اأحدهما  يكون  واأن  بينهما،  معمارية  عالقة  وجود  بال�سرورة 

والوظيفة حتى ميكن  ال�سكل  يكون هناك عالقة بني  اأن  الأهم  لكن  الآخر، 

يف  املحراب  لأ�سل  مناق�سته  يف  �سوفاجييه  �ساقه  الراأي  وهذا  الربط.  هذا 

انتهى  املنهجية  اإطار هذه  املنهج، ويف  اإطار  راأي �سحيح يف  وهو  امل�ساجد، 

مكان  اإن��ه  بل  القبلة،  جهة  لتحديد  يو�سع  مل  املحراب  اأن  اإىل  �سوفاجييه 

فوق  بنيت  التي  القبة  واأن  اخلليفة-  اأو  -الأم��ري  القوم  لرئي�ص  خم�س�ص 

. ويك�سف هذا الراأي عن 
)2(

املحراب للدللة على اأهمية هذا املكان وعظمته«

فهم وا�سح ل�سوفاجييه مب�سطلح »املحراب«، الذي يعني اأنه املق�سورة التي 

تتقدم حنية املحراب. 

ومن املهم اأن ن�سري هنا اإىل اأن كلمة »املحراب« يف اإطار بع�ص الن�سو�ص 

امل�سدرية منذ الع�سر العبا�سي و�ساعًدا ا�ستخدمت كلمة »حمراب« بدللة 

اأي حنية املحراب، وقد �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك يف رواية تت�سل  »القبلة«، 

وكذلك  العبا�سي.  الع�سر  موؤلف من  �ساغها  رواية  وهي  بكر،  اأبي  اخلليفة 

اأبي  زمن  هبرية  ابن  مقتل  عن  )282ه(  الدينوري  حنيفة  اأبي  رواية  تاأتي 

جعفر املن�سور؛ حيث ي�سري اإىل اأن قاتليه »دخال عليه وهو جال�ص يف م�سجده 

يف  اأن�سئت  التي  املق�سورة  تلك  على  وجودها  يقت�سر  ومل  امل�ساجد،  بع�ص  يف  املقا�سري  تعددت 
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الع�سور الإ�سالمية املبكرة، وا�ستمرت ب�سيوع حتى القرن 5/ 6ه - 12/11م، ثم بداأ انح�سارها بعد 

ذلك بانح�سار اإمامة اخللفاء واحلكام للم�سلني يف ال�سلوات اجلامعة واإنابة الإمام عنهم. فقد اأن�سئت 

يف بع�ص امل�ساجد اأكر من مق�سورة لأ�سباب خمتلفة؛ كم�سجد الكوفة، لكن الذي يت�سل بالبحث هو 

تلك املقا�سري التي تتقدم املحاريب يف امل�ساجد، والتي ثار اجلدل حولها. 

الويل: امل�ساجد يف الإ�سالم، دار العلم للماليني، �ص 219، عن: 
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Sauvaget (Jean): La mosque Omayade de Medine, Paris.
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نظر  فلما  الق�سر،  رحبة  اإىل  ووجه  املحراب  اإىل  ظهره  م�سند  الق�سر  يف 

اإليهم قال حلاجبه: يا اأبا عثمان، احلف باهلل اإن يف وجوه القوم ل�سًرا، فح�سر 

اأبو عثمان م�ستقباًل لهم، وقال لهم: ما تريدون؟ فبعجه اإبراهيم بن عقيل 

. ويالحظ اأن الروايتني تت�سالن بحاكمني -خليفة ووايل- 
)1(

بال�سيف فقتله«

ا ودللة املحراب التي تعني مو�سع احلاكم يف »امل�سجد«.  وهو اأمر يتفق اأي�سً

جوانب  اأح��د  القبلة  ج��دار  يف  تكون  ما  ع��ادًة  املحراب«  »حنية  كانت  وملا 

املق�سورة،  مبعنى  »املحراب«  كلمة  فاإن  القبلة،  اجتاه  يف  التي  »املق�سورة« 

وكلمة »املحراب« مبعنى »القبلة اأو حنية املحراب، ياأتي ا�ستخدامها يف اإطار 

عالقة الكل باجلزء واجلزء بالكل. 

ومن الدللت املعمارية لكلمة »املحراب« تلك الدللة ال�سائعة ال�ستخدام، 

املعقودة  وهي احلنية  التعريف،  �سائدة يف  وقتنا احلايل  والتي ظلت حتى 

التي تتو�سط جدار القبلة، والتي جرت العادة باإطالق هذا اللفظ عليها عند 

ذكرها اأو و�سفها، وهو ما انعك�ص بو�سوح يف املعاجم اللغوية التي اأ�سبحت 

ال�سعر  يف  وردت  التي  اللغوية  التعريفات  اإىل  بالإ�سافة  املحراب  تعرف 

امل�سلي،ماأخوذ  »حمراب  باأنه  الرافعي  قال  كما  الكرمي،  والقراآن  القدمي 

باإح�سار  نف�سه  ويحارب  ال�سيطان،  يحارب  امل�سلي  لأن   .
)2(

املحاربة« من 

قلبه. وكما قال الزرك�سي: »�سمي موقف الإمام من امل�سجد حمراًبا؛ لأنه 

ال�سالة،  م�ستقبل  مو�سع  املحراب  وقيل  امل�سجد،  يف  املجال�ص  اأ�سرف 

 .
)3(

لل�سيطان« اأو  لأعدائه  حمارب  اهلل  بطاعة  امل�سلي  لأن  بذلك  �سمي 

 .
)4(

وكذلك ما ذكر ابن منظور يف ل�سانه: »واملحراب القبلة«

امل�ساجد  الويل:  355؛   ،353 �ص  1330ه،  �سنة  داود(،  بن  اأحمد  حنيفة  )اأبو  الدينوري 
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يف الإ�سالم، �ص 219. 

الرافعي )اأحمد بن حممد بن علي املقري الفيومي )ت: 770ه(: امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح 
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الكبري، القاهرة، 1926م، �ص 175؛ الويل: امل�ساجد، �ص 217. 

الزرك�سي: اإعالم ال�ساجد، �ص 364؛ الويل: امل�ساجد، �ص 217. 
 
-3

ابن منظور: ل�سان العرب، مادة )ح ر ب(، عبد الرازق: اأحكام املحراب، �ص 23. 
 
-4

54



وخال�سة ما �سبق عر�سه من مدلولت معمارية لألفاظ »القبلة«، و»الطاق«، 

و»املحراب«، تتلخ�ص فيما يلي: 

اأن الألفاظ الثالثة اأطلقت على احلنية التي تتو�سط جدار القبلة، ويقف  1 -

الدللة  لهذه  ا�ستخدمت  الألفاظ  وهذه  امل�سلني،  ليوؤم  الإم��ام  اأمامها 

القبلة  لفظا  وظل  املحراب.  ثم  الطاق،  ثم  بالقبلة،  بداأ  زمني  اإطار  يف 

واإن كان لفظ  امل�ستخدمني حتى وقتنا احلايل،  اللفظني  واملحراب هما 

املحراب اأكر �سيوًعا.

خمتلفة،  ودللت  مبعاٍن   2 -[ النبي  عهد  يف  ا�ستخدم  القبلة  لفظ  اأن 

والدللة املعمارية تعني جدار القبلة، وتعني حنية املحراب غري العميقة 

التي اأن�ساأها الر�سول ] باحلجر متييًزا لها عن بقية بناء جدار القبلة 

املبني باللنب ك�سائر جدران امل�سجد. 

البناء  اأن لفظ الطاق ولفظ املحراب كان من دللتهما املعمارية ذلك  3 -

مب�ساحة  يحيط  القبلة،  جدار  يف  املحراب  حلنية  متقدًما  اأن�سئ  الذي 

يق�سر ال�سالة فيها على احلاكم حال اإمامته لل�سالة يف �سالة اجلمعة 

الدللة كان  اللفظ يف هذه  وا�ستعمال  بامل�سجد.  تواجده  اأو غريها حال 

النح�سار  يف  اأخ��ذ  ولكنه  ف�ساعًدا،  الهجري  الثاين  القرن  بداية  مع 

اإمامة  لالأئمة يف  اإنابة احلكام  مع  وتعا�سر ذلك  7ه،  6ه/  القرن  منذ 

ارتبط  ورمبا  احل��الت،  بع�ص  يف  ال�ستعمال  يف  متواتًرا  وظل  ال�سالة. 

اأن�سئت للحكام  هذا التواتر باإن�ساء مقا�سري يف امل�ساجد غري تلك التي 

ل�سبب اأو لآخر يف بع�ص امل�ساجد، اأو املبالغة يف تعميق حنية املحراب حتى 

�سارت حتجب الإمام عن امل�سلني وت�سترت به. ونظًرا لأن هذا العن�سر 

املعماري حدث بعد عهد الر�سول ] لأ�سباب تاأمينية مت�سلة باحلكام، 

الفقهية  امل�ساجد، �سدرت الأحكام  تقليًدا معمارًيا يف بع�ص  ثم �سارت 

من جانب فريق من الفقهاء، وكرهوا ال�سالة فيه. ومل يعد لهذه الدللة 

وجود لختفاء هذا العن�سر يف عمارة امل�ساجد املعا�سرة التي مل تعد تهتم 
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باإن�ساء مقا�سري اأو حماريب عميقة بال�سورة التي حتجب املاأمومني عن 

الإمام، وبالتايل انح�سر ا�ستخدام اللفظ بهذه الدللة، ومل يعد باقًيا اإل 

يف بطون امل�سادر الرتاثية التي عا�سرت وجود هذه العنا�سر وا�ستخدام 

امل�سطلحات الدالة عليها. 

ويف �سوء ما �سبق ميكن تفنيد اآراء املوؤرخني والفقهاء الذين اأ�ساروا اإىل 

اأن »املحراب« مل يعرف يف عهد الر�سول ]، فقد عرفت احلنية اأو الدخلة 

التي تتو�سط جدار املحراب بعمق قليل ل يحجب الإمام اأثناء ال�سالة، واأن 

املحراب بهذه الهيئة عرف كما اأو�سح البحث يف عهد الر�سول ]، وتتابع 

حتى  امل�ساجد  عمارة  يف  الهيئة  بهذه  وظل  ذلك،  بعد  امل�ساجد  يف  اإن�ساوؤه 

املحراب يف هيئة  يتقدم  بناء  التي يف هيئة  املحاريب  اأما  ع�سرنا احلايل. 

اإذا  �سالته  اأثناء  الإم��ام  حتجب  عميقة  حنية  هيئة  يف  اأو  املق�سورة  ت�سبه 

دخل فيها، فهذا الذي مل يكن موجوًدا يف م�سجد ر�سول اهلل ] يف عهده، 

الثانية  املرحلة  اأو يف  1ه،  �سنة  امل�سجد  الأوىل من عمارة  املرحلة  �سواء يف 

�سنة 7ه. و�سار هذا املحراب النموذج الذي تكرر يف تو�سعة خلفاء الر�سول 

[ عندما اأعاد بناء  يف عمارتهم مب�سجده، فت�سري امل�سادر اإىل اأن عمر 

امل�سجد �سنة 17ه عندما احتيج اإىل تو�سعة بنى له »قبلة« )حمراًبا(، ومن 

] الذي احتفظ  الر�سول  البناء بنف�ص هيئة »قبلة«  اأن يكون هذا  املنطقي 

به حتى التو�سعة الأموية. وي�سدق على ذلك ما ذكره احلطاب الذي قال: 

»وملا زاد عمر [ يف امل�سجد من ناحية القبلة، ونقل حمل الإمام اإىل تلك 

الزيادة، وكان فيها حمراب، وا�ست�سهد [ يف ذلك املحراب، ثم زاد بعده 

ا انتقل حمل الإمام اإىل املحراب الذي  ا، واأي�سً عثمان من ناحية القبلة اأي�سً

الإم��ام يف  اأي��ام مالك ي�سلي  وكان يف  الآن وهو حمراب عثمان،  القبلة  يف 

حمراب عثمان، فلما قل النا�ص رجعوا اإىل حمراب النبي ] الذي بني القرب 

 .
)1(

واملنرب«

35 عن مواهب اجلليل، ج432/9، م�ساألة حكم ما زيد يف  املحراب، �ص  اأحكام  الرازق:  1- عبد 

النبي. م�سجد 
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وظل حمراب النبي يف مو�سعه – كما �سبقت الإ�سارة – حتى نقله عمر 

بن عبد العزيز اإىل جدار القبلة عند تو�سعته للم�سجد يف الع�سر الأموي يف 

عهد الوليد بن عبد امللك. 

ر�سول  م�سجد  اأن  اإىل  تنبهت  قد  احلديثة  الدرا�سات  بع�ص  كانت  واإذا 

1ه كان له حمراب جموف، مبني باحلجر، وله  اإن�سائه �سنة  ] عند  اهلل 

. وهو ما ثبت بالدرا�سة التف�سيلية 
)1(

ع�سادتان تدلن على اأنه كان جموًفا

ال�سابقة. فاإن ما اأ�سارت اإليه الدرا�سات الآثارية والتنقيبات الأثرية للم�ساجد 

هذه  على  ي�سدق  املجوفة  املحاريب  من  من��اذج  وج��ود  من  الأول  القرن  يف 

اأ�سا�ًسا  كان  الذي  الأول  النموذج  اتبعت  امل�ساجد  هذه  اأن  ويوؤكد  الدرا�سة، 

اأ�س�ص  الر�سول يف عهده  و�سع  الذي   [ ر�سول اهلل  وهو م�سجد  للم�ساجد، 

هذه  لها  عر�ست  التي  النماذج  هذه  ومن  ومالحمه.  بعنا�سره  تخطيطه 

طالب  اأبي  بن  علي  وحم��راب  الأق�سى،  بامل�سجد  عمر  حمراب  الدرا�سات 

وحمراب  دم�سق،  يف  الأم��وي  باجلامع  معاوية  وحمراب  الكوفة،  م�سجد  يف 

القريوان، وغريها من املحاريب  بنف�ص اجلامع، وحمراب جامع  ال�سحابة 

يف امل�ساجد التي ك�سفت عنها التنقيبات يف امل�ساجد املبكرة التي ترجع اإىل 

القرن الأول الهجري يف العراق. 

واإذا كانت هذه املحاريب يثار حول تاريخ بع�سها جدل، فاإن حمراب قبة 

ال�سخرة الذي اأن�سى يف املدة من �سنة 66 – 72ه تاريخ اإن�سائه هذا ثابت 

وموؤكد. )�سكل رقم 1، و�سكل 4(. 

كذلك عر على طراز من الدراهم ي�سمى ب� »طراز العنزة واملحراب« �سور 

على ظهره عنزة ر�سول اهلل ] داخل »حمراب«، اأرخه بع�ص الباحثني ب�سنة 

يف  العربية  العمارة  )فريد(:  �سافعي  227؛   -226 �ص  �ص  امل�ساجد،  الويل:  راجع:  لال�ستزادة، 
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 -587 1970م، �ص �ص  والن�سر،  للتاأليف  العامة  امل�سرية  الهيئة  الولة،  الإ�سالمية يف ع�سر  م�سر 

623؛ اأحمد فكري )اأحمد(: م�سجد القريوان، دار العامل العربي، 2009م، �ص �ص 22- 26. 
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75ه، ون�سبوه اإىل اخلليفة عبد امللك بن مروان. وات�سح من درا�سة اأخرى 

اأنه ميكن ن�سبته اإىل عبد اهلل بن الزبري اأثناء خالفته يف املدة من �سنة 65 

اإىل 73ه، اأي اأنه معا�سر ملحراب قبة ال�سخرة اإن مل ي�سبقه. )�سكل رقم 2، 

�سكل رقم 5(.

ال�سكل للمحاريب املجوفة م�ستمًرا يف عمارة امل�ساجد حتى  وا�ستمر هذا 

الع�سر احلديث، وهو ا�ستمرار و�سيوع كان غالًبا يف اإطار التم�سك بالتاأ�سي 

بعمارة الر�سول ] يف م�سجده.
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الف�صل الث�لث

تخطيط امل�صجد النبوي

منذ ال�صنة الهجرية الأوىل





تخطيط امل�سجد يف �سنة 1ه : 

بعد اأن و�سع الر�سول ] »القبلة«، بداأ بناء امل�سجد يف اإطار تخطيط معني، 

وهذا التخطيط ي�ستمل حتديد موا�سع اجلدران اخلارجية للم�سجد، وما بها 

من اأبواب، ثم تخطيط امل�سجد من الداخل �سواء املنطقة التي مت تغطيتها 

لإقامة ال�سالة اأو رحبة )�سحن( امل�سجد اأو ال�سفة التي بناها الر�سول ] 

لإيواء فقراء امل�سلمني. 

للم�سجد  اخلارجية  اجل��دران  موا�سع  حتديد  اإىل  الإ���س��ارة  �سبقت  وقد 

هيئة  يف  القبلة  تخطيط  اإىل  الإ�سارة  �سبقت  كما  وهيئه  زواي��اه  وقيا�سات 

دخلة مبنية باحلجر لها ع�سادتان، وبقيت الإ�سارة اإىل اأن اجلدران الثالثة 

الأخرى للم�سجد ا�ستمل كل منها على فتحة باب، فتحة باب تتو�سط اجلدار 

اجلنوبي، وباب بالثلث اجلنوبي من اجلدار ال�سرقي، وباب ثالث قرب نهاية 

 .
)1(

الطرف اجلنوبي من اجلدار الغربي

وي�ستند هذا التحديد لالأبواب على ما ورد من روايات تاريخية، فقد ذكر 

ابن النجار اأن الر�سول ] جعل مل�سجده »ثالثة اأبواب، باًبا يف موؤخره، وباب 

عاتكة، وهو باب الرحمة، والباب الذي كان يدخل منه النبي ]، وهو باب 

عثمان، وملا �سرفت القبلة اإىل الكعبة �سد النبي الباب الذي كان خلفه، وفتح 

اأبواب خلفية، وباب عن ميني  الباب الآخر بحذائه، وكان امل�سجد له ثالثة 

 .
)2(

امل�سلى، وباب عن ي�ساره«

وهو يف جهة القبلة اليوم، وباب عاتكة، الذي يدعى بباب عاتكة، ملقابلته 

لدارها، ويقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه ر�سول اهلل ]، 

وهو باب عثمان، وقد اأ�سارت اإىل مو�سعه الروايات التي تتحدث عن بيوت 

زوجات النبي، كما �سنو�سح، وهذان البابان مل يغريا بعد اأن �سرفت القبلة. 

م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 56، �سكل رقم )46(؛ ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج336/1. 
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ابن النجار، اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 69. 
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وملا �سرفت القبلة، �سد النبي ] الباب الذي خلفه، وفتح هذا الباب، وحذاء 

. وعرب ابن النجار عن 
)1(

– اأي حماذيه- هذا الباب الذي �سد هذا الباب 

ذلك بقوله: »وملا حرفت القبلة �سد الباب الذي كان خلفه، وفتح باب حذاءه، 

 .
)2(

قال املجد اأي جتاهه«

وقد وردت ت�سمية لالأبواب يف امل�سادر يف اإطار ما يتعلق مبا جاورها كباب 

ا بباب الرحمة، وهذه  عاتكة الذي �سمي با�سمها ملواجهة بيتها، وعرف اأي�سً

طالًبا  امل�سجد  دخل  رج��اًل  اأن  البخاري  �سحيح  يف  جاء  ملا  ترجع  الت�سمية 

ثم  اأيام،  �سبعة  ال�سماء  فاأمطرت  املطر،  لإر�سال  بالدعاء   [ الر�سول  من 

دخل يف اجلمعة الثانية طالًبا برفع املطر خ�سية الغرق، فانق�سمت ال�سحب، 

باب  الرجل  منه  الذي دخل  الباب  على  فاأطلق  بالعباد،  واعترب هذا رحمة 

الرحمة، وكذلك �سمي باب عثمان بهذا ال�سم لأنه كان يف مقابل بيته، ثم 

عرف بباب جربيل؛ لأن الر�سول ] التقى جربيل يف هذا املكان يف غزوة 

 .
)3(

بني قريظة

ت�سري  رواية  وردت  ولكن  الباب،  فتحة  لت�ساع  مبا�سرة  قيا�سات  ترد  ومل 

اإىل اأحد �سيوف النبي ] دخل اإىل امل�سجد راكًبا جماًل، واإن �سحت هذه 

 .
)4(

الرواية فاإنها ت�سري اإىل اأن ات�ساع الباب كان ي�سمح مبرور اجلمل

يف   
)5(

���س��ارًع��ا باًبا  له  فتح   ] عائ�سة  بيت   [ الر�سول  بنى  اأن  وبعد 

ال�سمهودي، وفاء الوفا، ج336/1.
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ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج336/1، وذكر رواية اأخرى لالأق�سهري تتوافق وهذه الرواية فيما عدا 
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ت�سمية الباب الذي فتحه الر�سول يف اجلدار ال�سمايل بعد حتويل القبلة، ج1/ 337. 

ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج1/ 337؛ م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 26. 
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م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 54. ففي �سحيح البخاري يف معر�ص حديثه عن مو�سوع حظرية 
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واأ�سلم بعد  الكفار  ] دخل رجل على جمل، وكان من  النبي  اجلمال قال: »فبينما نحن جلو�ص مع 

مقابلة النبي ]، فاأناخه يف امل�سجد ثم عقله«. 

ال�سمهودي: وفاء، ج1/ 466.
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للم�سجد،  جم��اورة  كانت  التي  ال�سحابة  دور  لبع�ص  كان  وكذلك  امل�سجد، 

 [ الر�سول  اأمر  التي  الأب��واب  وهي  امل�سجد.  �سارعة يف  اأب��واب  لها  فتحت 

ب�سدها فيما عدا باب اأبي بكر؛ فقد روى البخاري يف ال�سحيح من حديث 

اأبي �سعيد اخلدري قال: خطب النبي ] فقال: اإن اهلل خري عبًدا بني الدنيا 

وبني ما عنده فاختار ما عنده .. ل يبقني يف امل�سجد باًبا اإل �سد اإل باب اأبي 

بكر، قال اأهل ال�سري: كان بابه غربي امل�سجد. وروى ابن عبا�ص اأن النبي ] 

. وقد كانت دار اأبي بكر تقع يف 
اأمر بالأبواب كلها ف�سدت اإل باب علي [)1(

اجلهة اجلنوبية الغربية من امل�سجد، ووقعت على خمطط م�سجد ر�سول اهلل 

 .
)2(

] الذي ورد يف الرحلة احلجازية للبتانوين بخوخة اأبي بكر

اأما رواق ال�سالة، فتت�سمن الروايات اإ�سارات مهمة اإىل هيئة تخطيطه، 

م�سجد  اأن  عا�سم  بن  حف�ص  بن  عمر  بن  عبيد  عن  زبالة  ابن  اأ�سند  فقد 

ر�سول اهلل ] كان ثالثة اأ�ساطني مما يلي امل�سرق، وثالث اأ�ساطني مما يلي 

اإىل  الرحبة  من  امل�سفوفة  الأ�ساطني  اأي  الرحبة  من  فخرج  �سوى  املغرب، 

القبلة، ولول ما �سياأتي من الت�سريح باأن هذه ال�سقائف كان ثالثة منها على 

 .
)3(

ميني املنرب، وثالثة عن ي�ساره يعني يف البناء الأول ...«

ويعني ذلك الو�سف اأن ظلة القبلة كانت تتكون من ثالث بالطات )اأروقة( 

. ومن الناحية 
)4(

بوا�سطة ثالثة �سفوف من الأعمدة، بكل �سف �ستة اأعمدة

املعمارية الإن�سائية فاإن هذا التخطيط بهذا العدد من الأعمدة يتوافق ونوعية 

خ�سب النخيل الذي ا�ستخدم يف اأعمدة و�سقف هذه الظلة يف اإطار ح�ساب 

�سمك كل من اجلدارين ال�سرقي والغربي الذي يبلغ يف كل جدار 69.5 �سم، 

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 83. 
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البتانوين: الرحلة احلجازية، مكتبة املعارف، الطائف، الر�سم مقابل �ص 244، �سكل رقم )1(. 
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ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج349/1. وردت رواية اأخرى ت�سري اإىل و�سف التخطيط وعدد الأ�سطوانات. 
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ا عن ابن زبالة مع اختالف ب�سيط يف الرواية. ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج351/1.  رويت اأي�سً

م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 56، �سكل رقم 
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وقطر جذع النخلة امل�ستخدم يف حمل ال�سقف والذي يبلغ قطره يف املتو�سط 

للم�سجد  الفراغ  باقي طول احليز  اأن  يعني  ما  وهو  × 6 جذع(.  �سم   50(

من الداخل من ال�سرق اإىل الغرب 24.33 مرت، ت�سغل منها الأعمدة 3 مرت، 

طريف  والأعمدة  الأعمدة،  بني  م�سافات  �سبع  على  مق�سمة   21.33 فيتبقى 

كل �سف واجلدارين ال�سرقي والغربي، وهو ما يعني اأن طول اجلوائز التي 

مرت   3.05 منها  كل  طول  يبلغ  القبلة  جلدار  موازية  الأعمدة  فوق  و�سعت 

تقريًبا + 50�سم متثل طول الطرفني اللذين ي�ستقران على اجلذعني، فيكون 

الطول الكلي للعار�ص 3.57 مرًتا، وهو طول ينا�سب الإن�ساء بخ�سب النخيل 

بعد �سقه يف هيئة عوار�ص حتمل اجلريد والثمامات الذي ميثل الطبقة التي 

تعلوها. ويتوافق هذا الت�سور متاًما مع ما ذكره ابن النجار من اأنه ملّا ا�ستد 

احلر على امل�سلمني فقالوا: يا ر�سول اهلل، لو اأمرت فظلل، قال: نعم، فاأمر له 

�سواري من جذوع النخل �سقة ثم �سقة، ثم طرح عليها العوار�ص واخل�سف 

 .
)1(

والإذخر«

اأن �سواري امل�سجد  اأهمية خا�سة؛ حيث يحدد بو�سوح  وهذا الو�سف له 

اإليه مب�سطلح  الإ�سارة  بتخطيط معني، وردت  النخل« و�سعت  من »جذوع 

هذه  عن  وينتج  اآخ��ر،  �سف  يليه  �سف  هيئة  يف  اأي   .
)2(

�سقة« ثم  »�سقة 

ال�سفوف »�سقة ثم �سقة«، وهي امل�سافة اخلالية من الأعمدة بني ال�سفوف. 

اأحياًنا  والتي ت�سمى بامل�سطلح املعا�سر »بالطات«، وبامل�سطلح الذي يرد 

 .
)3(

يف امل�سادر »رواق«

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 70. الأذخر نبات عطري له �سيقان طويلة كانت ت�ستخدم 
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ابن  بيوتنا وقبورنا«  فاإنه  الأذخر  »اإل  العبا�ص:  الفتح قال  ال�سقف فوق اخل�سب، ويف حديث  يف عمل 

منظور: ل�سان العرب، ج149/3 مادة )ذ خ ر(. ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج234/1.

ورد لفظ �سقة يف و�سف ال�سخاوي للطرقات التي ترتا�ص املقابر على جانبيها. لال�ستزادة راجع: 
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الكليات  مكتبة  وامل��زارات،  اخلطط  يف  الطالب  وبغية  الأحباب  حتفة  اأحمد(:  بن  )علي  ال�سخاوي 

الأزهرية، القاهرة، 1986م.

اأو من عدة  بامل�سجد، �سواء كانت من بالطة واحدة  الظلة  الوقت احلايل هو  3- م�سطلح رواق يف 

بالطات، كما ي�ستخدم بدللت اأخرى يف العمارة املدنية. 
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وبعد و�سع الأعمدة يف موا�سعها بهذه الهيئة التي ت�سكل اأروقة اأو بالطات 

الغرب،  اإىل  ال�سرق  بينها، وقد مت ح�سر عدد اجلذوع يف كل �سف من 

اأو من ال�سمال اإىل اجلنوب يف اإطار احل�ساب املعماري الإن�سائي الذي �سبقت 

الر�سول  م�سجد  يف  لالأ�سطوانات  ذكر  من  ورد  ما  اإطار  ويف  اإليه،  الإ�سارة 

وم�سمياتها وموا�سعها املحددة. 

وت�سري الرواية اإىل اأن الأعمدة طرح عليها العوار�ص واخل�سف والإذخر، 

وهي متثل العوار�ص الرئي�سة التي ثبتت فوق الأعمدة، ثم ما يو�سع عليها من 

عوار�ص حتمل �سقف املربعات بني الأعمدة. 

ال�سقف  اإن�ساء  اأن  اإىل  ت�سري  اإنها  حيث  من  اأهميتها  لها  الرواية  وه��ذه 

وبالتايل تخطيط ظلة القبلة: اإمنا كان بعد اإن�ساء جدران امل�سجد، ومل يكن 

معا�سًرا لإن�ساء هذه اجلدران، وهو ما ميكن معه عدم قبول راأي ال�سمهودي 

فيما يخ�ص تف�سري الن�ص »و�سفوا النخل قبلة« باأنه ميثل و�سع اأعمدة ظلة 

القبلة يف �سفوف باعتبار اأن هذه الظلة كانت يف اجتاه القبلة )؟!(.

ة:  فَّ ال�سُّ

عرف  للم�سجد  اجلنوبية  اجلهة  يف  م�سقوًفا  مو�سًعا   [ الر�سول  اأن�ساأ 

فة ب�سم ال�ساد وفتح الفاء امل�سددة يف اإطار ما ورد من  ، وال�سُّ
)1(

بال�سفة

دللت يف املعاجم اللغوية والوثائق وامل�سادر املختلفة، وحدة معمارية ذات 

اجلانب  من  مفتوحة  اإنها  اأي  �سيفي  – بيت  باأنها  وتو�سف  ثالثة حوائط، 

ملمًحا  الوثائقي  الو�سف  وي�سيف  كالبيت.  بباب  مغلقة  ولي�ست  ال��راب��ع 

معمارًيا اآخر عن ال�سفة وهو ارتفاع اأر�سيتها عن اأر�ص الرحبة التي تفتح 

1-  ال�سمهودي: وفاء، ج453/1.
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 .
)1(

عليه ارتفاًعا حمدوًدا مييز اأر�سيتها عن اأر�سية الرحبة التي اأمامها 

وقد وردت بع�ص الروايات التي ن�ست�سف منها اأن هذه ال�سفة قد اأن�سئت يف 

املرحلة الأوىل لعمارة امل�سجد �سنة 1ه، فقد قال احلافظ الذهبي: اإن القبلة 

كانت يف �سمال امل�سجد، فلما حولت القبلة، بقي حائط القبلة الأعلى مكان 

. ومن ثم يت�سح عدم �سحة ما ذكر من اأن ال�سفة اأحدثت 
)2(

اأهل ال�سفة«

 .
)3(

بعد حتويل القبلة �سنة 2ه

ويف �سوء ما �سبق، فاإن ال�سفة كانت عبارة عن حيز فراغي حممول �سقفها 

وجدار  الغربي،  واجل��دار  للم�سجد،  اجلنوبي  اجل��دار  ج��دران:  ثالثة  على 

على  تطالن  �ساريتني  على  ال�سمالية  اجلهة  ومن  ال�سرقية،  اجلهة  ثالث يف 

رحبة امل�سجد؛ حيث اأ�سارت الروايات التي ذكرها ال�سمهودي يف حديثه عن 

ال�سفة: »اأن معاذ بن جبل كان يجعل حباًل بني ال�ساريتني، ثم يعلق الأقناء 

على احلبل، ويجمع الع�سرين واأكر فيه�ص عليهم بع�سا من الأقناء فياأكلون 

حتى ي�سبعون«. وميكن اأن ن�ستند على هذه الرواية يف حتديد �ساريتني لل�سفة 

458 ه(: املخ�س�ص، املجلد الأول، دار  اإ�سماعيل، ت:  1-  لال�ستزادة، راجع: ابن �سيدة )علي بن 

الفكر، �ص 130؛ املطرزي )اأبو الفتح نا�سر الدين، ت: 610 ه(: املغرب يف ترتيب املعرب، حتقيق: 

ل�سان  ابن منظور:  476؛  1979م، �ص  اأ�سامة بن زيد،  حممود فاخوري، عبد احلميد خمتار،مكتبة 

وال�سوارد،  العربية  ف�سيح  يف  امل��وارد  اأقرب  معجم  )�سعيد(:  اخلوري  253؛   �ص   ،8 جملد  العرب، 

طبعة لبنان، 1992م، �ص 745؛ اأمني حممد، اإبراهيم دليلي: معجم امل�سطلحات املعمارية يف الوثائق 

اململوكية، اجلامعة الأمريكية، القاهرة، 1990م، �ص 73؛ �سرف )وفاء( د.، امل�سطلحات املعمارية 

بوثائق الوقف اململوكية 648- 923 ه/ 1250- 1517م، ر�سالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة �سوهاج، 

120 ه؛ عثمان  ل�سنة   636 رقم  الأوق��اف  وزارة  اأر�سيف  ال�سناري،  وقف  وثيقة  268؛   -265 �ص �ص 

الن�سر  لدنيا  الوفاء  دار  اآثارية معمارية،  درا�سة  التقليدية  �سدو�ص  د.، عمارة  ال�ستار(  )حممد عبد 

والطباعة، 1999م، �ص 196.  

2- يبدو اأن ال�سمهودي عندما نقل الن�ص �سحف كلمة قبلي اإىل كلمة �سمايل، ويدل على ذلك بقية 

الن�ص. 

3- عبد الغني )حممد اإليا�ص(: بيوت ال�سحابة حول امل�سجد النبوي ال�سريف، درا�سة عن احلجرات 

ال�سريفة وال�سفة وبيوت بع�ص ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم و�سقيفة بني �ساعدة والبقيع، مركز طيبة 

للطباعة، املدينة املنورة، 1998م، �ص 49. 
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 .
)1(

بالإ�سافة اإىل اجلدران الثالثة اجلنوبي وال�سرقي والغربي التي حتدها

وادي حنيفة  العربية وحتديًدا يف منطقة  ال�سفة يف اجلزيرة  وم�سطلح 

الدار، وهي غالًبا  الأر�سي من  بالدور  التي  »ي�ستخدم يف و�سف احلجرات 

بدون نوافذ، واأحياًنا تت�سل اثنتان من هذه ال�سفف ببع�ص عن طريق فتحة 

باب، تربط بينهما بحيث يكون الدخول اإىل اإحداهما من الأخرى، وت�ستخدم 

بع�ص هذه ال�سفف يف تخزين املواد الغذائية، ومنا�سبة ذلك مع حرارة املناخ 

�سيما يف ف�سل ال�سيف؛ حيث تكون حجرات الدور الأر�سي اأقل حرارة؛ مما 

ي�ساعد على حفظ املواد الغذائية، كما ت�ستخدم �سفف اأخرى لتخزين علف 

  .
)2(

احليوان، كما اأن هناك �سفة البقرة وبيت احلطب« 

 :
)3(

رحبة امل�سجد

وباإن�ساء ظلة القبلة و�سفة اأهل ال�سفة التي و�سعت يف القطاع اجلنوبي من 

 .
)4(

امل�سجد موازية للقطاع الغربي من اجلدار اجلنوبي يف هيئة رواق واحد

حتدد احليز الفراغي الثالث يف امل�سجد وهو »رحبة امل�سجد«، وقد اأ�سار ابن 

. وهذه الرحبة يف م�سجد 
)5(

النجار اإىل اأن الر�سول ] »جعل و�سطه رحبة«

ر�سول اهلل ] يطلق عليها يف امل�سطلح املعا�سر »�سحن امل�سجد« اأو »فناء 

امل�سجد«. 

وهكذا اكتمل تخطيط امل�سجد من الداخل يف مرحلة بنائه الأوىل؛ حيث 

اأ�سبح تخطيطه يف �سورته النهائية عبارة عن ظلة القبلة التي ت�ستمل على 

ال�سمهودي: وفاء، ج457/1، �سكل رقم )3(.
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2-  عثمان )حممد عبد ال�ستار( د.، عمارة �سدو�ص التقليدية، �ص 196. 

رحبة امل�سجد تعني بامل�سطلح احلديث �سحن امل�سجد. 
 
-3

بيانات  م�سادر  من  يدي  بني  وقع  فيما  يرد  مل   ،)2( �سكل   ،56 �ص  املنورة،  املدينة  م�سطفى: 
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ومعلومات على الهيئة املعمارية لل�سفة وتفا�سيلها املعمارية لعدد اأعمدتها اأو حتى اأروقتها. اللهم اإل 

رواية ال�سمهودي التي ت�سري اإىل ال�ساريتني اللتني تعلق عليهما اأقناء التمر.

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 70؛ ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج234/1. 
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ثالث بالطات )اأروقة( بوا�سطة ثالثة �سفوف من الأعمدة، بكل �سف �ستة 

اأعمدة، بالإ�سافة اإىل رحبة تف�سل بني الظلة وال�سفة التي ت�سغل اجلانب 

اجلنوبي ال�سرقي من امل�سجد يف هيئة رواق يحمل �سقفه اأعمدة من جذوع 

النخل، ول ميكن حتديد عددها بدقة، وجانب من اجلدار اجلنوبي بطول 

هذا الرواق. 

مو�د بناء �مل�سجد: 

من املهم اأن ن�سري اإىل املواد التي ا�ستخدمت يف بناء م�سجد الر�سول ]، 

 
)1(

وقد تنوعت هذه املواد بني اجلري، والطوب اللنب، وجذوع النخل، وجريده

والأذخر. 

وقد بني اأ�سا�ص جدران امل�سجد باحلجر ملتانته من جهة، وملقاومته خلطر 

بني  امل�سجد  اأ�سا�ص  اأن  اإىل  الروايات  وت�سري  �سقوطها.  حال  الأمطار  مياه 

باحلجر، فقد اأ�سند يحيى بن زيد عن اأبيه قال: »خرج ر�سول اهلل ] ومعه 

حجر، فلقيه اأ�سيد بن ح�سري .. فقال يا ر�سول اهلل، اأعطنيه، فقال: اذهب 

فاحتمل غريه، فل�ست باأفقر اإليه مني. ثم قال- يعني زيًدا- ورفعوا الأ�سا�ص 

 .
)2(

قريًبا من ثالثة اأذرع على الأر�ص حجارة«

الرواية  ي�سابه  ما  فيها  ورد  رواية  ابن جماعة  عن  نقاًل  اخلزرجي  وذكر 

اأمر ببناء امل�سجد   [ ال�سابقة، فقد وردت يف هذه الرواية »اأن ر�سول اهلل 

و�سقفه  النخل،  ج��ذوع  و���س��واري��ه  ب��احل��ج��ارة،  ع�سادتاه  وجعلت  باللنب، 

اأذرع على الأر�ص باحلجارة، ثم  باجلريد، وجعل الأ�سا�ص قريًبا من ثالثة 

 .
)3(

بنوه باللنب«

هناك بع�ص الروايات ت�سري اإىل بناء امل�سجد يف هيئة عري�ص يف البداية. ال�سمهودي: وفاء الوفا، 
 
-1

البناء.  4ه حتى جدد يف  �سنة  البناء ظل حتى  اأن هذا  اإىل  ت�سري  رواي��ات  اأن هناك  كما  ج327/1. 

ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج327/1، ولكنها روايات �سعيفة. 

ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج336/1. 
 
-2

اخلزاعي: الدللت ال�سمعية، �ص 719. 
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بناء  يف  ا�ستخدم  ال��ذي  احلجر  هيئة  اأو  نوعية  اإىل  ال��رواي��ات  ت�سر  ومل 

 .
)1(

الأ�سا�ص، لكن وردت الإ�سارة اإىل اأن قبلة امل�سجد بنيت باحلجر املن�سود

وهو ما يعني ات�ساق الأحجار يف البناء، مما يعني اأن احلجر كان يف الغالب 

مروًما ترومًيا يتفق وفحوى كلمة من�سود. وقد يكون يف حتديد و�سف احلجر 

الذي بنيت به القبلة وما ميتاز به من كونه من�سًدا، اأن اأحجار الأ�سا�ص ميكن 

ببناء  مبا�سرة  ب��داأت  البناء  عملية  اأن  ذلك  ويرجح  مرومة.  غري  تكون  اأن 

اأحجار يف املوقع، نقلها الر�سول  الأ�سا�ص، وا�ستخدم يف البناء ما توفر من 

] و�سحابته لبدء البناء ببناء الأ�سا�ص بعد اأن و�سع اأ�سا�ص القبلة باحلجر 
 .

)2(

املن�سود

وقد ا�ستغرق بناء الأ�سا�ص باحلجر بع�ص الوقت، واأثناء هذا الوقت كان 

يتم اإعداد الطوب اللنب الذي بنيت به جدران امل�سجد. 

من  الأوىل  املرحلة  يف  كان  القبلة  جدار  اأن  اإىل  الدرا�سات  بع�ص  وت�سري 

اإليها،  الإ�سارة  اإطار ما ورد من روايات �سبقت  النخل يف  البناء من جذوع 

للم�سجد،  قبلة  النخلة  »�سفوا  الأر���ص  متهيد  بعد  اأنه  اإىل  ت�سري  التي  وهي 

لأهمية وجود  التف�سري  قبول هذا  . وميكن 
)3(

وجعلوا ع�سادتيه من حجارة«

اأن يكون  اأمام امل�سلني قبل اكتمال بناء جدران امل�سجد، لكنه ميكن  �سرتة 

اأمًرا موؤقًتا؛ حيث اأ�سارت الروايات اإىل اأن بناء جدار القبلة كان من اللنب 

وقبلته من احلجارة، وهو ما يعني اأن �سف النخل ك�سرتة للم�سلني يف اجتاه 

القبلة كان حاًل موؤقًتا، وحل حمل النخل الذي �سفوه ك�سرتة بناء جدار القبلة 

اخلزاعي: الدللت ال�سمعية، �ص 719.
 
-1

يذكر اأحد الباحثني اأن ع�سادات اأبواب امل�سجد كانت من احلجر، وهو قول ل توجد من الروايات 
 
-2

ا بقبلة امل�سجد –  ما يع�سده. ويبدو اأن قوله هذا يعتمد على الو�سف الذي جاء يف الروايات خمت�سً

كما �سبقت الإ�سارة- لكن الروايات ذكرت الن�ص »ع�سادتاه من احلجر«، ويعني ع�سادتي امل�سجد، 

بالأبواب.  تربطها  الكلمة جمًعا، ومل  يذكر  اأخرى، ومل  روايات  �سياق  امل�سجد كما و�سح يف  قبلة  اأي 

م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 57. 

اخلزاعي: الدللت ال�سمعية، �ص 351؛ ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج1/ 719.
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باللنب، والذي كان يتو�سطه القبلة التي كان بناوؤها باحلجر، وهذا التف�سري 

يتوافق متاًما والو�سف الذي ورد بعد »�سفوا النخل قبلة«، والذي ورد ن�سه: 

»وجعلوا ع�سادتيه من حجارة«. 

وت�س���ري الروايات اإىل م�سدر الطني الذي ا�ستخدم يف �سرب الطوب اللنب 

الذي بني به امل�سجد، فقد اأ�سند ابن زبالة ويحيى من طريقه يف اأثناء الكالم 

ع���ن ابن �سهاب يف ق�سة اأخذ املربد، قال: فبن���اه )امل�سجد(، و�سرب لبنه 

. واأ�سند يحيى 
)2(

ي���وب باملنا�س���ع  ناحية بئر اأبي اأ
)1(

م���ن بقيع اخلبخب���ة

ع���ن طريق عبد العزيز بن عمر عن يزيد بن ال�سائب عن خارجة بن زيد بن 

ثاب���ت ق���ال: بنى ر�سول اهلل ] م�سجده �سبعني يف �ست���ني اأو يزيد، ولنب لبنه 

 .
)3(

من بقيع اخلبخبة، وجعله جداًرا«

اإعداد  على  بنف�سه  ي�سرف  ك��ان   [ الر�سول  اأن  اإىل  ال��رواي��ات  وت�سري 

الطوب اللنب للبناء، واأنه اأ�ساد بخربة طلق احلنفي باإجادته يف عمل الطني 

الذي ي�سرب منه الطوب اللنب، وبعد اإعداد اللنب للبناء كان يتم حمله اإىل 

وبا�سر عملية   .
)4(

اللنب ] يف حمل  الر�سول  و�سارك  امل�سجد،  بناء  مو�سع 

البناء  يف  امل�ساركني  عدد  وك��ان  احلجرية.  الأ�سا�سات  فوق  باللنب  البناء 

من  تالها  فيما  اأو  الأ�سا�ص،  مرحلة  يف  الإن�ساء  عملية  بداية  يف  حم��دوًدا 

اأ�سند  فقد   .
)5(

اجل��دران من  ال�سفلى  القطاعات  يف  اللنب  بالطوب  مراحل 

يف  يبني   [ اهلل  ر�سول  بينا  قال:  الثقفي  حممد  بن  ح�سن  عن  زبالة  ابن 

اخلبخبة: �سجرة كانت هناك. ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج434/1. وي�سري ال�سمهودي اإىل مو�سع 
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هذا البقيع اإ�سارة تفيد اأنه كان قريًبا من مو�سع بناء امل�سجد. 

مو�سع قريب من اجلهة اجلنوبية ال�سرقية من امل�سجد. عبد الغني: بيوت ال�سحابة، �ص 88. 
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العمري:  69؛  �ص  اهلل،  ر�سول  مدينة  اأخبار  النجار:  ابن  ج234/1؛  الوفاء،  وف��اء  ال�سمهودي: 
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م�سالك، ج86/1. 

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 86؛ ابن كثري: البداية، ج215/2، 216. 
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اأبو بكر وعمر وعثمان ر�سي اهلل عنهم، ثم مر رجل  اأ�سا�ص امل�سجد ومعه 

فقال: يا ر�سول اهلل، ما معك اإل هوؤلء الرهط؟ فقال ر�سول اهلل ]: هوؤلء 

 .
)1(

ولة الأمر من بعدي

وقد كان للعدد امل�سارك يف البناء يف البداية اأثره يف طريقة البناء، ومع 

زيادة العدد تغريت الطرق التي ا�ستخدمت لتوفري عدد كبري من امل�ساركني، 

طرق  عر�ص  عند  ذلك  تف�سيل  اإىل  و�سنعود  الطرق،  هذه  باتباع  ي�سمح 

البناء. 

وطيدة  عالقة  له  ومقايي�سها  الطوبة  حجم  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  املهم  ومن 

بعملية البناء من حيث ي�سر البناء، والقت�ساد فيه، وطريقة البناء، وكذلك 

ا وفق هذه املقايي�ص يف اإطار العوامل  حتديد �سمك اجلدران الذي يتحدد اأي�سً

الأخرى. 

جدران  من  اأخ��رج  لبًنا  »�سهد  اأنه  م�ساهداته  اإط��ار  يف  ال�سمهودي  يذكر 

احلجرة ال�سريفة يف العمارة التي اأدركناها اأوًل يزيد يف الطول على الذراع، 

وعر�سه  طوله  مرتفع  �سيء  وفيه  ذراع،  ربع  و�سمكه  ذراع،  ن�سف  وعر�سه 

القيا�سات  وهذه   .
)2(

قدمناه« مما  لبنة  طول  منه  ثنتني  وكل  واحد،  و�سمكه 

ذراع  قيا�ساته  نوع  القيا�سات  حيث  من  اللنب  من  نوعني  وجود  اإىل  ت�سري 

اأو يزيد طوًل، وعر�سه ن�سف ذراع، و�سمكه ربع ذراع. وهذا النوع من اللنب 

بهذه القيا�سات يك�سف عن خربة متقدمة يف حتديد القيا�سات التي ت�ساعد 

البناء بي�سر؛ حيث اإن البناء مثل هذا الطوب ي�سهل يف اإطار العالقة بني هذه 

القيا�سات، وبخا�سة يف حالة جعل �سمك اجلدار »طوبة ون�سف« كما ي�ساعد 

ا يف اجلمع بني اأكر من طريقة يف و�سع الطوبة على اأي من اأ�سطحها،  اأي�سً

التي متثل الطول اأو العر�ص اأو الرتفاع، اإذا ما تطلب البناء ذلك، كما اأنها 

ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج332/1؛ النجار: اأخبار املدينة، �ص 69. 
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ت�ساعد يف تنويع و�سع الطوب تنويًعا ي�ساعد على الرتفاع بالبناء باأقل جهد 

وباأقل تكلفة يف املوؤنة التي ت�ستخدم لربط البناء بني املداميك، كما اأن هذه 

الطوبة يف حالة  تك�سري  يجنب  الطوب؛ حيث  الإه��دار يف  القيا�سات جتنب 

اإىل  القيا�سات تغني عن ذلك  اإن هذه  والأنثى؛ حيث  الذكر  البناء بطريقة 

حد كبري، وميكن تقليل ذلك حال توافق طول اجلدران مع طول الطوبة 

يف وحدة القيا�ص، مبعنى اأن تكون ناجت ق�سمة طول اجلدار على طول الطوبة 

امل�سجد  اأ�سالع  وقيا�سات  متوافق  اأمر  هذا  اأن  ويالحظ  �سحيًحا.  عدًدا 

يف عهد الر�سول ] �سواء يف �سنة 1ه اأو يف �سنة 7ه. 

اإنه كان  بقيا�ص خمتلف؛ حيث  اللنب، فجاء  الطوب  الثاين من  النوع  اأما 

بهيئة مكعبة طول �سلعها ن�سف ذراع، وهو ما يعني اأن هذا الطوب �سرب يف 

ا  قالب اآخر غري قالب النوع ال�سابق، ولكن املهم يف قيا�ص هذا النوع اأنه اأي�سً

النوع  من  به  البناء  اإمكانية  حيث  من  الأول  النوع  قيا�سات  مع  يتوافق 

الأول يف ي�سر و�سهولة ودون اإهدار، بل اإنه ميكن اأن يكون مفيًدا اإىل حد 

ما يف التع�سيق بني املداميك را�سًيا مبا ي�ساعد على متانة البناء. 

اإطار حديثه عن  ا�ستخدمت يف  التي  البناء  اإىل طرق  ال�سمهودي  وي�سري 

 [ ا�ستقر عليه عر�ص اجل��دار يف زمنه  »ال��ذي  اأن  �سمك اجل��دار، فيذكر 

الأنثى والذكر، وهما لبنتان خمتلفتان من هذا اللنب الذي راأيناه، اأو اللبنة 

ون�سف الأخرى، وهو ال�سعيدة يزيد على ذراع ون�سف ي�سرًيا، فيكون ذلك 

 .
)1(

هو عر�ص جدار احلجرة ...«

كان  امل�سجد  اأن جدار  ال�سحيحني:  اأخ��رى، يف  رواية  النجار  ابن  ويذكر 

 ،
)2(

ب�سطة امل�سجد  جدار  عائ�سة:  وقالت  جتوزه،  ال�ساة  وكانت  املنرب،  عند 

ال�سمهودي: وفاء، ج / 346. �سكل رقم )6(.
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وكان عر�ص احلائط لبنة لبنة، ثم اإن امل�سلمني كروا، فبنوه لبنة ون�سف، 

ثم قالوا: يا ر�سول اهلل، لو اأمرت فنزيد، قال: نعم، فزيد فيه، وبنو جداره 

 .
)1(

لبنتني خمتلفتني«

فيذكر  البناء،  بطرق  ا  اأي�سً تت�سل  رواية  من  اأكر  ال�سمهودي  ويذكر 

فاأ�سندا  ا  »ويحيى من غري طريق كالم جعفر متمح�سً زبالة ذكر  ابن  اأن 

امل�سلمني  اإن  ثم  لبنة،  لبنة  بال�سميط  م�سجده  بناء  كان   [ النبي  اأن  عن 

كروا فبناه بال�سعيدة، فقالوا: يا ر�سول اهلل، لو اأمرت من يزيد فيه، فقال: 

 .
)2(

نعم، فاأمر به فزيد فيه، وبنى جداره بالأنثى والذكر ...«

وذكر ال�سمهودي الرواية ب�سيغة اأقرب، فقال: »ويف كتاب رزين ما لفظه: 

عن جعفر بن حممد عن اأبيه قال: كان بناء م�سجد ر�سول اهلل ] بال�سميط 

لبنة لبنة، ثم بال�سعيدة لبنة ون�سف اأخرى، ثم كروا فقالوا: يا ر�سول اهلل، 

 .
)3(

لو زيد فيه، ففعل، فبنى بالذكر والأنثى، وهما لبنتان خمتلفتان«

مثل:  فيها؛  ال��واردة  امل�سطلحات  بع�ص  فهم  اإىل  حتتاج  الروايات  وهذه 

. وال�سميط: الآجر القائم بع�سه 
)4(

ال�سميط وال�سعيدة، فال�سعيدة هي اللبنة

. وهو ما يعني ر�ص الطوب يف اجلدار 
)5(

فوق بع�ص، وهو الذي ي�سمى الربا�ستق

يف هيئة قائمة، اأي على ال�سطح الأ�سيق )�سمك الطوبة( يف مدماك واحد، 

وهو ما ي�ساعد على رفعة البناء وقوته، وهذا الأ�سلوب ي�ستخدم عادًة يف بناء 

املداميك الأوىل من البناء؛ لتحمل ثقل البناء يف املداميك الأعلى، واملدماك 

الواحد يف البناء بهذه الطريقة ي�ساوي ارتفاع مدماكني يف البناء التي تو�سع 

ابن النجار، اأخبار املدينة، �ص 69.
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. اأما طريقة الذكر والأنثى 
)1(

فيه الطوبة بالو�سع العادي على �سطح طولها

فتعني ر�ص الطوب يف الو�سع العادي بهيئة مع�سقة، تزيد البناء متانة، وهذه 

الطريقة ت�ستخدم يف اجلدار الذي يزيد �سمكه عن طول الطوبة امل�ستخدمة 

يف البناء، اأي طوبة ون�سف فاأكر. 

يف  البناء  يف  الطريقة  هذه  ا�ستخدام  اأن  اإىل  الروايات  مراجعة  وتك�سف 

اإطار الرتتيب املذكور ويف اإطار �سياق الروايات التي ين�سب على الزيادة يف 

البناء مع كرة العدد. فبداأ البناء بال�سميط، اأي بو�سع الطوبة على ال�سطح 

الأ�سيق )�سمكها ربع ذراع(، وهو ما يعني اأن ارتفاع املدماك الواحد يف هذه 

املرحلة كان ن�سف ذراع، وهو اأمر يتنا�سق مع قلة العدد؛ حيث اإن البناء بهذه 

الطريقة ي�ساعد على ارتفاع البناء ب�سرعة مع توفري اجلهد املبذول يف املوؤنة 

بالن�سف، وهو اأمر يتوافق مع قلة العدد. وحددت الرواية اأن البناء بها كان 

»لبنة لبنة«، مبعنى ي�ست�سف منه اأن �سمك اجلدران كان بعر�ص طوبة واحدة 

يف اجلزء الذي بني بهذه الطريقة.

ثم ملا زاد عدد امل�سلمني امل�ساركني يف البناء بنوا بال�سعيدة، وهذه الطريقة 

العادية  بالطريقة  الطوبة  بو�سع  ولكن  لبنة،  لبنة  الطوب  ر�ص  على  تقوم 

على ال�سطح الأطول، وهو ما يعني اأن ارتفاع املدماك بالبناء بها ربع ذراع، 

اأن ارتفاع مدماكني بالبناء بهذه الطريقة ي�ساوي ارتفاع مدماك واحد  اأي 

بطريقة ال�سميط. وهو ما يعني بذل جهد اأكرب يف البناء واإعداد املونة؛ حيث 

اإن املونة املطلوبة �سعف املونة يف البناء )ارتفاًعا( بالطريقة ال�سابقة. وهو 

ا اأن اأجزاء من  اأمر يت�سق وزيادة اأعداد امل�ساركني يف البناء. ويعني هذا اأي�سً

بناء اجلدران بني بهذه الطريقة. اأما الطريقة الثالثة، وهي الذكر والأنثى، 

فقد اأ�سارت الروايات اإىل اأنه بعد اأن زاد عدد امل�ساركني يف البناء اأكر واأكر 

العمارة  تاريخ  الإن�ساء يف  اأهمية  على  اأ�سواء  ال�ستار(:  عبد  عثمان )حممد  راجع:  لال�ستزادة، 
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»نعم،  وق��ال:   [ الر�سول  فاأجابهم  يزيدوا،  اأن   [ الر�سول  على  عر�سوا 

فزيد فيه«، فبنوا جداره لبنتني خمتلفتني، اأي بالذكر والأنثى، وهو ما يعني 

�سمًنا اأن �سمك اجلدار وفًقا لهذه الطريقة ي�سبح لبنة ون�سف، اأي ي�سل 

�سمكه اإىل ذراع ون�سف. وهذا يعني اأن قطاًعا من جدران امل�سجد بني بهذا 

 .
)1(

ال�سمك الذي يزيد بقدر ن�سف ذراع عن الأجزاء ال�سابقة

الطرق  اأن  يفرت�ص  عر�سه  �سبق  وم��ا  يتوافق  ال��ذي  املنطقي  والتف�سري 

وفق  كان  ولكنه  كلها،  اجل��دران  بطول  تنفيذها  يكن  الثالث مل  امل�ستخدمة 

تتابع البناء على اأجزاء متفاوتة طولًيا، ولي�ص ارتفاًعا، لأنه ل ميكن اأن يكون 

القطاع ال�سفلي من اجلدار ب�سمك طوبة )ذراع(، واجلزء العلوي منه فوق 

هذا القطاع طوبة ون�سف )ذراع ون�سف(. 

ا�ستخدام  يكون يف حال  ذلك  فاإن  منطقًيا،  ال�سابق  الفرتا�ص  كان  واإذا 

ا، وربع ذراع  اللنب من النوع الأول بالقيا�سات ذراع طوًل ون�سف ذراع عر�سً

�سمًكا، لكن الروايات كما �سبقت الإ�سارة ت�سري اإىل نوع اآخر من اللنب مكعب 

طول �سلعه ن�سف ذراع. وا�ستخدام هذا الطوب بهذا القيا�ص مع النوع الأول 

ميكن اأن يتوافق والبناء بالطريقتني الأوىل والثانية والثالثة )الذكر والأنثى(. 

وب�سمك طوبة ون�سف للجدار، بل ا�ستخدام هذا النوع من الطوب ي�ساعد 

يف تي�سري البناء بها وفق هذه الطرق ومبا يزيد من متانة الإن�ساء. وميكن 

اأن يكون ذلك يف اإطار الفرتا�ص الثاين الذي يتمثل يف اأن �سمك اجلدران 

كان لبنة ون�سف كما اأ�سارت الروايات. 

لكن تبقى اأهمية ما اأ�سارت اإليه الروايات يف الن�ص على »الزيادة«، والزيادة 

تعني الزيادة يف �سمك اجلدران، فاإن ذلك يرجح الفرتا�ص الأول.

ال�سمهودي،  اإليها  اأ�سار  التي  اللبنات  اأن  اإىل  هنا  ن�سري  اأن  املهم  ومن 

و�سع اأحد الباحثني ر�سًما تو�سيحًيا لهذه الطرق، ولكن هذا الر�سم ل يتطابق وما ورد يف الروايات، 
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ون�سف،  لبنة  كان  نه  باأ اجلدران  �سمك  حتديد  يف  عليها  اعتمد  والتي 

ال�سيدة  بيت  وبني  بينه  امل�سرتك  حتديًدا  امل�سجد  جدار  قطاع  من  كان 

عائ�سة، وهو ما ميكن اأن ن�ست�سف منه اأن هذا القطاع كان من القطاعات 

التي بنيت بالذكر والأنثى، وب�سمك طوبة ون�سف. 

ارتفاع جدران امل�سجد: 

وردت روايات متعددة ت�سري اإىل ارتفاع بناء امل�سجد، فقد ذكر ال�سمهودي 

يف الإحياء عن احل�سن مر�ساًل، ملا اأراد النبي ] اأن يبني م�سجد املدينة اأتاه 

 .
)1(

جربيل فقال: ابنه �سبعة اأذرع طوًل يف ال�سماء، ول تزخرفه ول تنق�سه«

وقال الأق�سهري يف رو�سته: روى �ساحب ال�سرية، ومل ي�سمعه، اأن جربيل 

له  تبني  اأن  ياأمرك  اهلل  اإن  حممد،  يا  وق��ال:   [ النبي  اأت��ى  ال�سالم  عليه 

يتخذ  الذي  الطني  والره�ص  واحلجارة-  بالره�ص  بنيانه  ترفع  واأن  بيًتا، 

وقيل: خم�سة  اأذرع،  �سبعة  قال:  يا جربيل؟  اأرفعه  كم  فقال:  منه اجلدار- 

 .
)2(

اأذرع..«

ا عن �سهر بن حو�سب: ملا اأراد ر�سول اهلل ] اأن يحجر بناء  واأ�سند اأي�سً

يحيى  واأ�سند  اأذرع.  �سبع  مو�سى  اأخيك  كعري�ص  عري�ص  له:  قيل  امل�سجد، 

ا بلفظ: »ملا اأراد ر�سول اهلل ] اأن يبني امل�سجد،  من غري طريق عن �سهر اأي�سً

واأورد رزين بلفظ »ملا اأراد ر�سول اهلل ] بناء امل�سجد قال: قيل يل عري�ص 

 .
)3(

كعري�ص اأخوك مو�سى �سبعة اأذرع، ثم اإن الأمر اأعجل من ذلك«

وهذه الروايات حتدد قيا�ًسا بالذراع لرتفاع بناء امل�سجد يرتاوح ما بني 

�سبعة اأذرع يف معظمها وخم�سة اأذرع يف بع�سها.

ال�سمهودي: وفاء، ج336/1.
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ووردت روايات اأخرى تتخذ القامة وحدة قيا�ص، والقامة يف �سوء الدرا�سات 

. ففي كتاب رواية جعفر: 
)1(

184.8�سم الإ�سارة-  يبلغ طولها- كما �سبقت 

، فجعلوا خ�سبه و�سواريه جذوًعا، وظللوا  »ومل ي�سطح )امل�سجد( ف�سكوا احلرَّ

و�سطه  وجعلوا  بالطني،  طينوه  عليهم  وكف  فلما  ف،  باخل�سْ ثم  باجلريد، 

 .
)2(

رحبة، وكان جداره قبل اأن يظلل قامة و�سيًئا ...«

واأورد ال�سمهودي رواية اأخرى عن ابن زبالة ويحيى من غري طريق كالم 

جعفر: »... كان جداره قبل اأن يظلل قامة«. 

ويالحظ يف هاتني الروايتني الإ�سارة اإىل اأن ارتفاع اجلدران امل�سار اإليه 

كان قبل تظليل امل�سجد، وهي اإ�سارة اأكد عليها �ساحبا الروايتني مبا ميكن 

امل�سلون  طلب  حينما  ن�سبًيا  ذلك  بعد  اجلدران  رفع  احتمال  و�سع  معه 

من الر�سول اأن ي�سطحه اتقاء من احلر. وهو احتمال راجح يتوافق والروايات 

اأذرع.  خم�سة  اأو  �سبعة  اإىل  البناء  برفع  التوجيه  اإىل  اأ�سارت  التي  ال�سابقة 

ولي�ص قامة اأو يزيد �سيًئا؛ لأن القامة اأربعة اأذرع فقط. 

ووردت روايات اأخرى كثرية ت�سري �سمًنا اإىل اأن ارتفاع ال�سقف وهيئته كان 

يف اإطار املقارنة مع عري�ص مو�سى. فقد رغب الر�سول اأن يكون �سقف م�سجد 

كعري�ص مو�سى، وملا �سئل عن عري�ص مو�سى قال: »عري�ص مو�سى اإذا كان قام 

. واأورد ال�سمهودي عن ابن زبالة عن خالد بعد اأن 
)3(

اأ�ساب راأ�سه ال�سقف«

قال خرج ر�سول اهلل ] على عبد اهلل بن رواحة واأبي الدرداء ومعهما ق�سبة 

يذرعان بها امل�سجد، فقال: ما ت�سنعان؟ فقال: اأردنا اأن نبني م�سجد ر�سول 

اهلل ] على بنيان ال�سام، فيق�سم على ذلك الأن�سار فقال: هاتيها، فاأخذ 

عثمان: الإعالن باأحكام البنيان، �ص 214.
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. وقال: كال، ثمام 
)1(

الق�سبة منهما، ثم م�سى بها حتى اأتى الباب، فدحا بها

وخ�سيبات وظلة كظلة مو�سى، والأمر اأقرب من ذلك، قيل وما ظلة مو�سى؟ 

 .
)2(

قال: اإذا قام اأ�ساب راأ�سه ال�سقف«

�سحابة  يوجد يف  كان  اأنه  منها  مهمة  لها دللت  الأخ��رية  الرواية  وهذه 

] من له خربة ومعرفة بالبناء وطرزه امل�سهورة؛ كطراز بالد  ر�سول اهلل 

ال�سام، التي كانت تزخر يف هذا الوقت باأروع املباين عمارًة وزخرفًة، ومن 

ا بفعل ذلك رغبًة منهما  هوؤلء: عبد اهلل بن رواحة واأبو الدرداء، اللذان َهمَّ

اأبنية ال�سام يق�سم عليه الأن�سار. ولكن  اأن يبنيا م�سجًدا للر�سول يفوق  يف 

البناء ب�سيًطا متمثاًل يف ذلك هدي  اأن يكون  واأ�سر على  اأبى،   [ الر�سول 

النبي مو�سى عليه ال�سالم ورغب يف اأن يكون م�سجده يف ارتفاعه و�سقفه مثل 

ا اإذا قام اأ�ساب راأ�سه.  عري�ص مو�سى الذي كان �سقفه عري�ًسا منخف�سً

ثقافة  اإط��ار  ويف  مق�سودة،  كانت  البناء  ب�ساطة  اأن  توؤكد  الرواية  وهذه 

الأنبياء التي تزهد يف عر�ص الدنيا، وتوجه اإىل عبادة اهلل �سعًيا لالآخرة. 

رواية  كل  يف  الر�سول  عليه  اأك��د  ال��ذي  املتكرر  القول  من  ن�ست�سفه  ما  وهو 

وحديث يت�سل ببناء امل�سجد بقوله ] »الأمر اأعجل من ذلك«. 

روى البيهقي يف الدلئل عن طريق يعلى بن �سداد عن عبادة اأن الأن�سار 

امل�سجد  بهذا  اب��ِن  اهلل،  ر�سول  يا  فقالوا:   ،[ النبي  به  فاأتوا  م��اًل  جمعوا 

اأخي  عن  رغبة  بي  ما  فقال:  اجلريد؟  هذا  حتت  ن�سلي  متى  اإىل  وزينه، 

 .
)3(

مو�سى، عري�ص كعري�ص مو�سى«

بناء  ب�ساطة  على   [ اهلل  ر�سول  اإ�سرار  اأخرى  مرة  الرواية  هذه  وتوؤكد 

ال�سالم.  عليه  مو�سى  النبي  ذل��ك  يف  متمثاًل  �سقفه  وانخفا�ص  امل�سجد 

رمى الق�سبة على الأر�ص.
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فقد رغب عن العر�ص الذي قدمه اأ�سحابه عندما جمعوا املال ليعيدوا بناء 

 [ النبي  لكن  يرونه،  ما  واجلمال  الراء  من  فيه  اآخر  باأ�سلوب  امل�سجد 

يكون  ال�سالم حتى  عليه  مو�سى  باأخيه  متاأ�سًيا  وبقي  لرغبتهم،  ي�ستجب  مل 

تت�سم  التي  الهيئة  تلك  مو�سى،  عري�ص  هيئة  بنف�ص  و�سطحه  امل�سجد  بناء 

بالب�ساطة وعدم الرتفاع. 

ويف اإطار ما �سبق، يت�سح اأن الرتفاع الأرجح جلدران م�سجد الني ] كان 

من خم�سة اإىل �سبعة اأذرع ، واإن كان القيا�ص �سبعة اأذرع هو القيا�ص الذي 

اأن جدران امل�سجد و�سقفه بلغت من  اأكر الروايات. وهو ما يعني  تكرر يف 

الرتفاع 3.234 مرًتا على ح�ساب الرتفاع �سبعة اأذرع، اأو 2.31 مرًتا على 

ح�ساب خم�سة اأذرع. 

اأ�سا�سات امل�سجد املبنية باحلجارة كما �سبقت الإ�سارة ترتفع  واإذا كانت 

فوق الأر�ص ثالثة اأذرع، فاإن البناء باللنب يكون ارتفاعه ذراعني على ح�ساب 

اأن ارتفاع اجلدران خم�سة اأذرع، واأربعة اأذرع على ح�ساب اأن ارتفاع اجلدران 

�سبعة اأذرع. 

وملَّا كانت الروايات ت�سري اإىل اأن بناء اجلدران كان باللنب، فاإن هذا يعني 

�سمًنا اأن البناء باللنب كان هو الغالب اأو الأكر يف بناء اجلدران، وهو اأمر 

ميكن معه ترجيح ارتفاع اجلدران ب�سبعة اأذرع. 

ال�سقف: 

بعد بناء جدران امل�سجد �سكى امل�سلون اإىل ر�سول اهلل ] �سدة احلرارة، 

وطلبوا منه عمل �سقف للمكان الذي ي�سلون فيه. ولبى الر�سول ] طلبهم، 

فو�سع �سقف للم�سجد، واإذا كان �سياق الأحداث ي�سري اإىل ذلك، فاإن جربيل 

عليه ال�سالم قال للر�سول -ح�سب رواية الأق�سهري- »اإن اهلل ياأمر اأن تبني 

الت�سور  يعني  »بيت«  كلمة  اإىل  بالإ�سارة  احلديث  وهذا   .
)1(

»... بيًتا  له 

ال�سمهودي: وفاء، ج327/1. 
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 .
)1(

�سقف يعلوها  التي  الأرب��ع��ة  اجل��دران  وه��و  الكلمة،  لهذه  املعماري 

الإلهي  التوجيه  اإط��ار  يف  البناء  مراحل  مع  ال��رواي��ات  تتوافق  وهكذا 

املعماري.  واملنطق 

احلاملة  الإن�سائية  العنا�سر  ا�ستكمال  تطلبت  ال�سقف  اإن�ساء  وعملية 

لل�سقف، فقد مت اإن�ساء اجلدران، وبقي ا�ستكمال اإن�ساء الأعمدة التي حتمل 

العملية،  لهذه  التاريخية  الروايات  وتوثق  القبلة،  ظلة  �سقف  اجل��دران  مع 

فتذكر اأنه »ملا ا�ستد عليهم احلر، فقالوا: يا ر�سول اهلل، لو اأمرت بامل�سجد 

ثم  �سقة،  ثم  �سقة  النخل  ج��ذوع  من  ب�سواري  له  فاأمر  نعم،  ق��ال:  فظلل، 

طرح عليها العوار�ص واخل�سف والإذخر«، وجعل و�سطه رحبة، فاأ�سابتهم 

الأمطار، فجعل امل�سجد يكف )يقطر �سقفه( عليهم، فقالوا: يا ر�سول اهلل، 

، فقال لهم: عري�ص كعري�ص مو�سى ثمام وخ�سيبات،  لو اأمرت بامل�سجد فُطنينِّ

 .
)2(

والأمر اأعجل من ذلك، فلم يزل كذلك حتى قب�ص ]«

اإن�ساء �سقف امل�سجد مبراحلها،  وهذه الرواية لبن النجار توثق عملية 

كما تثبت اأن ال�سقف بالهيئة التي اأمر باإن�سائها الر�سول ] ظلت باقية حتى 

ال�سقف  النخل حلمل  اأعمدة من جذوع  بعمل  الر�سول  اأمر  ]. فقد  وفاته 

مع اجلدار ال�سمايل وقطاعني من اجلدارين ال�سرقي والغربي، وقد �سبقت 

الإ�سارة اإىل اأن هذه الأعمدة و�سعت يف هيئة ثالثة �سفوف بكل �سف �ستة 

اأعمدة يف اإطار حتديد وا�سح للم�سافات التي تف�سل بينها »�سقة ثم �سقة«. 

وكانت هذه الأعمدة يف اإطار املنطق املعماري بنف�ص ارتفاع جدران امل�سجد، 

اجلريد  العوار�ص  على  و�سع  ثم  اخل�سبية،  العوار�ص  الأعمدة  على  وو�سع 

 .
)3(

واخل�سف«

عن م�سطلح »بيت«، راجع: عثمان، الإعالن باأحكام البنيان، �ص 144- 146. 
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الطني  من  طبقة  و�سع  اأي  ال�سقف،  تطيني  اأم��ر  يف  ال��رواي��ات  واختلفت 

 [ اأن الر�سول  فوق اجلريد واخل�سف والإذخ��ر. وتوؤكد رواية ابن النجار 

اأن �سقط املطر ووكف ال�سقف على  مل يرغب يف تطيني �سقف امل�سجد بعد 

روايات  وت�سدقها  وفاته،  احلال حتى  على هذه  ال�سقف ظل  واأن  امل�سلني، 

 .
)1(

اأخرى اأكدت على هذه الهيئة

اأن  راأي��ت  »واإين  القدر:  ليلة  يف  ال�سحيح  يف  ورد  ما  الروايات  هذه  ومن 

اأ�سجد يف ماء وطني، فمن كان اعتكف مع ر�سول اهلل ] فلريجع، فرجعنا 

وما نرى يف ال�سماء قزعة )غيمة( فجاءت �سحابة فمطرت حتى �سال �سقف 

 [ اهلل  ر�سول  فراأيت  ال�سالة،  فاأقيمت  النخل،  وكان من جريد  امل�سجد، 

 .
)2(

ي�سجد يف املاء والطني، حتى راأيت اأثر الطني يف جبهته«

جذوًعا   [ اهلل  ر�سول  عهد  يف  امل�سجد  �سواري  »كانت  �سهاب:  وعن 

ا ولي�ص على ال�سقف كثري طني،  من جذوع النخل، وكان �سقفه جريًدا وخو�سً

. وهذه الرواية 
)3(

اإذا كان املطر: اأمتالأ امل�سجد طيًنا. اإمنا هو كهيئة العري�ص«

اخلو�ص  لتثبت  الطني  من  خفيفة  طبقة  ا�ستخدام  اإىل  ت�سري  لأنها  مهمة؛ 

كان  املطر  ف��اإن  ثم  ومن  »تطيني«.  �سميكة  طبقة  لي�ست  ولكنها  واجلريد، 

يتخللها كما ت�سري الروايات. ويبدو اأن هذه هي هيئة بناء العري�ص حتى تنتهي 

الرواية بالتاأكيد على ذلك بالن�ص »اإمنا هو كهيئة العري�ص«. 

وذكر ابن زبالة رواية اأخرى ل تختلف يف م�سمونها عن الروايات ال�سابقة، 

فقد ذكر هو ويحيى من طريق كالم جعفر فاأ�سند عنه اأن بناء م�سجد النبي 

] كان بال�سميط لبنة لبنة، ثم اإن امل�سلمني كروا فبناه بال�سعيدة، فقالوا: 
يا ر�سول اهلل، لو اأمرت من يزيد فيه، فقال: نعم، فاأمر به فزيد فيه، وبنى 

ال�سمهودي: وفاء، ج1/ 327.
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جداره بالأنثى والذكر، ثم ا�ستد عليهم احلر فقالوا: يا ر�سول اهلل، لو اأمر 

النخل،  جذوع  من  �سواري  فيه  فاأقيمت  فاأمر  نعم،  قال:  فظلل،  بامل�سجد 

، فعا�سوا فيه، واأ�سابتهم 
)1(

ثم طرحت عليها العوار�ص واخل�سف والأذخر

اأمر  لو  اهلل،  ر�سول  يا  فقالوا:  عليهم،  يكف  امل�سجد  فجعل  الأمطار،  مياه 

، فقال: ل، عري�ص كعري�ص مو�سى، فلم يزل كذلك حتى قب�ص  بامل�سجد فُطنينِّ

 .
)2(

ر�سول اهلل ]«

اقت�سر  ال�سقف  اأن  على  رواي��ات  اأورد من  ما  كثري من خالل  ابن  ويوؤكد 

بناوؤه على جريد النخل، فقد اأورد اأكر من رواية لأبي داود حممد بن حامت، 

حدثنا عبد اهلل مو�سى عن �سنان عن فرا�ص عن عطية العويف عن عمر اأن 

م�سجد ر�سول اهلل ] اأعاله مظلل بجريد النخل، ويف رواية اأخرى لأبي داود 

ا: حدثنا جماهد بن مو�سى حدثني يعقوب بن اإبراهيم حدثني اأبي عن  اأي�سً

اأبي �سالح ثنا نافع عن ابن عمر اأخربه اأن امل�سجد كان على عهد ر�سول اهلل 

 .
)3(

مبنًيا باللنب و�سقفه اجلريد، وعمده خ�سب النخل ...«

كما يورد ابن كثري رواية عن عبد اهلل بن عمر اأن امل�سجد كان على عهد 

 .
)4(

ر�سول اهلل ] مبنًيا باللنب، و�سقفه اجلريد، وخ�سب النخل«

فاإنه  امل�سجد،  تطيني  عدم  اإىل  ت�سري  كلها  ال�سابقة  الروايات  كانت  واإذا 

وردت رواية جعفر التي قال فيها »ومل ي�سطح، ف�سكوا احلر، فجعلوا خ�سبه 

و�سواريه جذوًعا، وظللوا باجلريد، ثم باخل�سف، فلما وكف عليهم طينوه 

 .
)5(

بالطني ...«

الأذخر: نبات عطري له �سيقان طويلة كان ي�ستخدم يف اإن�ساء ال�سقف يف املباين. 
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ويف �سوء هذه الروايات يت�سح اأن ظلة امل�سجد كانت حممولة على جدار 

القبلة والقطاعني ال�سماليني من اجلدارين ال�سرقي والغربي. بالإ�سافة اإىل 

 بارتفاع امل�سجد، و�سعت عليها عوار�ص من خ�سب 
)1(

�سفوف من جذوع النخل

النخل واأن هذه العوار�ص م�سنوعة من جذوع النخل بعد �سقه، وو�سعت فوق 

 
)2(

العوار�ص عوار�ص تعلو املربعات بني الأعمدة، وو�سع فوقها جريد النخل

ولتثبيت اخلو�ص  ثم و�سع فوق ذلك طبقة من اخلو�ص.  الإذخ��ر،  و�سيقان 

و�سعت يف الغالب طبقة خفيفة من الطني، مل متنع من تخلل مياه الأمطار. 

وملا �سقطت الأمطار ووكف ال�سقف، وطلب امل�سلمون من الر�سول تطيينه، 

اإ�سراًرا منه  يوافق،  املطر، مل  مياه  الطني متنع  كثيفة من  و�سع طبقة  اأي 

على اأن يكون �سقف امل�سجد بهيئة العري�ص الذي كان ملو�سى عليه ال�سالم. 

ويت�سح مما �سبق اأن ال�سقف كان الهدف منه تظليل �ساحة ال�سالة، وقد 

ن�ست الروايات على ذلك، ومن ثم ا�ستخدم الفعل ظلل، واللفظ ظلة، الذي 

اأ�سبح م�سطلًحا معمارًيا داًل على امل�ساحة امل�سقوفة من امل�سجد، التي تقام 

فيها ال�سالة تاأ�سًيا بهذا التحديد لوظيفة ال�سقف، ومل يرد اأن من اأغرا�ص 

العري�ص  بهيئة  ال�سقف   [ الر�سول  اأبقى  ال�سقف هو منع ماء املطر؛ حيث 

التي مل متنع مياه الأمطار. 

 ،3 املخ�س�ص، جملد  �سيدة:  ابن  يقال جذع.  ولكن  الأ�سجار،  بقية  النخلة كما يف  �ساق  يقال  ل 
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ل يقال غ�سن النخل لأفرعه، ولكن يقال �سعف النخل، واإذا نزع اخلو�ص من ال�سعف �سمي جريًدا. 
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ابن �سيدة: املخ�س�ص، جملد 3، ق�سم 11، �ص 106. 
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م�سجد الر�سول ] �سنة 2ه: 

حدث تعديل مهم يف �سنة 2ه يف عمارة م�سجد ر�سول اهلل ]، اإثر نزول الآية 

الكرمية { ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  

 .
)1(

ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ}
اأن ظلت القبلة جتاه القد�ص مدة طويلة حددتها بع�ص الروايات، فقد  بعد 

بيت  ] ي�سلي نحو  [ قال: كان ر�سول اهلل  ال��رباء بن عازب  روي عن 

الكعبة،  اإىل  يوجه  اأن  يحب  وكان  �سهًرا،  ع�سر  �سبعة  اأو  ع�سر  �ستة  املقد�ص 

ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    } تعاىل:  قوله  فنزل 

ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  
.

)2(

ڭ }

وذكر ابن النجار روايته عن هذا احلدث، وذكر اأن الر�سول ] �سلى اإىل 

 .
)3(

بيت املقد�ص �ستة ع�سر �سهًرا ثم اأمر بالتحول اإىل الكعبة

واأورد ابن كثري رواية م�سابهة، وذكر اأن ر�سول اهلل ] قد �سلى نحو بيت 

الكعبة،  اأن يوجه نحو  �سهًرا، وكان يحب  �سبعة ع�سر  اأو  �ستة ع�سر  املقد�ص 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ   فاأنزل اهلل { 

ۓ   ۓ   ے     ے   ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ   ہ  
.

)4(

ڭ}

امل�سجد  قبلة  فيها  ظلت  التي  املدة  اإىل  حتديًدا  الروايات  هذه  وت�سري 

�سهًرا،  ع�سر  �سبعة  و  اأ �سهًرا  ع�سر  �ستة  وهي  القد�ص،  اجتاه  يف  الأوىل 

يف  التحول  يف  رغبته   [ للر�سول  لبى  وجل  عز  اهلل  اأن  اإىل  ت�سري  كما 

�سورة البقرة، الآية رقم )144(. 
 
-1

ال�سمهودي: وفاء، ج359/1.
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ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 70. 
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ابن كثري: البداية، ج253/2.  
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بهذا.  ت�سهد  التي  الكرمية  الآية  ونزلت  الكعبة،  اإىل  ال�سالة 

اإىل  التحول  الر�سول يف  يلبي رغبة  الذي  ال�سماوي  الأمر  لهذا  وا�ستجابة 

اإىل  الروايات  وت�سري  الأمر،  تنفيذ  الر�سول يف  بداأ  للم�سلمني«  »قبلة  الكعبة 

تفا�سيل مهمة تو�سح كيفية تعديل القبلة، فيذكر ابن النجار اأن ر�سول اهلل 

] ملا »اأمر بالتحول اإىل الكعبة فاأقام رهًطا على زوايا امل�سجد ليعدل القبلة، 
فاأتاه جربيل عليه ال�سالم فقال: يا ر�سول اهلل، �سع القبلة واأنت تنظر اإىل 

الكعبة، ثم قال بيده هكذا، فاأماط كل جبل بينه وبينها، فو�سع القبلة، وهو 

 .
)1(

ينظر اإىل الكعبة ل يحوز دون نظره �سيء، فلما فرغ قال جربيل هكذا«

فاأعاد اجلبال وال�سجر والأ�سياء و�سارت قبلته اإىل امليزاب. 

فقال:  احل��دث،  ذات  ت�سجالن  م�سندتني  روايتني  احلربي  ويذكر 

»...حدثني عبد اهلل بن �سبيب قال: حدثني حممد بن �سلمة املخزومي، قال: 

حدثني حممد بن اإبراهيم بن دينار، عن مالك بن اأن�ص عن زيد بن اأ�سلم 

عن ابن عمر قال: و�سع جربيل عليه ال�سالم القبلة للنبي ] باملدينة. 

اأما الرواية الثانية: »حدثني اأبو توبة عن �سليمان بن عبد العزيز عن اأبيه 

عن داوود بن قي�ص عن زيد بن اأ�سلم اأن جربيل عليه ال�سالم ك�سف له ما بينه 

 .
)2(

وبني البيت فو�سعها وهو ينظر اإىل البيت«

الرحمن  عبد  بنت  ال�سفاء  ع��ن  روى  اأن���ه  ال��رو���ص  يف  ال�سهيلي  وذك���ر 

الأن�سارية »كان النبي ] حني بنى امل�سجد يوؤمه جربيل اإىل الكعبة، ويقيم 

اأنها  الروايات  هذه  وخال�سة   ،
)4(

الرواية ذات  العمري  وروى   .
)3(

القبلة« له 

ت�سري اإىل ما يلي: 

ابن  النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 70؛ ماهر، م�ساجد يف ال�سرية، �ص 72. 
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احلربي: املنا�سك، �ص 359. 
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ال�سهيلي: الرو�ص، ج337/2. 
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العمري: امل�سالك، ج86/1؟ 
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اأوًل- اأن الر�سول ] فور نزول الآية اأقام رهًطا على زوايا امل�سجد لتحديد 

اجتاه القبلة نحو الكعبة، وهي حماولة ب�سرية لها دللتها التي تعني توجه 

الر�سول على الفور لتنفيذ الأمر ال�سماوي بتعديل القبلة واأنه اأخذ اخلطوات 

العملية لذلك، فجمع رهًطا وبداأوا عملهم عندما اأقامهم الر�سول على زوايا 

يك�سف عن  اأمر  وهو  الكعبة.  نحو  للقبلة  ال�سحيح  لتحديد الجتاه  امل�سجد 

الذي كان  للم�سجد،  القبلة اجلديد  الر�سول خلطوات حتديد اجتاه  اإدراك 

بناوؤه متكاماًل، ويحتاج فقط لتغيري اجتاه القبلة جتاه الكعبة، ومن ثم كان 

التحديد يف اإطار اعتبار زوايا امل�سجد. 

حتديد  يف  الر�سول  واأع��ان  جربيل  نزل  اخلطوة  هذه  اتخاذ  اأثناء  ثانًيا- 

الجتاه،  الذي حدد  هو   [ الر�سول  اأن  توؤكد  الروايات  تلك  اإن  بل  القبلة، 

وكان هذا التحديد م�ستنًدا اإىل معجزة خارقة، فقد اأزاح اجلبال والأ�سجار 

التي تف�سل بني الو�سع اجلديد للقبلة يف اجلدار اجلنوبي وبني الكعبة. وبعد 

اأن و�سع الر�سول القبلة وهو ينظر اإىل الكعبة ل يحوز دون نظره �سيء، فلما 

اأو�ساع  جربيل  واأعاد  امليزاب،  اإىل  قبلته  و�سارت  هكذا،  جربيل:  قال  فرغ 

اجلبل وال�سجر اإىل ما كانت عليه. ويذكر رواية احلربي وال�سهيلي والعمري 

اأن »جربيل هو الذي اأقام القبلة للنبي باملدينة«. 

ول �سك اأن م�ساركة جربيل عليه ال�سالم يف و�سع القبلة اأو حتديد اجتاهها 

نحو الكعبة حتديًدا مرئًيا مبعجزة من اهلل عز وجل ي�سري اإىل اأهمية احلدث 

باعتبار اأهمية امل�ساركني فيه. 

بقي  فقد  التحويل،  هذا  اإثر  للم�سجد  املعمارية  احلالة  الروايات  وتوثق 

مكان  اأ�سبحت  الأوىل  القبلة  اإن  حيث  حاله؛  على  ال�سمايل  القبلة  ج��دار 

بناء ظلة جديدة يف الجتاه اجلنوبي ي�سلي فيها  ؛ حيث مت 
)1(

اأهل ال�سفة

امل�سلون. 

احلربي: املنا�سك، �ص 360؛ ال�سمهودي: وفاء، ج367/1. 
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كانت  الذي  املعماري  الن�سق  بذات  اأن�سئت  قد  اجلديدة  الظلة  اأن  ويبدو 

اخت�ساًرا  الظلة  واخت�سرت  امل�سجد،  �سمايل  يف  الأوىل  القبلة  ظلة  عليه 

بعد  القبلة  ظلة  بني  بامل�سجد  رحبة  ووجود  ال�سابقة،  ال�سفة  وهيئة  يتوافق 

حتويلها، وال�سفة اجلديدة التي حلت اأ�سبحت قطاًعا من الظلة الأوىل جتاه 

بيت املقد�ص. ومل يرد يف الروايات تف�سيل يذكر هيئة هذه الظلة اجلديدة 

حتديًدا، واإمنا جاءت الروايات لت�سجل احلالة املعمارية للم�سجد دون حتديد 

ا اإىل م�ساحة الزيادة فيها دون  �سنوات حتى كانت التو�سعة التي اأ�سارت اأي�سً

ذكر تفا�سيل معمارية، وهو الأمر الذي ميكن معه و�سع ت�سور معماري لهذه 

الظلة اجلديدة بنف�ص هيئة الت�سور املعماري للظلة الأوىل التي اأن�سئت �سنة 

، خا�سة واأن القيا�سات متقاربة واجلدران 
)1(

1ه من حيث التخطيط والإن�ساء

الباب  ب�سد  �سوى  اجلنوبي  اجلدار  يف  تعديل  يحدث  ومل  قائمة،  اخلارجية 

الذي كان يتو�سطه، وو�سع »القبلة« اأو »حنية املحراب« مبنية بالهيئة املجوفة 

جتاه الكعبة، وفتح باب على حموره يف اجلدار ال�سمايل غالًبا كان يف مو�سع 

القبلة الأوىل التي نقلت اإىل اجلدار اجلنوبي. 

امل�سجد النبوي بعد تو�سعه �سنة 7ه: 

بعد غزوة خيرب وزيادة عدد امل�سلمني يف املدينة، باتت احلاجة ملحة اإىل 

تو�سعة الر�سول مل�سجده يف املدينة املنورة، وقد عر�ست امل�سادر التاريخية يف 

اإطار اهتمامها بتوثيق م�ساحة م�سجد ر�سول اهلل ] التي كانت بعد تو�سعته 

على يد الر�سول ] روايات كثرية ومتنوعة، ت�سدى لفح�سها ال�سمهودي، 

امل�سجد  عمارة  تاريخ  يف  الأ�سا�سيتني  املرحلتني  بني  فيه  جمع  فح�ص  وهو 

بعد  امل�سجد  ثم  1ه،  �سنة  يف  كانت  التي  الأوىل  املرحلة  الر�سول؛  عهد  يف 

التو�سعة �سنة 7ه. وانتهى من فح�سه اإىل اأن هذه الروايات ت�سنف يف اأربع 

. وهذا القيا�ص كما اأو�سحت 
)2(

جمموعات: الأوىل »�سبعون ذراًعا يف �ستني«

م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 57؛ �سكل رقم )47(. 
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ال�سمهودي: وفاء، ج1/ 340- 341. 
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والثانية  1ه هو قيا�ص امل�سجد يف هذه املرحلة-  للم�سجد يف �سنة  الدرا�سة 

. وهذا القيا�ص هو الذي يخ�ص املرحلة الثانية 
)1(

»مائة يف مائة واأنه مربع«

 .
)2(

بعد التو�سعة �سنة 7ه، والثالثة »اأنه بناه اأوًل اأقل من مائة يف مائة«

دون  الأوىل  املرحلة  يف  بامل�ساحة  تخت�ص  اأنها  الرواية  هذه  من  ووا�سح 

حتديد اأطوال حمددة بالأذرع- والرابعة »اأنه بناه اأوًل اأقل من مائة يف مائة 

ثم بناه وزاد عليه مثله يف الدور«. و وا�سح اأن هذه الروايات يف هذه املجموعة 

. ثم علق على الن�ص وزاد عليه مثله يف 
)3(

جتمع بني املرحلتني الأوىل والثانية

الدور تعليًقا قال فيه: »ول ي�سح اأن يراد بذلك الأذرع قطًعا؛ لأنها تقت�سي 

العر�ص نحو مائتي  اأو  اإما الطول  اأحد امتداديه  الثاين �سار  البناء  اأن بعد 

ذراع، والمتداد الآخر نحوها، ول �سك اأن حد م�سجده ] من جهة ال�سرق 

غايته احلجرة ال�سريفة، فعر�سه من جدارها الغربي، وذرع هذا القدر من 

الزيادات املجمع عليها ل تبلغ مائة وخم�سني ذراًعا كما اختربته، بل تنق�ص 

اأزيد من �ستة اأذرع. وقد اأجمع املوؤرخون على اأن عمر وعثمان – ر�سي اهلل 

عنهما- زادا يف هذه اجلهة ثم غريهما من اخللفاء، فالظاهر اأن املراد من 

هذه الرواية الأ�سبار ل الأذرع، فيقت�سي اأن امل�سجد النبوي بعد البناء الثاين 

�سار امتداده مائتي �سرب، والمتداد الآخر نحوها، فيوافق ذلك مائة ذراع 

يف مثلها، على اأن التحديد الذي ذكره املتاأخرون من الأمور التي من التحديد 

بالأمور الآتية يقت�سي اأنه مل يكن مائة ذراع، فهو مقت�ص لرتجيحهم الرواية 

ال�سبعون  وتكون  �ستني،  يف  ذراًعا  �سبعون  وهي  الأوىل(،  )املجموعة  الأوىل 

 .
)4(

الأوىل للطول، وال�ستون للعر�ص«

وهكذا يو�سح ال�سمهودي ما حدث من خلط يف روايات املوؤرخني بني م�ساحة 

ال�سمهودي: وفاء، ج1/ 341- 359.
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ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 70. 
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ال�سمهودي: وفاء، ج1/ 341.
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ال�سمهودي: وفاء، ج340/1- 341. 
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اأنه وفق ما قام  7ه. ويو�سح  1ه، ثم بعد التو�سعة يف �سنة  امل�سجد يف �سنة 

به من ذرع امل�ساحة امل�سجد بنف�سه يف عهده ثم طرح الزيادات منها، والتي 

حدثت يف الفرتات الالحقة لعمارة الر�سول مرحلتيها، وتبني اأن امل�ساحة يف 

املرحلة الأوىل كانت �سبعني يف �ستني ذراًعا، واأن املرحلة الثانية �سنة 7ه بعد 

التو�سعة اأ�سبحت امل�ساحة »مائة يف مائة« ذراع. وف�سر غمو�ص بع�ص الروايات 

امل�ساحة،  ي�ساعف  الذي  الرابعة  املجموعة  يف  الأخري  القيا�ص  وبخا�سة 

ا على اأن ال�سربين ي�ساويان  فاإن القيا�ص كان بال�سرب ولي�ص بالذراع، تاأ�سي�ًسً

ذراًعا، وهذا �سحيح. ثم اأخذ ال�سمهودي يف مراجعة الروايات التي وردت 

، وفندها تفنيًدا يتوافق 
)1(

يف امل�سادر التي اعتمد عليها وفق هذا التو�سيح

وهو  مائة«،  »مائة يف  اأ�سبح  التو�سعة  بعد  امل�سجد  قيا�ص  اأن  من  وما حدده 

القيا�ص الذي اأ�سار اإليه اآخرون غري الذين عر�ص لهم ال�سمهودي؛ كالنووي 

الذي ذكر يف م�سكه عن خارجة بن زيد اأحد فقهاء املدينة ال�سبعة قال: »بنى 

. واحلربي الذي 
)2(

ر�سول اهلل ] يف املرة الثانية »مائة ذراع يف مائة ذراع«

ذكر »عالمات امل�سجد« اأي العالمات اأو امل�ساحة التي �سغلها م�سجد الر�سول 

بعد قدومه من خيرب، اأي بعد التو�سعة. وي�سري احلربي يف اإطار حديثه عن 

حتديد م�ساحة امل�سجد بعد تو�سعة �سنة 7ه اأن الر�سول ]: »ترك امل�سجد 

يف  التو�سعات  عن  يتحدث  اأخذ  ثم  الأوىل«،  حاله  على  القبلية  الناحية  من 

. والثابت اأن امل�سجد مل يحدث 
)3(

اجلهات الأخرى يف اإطار عالمات حددها

به تو�سعات يف اجلهة ال�سرقية لوجود بيوت زوجات النبي. 

واأثبتت اإحدى الدرا�سات احلقلية احلديثة التي اتبعت منهجية ال�سمهودي، 

ال�سمهودي،  بعد  ا  اأي�سً حدثت  التي  التو�سعات  من  امل�ساحات  بطرح  ولكن 

طولها  كان  التو�سعة  بعد  امل�سجد  م�ساحة  اأن  ال�سعودي  العهد  وحتى 

ال�سمهودي: وفاء، ج341/1- 359.
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ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 70. 
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احلربي: املنا�سك، �ص 361. 
 
-3

89



ال�سمال اإىل اجلنوب 100 ذراع )46.20 مرًتا(، وعر�سها من ال�سرق  من 

جدران  اأن  ا  اأي�سً وات�سح   .
)1(

م��رًتا(  41.158( ذراًع��ا  ت�سعني  الغرب  اإىل 

امل�سجد مل تكن متعامدة متاًما.

وبناًء على حتديد امل�ساحة بهذه القيا�سات، واملطابقة بني هذه القيا�سات 

وروايات املوؤرخني عن اأ�ساطني امل�سجد وبعد العنا�سر املعمارية املهمة يف ظلة 

ال�سالة كاملنرب. وكذلك اأ�سلوب اإن�ساء ال�سقف بنف�ص املواد والأ�ساليب التي 

ا�ستخدمت يف بناء املرحلة الأوىل- التي �سبقت الإ�سارة اإليها- وما و�سع من 

خمططات للم�سجد، والتي و�سعت عليها بع�ص املن�ساآت املجاورة للم�سجد، 

اإليه عمارة امل�سجد يف مراحله املختلفة التي وقعت على املخطط.  وما اآلت 

ا�ستطاعت الدرا�سة امل�سار اإليها اأن تنتهي اإىل اأن رواق القبلة كان يتكون من 

ثالث بالطات بوا�سطة ثالث �سفوف من جذوع النخل موازية جلدار القبلة 

لكل �سف ت�سعة جذوع. واأكمل بالطبع جدار القبلة يف القطاع الغربي بطول 

الزيادة جهة الغرب، مع بناء اجلدار الغربي واجلدار ال�سمايل من جديد، 

وا�ستكمال القطاع ال�سمايل يف اجلانب ال�سرقي بعد اآخر بيت بناه الر�سول 

وبنيت   ، 7ه  �سنة  بناوؤه  كان  فيها  بيت  اآخر  واأن  �سيما  اجلهة.  هذه  ] يف 
هذه الإ�سافات بنف�ص الأ�سلوب الذي ا�ستخدم يف مرحلة البناء الأوىل. انظر 

�سكل رقم )7، 8(. 

وغطى رواق ال�سالة �سقف من اجلريد حممول على عوار�ص من خ�سب 

ظلة  �سقف  يف  ا�ستخدم  الذي  الإن�سائي  والأ�سلوب  املواد  بنف�ص  اأي  النخل، 

التي بنيت يف  الظلة  ال�سمالية، ثم يف  التي كانت يف اجلهة  الأوىل  ال�سالة 

اجلهة اجلنوبية بعد حتويل القبلة نحو الكعبة امل�سرفة. 

ن�ستطيع  ل  لكن  ال�سمالية،  الدرا�سة وجود �سفة يف اجلهة  افرت�ست  كما 

هذا التقدير بالذراع ال�سرعي الذي طوله 46.6 �سم، ولي�ص بالقيا�ص التقريبي للذراع الذي اعتمد 
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حتديد هيئتها املعمارية وفق روايات تاريخية حتدد هذه املالمح، لكن الت�سور 

الفرتا�سي الذي تبنته هذه الدرا�سة عبارة عن �سقيفة يحمل �سقفها اجلدار 

حمل  حلت   .
)1(

اأعمدة �ستة  من  يتكون  النخل  جذوع  من  �سف  مع  ال�سمايل 

ال�سفة التي كانت من بقية الظلة ال�سمالية بعد حتويل القبلة �سنة 2ه. �سكل 

 ،)9 اأخرى، انظر �سكل )8،  رقم )7(، وهو افرتا�ص يختلف مع ت�سورات 

واأي ت�سور ل ميكن القطع به لعدم وجود و�سف م�سدري لها.

الر�سول  التي بناها  للبيوت   وقد و�سعت هذه الدرا�سة ت�سوًرا افرتا�سًيا 

اأن موا�سعها جميًعا  اإطار يفرت�ص  7ه يف  �سنة  اإىل  1ه  �سنة  الفرتة من  يف 

وهذا  امل�سجد.  اأعلى  لها  �سارعة  وباأبواب  ال�سرقي  للجدار  مال�سقة  كانت 

الفرتا�ص، وبخا�سة التخطيط، يظهر عدم دقته عند درا�سة بيوت زوجات 

النبي ]. 

وقد �سبق عر�ص ما يت�سل باإن�ساء »قبلة من احلجر« للم�سجد، وهذه القبلة 

ظلت باقية يف مو�سعها بعد حتويل القبلة؛ لأن الر�سول ] مل يو�سع امل�سجد 

من اجلهة القبلية. انظر �سكل رقم )8(. 

»املنرب«: 

 ،
)2(

اإىل اجلذع امل�سلني يف م�سجده م�ستنًدا  ] يخطب يف  الر�سول  كان 

نَّ بعد اأن عمل للر�سول منرب يخطب من عليه، واختلفت الروايات حول 
َ
الذي اأ

تاريخ عمل هذا املنرب، ولكن ميكن القول باأنه عمل يف الفرتة من 7- 9ه. 

وقد وثقت امل�سادر لهذا املنرب ابتداًء من اإثاره فكرة عمله حتى النتهاء 

ذكرها  التي  للروايات  نعر�ص  اأن  املهم  وم��ن  وا�ستخدامه.  ت�سنيعه  من 

باعتبار  دللتها  واأهمية  التاريخية،  لأهميتها  املراحل  هذه  عن  املوؤرخون 

اأن الر�سول ] كان املبا�سر الأول لها، فا�سنت للم�سلمني �سنة تردد �سداها 

م�سطفى: املدينة املنورة، �ص 58- 59 �سكل )48( يف الدرا�سة املذكورة. 
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يف �سناعة املنابر منذ عهد النبي ] وحتى الع�سر احلديث. 

�سحيح  ففي  املنرب،  عمل  فكرة  عن  تتحدث  متعددة  رواي��ات  وردت  وقد 

البخاري من حديث جابر بن عبد اهلل اأن امراأة من الأن�سار قالت لر�سول 

اهلل ]: يا ر�سول اهلل، األ اأجعل لك �سيًئا تقعد عليه، فاإن يل غالًما جناًرا، 

قال: اإن �سئت، فعملت ذلك املنرب. وروى اأبو داوود يف �سننه من حديث عبد 

اأتخذ لك منرًبا  األ  الداري:  له متيم  قال  َبُدَن  ملا  النبي  اأن  اهلل بن عمر 

يا ر�سول اهلل يجمع اأو يحمل لك عظامك؟ قال: بلى، قال: فاتخذ له منرًبا 

 .
)1(

من مرقاتني«

وقال العبا�ص بن عبد املطلب: اإن يل غالًما يقال له كالب اأعمل النا�ص، 

فقال له النبي ] فمره يعمل، فاأر�سله اإىل اأثلة بالغابة، فقطعها، ثم عملها 

 .
)2(

درجتني وجمل�ًسا ...«

وروى البخاري يف ال�سحيح من حديث اأبي حازم اأن نفًرا جاءوا اإىل �سهل 

بن �سعد قد متاروا يف املنرب من اأي عود هو، فقال: اأما واهلل اإين ل اأعرف من 

اأي عود ومن عمله، راأيت ر�سول اهلل اأول يوم جل�ص عليه فقلت له: فحدثنا، 

فقال: اأر�سل عليه ال�سالم اإىل امراأة انظري غالمك النجار يعمل يل اأعواًدا 

اأكلم النا�ص عليها، فعمل هذه الدرجات الثالث، ثم اأمر بها فو�سعت بهذا 

 .
)3(

املو�سع، وهي من طرفاء الغابة«

فكرة  تتحدث عن  التي  امل�سابهة  الروايات  ال�سمهودي معظم  وقد ح�سر 

عمل املنرب، ومن الذي عر�ص الفكرة، وكيف نفذت، وهي م�سابهة للروايات 

 .
)4(

التي ذكرها ابن النجار، اأو هي نف�سها ومن ذات الرواة

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 79؛ ال�سمهودي: وفاء، ج391/1. 
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الذي كان عليه  ال�سكل  الروايات عن  ورد يف  ما  اإىل  ن�سري  اأن  املهم  ومن 

هذا  عن  املوؤرخون  ذكره  ما  ال�سمهودي  فح�ص  وقد   .[ اهلل  ر�سول  منرب 

ال�سكل، وراأى اأن غالبيتهم اتفقوا على اأن منرب ر�سول اهلل ] كان درجتني 

غري املجل�ص. كما اأ�سار اإىل اأن الواقدي �سبق يف رواية الدارمي »هذه املراقي 

اأو الأربع على ال�سك«. ويف �سحيح م�سلم: »هذه الثالث درجات«  الثالث 

منرب   [ له  وكان  املنهاج:  �سرح  الدمريي يف  الكمال  وقال  �سك،  غري  من 

ثالث درج غري الدرجة التي ت�سمى امل�سرتاح، ولعل ماأخذه ظاهر ذلك مع 

حديث اأن النبي ] رقى املنرب، فلما رقى الدرجة الأوىل قال: اآمني، ثم رقى 

الدرجة الثانية، فقال: اآمني، ثم رقى الدرجة الثالثة، فقال: اآمني، فقالوا: 

يا ر�سول اهلل، �سمعناك قلت اآمني ثالث مرات، قال: ملا رقيت الدرجة الأوىل، 

جاء جربيل عليه ال�سالم فقال: �سقي عبد اأدرك رم�سان فان�سلخ فلم يغفر 

له، قلت: اآمني، ثم قال: �سقي عبد ذكرت عنده فلم ي�سلنِّ عليك، قلت: اآمني، 

ثم قال: �سقي عبد اأدرك والديه اأو اأحدهما فلم يدخاله اجلنة، فقلت: اآمني. 

 .
)1(

رواه يحيى بن احل�سن عن جابر

ثم تتحدث الروايات عن قيا�سات املنرب، ومنها رواية ابن زبالة، الذي قال: 

وعر�سه  �سم(،   92.4( ال�سماء  يف  ذراع��ان  خا�سة   [ النبي  منرب  وطول 

يلي  كان  مما  وفيه  �سواء،  وتربيعه  46.2�سم(،   ×  46.2( ذراع  يف  ذراع 

ظهره اإذا قعد ثالثة اأعواد تدور، ذهبت اإحداهن، وانقلعت اإحداهن �سنة 

كالمه  عقب  وقال  فاأعيد،  عي�سى  بن  داود  به  واأمر  ومائة،  وت�سعني  ثمان 

الآتي يف ذرع ما عليه املنرب اليوم، يعني زمنه، ما لفظه وطول املجل�ص اأي 

اأوًل، وعر�سه  اأ�سابع يف مثل ذلك مربع، فقوله  ] �سربان واأربع  جمل�سه 

ذراع يف ذراع، اإمنا اأراد من مقعد املنرب ملا قاله هذا يف و�سف املنرب يدون 

درجتيه، ولأنه قال هنا عقب ما تقدم، وما بني اأ�سفل قوائم منرب النبي ] 

اإىل رمانته خم�سة اأ�سبار و�سيء، وعر�ص درجة �سربان وطولها �سرب، وطوله 

ال�سمهودي: وفاء، ج401/1. 
 
-1

93



امتداد  اأن  ذلك  من  فيوؤخذ  و�سيء،  �سربان  ال�ستناد  يعني حمل  ورائه  من 

اأ�سبار  اأربعة  اآخره يف ال�سام  اإىل ما يلي  اأوله، وهو ما يلي القبلة  املنرب من 

اأ�سابع،  اإن عر�ص درجة �سربان، واأن املجل�ص �سربان فاأربع  و�سيء، وقوله: 

معناه من طرف  اآخ��ره«  اإىل   [ النبي  قوائم منرب  اأ�سفل  بني  »وما  وقوله: 

الكرمية  يده  ي�سع  التي  رمانته  طرف  اإىل  الأر���ص  يلي  الذي  النبوي  املنرب 

خم�سة اأ�سبار و�سيء، وذلك نحو ذراعني ون�سف، وقد تقدم اأن ارتفاع املنرب 

 .
)1(

ذراعان، فيكون ارتفاع الرمانة نحو ن�سف ذراع

وقال ابن النجار: اإن طول منرب النبي ] ذراعان و�سرب وثالث اأ�سابع، 

وطول  ذراع،   [ النبي  م�ستند  وهو  �سدره-  وط��ول  راج��ح،  ذراع  وعر�سه 

واأ�سبعان،  �سرب  جل�ص  اإذا  الكرميتني  بيديه  مي�سكهما  اللتني  املنرب  رمانتي 

وعر�سه ذراع يف ذراع، يريد وتربيعه �سواء، ول يخفى ما فيه من املخالفة 

 .
)2(

لكالم ابن زبالة

ويف اإطار ما �سبق ميكن ت�سور ال�سكل الذي كان عليه املنرب يف �سوء رواية 

ابن زبالة، وما ورد يف احلديث النبوي ال�سريف الذي �سبق الإ�سارة اإليه. 

. وم�سرتاح، وامل�سرتاح كان له م�سند يف الظهر 
)3(

فاملنرب كان من درجتني

من ثالثة اأعواد، ملا كان للمنرب قائمان يف اجلانبني، فمنها من اأعلى يف هيئة 

رمانة اأو امل�سرتاح.

ومن املهم اأن نقارن بني الروايتني اللتني ذكرهما ابن زبالة وابن النجار 

فيما يتعلق بالقيا�ص، واجلدول الآتي يبني ذلك بو�سوح.

ال�سمهودي، وفاء، ج405/1. 
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قيا�سات املنرب يف روايتي ابن زبالة وابن النجار

رواية ابن النجاررواية ابن زبالة

قيا�سهالعن�سرقيا�سهالعن�سر

1- طول املنرب 

)ارتفاعه(
ارتفاع املنرب2 ذراع

2 ذراع و�سرب 

وثالثة �أ�سابع.

2- قيا�س 

�مل�سرت�ح
ذراع راجح.عر�ض �ملنربذرع × ذراع

3- ارتفاع قائمي 

الرمانتني من 

�لأر�ض

2 ذراع و�سيء 

)خم�سة اأ�سبار 

و�سيء(

طول امل�سند 

)ارتفاع 
ذراع

4- عر�س 

الدرجة
2 �سرب و�سيء

طول الرمانتني 

اإذا جل�س النبي 

.[
�سرب واإ�سبعان

5- عر�س 

الدرجة
ذراع × ذراععر�س املجل�س2 �سرب

�سرب6- طول الدرجة

7- م�سند 

�مل�سرت�ح 

)�سدره(

2 �سرب و�سيء

8- امتداد املنرب 

من القبلة اإىل 

املقدمة

4 �سر و�سيء

ومراجعة هذه القيا�سات مع بع�سها يف كل من الروايتني، والربط بني ذلك 

املمكن حتديد  القيا�سات، جتعل من  اإطار هذه  املت�سور يف  املادي  وال�سكل 

ال�سكل الذي كان عليه منرب الر�سول ]. 

فطول قاعدة املنرب من القبلة اإىل مقدمه اأربعة اأ�سبار و�سيء اأي ذراعني 

و�سيء، وهذان الذراعان هما جمموع قيا�ص نائمة الدرجات وامل�سرتاح، فاإذا 
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و�سف  التي  وهي  اإليها،  املوؤدية  للدرجات  ذراع  يتبقى  ذراًعا  امل�سرتاح  كان 

طولها ب�سرب وعر�سها �سربان، في�سبح املق�سود بالطول قيا�ص قائمة الدرجة، 

وي�سبح املق�سود بالعر�ص طول النائمة اأو القائمة، وبهذا يتحدد ال�سكل يف 

�سوء هذا باأن املنرب كان يتكون من درجتني وم�سرتاح بهذه القيا�سات. 

من  كل  يف  املنرب  ارتفاع  اختالف  مع  يتوافق  ل  ال�سابق  التحديد  وه��ذا 

اأنه  النجار  ابن  ذكر  بينما  ذراع��ان،  اأن��ه  زبالة  ابن  ذكر  حيث  الروايتني؛ 

اأن ابن زبالة يف و�سفه ذكر  ذراعان و�سرب و�سيء. لكن ميكن تف�سري ذلك 

ذراع،  ن�سف  يبلغ  وال��ذي  الرمانتني  ارت��ف��اع  ح�ساب  ب��دون  الرت��ف��اع 

اأما ابن النجار فقد ح�سب الرتفاع كله مبا فيه ارتفاع الرمانتني، واأن هذا 

القيا�ص مل يت�سمن اأي اإ�سارة اإىل اعتبار قيا�ص �سدر امل�سرتاح. 

كذلك ميكن تف�سري ما ذكر من قيا�سات عن ارتفاع الرمانتني اللتني مي�سك 

بهما ر�سول اهلل ] وهو جال�ص على املنرب؛ حيث يحدد ابن زبالة بو�سوح 

اأن مقا�سهما من م�ستوى الأر�ص اإىل الرمانتني اللتني ت�سكالن اجلزء العلوي 

الرمانتني  طول  اأن  من  النجار  ابن  رواية  اأما  و�سيء.  اأ�سبار  خم�سة  منهما 

�سرب واأ�سبعان، فح�ساب الفارق بينهما يف اإطار ما �سبق حتديده يك�سف عن 

ارتفاع  واإذا كان  امل�سرتاح كان ذراع��ني،  الأر���ص حتى  املنرب من  ارتفاع  اأن 

الدرجتني )قائمتهما( ي�ساوي ذراًعا، فمعنى ذلك اأن ارتفاع قائمة امل�سرتاح 

التي يجل�ص عليها  القاعدة  الثانية حتى م�ستوى  الدرجة  قائمة  من م�ستوى 

املنرب؛  على   [ النبي  جلو�ص  لراحة  منطقي  القيا�ص  وهذا  »ذراع«.  النبي 

حيث اإن اجلل�سة امل�سرتيحة تتطلب ارتفاع قاعدة امل�سرتاح عن الدرجة التي 

 [ ر�سول اهلل  كان  وملا  الدرجة.  قائمة  بارتفاع  ولي�ص  الرتفاع  وبهذا  قبله 

. فاإن هذا القيا�ص لرتفاع جل�سة 
)1(

ربعة لي�ص بالطويل البائن ول بالق�سري

انظر   .[ الر�سول  اأكر منا�سبة لطول  يكون  الثانية  الدرجة  امل�سرتاح عن 

�سكل رقم )10(. 

ابن كثري: البداية، ج13/5.
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�سبقت  ال��ذي  البخاري  بحديث  املرتبط  الدمريي  الكمال  تف�سري  ويثري 

الإ�سارة اإليه ق�سية التاأكد من اأن املنرب كان من ثالث اإىل اأربع درجات. 

ا �سنع لر�سول اهلل ] منرًبا له  فقد ورد عن اأن�ص بن مالك [ اأن رومانًيً

 .
)1(

درجتان، ويقعد على الثالثة«

 [ النبي  منرب  وك��ان  ق��ال:  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�ص  اب��ن  حديث  وورد 

ق�سرًيا، اإمنا هو ثالث درجات، اعلم اأن منرب النبي ] من حيث �سفته كان 

�سغرًيا وق�سرًيا ومتوا�سًعا، �سنع من خ�سب ل يتعدى ثالث درجات، وكان 

 .
)2(

يقف على الدرجة التي تلي امل�سرتاح«

تبقى  مبا�سًرا  و�سًفا  املنرب  ي�سفان  اللذين  احلديثني  هذين  �سوء  ويف 

مراجعة تف�سري الكمال الدمريي اأمًرا ي�سرًيا.

فقد جاء و�سف املنرب و�سًفا مطلًقا باأنه يتكون من ثالث درجات، وهذا 

الو�سف املطلق يعني �سمًنا �سم الدرجتني اإىل امل�سرتاح اإىل الو�سف باعتبار 

هيئته التي ت�سبه الدرجة. 

درجتني  من  يتكون  باأنه  اأخ��رى  �سياغات  يف  بالتقييد  الو�سف  جاء  كما 

الدرجتني  بني  ما  وتف�سل  املنرب،  و�سف  تقيد  ال��رواي��ة  فهذه  وم�سرتاح. 

وامل�سرتاح ف�ساًل يوؤكد تقييد عنا�سر املو�سوف. 

اإطار معنى  يكون يف  اأن  ] ميكن  وارتقائه  البخاري  ورد يف حديث  وما 

�ساماًل  للدرجات  الإح�ساء  يكون  اأن  القمة  اإىل  ال�سعود  مبعنى  الرتقاء 

الدرجتني وامل�سرتاح الذي يجل�ص عليه الر�سول ].

يف  خزمية  وابن  املنرب،  بحنني   [ النبي  اأك��رم  ما  باب   32/31 �سننه  يف  الدارمي  اأخرجه 
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ال�سل�سلة  يف  الألباين  و�سححه  اخلطبة  يف   [ النبي  قيام  مو�سع  ذكر  باب   ،139/3 اجلمعة 

 .206/5 ال�سحيحة، 

اأخرجه اأحمد يف م�سنده، 268/1، حديث رقم )2491(، واحلاكم يف امل�ستدرك. و�سححه اأحمد 
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�ساكر يف حتقيقه مل�سند اأحمد، 136/4. 
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فهو  درج��ات،  اأرب��ع  اأو  ثالث  من  املنرب  اأن  من  الدمريي  ذكره  ما  اأما 

يعني اأنه وفق الو�سف املطلق ووفق فهمه يعني درجات ثالثًا وردت الإ�سارة 

اإليها يف حديث البخاري، وامل�سرتاح كدرجة رابعة.

وهذا التف�سري ميكن اأن يكون نا�سًئا عن فهم دللة لفظ ارتقى مبعنى عملية 

ال�سعود نف�سها قبل اجللو�ص، على امل�سرتاح، ولي�ص بالدللة التي تعني انتهاء 

ال�سعود واجللو�ص على امل�سرتاح. 

كذلك فاإن الربط بني ارتفاع �سقف امل�سجد الذي اأ�سارت الروايات اإىل اأنه 

يرتاوح بني خم�سة و�سبعة اأذرع، وبني ارتفاع املنرب ل يتوافق وتف�سري الدمريي 

باأن املنرب يتكون من ثالث اأو اأربع درجات؛ لأن ذلك يعني اأن اآخر درجة 

وعند  امل�سرتاح  على  اجللو�ص  قبل   [ النبي  عليها  يقف  التي  الثالث  من 

قامة  اإليها  ي�ساف  ون�سف  ذراع  الأر�ص مقدار  واقًفا مرتفعة عن  اخلطبة 

النبي، وهو اأمر يف هذه احلالة يزيد على خم�سة اأذرع. 

حديث  �سوء  يف  ال��دم��ريي  ذك��ره  م��ا  فهم  يبقى  �سبق،  م��ا  اإط��ار  ويف 

الرقي  ودلل��ة  الدرجات،  من  درجة  امل�سرتاح  احت�ساب  اإط��ار  يف  البخاري 

ذكر  ما  اأم��ا  املنرب،  على  واجللو�ص  الكامل  ال�سعود  وهو  النهائي،  مبعناه 

عن الأربع درجات ي�سعف التف�سري يف اإطار عدم تاأكد �ساحبه ووثوقه مما 

يقرر. 

مو�سع الأذان: 

مل تكن مب�سجد الر�سول ] يف عهده وكذلك يف عهد اخللفاء الرا�سدين 

اأحدثها  التي  التو�سعة  يف   [ مب�سجده  املاآذن  اإن�ساء  وبداأ  ماآذن.  بعده  من 

الوليد بن عبد امللك يف الفرتة من 88- 91ه بامل�سجد؛ حيث ت�سري الروايات 

اإىل بنائه لأربع ماآذن يف الأركان الأربعة للم�سجد. 

وت�سري الروايات اإىل اأنه روي عن نافع بن عمر قال: قال بالل كان يوؤذن 
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على منارة يف دار حف�سة بنت عمر التي تلي امل�سجد، قال: فكان يرقى على 

اأقتاب فيها، وكانت خارجة عن م�سجد ر�سول اهلل ]، ومل تكن منه، ولي�ست 

فيه اليوم. 

يوؤذن من عليه بالل. فقد ذكر  اآخر كان  اإىل مو�سع  اأخرى  وت�سري رواية 

ا اأن اأهل ال�سري ذكروا باأن »بالًل يوؤذن على اأ�سطوانة يف قبلة  ابن النجار اأي�سً

امل�سجد يرقى اإليها باأقتاب، وهي قائمة اإىل اليوم يف منزل عبد اهلل بن عمر 

 .
)1(

بن اخلطاب [«

وذكر ابن النجار يف رواية ثالثة عن »ابن اإ�سحاق اأن امراأة من بني النجار 

قالت: كان بيتي اأطول بيت حول امل�سجد، وكان بالل يوؤذن عليه الفجر كل 

غداة، فياأتي ب�سر فيجل�ص على البيت ينتظر الفجر، فاإذا راآه متطى، ثم قال: 

 .
)2(

اللهم اأحمدك واأ�ستعينك على قري�ص اأن يقيموا دينك، قالت: ثم يوؤذن«

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 86. وكانت داره يف اجلهة اجلنوبية من امل�سجد مما يلي 
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ال�سرق. عبد الغني )حممد اإليا�ص(: بيوت ال�سحابة، �ص 81. 

ابن النجار: اأخبار املدينة، �ص 86. 
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 الف�صل الرابع

بيوت اأمه�ت املوؤمنني

ر�صي اهلل عنهن





امل�سادر؛ حيث  ] على  النبي  لبيوت زوجات  املعمارية  الدرا�سة  تعتمد 

مل َيَتبّق منها �سيء �سوى بقايا من بيت ال�سيدة عائ�سة الذي دفن به ر�سول 

وا�سًحا  حتديًدا  حمدًدا  مو�سعه  فظل  وعمر.  بكر  اأبا  واخلليفتان   [ اهلل 

ميكن ال�ستناد اإليه يف حتديد ما جاوره من بيوت، ويف حتديد حد م�سجد 

الر�سول ] من الناحية ال�سرقية حتى تو�سعته يف عهد الوليد بن عبد امللك 

بيت  عدا  فيما  امل�سجد  يف  فاأدخلها   [ النبي  زوج��ات  بيوت  هدم  عندما 

ال�سيدة عائ�سة مو�سع قرب الر�سول، الذي بقي على حاله لوجود قرب الر�سول 

] وخليفتيه اأبي بكر وعثمان به، مع اإحداث بع�ص العنا�سر املعمارية التي 
ي�ستقبل  ل  حتى  ال�سمالية  اجلهة  من  امل��زور  اجل��دار  اإن�ساء  وكذلك  حتده، 

بيت  ج��اور  ال��ذي  فاطمة  بيت  اإىل  ال��رواي��ات  ت�سري  كذلك  القرب.  امل�سلون 

ال�سيدة عائ�سة الذي بقي بو�سعه حمدًدا حتديًدا وا�سًحا يف اجلهة اجلنوبية 

من املق�سورة مب�سجد ر�سول اهلل ]. 

تاريخ  يو�سح  تاريخًيا  اإط��اًرا  تتطلب   [ النبي  زوج��ات  بيوت  ودرا�سة 

الهجرة  بعد  معه  ع�سن  الالئي  زوجاته  من  زوجة  بكل   [ النبي  زواج 

ح�سب  وبتتابع  البيوت،  اإن�ساء  بتاريخ  ذلك  لرتباط  املنورة؛  املدينة  يف 

تاريخ  ملعرفة  مهم  التاريخي  الإطار  هذا  فاإن  لذلك،   .[ الر�سول  حاجة 

 [ �سواء يف عهده  البيوت  با�ستخدام هذه  وفاة كل منهن؛ لرتباط ذلك 

اأو بعد وفاته. 

بتحديد  يت�سل  ما  البيوت  ه��ذه  درا���س��ة  يف  ا  اأي�سً املهمة  امل��ح��اور  وم��ن 

موا�سعها يف جوار امل�سجد، وارتباط عمارتها بعمارة امل�سجد، �سواء يف عهد 

الر�سول ]، اأو حتى بعد وفاته؛ حيث حكمت هذه البيوت اجتاهات تو�سيع 

امل�سجد يف عهد اخلليفة عمر واخلليفة عثمان، اإىل اأن كانت تو�سعة الوليد 

التي اأدخلت البيوت يف امل�سجد، فهدمت، ومل يبَق منها �سوى قرب الر�سول 

يف بيت ال�سيدة عائ�سة. 
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كانت  البيوت  اأن  يرى  من  فهناك  خ��الف،  فيه  البيوت  موا�سع  وحتديد 

بع�ص  هناك  اإن  بل  لها،  جم��اورة  امل�سجد،  من  ال�سرقية  اجلهة  يف  جميعها 

خالل  من  بامل�سجد  مبا�سًرا  ات�ساًل  بع�سها  ات�سال  توؤكد  وال�سواهد  الأدلة 

الروايات، �سواء  التحديد تكاد جتمع عليه معظم  اأبواب �سارعة فيه. وهذا 

ا مبا�سًرا لتحديد املو�سع، اأو التي ت�سمنت اأحداًثا تتعلق  التي عر�ست عر�سً

بهذه البيوت، وتومئ بطريقة غري مبا�سرة عن مو�سعها. ولكن هناك بع�ص 

بع�سها  اأن  وراأت  ذلك،  غري  راأت  التي  ال�سعيفة  والدرا�سات  الروايات 

كان يف اجلهات الأخرى. وحتديد موا�سع بيوت زوجات النبي ] اأمر مهم 

اأنه مهم  كما  املبا�سرة،  اإطار عالقة اجلوار  امل�سجد معمارًيا يف  لدرا�سة 

الت�سور  يكمل  لها  معماري  ت�سور  و�سع  اإىل  ي�سعى  بحثي  هدف  اإط��ار  يف 

املعماري للم�سجد يف عهد الر�سول ]. 

بتخطيطها  يت�سل   [ النبي  زوج��ات  بيوت  درا���س��ة  يف  الثالث  وامل��ح��ور 

وما ي�ستمل عليه كل بيت من وحدات وعنا�سر معمارية، ومواد البناء التي 

اإن�سائها، ولهذا املحور اأهميته بالن�سبة للدرا�سات املعمارية،  ا�ستخدمت يف 

]، وهي الروؤية  كما اأن له اأهميته يف حتديد الروؤية املعمارية لر�سول اهلل 

من  زوجة  لكل  اخل�سو�سية  وحتقيق  البناء،  يف  الب�ساطة  اإىل  هدفت  التي 

زوجاته، كما اأن لهذا املحور اأهميته يف حتديد الت�سور املعماري لهذه البيوت 

يف اإطار التعريف ب�سرية النبي ]. 
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اأوًل- الإطار التاريخي لبيوت اأمهات املـوؤمنني ر�سي اهلل عنهن:

مع  كلها  تن�ساأ  ] مل  النبي  زوجات  بيوت  اأن  اإىل  النتباه  املوؤرخون  لفت 

اإن�ساء امل�سجد �سنة 1ه، ولكن مت اإن�ساوؤها على مراحل ح�سب احلاجة اإليها. 

بنى  حني  اأبيات  ت�سعة  بنى   [ اأن��ه  يبلغنا  »مل  الذهبي:  احلافظ  قال  فقد 

امل�سجد، ول اأح�سبه فعل ذلك، اإمنا كان يريد بيًتا حينئذ ل�سودة اأم املوؤمنني، 

ثم مل يحتج اإىل بيت اآخر حتى بنى بعائ�سة يف �سوال �سنة اثنتني، وكان ] 

 .
)1(

بناها يف اأوقات خمتلفة، واهلل اأعلم«

�سودة بنت زمعة: 

تزوج الر�سول ] من ال�سيدة �سودة بنت زمعة بعد وفاة زوجته خديجة 

الهجرة،  قبل  مكة  يف  منها  زواج��ه  وك��ان  عنها،  اهلل  ر�سي  خويلد  بنت 

م�سجده،  بجوار  بيت  اأول   [ الر�سول  لها  واأق��ام  املدينة،  اإىل  وهاجرت 

؛ حيث يذكر 
)2(

وتولت اإدارة البيت النبوي حتى بنى ر�سول اهلل ] بعائ�سة

الطربي اأن اأبا جعفر قال: »ول خالف بني اأهل العلم ب�سرية ر�سول اهلل ] 

 .
)3(

اأنه بنى ب�سودة قبل عائ�سة«

خالفة  اآخر  يف  ربها  لقيت  حتى   [ الر�سول  وفاة  بعد  �سودة  وعا�ست 

 .
)4(

عمر بن اخلطاب [ �سنة 23ه

م�سلم،  �سحيح  عن   .74 �ص  ال�سرية،  يف  م�ساجد  ماهر:  ج89/1؛  الأب�سار،  م�سالك  العمري: 
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الف�سائل. 

الطربي: تاريخ الطربي، ج211/2.
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امل�سجد  حول   [ الر�سول  بيوت  )من�سور(:  احلكيم  عبد  133؛  ج132/3-  البداية،  كثري:  ابن 
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النبوي، املكتبة التوفيقية، القاهرة، �ص �ص 23، 24. 

الطربي: تاريخ الطربي، ج211/2. فقد ورد يف امل�سادر اأن عقد النكاح كان على عائ�سة �سابًقا 
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اإىل املدينة قبل عائ�سة. الطربي:  ] ب�سودة بعد هجرتهما  على عقده ل�سودة، لكن بنى ر�سول اهلل 

تاريخ الطربي، �ص �ص 211- 212. 
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عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق ر�سي �هلل عنها: 

بنى الر�سول ] بعائ�سة يف �سوال �سنة 1ه، وكان الر�سول ]- كما �سبقت 

الإ�سارة- قد خطبها قبل الهجرة بب�سعة ع�سر �سهًرا، ومل يدخل بها اإل بعد 

الهجرة اإىل املدينة، بعد اأن اأر�سل زيد بن حارثة، فاأتى بها مع بقية اأهله من 

ال�سيدة  . وكان بيت 
)1(

بيًتا جماوًرا لبيت �سودة لها   [ الر�سول  مكة. وبنى 

عائ�سة مال�سًقا للجدار ال�سرقي للم�سجد يف القطاع اجلنوبي، وكان يربط 

. وملا تويف ر�سول اهلل ] دفن ببيتها، وملا تويف 
)2(

بينه وبني امل�سجد »ب��اب«

ا بجوار ر�سول اهلل ] يف ذات البيت، كما اأن عمر  اأبوها اأبو بكر دفن اأي�سً

[ دفن بجوارهما يف ذات البيت. وظلت عائ�سة مقيمة يف هذا البيت بعد 
58ه، ودفنت  بناء فا�سل بني مو�سع القبور وبقية البيت، حتى توفيت �سنة 

 .
)3(

بالبقيع، ر�سي اهلل عنها

حف�سة بنت عمر بن اخلطاب ر�سي �هلل عنها: 

بعد  ت��ويف  ال��ذي  ح��ذاف��ة،  ب��ن  خني�ص  ال�سحابي  م��ن  متزوجة  كانت 

عليها  وحزن  الع�سرين،  يف  �سابة  وهي  فرتملت  املنورة،  باملدينة  الهجرة 

فقال:  عليه،  فعر�ست  عثمان،  من  تزويجها  يف  ورغب  لرتملها،  اأبوها 

عمر  ف�سكى  ف�سمت.  بكر،  اأبي  على  اأبوها  فعر�سها  اأمري،  يف  �ساأنظر 

لر�سول اهلل ] فقال الر�سول له: »يتزوج حف�سة من هو خري من عثمان، 

ويتزوج عثمان من هو خري من حف�سة«، وكان الذي هو خري من عثمان 

اهلل  ر�سول  بنت  كلثوم  اأم  من  عثمان  وتزوج  تزوجها،  الذي   [ الر�سول 

3ه، وفرح عمر، وذهب لإخبار اأبي بكر، وعلم منه  ]، وكان ذلك �سنة 
اأخربه برغبته يف الزواج من حف�سة، ولذلك  ] كان قد  اأن ر�سول اهلل 

عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص �ص 22، 25. 
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�سنعود للتو�سيف املعماري لهذا البيت. 
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الطربي: تاريخ الطربي، ج211/2، 212؛ ابن كثري: البداية، ج33/8؛ عبد احلكيم: بيوت زوجات 
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النبي، �ص �ص 25- 27. 
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 .
)1(

زواجها اأمر  عليه عمر  عندما عر�ص  �سمت 

اجلنوبية  اجلهة  من  عائ�سة  لبيت  جماوًرا  بيًتا  حلف�سة  الر�سول  واأن�ساأ 

ا  بع�سً اأن  والدرا�سات  الروايات  وت�سري   .
)2(

امل�سجد ال�سرقية من  يف اجلهة 

من هذا البيت اأدخل يف زيادة عثمان بن عفان �سنة 29ه، بعد اأن خ�س�ص 

لها داًرا بدًل منها. 

وجعل لها طريًقا اإىل امل�سجد مثل ما كان لها. وهذه الروايات والدرا�سات 

حتدد اإىل حد كبري مو�سع بيت حف�سة باجلهة اجلنوبية لكل من بيتي ال�سيدة 

 .
)3(

عائ�سة وال�سيدة �سودة

وتوفيت ال�سيدة حف�سة يف �سنة خم�ص واأربعني من الهجرة، ودفنت بالبقيع 

 .
)4(

مع اأمهات املوؤمنني، ر�سي اهلل عنهن

ال�سيدة زينب بنت ر�سي اهلل عنها: 

زواجه  وكان  بن جح�ص،  زوجها عبد اهلل  وفاة  بعد   [ الر�سول  تزوجها 

لها يف �سهر رم�سان �سنة 4ه، وكان يقال لها اأم امل�ساكني؛ لكرة �سدقاتها 

وقيل:   ،[ الر�سول  حياة  يف  ماتت  اإليهم،  واإح�سانها  لهم  وبرها  عليهم 

. واأن�ساأ لها 
)5(

مل تلبث عنده اإل �سهرين اأو ثالثة حتى توفيت ر�سي اهلل عنها

الر�سول ] بيًتا يذكر اأنه كان يف اجلهة ال�سرقية من حجرة ال�سيدة فاطمة 

بنت حممد، فكانت حجرتها تطل على الطريق خارج امل�سجد من ناحية باب 

 .
)6(

جربيل �سماًل، وغرًبا حجرة ال�سيدة فاطمة

الطربي: تاريخ الطربي، ج213/2. 
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عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص �ص 22، 28. 
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ابن كثري: البداية، ج33/8؛ عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 29؛ وانظر �سكل رقم ......
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ابن كثري: البداية، ج33/8؛ عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 30. 
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ابن كثري: البداية، ج90/4. 
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ال�سيدة اأم �سلمة هند بنت اأبي اأمية ر�سي اهلل عنها: 

 .
)1(

4ه �سنة  �سوال  يف  �سلمة  اأب��ي  زوجها  وف��اة  بعد   [ الر�سول  تزوجها 

قال: حدثنا  اأحمد  الإمام  اأن  الزواج، فيذكر  تفا�سيل هذا  ابن كثري  وينقل 

الهاد عن  ابن  اأ�سامة  ابن �سعد بن عبد اهلل بن  يون�ص، حدثنا ليث، يعني 

عمرو بن اأبي عمرو عن املطلب عن اأم �سلمة قال: اأتاين اأبو �سلمة من عند 

به،  �سررت  قوًل   [ اهلل  ر�سول  من  �سمعت  لقد  فقال:   ،[ ر�سول اهلل 

م�سيبته،  عند  في�سرتجع  م�سيبة  امل�سلمني  من  اأحًدا  ي�سيب  »ل  قال: 

ثم يقول: اللهم اأجرين اإىل نف�سي يف م�سيبتي، واخلف يل خرًيا منها اإل فعل 

به«، قالت اأم �سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما تويف اأبو �سلمة فقلت: من اأين 

يل خري من اأبي �سلمة؟ فلما انق�ست عدتي ا�ستاأذن عليَّ ر�سول اهلل ] واأنا 

اأدبغ اإهاًبا يل، فغ�سلت يدي من القرظ، واأذنت له، فو�سعت له و�سادة اأدم 

ح�سوها ليف، فقعد عليها، فخطبني اإىل نف�سي، فلما فرغ من مقالته، قلت: 

الرغبة، ولكني امراأة بي غرية �سديدة،  اأن تكون بك  يا ر�سول اهلل، ما بي 

فاأخاف اأن ترى مني �سيًئا يعذبني اهلل به، واأنا امراأة قد دخلت يف ال�سن، 

واأنا ذات عيال، فقال: اأما ما ذكرت من العيال، فاإمنا عيالك عيايل. فقالت: 

باأبي �سلمة  اأبدلني اهلل  اأم �سلمة: فقد  ]، فقالت  فقد �سلمت لر�سول اهلل 

 .
)2(

خرًيا منه ر�سول اهلل ]. وقد رواه الرتمذي والن�سائي

ومن املهم الإ�سارة اإىل اأن الر�سول ] اأ�سكنها يف بيت زوجته التي توفيت 

 .
)3(

قبل زواجه منها مبا�سرة، وهو بيت زينب بنت خزمية

حجرته  كانت  حيث  البيت؛  هذا  بناء  يف  تعدياًل  �سلمة  اأم  اأحدثت  وقد 

اأبي  ابن  اأثناء غزوه لدومة »فيحدثنا  باللنب  من اجلريد، فاأعادت بناءها 

تاريخ  ال��ط��ربي:  الأح���داث.  كل  يخالف  وهكذا  ث��الث،  �سنة  تزوجها  ن��ه  اأ الطربي  يذكر 
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ج213/3.  الطربي، 

ابن كثري: البداية، ج91/4.
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ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 56؛ عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 32. 
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�سلمة  اأم  بنت  دومة،   [ الر�سول  ملا غزا  فيقول:  �سلمة عن حجرة جدته 

فقالت:  البناء؟  هذا  ما  فقال:  اللنب،  اإىل  نظر  قدم  فلما  حجرتها،  بلنب 

اأردت اأن اأكف اأب�سار النا�ص، فقال ]: يا اأم �سلمة، اإن �سر ما ذهب فيه 

 .
)1(

البنيان« امل�سلمني  مال 

وعا�ست اأم �سلمة بعد وفاة النبي ] حتى �سنة ت�سع وخم�سني، وكانت اآخر 

 .
)2(

اأمهات املوؤمنني وفاة، ودفنت بالبقيع

زينب بنت جح�س ر�سي �هلل عنها: 

]، فهناك من يرى  اختلفت الروايات حول تاريخ زواجها بر�سول اهلل 

اأنه تزوجها �سنة خم�ص، وزاد بع�سهم يف ذي القعدة، وهناك من يرى اأن 

 .
)3(

زواجه بها كان �سنة ثالث، لكن الراأي الأول هو الأ�سهر

وقد ذكرت الأحاديث والروايات اأن اهلل عز وجل اأمر بزواجه ] منها، 

»زوجكن   :[ الر�سول  زوج��ات  من  لغريها  فتقول  بذلك،  تفاخر  وكانت 

ق�سة  وردت  وق��د  �سماوات«.  �سبع  ف��وق  من  تعاىل  اهلل  وزوج��ن��ي  اأهليكن، 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    } تعاىل  قوله  يف  الأح���زاب،  �سورة  يف  زواجها 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  

.
)4(

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ }
وقد  اهلل،  ر�سول  موىل  زيد  بن  اأ�سامة  زوجة  جح�ص  بنت  زينب  كانت 

اأول  يف  اأب��ت  اأن  بعد  فتزوجت  عمه،  ابنة  وهي   ،[ الر�سول  له  زوجها 

ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 73، عن الإ�سابة، ج57/1.
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ابن كثري: البداية، ج124/8؛ عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 32. 
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ابن كثري: البداية، ج145/4.
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مت  اهلل  ر�سول  لأمر  طاعة  ولكن  املوايل،  من  وهو  قر�سية،  لكونها  الأمر 

ويريد   ،[ لر�سول اهلل  زينب  ي�سكو  زيد  يدم طوياًل، وجاء  الزواج، ومل 

بالطالق  الأم��ر  وانتهى  زوج��ك.  عليك  اأم�سك  ل��ه:  فيقول  يطلقها،  اأن 

وتبنى  �سائدة يف اجلاهلية،  التي كانت  التبني  ليبطل اهلل عز وجل عادة 

 .
)1(

] زيًدا يف اإطارها الر�سول 

بيًتا يلي بيت فاطمة  ] وبنى لها  وبعد انق�ساء العدة، تزوجها الر�سول 

 .
)2(

ر�سي اهلل عنها، والذي كان بجوار بيت اأم �سلمة

ومن املهم الإ�سارة اإىل ما رواه ابن كثري يف ذكر نزول احلجاب �سبيحة 

الرقا�ص، حدثنا  اهلل  عبد  بن  »حدثنا حممد  البخاري:  عر�سها من حديث 

قال:  بن مالك،  اأن�ص  اأبو جماز عن  اأبي، حدثنا  �سمعت  �سليمان  بن  معتمر 

وجل�سوا  فطعموا  القوم،  دع��ا  جح�ص  بنت  زينب   [ اهلل  ر�سول  ت��زوج  ملا 

يتحدثون، فاإذا هو يتهياأ للقيام فلم يقوموا، فلما راأى ذلك قام، فلما قام من 

اإنهم  ] ليدخل، فاإذا القوم جلو�ص، ثم  قام وقعد ثالثة نفر، وجاء النبي 

فجاء  انطلقوا،  قد  اأنهم   [ النبي  فاأخربت  فجئت  فانطلقوا،  قاموا 

اهلل  فاأنزل  وبينه،  بيني  احلجاب  فاألقي  اأدخ��ل،  فذهبت  دخ��ل،  حتى 

.
)3(

تعاىل: {گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ } الآية

وتت�سمن الروايات التي تتحدث عن هذا احلدث اإ�سارات مهمة اإىل التكوين 

املعماري لبيت زينب، ومنها ما رواه اأن�ص قال: »اأعر�ص ر�سول اهلل ] ببع�ص 

ن�سائه، ف�سنعت اأم �سليم حي�ًسا ثم خطته يف تور فقالت: اذهب اإىل ر�سول 

اهلل ] واأخربه اأن هذا منا له قليل، قال اأن�ص: والنا�ص يومئذ يف جهد، فجئت 

به، فقلت: يا ر�سول اهلل، بعثت بهذا اأم �سليم اإليك، وهي تقرئك ال�سالم، 

وتقول: اإن هذا منا قليل، فنظر اإليه، ثم قال: �سعه يف ناحية من البيت، 

الطربي: تاريخ الطربي، ج213/3؛ ابن كثري: البداية، ج143/4. 
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عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 35.
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ابن كثري: البداية، ج147/4. 
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لقيت  ومن  قال:  كثرًيا،  رجاًل  ف�سمى  وفالًنا،  فالًنا  فادع  اذهب  قال:  ثم 

من امل�سلمني، فدعوت من قال يل، ومن لقيت من امل�سلمني، فجئت والبيت 

وال�سفة واحلجرة مالء بالنا�ص، فقلت: يا اأبا عثمان، مِلَ كانوا؟ قالوا: كانوا 

فو�سع  اإليه  به  ]: جئ، فجئت  ر�سول اهلل  فقال  اأن�ص:  قال  ثلثمائة.  زهاء 

يده عليه ودعا، وقال: ما �ساء اهلل، ليتحلق ع�سرة ع�سرة وي�سموا، ولياأكل كل 

اإن�سان مما يليه، فجعلوا ي�سمعون وياأكلون حتى اأكلوا كلهم، فقال يل ر�سول 

اهلل ]: ارفعه، قال: فجئت فاأخذت التور، فنظرت فيه فال اأدري اأهو حني 

و�سعته اأكر اأم حني رفعته، قال: وتخلف رجال يتحدثون يف بيت ر�سول اهلل 

احلديث،  فاأطالوا  احلائط،  اإىل  وجهها  مولية   [ اهلل  ر�سول  وزوج   ،[
ذلك  كان  علموا  ولو  حياًء،  النا�ص  اأ�سد  وكان   ،[ اهلل  ر�سول  على  ف�سقوا 

عليهم عزيًزا، فقام ر�سول اهلل ] ف�سلم على ُحَجره وعلى ن�سائه، فلما راأوه 

قد جاء ظنوا اأنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء ر�سول اهلل 

] حتى اأرخوا ال�سرت، ودخل البيت، واأنا يف احلجرة، فمكث ر�سول اهلل ] 
گ  ڳ   الآية {  يقراأ  القراآن فخرج وهو  واأنزل اهلل  ي�سرًيا،  بيته  يف 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   
ۓ     ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ  
ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ائائ  ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
فقراأهن  اأن�ص:  ق��ال   .{ جئ  ی   ی   ی   ی   ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ  
والرتمذي  م�سلم  رواه  وقد  عهًدا.  بهن  النا�ص  اأحدث  واأنا  النا�ص  قبل  عليَّ 

.
)1(

والن�سائي

يوثق  ف��اإن��ه  احل��ج��اب،  ع��ن  يتحدث  اأن��ه  اإىل  بالإ�سافة  احل��دي��ث،  وه��ذا 

البيت  يف  املتمثلة  جح�ص  بنت  زينب  ببيت  كانت  التي  املعمارية  للوحدات 

ابن كثري: البداية، ج148/4- 149.
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اأن البيت كان يت�سع لع�سرة يتحلقون  اأنه ي�سري اإىل  واحلجرة وال�سفة، كما 

حول التور لالأكل، وهو ما ي�سري �سمًنا اإىل قيا�ص عر�ص البيت الذي يت�سع 

حللقه م�ستديرة ت�سم ع�سرة اأ�سخا�ص، كما اأنه ي�سري اإىل اأن زوجته زينب 

كانت بذات البيت، ووجهها اإىل حائط وهو ما ي�سري اإىل عمق البيت الذي 

يت�سع بجانب احللقة التي ت�سم ع�سرة لي�سمل املو�سع الذي كانت جتل�ص به 

 .
)1(

ال�سيدة زينب مولية وجهها اإىل حائطه

وعا�ست زينب بنت جح�ص [ بعد وفاة النبي، وتوفيت يف خالفة عمر 

بلغت  وقد  بالبقيع،  ودفنت  الهجرة،  من  ع�سرين  �سنة   ] اخلطاب  بن 

، وكان زواجه 
)2(

واأر�ساها �سنة ر�سي اهلل عنها  العمر ثالًثا وخم�سني  من 

بها �سنة 5ه. 

ال�سيدة جويرية بنت احلارث ر�سي اهلل عنها: 

هي جويرية بنت احلارث بن اأبي �سرار بن حبيب �سيد قومه بني امل�سطلق، 

وقعت اأ�سرية يف غزوة بني امل�سطلق، وكانت قبل ر�سول اهلل ] عند مالك بن 

�سفوان، ومل تلد له �سيًئا، فكان �سفيه ر�سول اهلل ] يوم املري�سيع، فاأعتقها 

 .
)3(

وتزوجها، و�ساألت ر�سول اهلل ] عتق ما يف يده من قومها فاأعتقهم

وقد   .
)4(

جح�ص بنت  زينب  ال�سيدة  بيت  بعد  بيًتا   [ الر�سول  لها  بنى 

. وعا�ست 
)5(

اأ�سار حممد بن اإ�سحاق اإىل اأن حجرتها كانت اآخر احلجرات

للهجرة، ودفنت  �سنة �ست وخم�سني  توفيت  ] حتى  وفاة ر�سول اهلل  بعد 

�سنعود لذكر التفا�سيل املعمارية للبيت يف الدرا�سة املعمارية. 
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ابن كثري: البداية، ج114/7؛ عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 37. 
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الطربي: ج213/2؛ ابن كثري: البداية، ج159/4؛ عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 8-7. 
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عبد احلكيم )من�سور(: بيوت الر�سول ] حول امل�سجد النبوي، �ص 38. 
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 .
)1(

يف البقيع مع اأمهات املوؤمنني ر�سي اهلل عنهن اأجمعني

ال�سيدة اأم حبيبة رملة بنت اأبي �سفيان �سخر بن حرب ر�سي �هلل عنها: 

اأ�سلمت مبكة وهاجرت مع زوجها عبيد اهلل بن جح�ص اإىل احلب�سة، لكن 

زوجها ارتد يف احلب�سة، وحاول اأن يفتنها يف دينها، ولكنها �سمدت و�سربت 

وفارقته. وملا علم ر�سول اهلل ] اأنها باحلب�سة، وكان قد هاجر اإىل املدينة 

اأر�سل اإىل ملك احلب�سة النجا�سي كي يزوجها له. فكان �سداقها اأربعة اآلف 

، وهو اأكر �سداق لزوجات النبي، وعادت من احلب�سة اإىل املدينة 
)2(

درهم

 .
)3(

يوم فتح ح�سون خيرب �سنة 7ه

وبنى لها الر�سول ] بيًتا كان على الأرجح يف اجلهة ال�سرقية من امل�سجد 

] حتى  النبي  وفاة  بعد  وعا�ست   .
)4(

الأغ���وات دكة  بجوار  الذي  املكان  يف 

. وهناك من يذكر 
)5(

توفيت �سنة اأربع واأربعني من الهجرة، ودفنت بالبقيع

اأنه كانت لها دار اأخرى ملًكا لها �سمايل امل�سجد، دخلت يف امل�سجد يف تو�سعة 

 .
)6(

اخلليفة املهدي �سنة 165ه

ال�سيدة �سفية بنت حيي ر�سي �هلل عنها: 

هي بنت حيي بن اأخطب زعيم اليهود، الذي هزمه الر�سول ] يوم خيرب، 

ووقعت �سفية ابنته اأ�سرية، وكانت من ن�سيب ر�سول اهلل ]، فخريها بني 

اأن يعتقها اأو يتزوجها، فاختارت ر�سول اهلل ]، فاأ�سلمت وتزوجت يف ال�سنة 

 .
)7(

ال�سابعة من الهجرة

عبد احلكيم: بيوت الر�سول، �ص 39. 
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عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 39.
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عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 341. 
 
-4

ابن كثري: البداية، ج31/8.
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عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 41. 
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وبنى لها الر�سول ] بيًتا يف اجلهة ال�سرقية من امل�سجد مع حجرات اأمهات 

املوؤمنني، وقد حدد اأحد الباحثني مو�سعه يف اجلهة يف ال�سمال ال�سرقي من 

امل�سجد بجوار حجرات جويرية واأم حبيبة ر�سي اهلل عنهن اأجمعني. 

 .
)1(

الهجرة من  خم�سني  �سنة  توفيت  اأن  اإىل   [ النبي  وفاة  بعد  عا�ست 

ودفنت بالبقيع، وا�سرتى معاوية بيتها من اأوليائها مبكة مبائة واألف وثمانني 

 .
)2(

درهًما، وموقعه بعد التو�سعة قرب ما يعرف بدكة الأغوات

ال�سيدة ميمونة بنت احلارث ر�سي اهلل عنها: 

هي ميمونة بنت احلارث بن خرن بن بجري بن الهزم بن رويبة بن عبد 

اهلل بن هالل، وتزوجت قبل الر�سول ] عمري بن عمرو، ومل تلد له �سيًئا. 

العبا�ص بن  اإياه  الق�ساء. وزوجها   يف عمرة 
)3(

] ب�سرف الر�سول  تزوجها 

التي  وهي  درهم.  اأربعمائة  واأ�سدقها   [ الر�سول  فتزوجها  املطلب،  عبد 

.
)4(

نزلت فيها الآية الكرمية { ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ }

تزوجها الر�سول ] وهي حمرم، وبنى بها وهو حالل، وهناك من يروي 

 .
)5(

اأنه تزوجها وبنى بها وهو حالل

اجلهة  بيًتا  لها  وبنى  ميمونة،   [ الر�سول  ف�سماها  »ب��رة«  ا�سمها  وكان 

وهناك  توفيت،  حتى   [ اهلل  ر�سول  بعد  وعا�ست  امل�سجد.  من  ال�سرقية 

من  �ستني  �سنة  توفيت  اأنها  يذكر  من  فهناك  وفاتها،  تاريخ  يف  اختالف 

عبد  الهجرة.  من  �ست  �سنة  اأ�سلمت  اأنها  الطربي  ويذكر  ج213/2.  الطربي،  تاريخ  الطربي: 
 
-1

احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 42- 43.

ابن كثري: البداية، ج50/8؛ عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 43. 
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�سرف: حارة مبكة. عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 44. 
 
-3

�سورة الأحزاب، من الآية )50(.
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اأن هناك  . كما 
)1(

توفيت �سنة ثالث و�ستني اأنها  راأي يرى  الهجرة، وهناك 

. وكانت قد اأو�ست قبل 
)2(

اإنها توفيت �سنة اإحدى وخم�سني راأي ثالث يقول 

 .
)3(

وفاتها اأن تدفن ب�سرف، ونفذت و�سيتها

موا�سع بيوت زوجات النبي ]: 

امل�سادر  من  كثري  اهتمام   [ النبي  زوج��ات  بيوت  موا�سع  حتديد  نال 

عدم  يف  كثرية  عوامل  وتداخلت  احلديثة،  الآثارية  والدرا�سات  التاريخية 

اأن  اأهمها  من  البيوت،  ه��ذه  ملوا�سع  ودقيق  وا�سح  حتديد  اإىل  الو�سول 

الروايات واإن كانت جتمع اإىل حد كبري على اإن�سائها يف اجلهة ال�سرقية من 

�سواء  فاإنها مل حتدد مو�سع كل منها حتديًدا دقيًقا،   ،[ الر�سول  م�سجد 

من ناحية حتديد وجودها، وعالقة التجاور بينها، وكذلك موا�سعها بالن�سبة 

للم�سجد. ويبدو اأن م�سكلة اختالف بع�ص الروايات يف حتديد مو�سع بيوت 

النبي عن الراأي الغالب لهذه الروايات، تعود اإىل اأن الدور مل تكن موا�سعها 

يف  الروايات  هذه  بح�سب  بع�سها  كان  ولكن  ال�سرقية،  اجلهة  على  قا�سرة 

و�سف  غمو�ص  اإىل  راجعة  تكون  قد  اجلنوبية،  واجلهة  ال�سمالية  اجلهة 

اأحدهما جنوبي  امتدادان  لها  املثال  �سبيل  ال�سرقية على  اجلهات، فاجلهة 

اإطار  يف  اجلهة  هذه  يف  البيوت  الوا�سف  ي�سف  وعندما  �سمايل،  والآخ��ر 

هذين المتدادين يتجه الفهم اإىل اأن حتديد الجتاه ي�سمل جهات ال�سمال 

التداخل يف حتديد  هذا  اأ�سباب  من  اأن  كما  امل�سجد،  من  والغرب  وال�سرق 

. وا�ستخدام كلمة يف جهة 
)4(

الجتاه اتخاذ عن�سر معماري كاملنرب اأو القبلة

املنرب اأو خلف القبلة قد يبدو منه تعار�ص بالرغم من اأن �سياق الو�سف يعني 

اجتاًها واحًدا، وكلمة يلي التي تعني اجلهة »املقابلة«، لذلك فاإنه من املهم 

ابن كثري: البداية، ج233/4. 
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عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 45. 
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الإ�سارة اإىل اأن بع�ص زوجات النبي كان لهن دور يف املدينة غري بيوتهن التي 

. وقد ر�سدت 
بناها لهن الر�سول ] بجوار امل�سجد بعد وفاة النبي ])1(

الروايات، يف حدوث خلط  تناقل  امل�سادر هذه احلالت مما ت�سبب، مع 

بينها.  تداخل  اأو 

وتعترب رواية ابن النجار، رغم اخت�سارها، من اأو�سح الروايات يف حتديد 

مو�سع بيوت زوجات النبي؛ حيث ذكر اأنه »ملا بنى ر�سول اهلل ] م�سجده بنى 

بيتني لزوجته عائ�سة و�سودة ر�سي اهلل عنهما، على نعت بناء امل�سجد من لنب 

وجريد النخل، وكان لبيت عائ�سة م�سراع واحد من عرعر اأو �ساج، وملا تزوج 

اأبيات، وهي ما بني بيت  ] ن�ساءه بنى لهن حجًرا، وهي ت�سعة  ر�سول اهلل 

. وكلمة »يلي« يف 
)2(

عائ�سة ر�سي اهلل عنها اإىل الباب الذي يلي باب النبي«

. اأي 
)3(

اإطار ال�سياق كما ف�سرها ال�سمهودي تعني الباب املقابل لباب النبي

اأن الباب الذي يعنيه هنا هو الباب الذي يف اجلدار ال�سرقي، وهذه الرواية 

بتحديدها عدد الأبواب »ت�سعة« وحتديد بدايتها ببيت عائ�سة، وحتديد بيتها 

بالباب الذي يف طرف اجلدار ال�سرقي حتديًدا وا�سًحا ملوا�سع البيوت، 

الدرا�سة  رجحته  كما   ،
)4(

ال��رواي��ات غالب  اإليه  مالت  ال��ذي  التحديد  وه��و 

امليدانية يف اإطار ما بقي من اآثار، وما ذكرته امل�سادر عن مراحل تو�سعات 

 .
م�سجد الر�سول ])5(

وقد عر�ص ال�سمهودي للروايات التي حتدد موا�سع بيوت زوجات النبي، 

ورجح اجتاه معظمها اإىل اأن بيوت زوجات النبي كانت يف اجلهة ال�سرقية من 

امل�سجد، فيقول: »ويرجح ما قررناه ما رواه ابن اجلوزي يف �سرف امل�سطفى 

ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج465/1. 
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ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 73؛ ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 72- 73. 
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اأين كانت منازل  اأبي الرجال:  ب�سند حممد بن عمر قال: �ساألت مالك بن 

اأزواج النبي ]، فاأخربين عن اأبيه عن اأمه اأنها كانت كلها يف ال�سق الأي�سر، 

 .
)1(

اإذا قمت اإىل ال�سالة اإىل وجه الإمام يف وجه املنرب هذا اأبعدها«

واإذا كان الإجماع على اأن بيوت زوجات النبي ] كانت يف اجلهة ال�سرقية 

من م�سجده ]، فاإن هناك ت�ساوؤًل مهًما يفر�ص نف�سه، وهو هل كل البيوت 

�سارعة  اأبوابها  تفتح  حجراتها  وكانت  ال�سرقي،  للجدار  مال�سقة  كانت 

للبيوت  الآخر كان جماوًرا  وبع�سها  كان كذلك،  بع�سها  اأن  اأم  امل�سجد،  يف 

املال�سقة للم�سجد من اجلهة ال�سرقية، خا�سة واأن ما ورد من حتديد ملوا�سع 

بع�ص الدور يفرت�ص الت�سور الثاين؟ 

الإجابة على هذا الت�ساوؤل تتطلب مناق�سة عدة اأمور، من اأهمها: 

يغلب  النبي  زوجات  بيوت  موا�سع  حتديد  عن  حتدثت  التي  الروايات  اإن 

اأن هذا احلديث ل ي�سع يف العتبار  التف�سيل، كما  التعميم ل  عليها �سمة 

النبي  زواج  بتواريخ  ارتبط  الذي  الدور،  اإن�ساء  لتتابع  الزمني  البعد  اأحياًنا 

] من زوجاته، والتي امتدت من �سنة 1ه اإىل �سنة 7ه. كذلك ل ت�سع كثرًيا 
اأمر  وهو  الدور،  هذه  لإن�ساء  املتاح  املو�سع  اعتبارها  الروايات يف  هذه  من 

ا. وبالرغم من ذلك فاإن بع�ص امل�سادر املدققة اأملحت اإىل بع�ص  مهم اأي�سً

التفا�سيل التي ميكن اأن ت�ساعد يف الإجابة على الت�ساوؤل املثار. 

اأبيات  ت�سعة  بنى   [ اأنه  يبلغنا  مل  الذهبي:  اهلل  عبد  اأبو  احلافظ  قال 

حني بنى امل�سجد، ول اأح�سبه فعل ذلك، اإمنا كان يريد بيًتا حينئذ ل�سودة 

�سنة  �سوال  يف  بعائ�سة  بنى  حتى  اآخر  بيت  اإىل  يحتج  مل  ثم  املوؤمنني،  اأم 

الرواية  وهذه   .
)2(

اأعلم« واهلل  اأوقات خمتلفة،  بناها يف   [ وكان  اثنتني، 

تو�سح التتابع الزمني يف الإن�ساء. 

ال�سمهودي: وفاء الوفا، ج459/1. 
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النبي  اأزواج  بيوت  راأيت  الهذيل قال:  وروى رزين عن عبد اهلل بن يزيد 

اأهاًل نزل له حارثة   [ اأحدث ر�سول اهلل  امل�سجد وحوله، وكلما  ] قرب 
وهذه   .

)1(

واأزواج���ه«  [ اهلل  لر�سول  كلها  منازله  �سارت  منزله، حتى  عن 

ت�سدق  فاإنها  البيوت،  اإن�ساء  لتتابع  توثق  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  الرواية 

ال�سرقية من  التي تقع يف اجلهة  البيوت كانت يف منازل حارثة،  اأن  على 

يع�سد الراأي ال�سائد باأن البيوت كلها يف اجلهة ال�سرقية  ما  وهو  امل�سجد، 

من امل�سجد. 

الإن�ساء،  يف  الزمني  التتابع  اإىل  ت�سري  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  الرواية  وهذه 

املوا�سع كانت  واأن هذه  الدور،  اأن�سئت عليها  التي  املوا�سع  اإىل  فاإنها ت�سري 

قرب امل�سجد وحوله، مبعنى اأن بع�سها كان جماوًرا للم�سجد، وبع�سها كان 

قريًبا منه. كما اأن هذه الرواية لها اأهمية اأخرى؛ حيث ت�سري اإىل اأن ملكية 

الأر�ص التي اأن�سئت عليها الدور كانت حلارثة، واأنه كلما احتاج ر�سول اهلل 

] مل�ساحة ين�سئ عليها بيًتا جديًدا، كان حارثة ينزل له عنها من منازله، 
ال�سمهودي  وي�سري   .

)2(

واأزواج���ه  [ اهلل  لر�سول  كلها  منازله  �سارت  حتى 

اإىل اأن كلمة »منازله« ل تعني اأن الأر�ص كان بها بناء، ولكن الدللة تن�سب 

عليها  الر�سول  بناء  بدللة  البناء،  من  خالية  ا  اأر�سً كانت  اأنها  املنزل  على 

. وي�سهد بذلك قوله: »وظاهره اأنه كلما اأحدث زوجة اأحدث لها بناء 
)3(

بيوته

حجرة، فيحتمل ما هنا اأن حارثة كان ينزل عن موا�سع امل�ساكن، وكان ] 

 .
)4(

يبنيها«

ترتبط  معمارية  تفا�سيل  تذكر  التي  املهمة  ال��رواي��ات  بع�ص  وردت  وقد 

باملو�سع الذي اأن�سئ فيه هذا البيت اأو ذاك، كما اأن بيت ال�سيدة عائ�سة الذي 

ال�سمهودي: وفاء، ج462/1.
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دفن فيه الر�سول ] ما زال مو�سعه حمدًدا حتديًدا وا�سًحا، وكذلك بيت 

اأن نتخذ منهما موؤ�سًرا مو�سوعًيا ل خالف  ال�سيدة فاطمة، ومن ثم ميكن 

عليه يف حتديد مالمح مهمة عن موا�سع الدور. 

وامل�سجد  البيوت  بني  املبا�سر  باجلوار  تتعلق  التي  املهمة  الروايات  ومن 

�سارعة يف  اأبوابها  »كانت  النبي  زوجات  بيوت  اأن  من  النجار  ابن  ذكره  ما 

. كما اأن بع�ص اآي القراآن الكرمي ت�سري اإىل جماورة حجرات بيوت 
)1(

امل�سجد«

النبي للم�سج�د، كما جاء يف الآي�ة الكرمي�ة: { ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  

مالك  ذكرها  التي  الرواية  ومنها   .
)2(

ۆئ} ۆئ   ۇئ   ۇئ  
الذي قال: »كان امل�سجد ي�سيق عن اأهله، وحجر اأزواج النبي ] لي�ست من 

 .
)3(

امل�سجد، ولكن اأبوابها �سارعة يف امل�سجد«

وهي روايات ت�سري اإىل اأن حجرات زوجات النبي كوحدات معمارية �سمن 

بيوت زوجاته كانت جماورة للم�سجد، وهذه احلجرات كانت مبثابة الوحدات 

التي  املغلقة،  املعمارية  الوحدات  متثل  التي  البيوت  تتقدم  التي  املعمارية 

ت�ستخدم يف الأغرا�ص احلياتية غري ال�ستقبال؛ كالنوم واملعي�سة. ويالحظ 

وعنا�سره  بوحداته  كله  املبنى  يعني  كان  الروايات  »بيوت« يف هذه  لفظ  اأن 

كلها،  احلجرات  يعني  اجلمع  ب�سيغة  احلجرات  لفظ  واأن  كلها،  املعمارية 

وميكن اأن يعني بع�سها، فاجلمع يف العربية ثالثة فاأكر، كما اأن لفظ اأبوابها 

ينطبق عليه ما ينطبق على لفظ احلجرات والبيوت. 

وقد وردت روايات كثرية تف�سل بيت ال�سيدة عائ�سة الذي دفن فيه ر�سول 

اهلل ] بعد وفاته، كما دفن فيه معه �ساحباه اأبو بكر وعمر، وحوفظ على 

قرب النبي و�ساحبيه، ومن ثم فاإن بيت عائ�سة حتديًدا ل خالف على مو�سعه، 

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 73. 
 
-1

�سورة احلجرات، الآية )4(. 
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الروايات  من  وهناك  مبا�سرة.  ال�سرقية  الناحية  من  للم�سجد  وجماورته 

ما يوؤكد وجود باب يربط بينه وبني امل�سجد يف ال�سلع ال�سرقي، وهو ما يعني 

اأن اجلدار الغربي لبيت ال�سيدة عائ�سة هو ذاته اجلدار ال�سرقي للم�سجد، 

اأي اأنه كان جداًرا م�سرتًكا. 

يوؤكد  الروايات ما  ]، يوجد من  الر�سول  الواقع املعماري لقرب  وبجانب 

هذا اجلوار املبا�سر والرتباط املعماري من حيث ا�سرتاك بيتها يف البناء مع 

جدار امل�سجد ال�سرقي. ويذكر ال�سمهودي ما يدلل على ذلك: قال ابن زبالة 

] كان يعتكف يف امل�سجد  عقده ما قدمناه عنه، واحتجوا باأن ر�سول اهلل 

يف مو�سع جمل�ص بني عبد الرحمن بن عبد احلارث، واأن عائ�سة ر�سي اهلل 

 .
)1(

عنها كانت ترجل راأ�سه، وهو معتكف يف امل�سجد، وهي يف بيتها«

ويذكر ابن النجار قول عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »كان ر�سول اهلل ] اإذا 

 .
)2(

اعتكف يدين راأ�سه فاأرجله، وكان ل يدخل البيت اإل حلاجة الإن�سان«

ويف حديث ابن حزم عن املحراب حديث اأن�ص بن مالك: »اأن امل�سلمني بينا 

يفجاأهم  بهم، مل  ي�سلي  بكر  واأبو  الثنني،  يوم  من  الفجر  هم يف �سالة 

وهم  اإليهم،  فنظر  عائ�سة،  حجرة  �سجف  ك�سف  قد   ،[ اهلل  ر�سول  اإل 

�سفوف يف ال�سالة، ثم تب�سم، فنك�ص اأبو بكر على عقبيه لي�سل ال�سف، 

وظن اأن ر�سول اهلل ] يريد اأن يخرج اإىل ال�سالة، وهم امل�سلمون اأن يفتنوا 

اأن  بيده   [ ر�سول اهلل  اإليهم  فاأ�سار   ،[ بر�سول اهلل  فرًحا  يف �سالتهم، 

 .
)3(

اأمتوا �سالتكم، ثم دخل احلجرة واأرخى ال�سرت«

تو�سعة  ملراحل  احلقلية  الدرا�سة  اإىل  بالإ�سافة  ال��رواي��ات،  هذه  وتقطع 

امل�سجد، اأن بيت ال�سيدة عائ�سة كان جماوًرا للم�سجد من اجلهة ال�سرقية، 

ال�سمهودي: وفاء، ج351/1. 
 
-1

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 74. 
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وكان له باب ي�سل ما بينه وبني امل�سجد، اأي اأن بابه كان �سارًعا يف امل�سجد 

بلفظ الروايات. 

بيت ال�سيدة �سودة ر�سي اهلل عنها: 

روايات  هناك  ولكن  �سودة،  ال�سيدة  بيت  ملو�سع  مف�سلة  رواي��ات  ترد  مل 

اإطار  يف  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  ال�سيدة  بيت  ومو�سع  مو�سعه  بني  ربطت 

ابن �سعد  به  الروايات ما قال  ال�سيدة عائ�سة، ومن هذه  احلديث عن بيت 

و�سقفها  باللنب  بيوًتا  امل�سجد  بجانب  بنى   [ الر�سول  اأن  اإىل  اأ�سار  الذي 

الذي  البيت  يف  بعائ�سة  بنى  البناء  من  فرغ  فلما  واجلريد،  النخل  بجذوع 

يليه  الذي  الآخ��ر  البيت  زمعة يف  بنت  �سودة  وجعل  امل�سجد،  �سارع يف  بابه 

 [ الر�سول  اأن  الرواية  . ويفهم من هذه 
)1(

اآل عثمان الباب الذي يلي  اإىل 

بنى بيتني اأحدهما كان له باب �سارع على امل�سجد جعل فيه ال�سيدة عائ�سة، 

وجعل �سودة يف البيت الذي يلي بيت عائ�سة، اأي يف اجلهة املقابلة من بيت 

ال�سيدة عائ�سة، يف اإطار دللة كلمة »يلي«، التي وردت بهذا املعنى يف كثري 

من الروايات. ويوؤكد ذلك ما ورد يف الرواية اأن البيت الذي خ�س�ص لعائ�سة 

بيت  بخ�سو�ص  اإىل ذلك  ي�سري  ما  يرد  ومل  امل�سجد،  �سارع يف  باب  له  كان 

�سودة؛ لأن بيت �سودة كان جماوًرا يف الغالب لبيت ال�سيدة عائ�سة من جهة 

ال�سرق، ويوؤكد ذلك بقية الو�سف الذي ورد فيه اأن بيت ال�سيدة عائ�سة يليه 

اإىل الباب الذي يلي »اآل عثمان«. 

ال�سيدة عائ�سة  بيتي  اإىل عالقة اجلوار بني  ت�سري  ثانية  وقد وردت رواية 

اأحد  ] يف  و�سودة، فقد روي عن ال�سيدة عائ�سة قولها: »وبنى ر�سول اهلل 

ال�سيدة حف�سة بجانب بيت عائ�سة  . وملا كان بيت 
)2(

التي جنبي« البيوت 

ال�سمالية،  اجلهة  من  بجانبه  فاطمة  ال�سيدة  وبيت  اجلنوبية،  اجلهة  من 

ابن �سعد )حممد بن منيع الب�سري(: الطبقات الكربى، بريوت، دار �سادر، د.ت، ج240/1.
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بيت  الغالب  يف  به  كان  الذي  ال�سرقي  اجلانب  هو  الثالث  اجلانب  فاإن 

 .
)1(

�سودة ال�سيدة 

بيت ال�سيدة فاطمة ر�سي اهلل عنها: 

بالإ�سافة اإىل الواقع احلايل لعمارة امل�سجد، وحتديد اجلهة ال�سمالية من 

فاطمة،  ال�سيدة  بيت  من  مهمة  تفا�سيل  اإىل  الروايات  ت�سري  الر�سول،  قرب 

الذي بناه الر�سول ] بجوار بيته ليبني على فاطمة فيه، وهو البيت الذي 

 .
)2(

عا�ست فيه فاطمة بجوار اأبيها الر�سول ]، ويقال اإنها دفنت فيه

اأ�سند عن عمر بن علي بن عمر بن علي بن احل�سني قال: كان بيت فاطمة 

. فخرج النبي ]، وكانت فيه كوة اإىل بيت عائ�سة ر�سي 
)3(

يف مو�سع الزور

اهلل عنها، فكان ر�سول اهلل ] اإذا قام اإىل املخرج اطلع من الكوة اإىل فاطمة 

فعلم خربهم، واأن فاطمة ر�سي اهلل عنها قالت لعلي: اإن ابنيَّ اأم�سيا عليلني، 

فلو نظرت لنا اأدًما ن�ست�سبح به فخرج اإىل ال�سوق، فا�سرتى لهم اأدًما، وجاء 

به اإىل فاطمة فا�ست�سبحت فدخلت عائ�سة املخرج يف جوف الليل، فاأب�سرت 

فاطمة  �ساألت  اأ�سبحوا  فلما  بينهما،  وقع  كالًما  وذكرت  عندهم،  امل�سباح 

 .
النبي ] اأن ي�سد الكوة، ف�سدها ])4(

ال�سيدة  بيت  اأن  يف  تتمثل  مهمة  معمارية  موؤ�سرات  الرواية  هذه  وتعطي 

تذكر  كما  ال�سمالية،  الناحية  من  عائ�سة  ال�سيدة  بيت  بجوار  كان  فاطمة 

اأنه كان هناك خمرج بني البيتني، واأنه كان بجدار بيت ال�سيدة فاطمة يف 

اجلدار اجلنوبي للمخرج كوة ي�ستطيع من يخرج اإىل املخرج من بيت ال�سيدة 

�سنعود لتحديد موا�سع بيتي ال�سيدة حف�سة وال�سيدة فاطمة ر�سي اهلل عنهما. راجع ذلك. انظر: 
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�سكل رقم )12(.

ال�سمهودي: وفاء، ج469/1.
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عائ�سة اأن يرى منها، داخل البيت ال�سيدة فاطمة، واأن هذه الكوة �سدت بناًء 

على طلب ال�سيدة فاطمة. 

ويروي ال�سمهودي رواية اأخرى تت�سمن موؤ�سرات معمارية عن بيت ال�سيدة 

بيت  اأن  اأبيه  عن  اهلل  عبد  بن  عي�سى  بن  يحيى  اأ�سند  اأن��ه  فيذكر  فاطمة، 

فاطمة ر�سي اهلل عنها يف الزور الذي يف القرب بينه وبني بيت النبي )بيت 

توؤدي  البيت  يف  كوة  اأو  �سغري  باب  واخلوخة   .
)1(

»خوخة« عائ�سة(  ال�سيدة 

. ويف �سوء هذا ال�سياق ميكن اأن تكون اخلوخة هي الكوة التي 
)2(

اإليه ال�سوء

�سبقت الإ�سارة اإليها. 

وي�ستطرد ال�سمهودي فيذكر: اأ�سند يحيى عقب ذلك حديث عائ�سة: »قلت: 

يا ر�سول اهلل، ندخل كنيفك، فال نرى �سيًئا من الأذى، فقال: الأر�ص تبلع 

ما يخرج من الأنبياء من الأذى، فال يرى منه �سيًئا«. فاأ�سعر �سنيع يحيى 

اأن املراد من املخرج مو�سع الكنيف، واأفهم من ذلك اأن املخرج املذكور كان 

خلف حجرة عائ�سة ر�سي اهلل عنها بينها وبني بيت فاطمة ر�سي اهلل عنها، 

وذلك يقت�سي اأن يكون حمله الزور، اأي املزور �سبه املثلث يف بناء عمر بن 

عبد العزيز جهة ال�سام، وي�سهد بذلك ما اأ�سنده يحيى عن م�سلم عن ابن 

التي  الأ�سطوانة  اإىل   [ اهلل  ر�سول  بنت  فاطمة  بيت  عر�ص  اأن  مرمي  اأبي 

 .
)3(

خلف الأ�سطوانة املواجهة للزور، قال: وكان بابه يف املربعة اإىل القرب«

لبيت  وجواره  فاطمة  بيت  ملو�سع  التحديد  هذا  على  النجار  ابن  ويوؤكد 

اهلل  فر�ص  فاطمة  »قرب  اأن  ذكر  فقد  منه،  ال�سمالية  اجلهة  يف   [ النبي 

وبيتها  قلت:  امل�سجد،  العزيز يف  عبد  بن  عمر  اأدخله  الذي  بيتها  عليها يف 

ال�سمهودي: وفاء، ج466/1. واخلوخة فتحة بني �سغرية. 
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 .
)1(

اليوم مق�سورة، وفيه حمراب، وهو خلف حجرة النبي عليه ال�سالم«

ويعلق ال�سمهودي على ما ذكره ابن النجار بقوله »واملق�سورة« دائرة عليه 

خلف  ذكره  الذي  واملحراب  بيانه،  �سياأتي  كما  عائ�سة  حجرة  وعلى  اليوم 

حجرة عائ�سة من جهة الزور بينه وبني مو�سع تخرتق النا�ص، ول يدو�سونه 

باأرجلهم، يذكر اأنه مو�سع قرب فاطمة ر�سي اهلل عنها. كان فيما بني مربعه 

للزور،  املواجه  الأ�سطوان  اإىل  بها  عر�ص  واأن��ه  التهجد،  واأ�سطوانة  القرب 

من  الداخل  اإىل  باجلدار  الال�سق  املربعة  �سف  يف  ال��ذي  الأ�سطوان  وهو 

احلجرة ال�سريفة، وكان بع�سها يف حائطها ال�سامي، واأدخل كله يف العمارة 

اأدركناها، وخلفه الأ�سطوان التي انق�سى عندها زوايا الزور، وخلفها  التي 

الأ�سطوان الذي اإىل املحراب املذكور، في�سدق عليها ما تقدم يف كالم ابن 

�سبة نقاًل عن رواية اأبي غ�سان اأن علًيا [ عر�ص بفاطمة اإىل الأ�سطوان 

 .
)2(

الذي خلف الأ�سطوان املواجه للزور«

�سارعة  كانت  التي  الدور  اأبواب  �سد  عن  تتحدث  التي  الروايات  وتعر�ص 

اأن من بني هذه الأب��واب باب علي، وعندما وجه   [ يف م�سجد ر�سول اهلل 

الر�سول ] اإىل �سد هذه الأبواب فيما عدا باب اأبي بكر، اأ�سارت الروايات 

لهذه  التي عر�ست  الآراء  اإىل  ال�سمهودي  واأ�سار  ي�سد،  باب علي مل  اأن  اإىل 

الق�سية، وذكر اأن دار اأبي بكر كان لها بابان باب يفتح على امل�سجد، واآخر 

يفتح اإىل خارج الدار وخارج امل�سجد، وبالرغم من ذلك كان توجيه الر�سول 

بعدم �سد باب دار اأبي بكر خل�سو�سية اأبي بكر لدى ر�سول اهلل، ولكنه راأى 

�سد اأي باب اآخر لأي دار لأي �سحابي اآخر كانت تفتح على امل�سجد، وكان 

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 76؛ احلربي: املنا�سك، �ص 360، الذي ذكر رواية م�سندة 
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ت�سري اإىل دفن فاطمة ببيتها، قال: اأخربين يحيى بن ح�سن قال: حدثني اإ�سحاق بن مو�سى بن جعفر 

بن حممد قال: حدثني علي بن مو�سى عن اأبيه عن جده اأن علًيا دفن فاطمة ببيت ر�سول اهلل )يق�سد 
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لها باب اآخر غري الباب ال�سارع يف امل�سجد. وراأى بع�ص الرواة اأن باب علي 

ومن  امل�سجد،  يف  ال�سارع  الباب  غري  اآخر  باب  لبيته  يكن  مل  لأنه  ي�سد؛  مل 

. فعن ابن عبا�ص قال: اأمر ر�سول 
)1(

ثم كان اأحياًنا مير بامل�سجد وهو جنب

اأبواب  ب�سد  »اأمر  رواية:  باب علي، ويف  اإل  امل�سجد ف�سدت  باأبواب   [ اهلل 

امل�سجد غري باب علي، فكان يدخل امل�سجد وهو جنب، ولي�ص له طريق غريه«. 

اأخرجهما اأحمد والن�سائي ورجالهما ثقات. وعن جابر بن �سمرة قال: »اأمر 

ر�سول اهلل ] ب�سد الأبواب كلها غري باب علي، فرمبا مر فيه وهو جنب«. 

 .
)2(

اأخرجه الطرباين

خري   [ اهلل  ر�سول   :[ اهلل  ر�سول  زمن  يف  نقول  كنا  عمر،  ابن  وعن 

النا�ص، ثم اأبو بكر، ثم عمر، ولقد اأعطي علي بن اأبي طالب ثالث خ�سال، 

 [ لأن يكون يل واحدة منهن اأحب اإيلَّ من حمر النعم: زوجه ر�سول اهلل 

يوم  الراية  له  واأعطى  امل�سجد،  بابه يف  اإل  الأب��واب  و�سد  له،  وولدت  ابنته، 

 .
)3(

خيرب«. اأخرجه اأحمد، واإ�سناده ح�سن

واأخرج الن�سائي من طريق العالء بن عرار قال: قلت لبن عمر: اأخربين 

عن علي وعثمان، فذكر احلديث، وفيه، اأما علي فال ت�ساأل عنه اأحًدا، وانظر 

اإىل منزله من ر�سول اهلل ] قد �سد اأبوابنا يف امل�سجد واأقر بابه، ورجاله 

وي�ستطرد  وغ��ريه.  معني  بن  يحيى  وثقه  وق��د  العالء،  اإل  ال�سحيح  رج��ال 

الذي  املعماري  الدليل  هذا  توؤكد  عدة  اأخ��رى  اأحاديث  ذكر  يف  ال�سمهودي 

يفيد اأن باب بيت علي الذي هو بيت فاطمة مل ي�سد. وهو ما يعني اأن بيت 

فاطمة الذي �سكن فيه علي وبناه الر�سول ] لفاطمة وعلي عندما زوجهما، 

ال�سرقية  اجلهة  من  للم�سجد  مال�سًقا  كان  فاطمة،  على  علي  فيه  واأعر�ص 

ال�سمهودي، وفاء، ج471/1- 480.
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يف اجلهة ال�سمالية من بيت ال�سيدة عائ�سة، ومل يكن له باب اآخر غري هذا 

املخرج  تفتح على  كوة  وكان يف جداره اجلنوبي  امل�سجد.  ال�سارع يف  الباب 

ببيت ال�سيدة عائ�سة، و�سدها الر�سول ] بعد اأن طلبت فاطمة ر�سي اهلل 

عنها ذلك.

بيت ال�سيدة حف�سة ر�سي اهلل عنها:    

وردت بع�ص الروايات املهمة التي حتدد مو�سع بيت ال�سيدة حف�سة، ومن 

هذه الروايات ما ذكر ال�سمهودي يف كتابه الوفا مبا يجب حل�سرة امل�سطفى: 

»اأن بيت حف�سة ر�سي اهلل عنها كان مال�سًقا لبيت عائ�سة ر�سي اهلل عنها 

من جهة القبلة، قال ابن زبالة: وكان بينه وبني منزل عائ�سة ر�سي اهلل عنها 

طريق، وكانا يتهاديان الكالم وهما يف منزلهما من قرب ما بينهما، فاأدخل 

ا  بع�ص ما يحاذي امل�سجد يف جهة القبلة يف زيادة عمر [، ثم بع�سه اأي�سً

بيتك،  من  اأو�سع  نعطيك  فقال:  امل�سجد،  يف  زاد  ملا   ] عثمان  زي��ادة  يف 

وكانت  عمر،  بن  اهلل  عبد  دار  فاأعطوها  طريقك،  من  طريًقا  لك  وجنعل 

مربًدا، وجعلوا لها طريًقا اإىل امل�سجد، فلما كتب الوليد لعمر بن عبد العزيز 

 .
)1(

وهو عامله على املدينة فابتاع باقيها للم�سجد«

ويف�سل احلربي ما حدث لهذه الدار يف الع�سر الأموي يف تو�سعة الوليد 

)88- 91ه(؛ حيث يذكر: »حدثني �سالح بن حممد اأبو توبة قال: حدثني 

قال:  اأبيه،  عن  وردان  بن  جعفر  عن  اأبيه  عن  العزيز  عبد  بن  �سليمان 

من  حوله  ما  ا�سرتى  امل�سجد،  ببناء  العزيز  عبد  بن  عمر  الوليد  اأمر  »ملا 

امل�سرق واملغرب وال�سام، فلما خل�ص اإىل القبلة، قال له عبد اهلل بن عبد 

اهلل بن عمر: ل تبيع حف�سة، وقد كان النبي ] ي�سكن يف منزلها. فقال 

ال�سمهودي )علي بن عبد اهلل احل�سني ال�سمهودي(: الوفاء مبا يجب حل�سرة امل�سطفى، حتقيق: 
 
-1

والن�سر،  والرتجمة  للبحث  اليمامة  دار  املنورة،  املدينة  تاريخ  يف  ر�سائل  كتاب  �سمن  اجلابر،  حمد 

الريا�ص، 1972م، �ص 158- 159. 
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له عمر: ما اأنا بتارككم حتى اأدخلها يف امل�سجد، فلما كر الكالم قال عمر: 

اأنا اأجعل لكم خوخة يف امل�سجد، وبابا تدخلون منه واأعطيكم دار الرقيق، 

اجلدار  موا�سع  اإىل  املربعة  بني  وم��ا  امل�سرق  يلي  مما  امل�سجد  يف  وزاد 

ال�سام،  اإىل  الرحبة  يف  الروؤو�ص  مرهفات  اأ�ساطني  ع�سر  وهذه  اليوم«. 

ويف الغرب اأ�سطوانتان مما يلي دار مروان، واأدخل فيه حجر اأزواج النبي 

اإىل خوخة  نظر  امل�سجد حتى  الوليد حاًجا جعل يطوف يف  قدم  فما   ،[
 .

)1(

عمر، ف�ساأل عنها عمر، فاأخربه، فقال: �ساهيتم ملكان اخلوؤولة ...«

وت�سري روايتا ال�سمهودي واحلربي اإ�سارات معمارية وا�سحة تعني اأن بيت 

حف�سة كان جماوًرا لبيت عائ�سة من اجلهة اجلنوبية، وكان بينهما طريق 

�سيق؛ حيث »كانا يتهاديان الكالم وهما يف منزلهما من قرب ما بينهما«. 

كما ت�سري الروايتان اإىل اأن زيادة عمر بن اخلطاب جهة القبلة، وكذلك 

زيادة عثمان بن عفان يف تو�سعتهما يف اجتاه اجلنوب احتاجت اإىل م�ساحة 

من هذا البيت، ومت ذلك وهو ما يعني اأن هذا البيت كانت بع�ص م�ساحته 

ر�سول  عهد  يف  للم�سجد  اجلنوبي  اجلدار  من  ال�سرقي  الطرف  جنوب  يف 

بقية  ا�سرتى  اأن  بعد  امل�ساجد  بع�ص  اأدخلت  الوليد  تو�سعة  ويف   .[ اهلل 

البيت عمر بن عبد العزيز الذي ا�سرتى بقية امل�ساجد لإدخالها يف عمارة 

امل�سجد، ب�سرط اأن يعطى لهما بديل، واأن يجعل للمو�سع البديل خوخة يف 

عندما  اخلوخة  تلك  على  الوليد  تعليق  بدللة  تنفيذه  مت  ما  وهو  امل�سجد، 

زار امل�سجد. �سكل )12(. 

يوؤذن من  الر�سول بالًل كان  اأن موؤذن  بالأذان  املتعلقة  الروايات  وذكرت 

اأعلى �سطح دار حف�سة املجاورة للم�سجد، فقد ذكر ابن النجار رواية نافع 

بن عمر قال: قال بالل كان يوؤذن على منارة يف دار حف�سة بنت عمر، التي 

خارجة  وكانت  فيها،  اأقتاب  على  يرقى  وكان  قال:  امل�سجد،  تلي  كانت 

احلربي: املنا�سك، �ص 367. 
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. وهذه الرواية 
)1(

من م�سجد ر�سول اهلل ]، ومل تكن فيه ولي�ست فيه اليوم«

توؤكد الإ�سارات املعمارية التي وردت فيما �سبق من روايات وبخا�سة ما جاء 

فيها عن املو�سع، و�سف باأنه »كان يلي امل�سجد، و»خارج عنه«، وهو بالفعل 

كذلك. 

بيت ال�سيدة اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها: 

املوؤمنني زينب بنت خزمية  اأم  الذي كان يخ�ص  �سلمة  اأم  ال�سيدة  بيت 

زينب،  بيت  اإىل  نقلها  �سلمة  اأم   [ الر�سول  وتزوج  توفيت  فلما  4ه(،  )ت 

ال�سرقي  اجلانب  يف  ك��ان  البيت  ه��ذا  اأن  اإىل  احلديثة  الدرا�سات  وت�سري 

للم�سجد، وكان قريًبا منه، ول اأدل على ذلك من حديث توبة بن اأبي لبابة 

اأم �سلمة كان قريًبا جًدا من امل�سجد، فقد  40ه تقريًبا( اأن بيت   -35 )ت 

قلت:  قالت:  �سلمة:  اأم  بيت  وهو يف   [ النبي  على  لبابة  اأبي  توبة  نزلت 

حجرتها،  باب  على  فقامت  �سئت«  اإن  بلى،  قال:  اهلل؟  ر�سول  يا  اأب�سره  األ 

 .
)2(

اأب�سر« لبابة،  اأب��ا  يا  فقالت:  احلجاب،  عليهن  ي�سرب  اأن  قبل  وذل��ك 

. كما وردت يف اإحدى 
)3(

وهناك من يحدد مو�سعه �سرقي بيت ال�سيدة فاطمة

الروايات التي تتحدث عن دار �سفية ما ي�سري اإىل قرب مو�سع دار اأم �سلمة 

من امل�سجد. فقد ورد اأن ال�سيدة �سفية جاءت اإىل امل�سجد لتزور النبي ] 

تنقلب،  كادت  ثم  رم�سان،  الأواخ��ر من  الع�سر  امل�سجد يف  معتكف يف  وهو 

فقام معها ر�سول اهلل ] حتى اإذا بلغ قريًبا من باب امل�سجد عند باب اأم 

. وهو ما يعني اأن باب اأم �سلمة 
)4(

�سلمة زوج النبي ] مر بهما رجالن ...«

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 86. 
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جميل )حممد بن فار�ص(: بيوت النبي ] وحجراتها و�سفة معي�سته فيها بيت عائ�سة اأمنوذًجا، 
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مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات، الريا�ص، 2010م، �ص 17. عن ابن ه�سام، ج261/1، 262؛ 

ابن �سعد: الطبقات، ج94/8- 98.

عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 23. �سكل )11(.
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كان قريًبا من باب امل�سجد يف اجلدار ال�سرقي، وكان الذاهب اإىل بيت �سفية 

خارًجا من امل�سجد مير ببيت اأم �سلمة. 

بيت ال�سيدة �سفية بنت حيي ر�سي اهلل عنها: 

ال�سيدة �سفية بنت حيي  بيت  اأن  اإىل  ي�سري  ال�سمهودي حديًثا مهًما  ذكر 

مل يكن جماوًرا للم�سجد مبا�سرة، ولكنه كان بعيًدا اإىل حد ما عن امل�سجد. 

فقد روى البخاري يف �سحيحه حديث »كان ر�سول اهلل ] يف امل�سجد وعنده 

اأزواجه فرجعن، فقال ل�سفية بن حيي: ل تعجلي حتى اأن�سرف معك، وكان 

] معها .. احلديث«. ويف رواية له عن  اأ�سامة، فخرج النبي  بيتها يف دار 

ثم  فحدثته  لياًل،  اأزوره  فاأتيته  معتكًفا،   [ اهلل  ر�سول  كان  قالت:  �سفية 

قمت، فقام معي يقلبني، وكان م�سكنها يف دار اأ�سامة بن زيد، فمر رجالن 

من الأن�سار ... احلديث«. 

امل�سجد يف  ت��زوره، وهو معتكف يف   [ اأنها جاءت ر�سول اهلل  رواية  ويف 

 ،[ تنقلب، فقام معها ر�سول اهلل  الأواخ��ر من رم�سان، ثم قامت  الع�سر 

]، مر  اأم �سلمة زوج النبي  اإذا بلغ قريًبا من باب امل�سجد عند باب  حتى 

بهما رجالن من الأن�سار، احلديث«. ويعلق ال�سمهودي على الرواية فيقول: 

 .
)1(

»وهو يقت�سي اأن �سفية مل يكن م�سكنها يف احلجر املحيطة بامل�سجد«

دارين  اتخذ  اأب��اه  اأن  وذك��ر  داًرا،  اأ�سامة  لتخاذ  �سيبة  ابن  يتعر�ص  ومل 

اإحداهما دخلت امل�سجد ملا زيد فيه، ولعلها املرادة واهلل اأعلم. 

تتعلق  اأولها  اإ�سارة مهمة،  يت�سمن  البخاري  رواه  الذي  وهذا احلديث 

جماورة  تكن  مل  اأنها  ال�سياق  من  يت�سح  والتي  �سفية،  ال�سيدة  ببيت 

ولكنها  لي�سرفها.  معها   [ النبي  خرج  ولذلك  منه،  قريبة  للم�سجد 

يف  اأدخلت  الدار  هذه  اأن  ال�سمهودي  تعليق  ي�سري  حيث  بعيدة؛  تكن  مل 

ال�سمهودي، ج461/1.
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الأموية.  التو�سعة  هنا  بالزيادة  واملق�سود  امل�سجد،  زيادة 

عفان،  بن  عثمان  ل��دار  اإ�سارة  تت�سمن  �سفية  دار  عن  رواي��ة  وردت  وقد 

بل جماورة لها، وهذه الرواية تتلخ�ص يف اأنه عندما حو�سر عثمان، وقطع 

املاء  عليه  تنقل  عثمان  ومنزل  منزلها  بني  �سفية خ�سبة  و�سعت  املاء،  عنه 

امل�سجد  من  ال�سرقية  اجلهة  يف  تقع  عثمان  دار  اأن  ومعلوم   .
)1(

وال��ط��ع��ام

. وحتدد درا�سة اأخرى اأن عثمان كان له داران 
)2(

النبوي، مقابل باب جربيل

جربيل،  باب  اأمام  ال�سرقية  اجلهة  من  امل�سجد  بجوار  ببع�سهما  مت�سلتان 

اأذرع، وجنوبها  اأبي بكر ال�سديق خم�سة  ومن داره واأنه كان بني داره ودار 

دار اأبي اأيوب الأن�ساري، وقد انق�سمت دار عثمان عرب القرون اإىل اأق�سام 

حتى مت اإدخالها يف التو�سعة ال�سعودية، وكلتا الدارين دخل يف امل�سجد بعد 

. �سكل )12، 13(.
)3(

التو�سعة الأخرية يف اجلهة ال�سرقية

بيت ال�سيدة زينب بنت جح�س ر�سي اهلل عنها: 

مل ترد روايات يف امل�سادر التي بني اأيدينا تت�سمن معلومات وا�سحة عن 

وليمة  على  املحدثني  رواي��ة  لكن  20ه(.  )ت  جح�ص  بنت  زينب  بيت  موقع 

زواجها تكاد تكون هي الرواية املهمة، التي تتعلق بهذا البيت، فقد روى اأن�ص 

بن مالك، »ملا تزوج ر�سول اهلل ] زينب بنت جح�ص اأطعمنا عليها اخلبز 

البيت،  يتحدثون يف  وبقي رهط  النا�ص،  النهار، وخرج  امتد  واللحم، حتى 

 .
)4(

وخرج ر�سول اهلل ] .... يتتبع حجر ن�سائه لي�سلم عليهن ...«

بنت  زينب  ال�سيدة  بيت  قرب  الرواية  الباحثني من هذه  بع�ص  وا�ستنبط 

جح�ص من بقية بيوت زوجات النبي ]. واإذا و�سعنا يف اإطار هذا الت�سور 

ابن �سعد: الطبقات، ج125/8.
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جميل: بيوت النبي، �ص 17.
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عبد احلكيم: بيوت زوجات النبي، �ص 75. 
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ال�سيدة فاطمة،  وبيت  وال�سيدة عائ�سة،  لبيت حف�سة،  ثبت من موا�سع  ما 

لإن�ساء  الزمني  الرتتيب  الت�سور  يف  ا  اأي�سً وو�سعنا  �سودة،  ال�سيدة  وبيت 

بقية  للم�سجد، ميكن ت�سور موا�سع  ال�سرقي  البيوت وجتاورها يف اجلانب 

اأن بيوت زينب بنت جح�ص واأم حبيبة  البيوت يف اجتاه ال�سمال؛ مما يعني 

امل�سجد،  يف  �سارعة  بواب  اأ لها  تكن  مل  احلارث  بنت  وميمونة  و�سفية 

التالية  التو�سعات  اأن  �سوى  روايات  يوؤكد ذلك من  ما  اأيدينا  بني  يتوفر  ول 

والغرب  ال�سمال  اجتاه  كانت يف  وعثمان  ] يف عهد عمر  الر�سول  مل�سجد 

النبي،  زوجات  بيوت  كانت  حيث  ال�سرق؛  اجتاه  يف  تكن  ومل  واجلنوب، 

هذه  يف  واإدخالها  البيوت،  هذه  م�ساحات  �سمت  الأموية  التو�سعة  اأن  كما 

اأن هذه البيوت كانت بحذاء ال�سلع ال�سرقي مل�سجد  التو�سعة، وهو ما يعني 

الر�سول، وامتداد هذا ال�سلع �سماًل، واأن امتداد هذه البيوت �سرًقا مل يكن 

ليزيد عن امتداد التو�سعات الأموية جتاه ال�سرق، وهو ما يرجح ما جاء يف 

هذه الدرا�سة. انظر �سكل )11، 12(.
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الف�صل اخل�م�س

تخطيط بيوت زوج�ت النبي ]





تخطيط بيوت زوجات النبي ]: 

تت�سمن بع�ص الروايات اإ�سارات معمارية مهمة تتعلق بالوحدات املعمارية 

الروايات  هذه  ومن  النبي.  زوجات  بيوت  من  بيت  كل  منها  يتكون  التي 

ما ذكره ال�سهيلي الذي نقل عن احل�سن الب�سري اأنه قال: كنت اأدخل بيوت 

ر�سول اهلل ] واأنا غالم، واأنال ال�سقف بيدي، وكان لكل بيت حجرة، وكانت 

البيت  اأن  الرواية  . ويت�سح من هذه 
)1(

اأك�سية من خ�سب وع��رر« حجرة من 

ي�ستمل على وحدتني اأ�سا�سيتني هما »البيت« و»احلجرة«. 

الكرمي،  القراآن  يف  امل�سطلحني  اأو  اللفظني  كال  اإىل  الإ�سارة  وردت  وقد 

 .
)2(

يف قوله تعاىل {ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ}

ڳ   ڳ   ڳ    ڳ     گ   گ    گ   {گ   ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 

. وهاتان الآيتان تخت�سان بن�ساء النبي، وهو ما يعني �سمًنا 
)3(

ڱ}
اأن البيوت امل�سار اإليها بيوت اأزواج النبي، واإن كان معنى الآية ين�سحب على 

كل الن�ساء، ومن هذه الآيات تلك التي ت�سري اإىل  ما حدث يف بيت من بيوت 

النبي من ا�ستمرار بع�ص ال�سحابة فيه بعد اأن اأكلوا طعامهم يف احتفاله ] 

بالزواج من زينب بنت جح�ص، فقال تعاىل موجًها املوؤمنني: { گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   
ۓ     ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ  
ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائائ  

ال�سمهودي، وفاء، ج463/1. 
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�سورة الأحزاب، الآية )33(.
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�سورة الأحزاب، الآية )34(. 
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. وهذه الآيات تبني اأن 
)1(

ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ}
ا  تخ�سي�سً يطلق  كما  النبي،  م�سكن  على  عامة  ب�سفة  يطلق  »البيت«  لفظ 

على الوحدة املعمارية الرئي�سة فيه. 

ا يف القراآن الكرمي يف �سورة احلجرات الآية الكرمية التي نزلت  ووردت اأي�سً

يف حادثة وفد بني متيم، ذلك الوفد الذي قدم املدينة يف ال�سنة التا�سعة من 

] من وراء حجراته، اأن  الهجرة؛ حيث دخلوا امل�سجد، ونادوا ر�سول اهلل 

. فاأنزل اهلل 
)2(

اخرج اإلينا يا حممد، فاآذى ذلك ر�سول اهلل ] من �سياحهم

تعاىل يف ذلك قوله تعاىل: {ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

.
)3(

ۆئ  ۆئ}
ولفظ »احلجرات« يف هذه الآية جمع للمفردة »حجرة«، وهي تلك الوحدة 

املعمارية التي تكرر وجودها يف بيوت النبي كوحدة تتقدم الوحدة الرئي�سة 

حاولت  الآي��ة  وهذه  اإليها.  مبا�سرة  الدخول  يكون  ل  حتى  البيوت،  هذه  يف 

بع�ص الدرا�سات اإثارة كثري من الأ�سئلة حولها، وبالتحديد كلمة »احلجرات«، 

ومنها ملاذا كان اجلمع حجرات، ومل يكن املفرد »حجرة«؟ وهل كان النداء 

موجًها من وراء حجرة بذاتها اأم اأنه كان من وراء كل احلجرات؟ وهل نادوا 

من وراء حجرة حجرة، اأم اأنهم تفرقوا على احلجرات؟ بل اإن اأحد الأ�سئلة 

واإن  وت�ساءل: ملاذا ذلك  البيت،  ولي�ص يف  الر�سول يف احلجرة  نوم  افرت�ص 

املعدة  الرئي�سة  الوحدة  »البيت«  ببناء  قورن  ما  اإذا  مك�سوف  احلجرة  بناء 

للنوم؟ وهذه الأ�سئلة وغريها يرد عليها معرفة تخطيط البيوت التي كانت 

مبا�سرة  جم��اورة  كانت  التي  وحتديًدا  الفرتة،  هذه  يف  للم�سجد  جم��اورة 

�سورة الأحزاب، الآية )53(. 
 
-1

البابي  مكتبة  الأقاويل،  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الك�ساف  عمر(:  بن  )حممود  الزخم�سري 
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من  قريبة  كانت  التي  البيوت  من  غريها  دون  للم�سجد  ال�سرقي  للجدار 

كانت  التي  للم�سجد،  ال�سرقي  للجدار  املال�سقة  للبيوت  جم��اورة  امل�سجد 

بالفعل جماورة للم�سجد. ويزيد عدد هذه البيوت عن ثالثة، وبالتايل جاء 

الن�ص القراآين ب�سيغة اجلمع »حجرات«، وهي الوحدات التي ينطبق عليها 

امل�سماة  الوحدة  لأن  البيوت؛  وراء  ولي�ص  احل��ج��رات«،  وراء  »من  الو�سف 

»بيوت« كانت هي الوحدات الداخلية بعد احلجرات جهة ال�سرق، ويعترب بيت 

 .
)1(

ال�سيدة عائ�سة اأمنوذًجا لذلك

الأ�سا�ص  و»حجرة«  »بيت«  بلفظ  املتعلقة  القراآنية  الن�سو�ص  متثل  وهكذا 

الذي تنطلق منه التعريفات الدقيقة للفظي »حجرة« و»بيت«. وبالرغم من 

ذلك فاإن قراءة ن�سو�ص الروايات التي عر�ست للبيوت التي بناها الر�سول 

بني  تفريق  دون  واأحياًنا  اأحياًنا كمرادفني،  اللفظني  ت�ستخدم  لزوجاته   [
لكن  كاحلجرة.  الأخ��رى  الثانوية  والوحدات  البيت  وهي  الرئي�سة  الوحدة 

مراجعة ن�سو�ص الروايات يف اإطار اعتبار الرتتيب الزمني والإ�سناد والنقل 

اأو ال�سياغة احلرة من املوؤلف وفق ثقافة ع�سره، تك�سف ب�سهولة عن الفروق 

بني لفظ البيت ولفظ احلجرة وعالقة كل منهما بالآخر. 

وا�ستد   ،[ اهلل  ر�سول  ثقل  »ملا  قالت:  عائ�سة  اأن  احلديث  يف  ورد  فقد 

حديث  ويف   .
)2(

»... له  واأذن  بيتي،  يف  مير�ص  اأن  اأزواج��ه  ا�ستاأذن  وجعه، 

وبني  يومي،  ويف  بيتي  يف  النبي  »ت��ويف  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن  اآخ��ر 

النبي  وفاة  اأي  الفاجعة،  نباأ  �سمع  ملا  بكر  اأبا  اأن  وورد   .
)3(

ونحري« �سحري 

] عليه  ] يف بيت عائ�سة، ور�سول اهلل  اأقبل ودخل على ر�سول اهلل   [
. كما ورد عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »كان ر�سول اهلل ] اإذا 

)4(

برد حربة«

راجع، جميل: بيوت النبي، �ص �ص 33- 44. 
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 .
)1(

اعتكف يدين اإىل راأ�سه فاأرجله، وكان ل يدخل البيت اإل حلاجة الإن�سان«

اهلل  ر�سي  فاطمة  بيت  اأن  اأبيه  عن  اهلل  عبد  بن  عي�سى  عن  يحيى  واأ�سند 

عائ�سة  رواية عن  ويف   ،
)2(

] خوخة النبي  وبني  بينه  القرب  الذي يف  عنها 

] يف بيته وهو جال�ص، ف�سلى وراءه قوم قياًما،  قالت: »�سلى ر�سول اهلل 

. ويف رواية لأم الف�سل بنت احلارث قالت: »�سلى 
)3(

فاأ�سار اإليهم اأن اجل�سوا«

حتى  بعدها  �سلى  ما  املر�سالت،  فقراأ  املغرب،  بيته  يف   [ اهلل  ر�سول  بنا 

. وقد وردت رواية عن اأم �سلمة »تذكر اأن النبي ] كان يف بيتها، 
)4(

قب�ص«

ادعي زوجك   :[ بها، فقال  فاأتته فاطمة بربمة فيها خزيرة فدخل عليه 

وابنيك، قالت: فجاء علي واحل�سن واحل�سني- ر�سوان اهلل عليهم- فدخلوا 

عليه فجل�سوا ياأكلون من تلك اخلزيرة، وهو على منامة له على دكان، حتته 

ك�ساء خيربي، قالت: واأنا باحلجرة اأ�سلي، فاأنزل اهلل عليه ال�سالم: { ڎ      

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک}. فاأخذ النبي 
] ف�سل الك�ساء فغ�ساهم، ثم اأخذ بيده فاألوى بهما اإىل ال�سماء، ثم قال: 
وطهرهم  البيت،  اأه��ل  الرج�ص  عنهم  فاأذهب  وخا�ستي،  بيتي  اأه��ل  ه��وؤلء 

تطهريا، قالت: فاأدخلت راأ�سي اإىل البيت، وقلت: واأنا معكم يا ر�سول اهلل، 

 .
)5(

فقال: اإنك اإىل خري، اإنك اإىل خري«

وهذه الروايات ت�سري اإىل البيت باملعنى الكلي الذي ي�سمل جميع الوحدات، 

واإىل البيت باملعنى املحدد الذي ميثل الوحدة الرئي�سة التي ت�ستخدم للنوم، 

وبع�ص اأغرا�ص املعي�سة التي ت�ستوجب اخل�سو�سية وال�سرتة. 

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 74. 
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احلجرة،  ولفظ  البيت  لفظ  ت�سمنت  التي  ال��رواي��ات  بع�ص  وردت  وق��د 

وتو�سح هذه الروايات الفارق بينهما، واأن كل منهما وحدة معمارية قائمة 

بذاتها، واأن احلجرة مبثابة وحدة ثانوية، تتقدم »البيت« ممثاًل يف الوحدة 

الرئي�سة. 

جاء عن البخاري عن داود بن قي�ص اأنه قال: راأيت احلجرات من جريد 

النخل، مغ�سى من اخلارج مب�سوح ال�سعر، واأظن عر�سي البيت من احلجرة 

اإىل باب البيت نحو من �ستة اإىل �سبعة اأذرع، واأحزر البيت الداخل ع�سرة 

. ويف رواية لعمران بن اأن�ص عن بيوت النبي جاء فيها: »كان منها 
)1(

اأذرع ...«

اأربعة اأبيات بلنب لها حجر من جريد، وكانت خم�سة اأبيات من جريد مطينة 

. وذكر الواقدي ب�سنده عن عبد اهلل بن يزيد الهذيل اأنه 
)2(

ل حجر لها ...«

قال: »راأيت بيوت اأزواج النبي حني هدمها عمر بن عبد العزيز اأيام وليته 

حجر  ولها  باللنب،  بيوًتا  كانت  امللك،  عبد  بن  الوليد  قبل  من  املدينة  على 

بيت  بني  ما  وهي  بحجرها،  اأبيات  ت�سعة  بالطني عددت  من جريد مطرور 

عائ�سة ر�سي اهلل عنها اإىل الباب الذي يلي باب النبي، وراأيت بيت اأم �سلمة 

 .
)3(

وحجرتها من لنب«

وتت�سمن بع�ص الروايات اإ�سارات معمارية تخت�ص باحلجرة فقط كوحدة 

من وحدات البيت باملعنى ال�سامل، مبا يوؤكد اأن لفظ بيت له دللته املعمارية 

العامة واخلا�سة التي تختلف عن دللة لفظ حجرة، الذي يعني وحدة ثانوية، 

فالبيت باملعنى ال�سامل اأي العالقة بني البيت واحلجرة عالقة �سمول. 

فقد جاء يف رواية لأحد اأهل املدينة قوله: »راأيت حجر النبي ] قبل اأن 

ابن حجر: تهذيب التهذيب، حتقيق: خليل ماأمون �سيحا وجماعة، بريوت: دار املعرفة، 1996م، 
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. يف رواية م�سابهة قوله: »راأيت حجر 
)1(

تهدم بجرائد النخل ملب�سة الأنطاع«

. ويف رواية عن عمران بن 
)2(

اأزواج النبي وعليها امل�سوح يعني متاع العرب«

اأبوابها  ] من جريد النخل على  اأزواج ر�سول اهلل  اأدركت حجر  اأبي قال: 

 .
)3(

امل�سوح من �سعر اأ�سود«

وكانت عائ�سة ر�سي اهلل عنها تنظر احلب�سة من خالل باب حجرتها وهم 

 .
)4(

يلعبون يف امل�سجد يف اإحدى املنا�سبات، ور�سول اهلل ] ي�سرتها بردائه

وراأى بع�ص ال�سحابة ر�سول اهلل ] وهو ي�سلي طائفة من الليل يف حجرته 

بحجرة  يتعلقان  للبخاري  احلديثان  وه��ذان   .
)5(

ب�سالته ي�سلون  فاأخذوا 

بيت النبي التي كانت تت�سل بامل�سجد بفتحة باب متكن من باحلجرة اأو من 

بامل�سجد من روؤية كل منهما الآخر. 

غزا  ملا  فيقول:  بيتها  عنها عن حجرة  اهلل  ر�سي  �سلمة  اأم  ابن  ويحدثنا 

الر�سول ] دومة بنت اأم �سلمة بلنب حجرتها )كانت مثل احلجرات الأخرى 

من جريد مطرور بالطني(، فلما قدم نظر اإىل اللنب، فقال: ما هذا البناء؟ 

فقالت: اأردت اأن اأكف اأنظار النا�ص، فقال ]: يا اأم �سلمة، اإن �سر ما ذهبت 

بناء  هيئة  اأن  اإىل  �سمًنا  ي�سري  احلديث  وهذا  البنيان«.  امل�سلمني  مال  فيه 

احلجرة باجلريد كان يف اإطار اقت�سادي، فبنيت باملواد التي تكفل ذلك، وملا 

غريت اأم �سلمة بيتها باللنب كان تعليق ر�سول اهلل ] الذي يفيد ذلك. 

يفرق ما بني  الذي  الإط��ار،  تاأتي يف هذا  رواية مهمة  النجار  ابن  ويذكر 

اأخربنا  فيقول:  للحجرة،  املعمارية  وال��دلل��ة  للبيت  املعمارية  الدللة 

ابن �سعد: الطبقات، ج500/1؛ جميل: بيوت النبي، �ص 22. 
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اأنباأنا حممد بن عبد الباقي الأن�ساري،  اأبي احل�سن اخلزميي،  بن  �سالح 

حدثنا  اأ�سامة،  اأب��ي  بن  احل��ارث  اأخربنا  معروف،  بن  احل�سن  اأب��و  اأخربنا 

بيوت  راأي��ت  قال:  الهذيل،  يزيد  بن  اهلل  عبد  اأبو  اأخربنا  �سعد،  بن  حممد 

اأزواج النبي ]، ولها حجر من جريد، وراأيت بيت اأم �سلمة وحجرتها من 

لنب، ف�ساألت ابنها، فقال: ملا غزا ر�سول اهلل ] دومة، بنت اأم �سلمة بلنب 

 .
)1(

حجرتها ..«

املعماري  بالت�سنيف  تتعلق  مهمة  م�سندة  رواي��ات  امل�سادر  ببع�ص  وورد 

الفروق  ا  اأي�سً تو�سح  لأنها  اإليها؛  الإ�سارة  املهم  من  النبي،  زوجات  لبيوت 

املعمارية بني لفظ »البيت« و«احلجرة«، ومن هذه الروايات ما قاله عمران 

اأبيات بلنب، لها حجر من جريد، وكانت خم�سة  اأربعة  اأن�ص: »كان معها  بن 

 .
)2(

اأبيات من جريد مطينة لها حجر لها«

ويذكر ال�سمهودي يف حديثه عن التو�سعات املعمارية التي حدثت للم�سجد 

يف الع�سر الأموي اأن »الظاهر اأن ما ترك يف امل�سجد من احلجرة كان من 

مرافقها كالدهليز للباب، واأن ما بني عليه من ذلك هو �سفة بيت عائ�سة 

 .
)3(

ر�سي اهلل عنها التي وقع الدفن فيه«

واإذا كانت الفروق املعمارية بني البيت واحلجرة، والعالقة بينهما كوحدات 

من البيت باملعنى ال�سامل وا�سحة هذا الو�سوح، فاإن هناك من املوؤرخني 

ما ا�ستخدم لفظ احلجرات اأو احلجر بالدللة ال�ساملة للفظ »بيت«. وكان 

يف  والباحثني  امل��وؤرخ��ني  بع�ص  ل��دى  غمو�ص  من  ح��دث  فيما  ال�سبب  ه��ذا 

تداولت م�سادرها  التي  الأوىل  الإ�سالمية  القرون   عن 
)4(

املتاأخرة الع�سور 

ابن النجار: اأخبار املدينة، �ص 74؛ ال�سمهودي: وفاء، ج461/1. 
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الروايات امل�سندة الوا�سحة، ومن هوؤلء ابن النجار، الذي رغم اأنه ا�ستخدم 

�ساغ  عندما  اأنه  اإل  الدقيقة،  بالدللة  امل�سندة  الروايات  بع�ص  اللفظني يف 

روايته تداخلت لديه الدللت، فال: »ملا تزوج ر�سول اهلل ] بنى لهن حجًرا 

وهي ت�سعة اأبيات، وهي ما بني بيت عائ�سة ر�سي اهلل عنها اإىل الباب الذي 

يلي باب النبي ...«. وما ذكره ابن كثري ب�سياغة اأن الر�سول ] بنى حول 

م�سجده حجًرا لتكون م�ساكن له ولأهله، وكانت م�ساكن ق�سرية البناء، قريبة 

الفناء، قال احل�سن بن اأبي احل�سن الب�سري، وكان غالًما مع اأم خرية مولة 

اأم �سلمة: لقد كنت اأنال اأطول �سقف يف حجر النبي ] بيدي، قلت: اإل اأنه 

 .
)1(

كان احل�سن الب�سري �سخاًما طواًل رحمه اهلل

�سقف  تعني  التي  الب�سري  احل�سن  رواي��ة  يف  يدقق  كثري  ابن  اأن  ويبدو 

الدرا�سة  �ستو�سح  كما  البيت-  �سقف  عن  ا  منخف�سً كان  الذي  احلجرات، 

املعمارية- و�سحب لفظ احلجرات على البيت كله. 

املالمح الرئي�سة لت�سميم بيوت زوجات النبي ]:  

زوجات  لبيوت  الرئي�سة  املعمارية  املالمح  بع�ص  اإىل  ال��رواي��ات  اأ�سارت 

النبي، فقد قال معاذ: فلما فرغ عطاء اخلرا�ساين من حديثه، قال عمر بن 

اأن�ص: كان فيها اأربعة اأبيات بلنب لها حجر من جريد، وكان خم�سة اأبيات من 

جريد مطينة ل حجر لها، على اأبوابها م�سوح ال�سعر، ذرعت ال�ساتر فوجدته 

 .
)2(

ثالثة اأذرع يف ذراع«

 .
)3(

وذكر ابن النجار الرواية ذاتها

ومن هذه الرواية يت�سح ما يلي: 

ابن كثري: البداية، ج220/2. 
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ال�سمهودي: وفاء، ج461/1. 
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ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 73- 74. 
 
-3

142



ي�ستمل كل منها على وحدتني معماريتني مهمتني،  اأربعة بيوت كان  اأن  1 .

هما »البيت« و»احلجرة«. 

اأن خم�سة بيوت كان ي�ستمل كل منها على الوحدة الرئي�سة فقط، وهي  2 .

»البيت«. 

اأما احلجرة  اللنب،  بنيت من  البيت واحلجرة  الأربعة ذات  البيوت  اأن  3 .

فقد اأن�سئت من اجلريد املطرور بالطني. 

اأن اأبواب احلجر كان ي�سرتها م�سوح ال�سعر.  4 .

اأن قيا�ص فتحة باب احلجرة كان ارتفاعه ثالثة اأذرع )1.386. 5 مرت(، 

وات�ساع الفتح ذراع )46.2�سم(. 

الت�سعة  البيوت  اأن  تذكر  التي  الروايات  اإح��دى  اإىل  الإ�سارة  �سبقت  وقد 

التفا�سيل  بع�ص  ت�سيف  اأخ��رى  رواي��ات  ووردت  حجرات.  جميًعا  لها  كان 

باب  له  كان  ال�سيدة عائ�سة  بيت  اأن  ورد  فقد  اأخرى،  عن عنا�سر معمارية 

. وهذا الباب غري ذلك الباب الذي يفتح على 
)1(

من خ�سب العرر اأو ال�ساج

امل�سجد؛ حيث اإنه كان يف اجلدار ال�سمايل من البيت بينما الباب ال�سارع يف 

 .
)2(

امل�سجد يوجد يف اجلدار الغربي منه

يحيى  اأ�سند  وحركة.  ات�سال  عنا�سر  بينها  كانت  البيوت  بع�ص  اأن  6 .

الزور  بيت فاطمة ر�سي اهلل عنها يف  اأن  اأبيه  بن عبد اهلل عن  عي�سى  بن 

رواية  وردت  وقد   .
)3(

»خوخة«  [ النبي  بيت  وبني  بينه  القرب  يف  الذي 

ابن النجار توؤكد وجود هذا الت�سال، فقد ذكر اأن »بيت فاطمة بنت ر�سول 

ابن ُزبالة )حممد بن احل�سن(: اأخبار املدينة، جمع ودرا�سة عبد العزيز بن �سالمة، مركز بحوث 
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درا�سات املدينة املنورة، املدينة، 1424ه، �ص 93- 94؛ ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 73؛ 

جميل: بيوت النبي، �ص 35.

ابن �سعد: الطبقات، ج189/2؛ جميل: بيوت النبي ]، �ص 35. 
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ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 94. 
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ياأتي   [ اهلل  ر�سول  وك��ان  النبي،  بيت  كان خلف  فقد  اآل��ه،  وعلى   [ اهلل 

بابها كل �سباح، فياأخذ بع�سادتيه، ويق�ول: ال�سالة ال�سالة« { ڎ      ڈ  

. وهناك رواية 
)1(

ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک}
اأكر تف�سياًل تذكر اأن بيت فاطمة خلف بيت النبي ] على ي�سار امل�سلي 

منه  اطلع  املخرج  اإىل  الليل  من  قام  اإذا   [ اهلل  ر�سول  وكان  الكعبة،  اإىل 

يعلم خربهم، وكان ياأتي بابها كل �سباح فياأخذ بع�سادتيه ويقول: ال�سالة 

ويطهركم  البيت  اأه��ل  الرج�ص  عنكم  ليذهب  اهلل  يريد  اإمن��ا  ال�سالة، 

 .
)2(

تطهريا«

بيت  بني  الت�سال  كيفية  تو�سح  ال�سمهودي  اأورده��ا  اأخرى  رواية  وهناك 

ال�سيدة عائ�سة وبيت ال�سيدة فاطمة بنت ر�سول اهلل ]، فقد ذكر اأنه »اأ�سند 

عن عمر بن علي بن عمر بن علي بن احل�سني قال: كان بيت فاطمة يف مو�سع 

بيت عائ�سة ر�سي اهلل عنها،  اإىل  كوة  فيه  وكان   ،[ النبي  ال��زور، فخرج 

اإىل فاطمة فعلم  الكوة  اإىل املخرج اطلع من  اإذا قام   [ فكان ر�سول اهلل 

اأم�سيا عليلني،  اإن ابني  خربهم، واأن فاطمة ر�سي اهلل عنها قالت لعلي: 

اأدًما،  لهم  فا�سرتى  ال�سوق،  اإىل  فخرج  به،  ن�ست�سبح  اأدًم��ا  لنا  نظرت  فلو 

وجاء به اإىل فاطمة، فا�ست�سبحت، فدخلت عائ�سة املخرج يف جوف الليل، 

�ساألت  اأ�سبحوا  فلما  بينهما،  وقع  امل�سباح عندهم، وذكر كالًما  فاأب�سرت 

فاطمة النبي ] اأن ي�سد الكوة، ف�سدها ]. 

وبالربط بني هذه والرواية ال�سابقة يت�سح اأنه كان يف�سل بني بيت ال�سيدة 

عائ�سة وال�سيدة فاطمة »خمرج«، واأنه كان يف اجلدار اجلنوبي لبيت ال�سيدة 

عن  عبارة  كان  املخرج  هذا  اأن  ويبدو  املخرج.  هذا  على  تطل  كوة  فاطمة 

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 94. والباب املذكور هو الذي يفتح على امل�سجد. 
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ال�سمهودي: وفاء، ج467/2؛ ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 47.
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ممر �سيق يف�سل بني الدارين يفتح عليه بيت ال�سيدة عائ�سة بباب، وكان 

يخرج اإىل املخرج ر�سول اهلل ] ليطلع على اأخبار فاطمة من الكوة، فطلبت 

ال�سيدة فاطمة من النبي اأن ي�سدها.

ال�سيدة  لبيت  الذي هو ل�سق  ال�سيدة فاطمة  بيت  بناء  اأن  يت�سح  وهكذا 

عائ�سة من ناحية تاريخ الإن�ساء عندما و�سع ت�سميمه كانت هناك رغبة يف 

ولذلك  النبي(،  ال�سيدة عائ�سة )بيت  بيت  وبني  بينه  ات�سال مبا�سر  وجود 

ولكن  املخرج،  على  مطلة  فاطمة  لبيت  اجلنوبي  باجلدار  التي  الكوة  كانت 

اأبيها  هذه الكوة �سدت يف مرحلة لحقة بناًء على طلب ال�سيدة فاطمة من 

 .
)1(

ب�سدها حمبة يف ا�ستقالل كل بيت عن الآخر

وتكررت فكرة وجود خمرج اأو ممر بني البيوت؛ حيث ثبت – كما �سبقت 

 .
)2(

الإ�سارة- وجود طريق يف�سل بيت ال�سيدة حف�سة عن بيت ال�سيدة عائ�سة

وهذا يعني اأن التخطيط املعماري لبيوت زوجات النبي ارتبط بالطرق التي 

تطل عليها يف البيوت التي لها اأبواب غري تلك الأبواب ال�سارعة يف امل�سجد، 

ا البيوت التي مل يكن لها اأبواب �سارعة يف امل�سجد.  واأي�سً

وبالن�سبة اإىل بيت ال�سيدة عائ�سة، فقد ورد يف الروايات تفا�سيل معمارية 

اأخرى مهمة تتعلق بوظيفة الوحدتني الأ�سا�سيتني وهما »البيت« و»احلجرة«، 

بيوت  بت�سميم  معرفة  ت�سيف  التفا�سيل  وه��ذه  الأخ���رى.  املرافق  وبع�ص 

زوجات النبي. كما اأن هذا البيت، ويف اإطار ما ورد عنه من معلومات، ميكن 

اعتباره منوذًجا لعمارة بيوت زوجات النبي. 

البتانوين: الرحلة احلجازية، �ص 250. 
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ال�سمهودي: الوفا مبا يجب حل�سرة امل�سطفى، �ص 158. 
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اأوًل- م�ساحة بيت ال�سيدة عائ�سة: 

وردت بع�ص الروايات املهمة التي ت�سري اإىل قيا�سات بيت ال�سيدة عائ�سة، 

الذي دفن فيه ر�سول اهلل ] و�ساحباه اأبو بكر وعمر. فقد جاء عن البخاري 

اأنه قال: راأيت احلجرات من جريد النخل، مغ�سى من  عن داوود بن قي�ص 

خارج مب�سوح ال�سعر، واأظن عر�ص البيت من احلجرة اإىل باب البيت نحو من 

. واأحرز البيت الداخل ع�سر 
)1(

�ست اإىل �سبعة اأذرع )2.772- 3.254 مرت(

اأذرع )4.62 مرت(، واأظن �سمكه ما بني الثمان وال�سبع اأذرع نحو )3.728، 

 .
)2(

3.262مرت(، ووقفت عند باب عائ�سة، فاإذا هو م�ستقبل الغرب«

وقد ذكر ال�سمهودي بيانات مهمة عن قيا�سات قام بعملها بنف�سه للحجرة 

ال�سريفة، فقال: »ذرعت احلجرة ال�سريفة من داخلها بجريدة طويلة، فكان 

ذراع  وثلثي  اأذرع  ع�سر  وامل�سرق  املغرب  من  القبلة  يلي  الذي  مقدمها  ذرع 

)4.774 مرت(، وذرع موؤخرها مما يلي ال�سام اأحد ع�سر ذراًعا وثلثي ذراع 

)5.39 مرت(، وذرع عر�سها من القبلة اإىل ال�سام يف كل من جانبيها الغربي 

الذرع  من  قريبة  وهي  مرت(،   3.521( وثمن  ون�سف  اأذرع  �سبع  وال�سرقي 

 .
)3(

الذي ذكره ابن �سبة ...«

اإطار املقارنة يت�سح  القيا�ص ومقدار قيا�ص الأ�سالع يف  ومراجعة و�سف 

منها اأن القيا�ص الذي ورد يف البخاري ل يخت�ص بالبيت كله، وحدة »البيت« 

ووحدة »احلجرة«، واأن و�سفه اقت�سر على ذكر عر�ص احلجرة، واأن القيا�ص 

التايل يخت�ص بال�سلع املمتد من ال�سرق اإىل الغرب لوحدة البيت، الوحدة 

الداخلية الرئي�سة. 

قدم الباحث حممد بن جميل الفار�سي يف درا�سته لهذه القيا�سات ب� 45 �سم، لكن قيا�ص الذراع 
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ال�سرعي هو ما اعتربته هذه الدرا�سة. جميل: بيوت النبي، �ص 41. 

ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج122/2؛ جميل: بيوت النبي، �ص 36. 
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الثقافة  مكتبة  القاهرة:  عمر،  علي  حتقيق:  امل�سطفى،  دار  باأخبار  الوفا  خال�سة  ال�سمهودي: 
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اأما رواية ال�سمهودي، فمن الوا�سح اأنها تخت�ص باأ�سالع »البيت« الداخلي 

من  املمتد  لل�سلع  وقيا�سه   ،[ اهلل  ر�سول  بها  دفن  التي  الرئي�سة  الوحدة 

التقارب  وهذا  البخاري.  ذكره  الذي  للقيا�ص  مقارب  اجلنوب  اإىل  ال�سمال 

يجعل من املمكن الو�سول اإىل القيا�ص التقريبي لكل وحدة مع اعتبار ما ورد 

يف رواية البخاري من ذكر قيا�سني لل�سلع الواحد ح�سب تعبريه فيما بني �ست 

اإىل �سبع اأذرع، وهو اأمر يجعل من املنطق اأن ميكن اأخذ متو�سط هذا القيا�ص 

للو�سول اإىل قيا�ص تقريبي من خالل الروايتني. 

يف  املتو�سط  اأخذ  بعد  الروايتني  بني  باجلمع  لالأ�سالع  الكلية  فامل�ساحة 

القيا�سات التي بها اختالف – كما �سبقت الإ�سارة- يكون على النحو التايل: 

كل  وطول  مرت   4.62 املتو�سط  يف  والغربي  ال�سرقي  ال�سلعني  من  كل  طول 

القيا�سات  اأما  مرت.   6.534 املتو�سط  يف  واجلنوبي  ال�سمايل  ال�سلعني  من 

التف�سيلية لكل وحدة فهي على النحو التايل: ال�سلع ال�سرقي والغربي للبيت 

يبلغ يف املتو�سط 3.521 مرت. اأما طول ال�سلعني ال�سمايل 4.62 مرت واجلنوبي 

5.39 مرت. اأما احلجرة فطول �سلعها اجلنوبي من ال�سرق اإىل الغرب 5.39 

ال�سلعني  3.013 مرت. وامتداد  ال�سمايل واجلنوبي  مرت، ومتو�سط �سلعيها 

ال�سرقي والغربي بهذا الطول املحدد لل�سلعني ال�سرقي والغربي يحدد نقطتي 

نهايتهما،وو�سلهما يحدد طول ال�سلع ال�سمايل للحجرة.

حمددة،  قيا�سات  تذكر  وال�سمهودي  البخاري  روايتي  من  كل  كانت  واإذا 

فاإنه من املهم الإ�سارة اإىل رواية دالة لبن زبالة جاء فيها و�سف عام لبيت 

ب�سنده عن حممد بن هالل وعن غري واحد من  ال�سيدة عائ�سة، فقد ذكر 

اأهل العلم: »اأن بيت ر�سول اهلل ] الذي فيه قربه، واأنه مربع مبني بحجارة 

�سود، وق�سة الذي يلي القبلة منه اأطول، وال�سرقي والغربي �سواء، وال�سامي 

 .
)1(

اأنق�سها، وباب البيت مما يلي ال�سام، وهو م�سدود بحجارة وق�سة«

ابن زبالة، اأخبار املدينة، �ص 95؛ جميل: بيوت النبي ]، �ص 38. 
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وهذا الو�سف ي�سري حتديًدا اإىل وحدة »البيت« بيت ال�سيدة عائ�سة الذي 

ال�سمهودي،  قيا�ساتها  ذك��ر  التي  الوحدة  وه��ي   .[ اهلل  ر�سول  فيه  دف��ن 

ومبراجعة قيا�سات ال�سمهودي مع و�سف ابن زبالة لأطوال اأ�سالع البيت دون 

حتديد قيا�ص، يت�سح مدى التقارب بينهما، وهو اأمر ي�سدق القيا�سات التي 

حددتها رواية ال�سمهودي للبيت ذاته. ومن الأمور املهمة التي وردت يف هذه 

الرواية حتديد مو�سع »الباب« يف هذه الوحدة، واأنه كان يف اجتاه ال�سمال، 

ال�سوداء  باحلجارة  البيت  جدران  وبناء  وق�سة.  �سوداء  بحجارة  �سد  واأنه 

الع�سر  البناء كان يف  فاإن هذا  الغالب  بناء لحق، ويف  اإىل  ي�سري  والق�سة 

الأموي. وهو يف الغالب بناء كان يحيط بالبيت املبني باللنب الذي �سد الباب 

بناء م�ساف يف  اإط��ار ما حدث من  ال�سمايل باحلجر يف  ال��ذي يف ج��داره 

 .
)1(

الع�سر الأموي

وحدات  اإىل  ن�سري  اأن  املهم  من  اأطوالها،  وحتديد  امل�ساحة  حتديد  وبعد 

تتعلق  معمارية  اإ�سارات  الروايات  وردت يف  التي  املعمارية  وعنا�سره  البيت 

بها ل�ستكمال الت�سور املعماري للبيت، وبخا�سة عنا�سر الت�سال التي تربط 

بينه وبني ما جاوره من من�ساآت؛ كامل�سجد يف اجلهة الغربية، اأو بيت ال�سيدة 

فاطمة يف اجلهة ال�سمالية، اأو ما جاور البيت من اجلهة ال�سمالية من ممر 

فا�سل بينه وبني بيت ال�سيدة حف�سة. 

بينه  يربط  الغربي  بابًا يف اجلانب  عائ�سة  ال�سيدة  لبيت  اأن  الثابت  ومن 

وبني امل�سجد. وقد ورد من الروايات ما يوؤكد وجود هذا الباب. فقد كانت 

يف  امل�سجد  يف  يلعبون  وهم  حجرتها،  باب  خالل  يف  احلب�سة  تنظر  عائ�سة 

. كما �سبقت الإ�سارة 
)2(

اإحدى املنا�سبات، ور�سول اهلل ] ي�سرتدها بردائه

اإىل رواية اإمامة اأبي بكر للم�سلني فجر يوم الثنني الذي تويف فيه، ووقوف 

العمري: م�سالك، �ص 67. 
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اأبو بكر وامل�سلني  بيته حيث �ساهد امل�سلني، فاعتقد  النبي يف باب حجرة 

اإماًما  ال�سالة  با�ستكمال  بكر  اأبا  اأمر   [ لكنه  ال�سالة،  لإقامة  اأتى  اأنه 

اهلل  ر�سول  ل�سعر  عائ�سة  ال�سيدة  ترجيل  رواية  يف  ورد  كذلك   .
)1(

للم�سلني

راأ�سه من  فاأدخل  بامل�سجد وهي حائ�ص،  اعتكافه  اأثناء  راأ�سه  اأو غ�سل   [
رابعة  رواي��ة  وردت  كذلك   .

)2(

امل�سجد حيز  يف  ج�سمه  وبقي  احلجرة،  باب 

قب�ص  ملا  امل�سلمني  ب�سوؤال  تت�سل  التي  الرواية  وهي  الباب  هذا  وجود  توؤكد 

ر�سول اهلل ] عندما قالوا: »كيف ن�سلي عليه؟ قالوا: ادخلوا من هذا الباب 

الأخرية  الرواية  وهذه   .
)3(

الآخ��ر« الباب  واخرجوا من  عليه  اأر�ساًل ف�سلوا 

امل�سلني  مرور  حركة  �سهل  والذي  البيت،  يف  الذي  الآخر  الباب  اإىل  ت�سري 

لل�سالة على النبي، فقد كانت احلركة يف اجتاه واحد. 

ويف �سوء هذه الروايات يت�سح اأن ال�سلع الغربي لبيت ال�سيدة عائ�سة كان 

والتي  املعمارية،  الوحدات  اأول  وبني احلجرة  امل�سجد  بني  ما  ي�سل  باب  به 

كانت جماورة للم�سجد من اجلهة ال�سرقية. وفتحة الباب املذكورة مل تكن 

اأنه  فيها  ورد  التي  رواية عمران  ات�ساع كبري فقد وردت يف  يبدو ذات  فيما 

اأدرك »حجرات الر�سول كان منها اأربعة اأبيات، لها حجر من جريد، وكانت 

ال�سعر،  م�سوح  اأبوابها  على  لها،  حجر  ل  مطينة  جريد  من  اأبيات  خم�سة 

 )138.6 × 46.2 �سم(.
)4(

وذرعت ال�سرت فوجدته ثالثة اأذرع يف ذراع«

ويوؤدي هذا الباب الذي يف اجلدار الغربي اإىل احلجرة، وكانت احلجرة 

بالطني،  املطرور  باجلريد  ن�سئت  اأ فقد  البيت،  عن  خمتلفة  ن�سائًيا  اإ

الن�سائي )اأحمد بن �سعيد(: �سنن الن�سائي ب�سرح ال�سيوطي، حا�سية ال�سندي، حتقيق: عبد الفتاح 
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كما يالحظ اأن جدرانها مل تكن بذات ارتفاع البيت، وكانت احلجرات كلها 

يف البيوت التي ت�ستمل على حجرات بهذه الهيئة من البناء، ومل يحدث عليها 

بناء  اإىل  اجلريد  من  البناء  غريت  التي  �سلمة  اأم  اأحدثته  ما  �سوى  تعديل 

 .
)1(

باللنب حتى تكف اأب�سار النا�ص

بع�ص  اأن  فيها  ذكر  التي  البخاري  برواية  ذلك  على  ا�ستدل  من  وهناك 

ال�سحابة زاروا ر�سول اهلل ] وهو ي�سلي يف طائفة من الليل يف حجرته، 

مراجعة،  اإىل  يحتاج  ال�ستدلل  هذا  ولكن   .
)2(

ب�سالته ي�سلون  فاأخذوا 

فمهما كانت جدران احلجرات ق�سرية، فلن يكون ارتفاعها اأقل من م�ستوى 

للك�سف.  معر�سة  بامل�سجد  املت�سلة  احلجرات  �سارت  واإل  الإن�سان،  قامة 

ولكن ميكن قبول متابعة امل�سلني يف امل�سجد للر�سول وهو ي�سلي يف حجرة 

بيته من خالل فتحة الباب التي تربط بني امل�سجد واحلجرة، وهذه املتابعة 

ت�سرتط اأن يكون ال�سرت الذي عليها مرفوًعا. كما ي�سرتط اأن يكون امل�سلون 

النبي يف حجرته،  اأو بحذاء مو�سع �سالة  اأمام  لي�ست  بامل�سجد  يف موا�سع 

ولكن اإىل اخللف قلياًل حتى ميكنهم املتابعة. 

ذكر  فقد  احلجرات،  �سقف  ارتفاع  م�ستوى  اإىل  كثري  ابن  رواي��ة  وت�سري 

] حول م�سجده حجًرا لتكون م�ساكن له ولأهله، وكانت  اأنه بنى الر�سول 

احل�سن  اأب��ي  ب��ن  احل�سن  ع��ن  كثري  اب��ن  ي��روي  ال��ب��ن��اء.  ق�سرية  م�ساكن 

اأنال اأطول  اأم �سلمة »لقد كنت  اأمه خرية مولة  الب�سري، وكان غالًما مع 

. وقد ذكر العمري ذات الرواية، ولكن 
)3(

] بيدي« �سقف يف حجر النبي 

ب�سيغة خمتلفة، حيث قال: »قال احل�سن بن اأبي احل�سن، كنت اأدخل بيوت 

واأنا غالم مراهق، فاأنال ال�سقف بيدي، وكان لكل بيت حجرة،   [ النبي 

ابن �سعد: الطبقات، ج299/1؛ جميل: بيوت النبي، �ص 36. 
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 .
)1(

وكانت حجرته عليه ال�سالم اأك�سية من �سعر مربوطة اإىل خ�سب عرعر«

 .
)2(

ا بن�سها وهي الرواية التي ذكرها ال�سمهودي اأي�سً

ويالحظ اأن الروايات ال�سابقة، بالإ�سافة اإىل اأنها توؤ�سر اإىل م�ستوى ارتفاع 

ا اإىل اأن هذا ال�سقف كان من �سعر مربوط  �سقف احلجرات، فاإنها ت�سري اأي�سً

كال�سقف  اإن�سائًيا  ثابًتا  ولي�ص  خفيف،  �سقف  اأن��ه  اأي  العرعر،  خ�سب  اإىل 

املغطى باخل�سب واجلريد، وتعلوه طبقة من الطني، وهو الأ�سلوب الذي اتبع 

فيما يبدو يف تغطية »البيت« الداخلي. فقد ذكر ال�سهيلي اأن بيوت النبي ] 

وبع�سها  و�سقفها من جريد،  بالطني،  باجلريد مطني  مبني  بع�سها  ت�سعة، 

حجارة مر�سومة بع�سها فوق بع�ص م�سقفة باجلريد، وكانت حجراتها من 

 .
)3(

�سعر مربوطة يف خ�سب عرعر

لكن  قيا�ساتها،  اإىل  الإ�سارة  �سبقت  »البيت«،  وهي  الرئي�سة  الوحدة  اأما 

عنا�سر  وحتديًدا  التخطيط،  معرفة  هو  القيا�سات  هذه  معرفة  بعد  املهم 

الت�سال ممثلة يف هذه الوحدة من اأبواب ت�سل بينها وبني احلجرة اأو بقية 

البيت باملعنى ال�سامل. فقد ورد يف و�سف البخاري – الذي �سبقت الإ�سارة 

اإىل  احلجرة  من  عر�سه  عائ�سة(  ال�سيدة  )بيت  البيت  عر�ص  »اأن  اإليه- 

البيت  اأن  يعني  وهذا   .
)4(

»... اأذرع  �سبعة  اإىل  �ست  من  نحو  البيت  باب 

الذي هو الوحدة الداخلية الرئي�سة لها باب ي�سل ما بني احلجرة املال�سقة 

للم�سجد والبيت وحدة املبيت والنوم الرئي�سة، اأي اإنه كان باجلدار ال�سرقي 

للحجرة اأو اجلدار الغربي للبيت، وهو اجلدار امل�سرتك بينهما، كان به فتحة 

العمري: امل�سالك، ج89/1. 
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باب. وهذا اأمر منطقي يف اإطار التخطيط؛ حيث اإن ات�سال احلجرة بالبيت 

الداخلي ي�ستوجب مثل هذا الباب الذي ي�سل بينهما للربط بينهما، وحتقيق 

�سهولة الو�سول من البيت اإىل احلجرة اإىل امل�سجد. 

وقد ورد يف الروايات التاريخية ما ي�سري اإىل باب ثالث يف اجلدار ال�سمايل 

الذي  باجلدار  باب  وجود  توثق  التي  تلك  الروايات  هذه  اأهم  ومن  للبيت. 

ميثل احلد ال�سمايل اخلارجي للبيت. فقد ذكر ابن �سعد اأنه ملا قب�ص ر�سول 

اهلل ] قالوا )ال�سحابة( كيف ن�سلي عليه؟ قالوا: ادخلوا من ذاب الباب 

. وقال احلربي: 
)1(

الآخر« الباب  اأر�ساًل، ف�سلوا عليه، وخرجوا من  اأر�ساًل 

. وهاتان الروايتان ت�سريان بو�سوح 
)2(

»وباب البيت الذي دفنوا فيه �سامي«

اإىل اأن »البيت« الذي هو الوحدة الرئي�سة يف م�سكن ال�سيدة عائ�سة، والذي 

تويف فيه ر�سول اهلل ] ودفن فيه، كان له بابان، باب ي�سل ما بني احلجرة 

املجاورة للم�سجد و»البيت« الوحدة الداخلية الرئي�سة يف ال�سلع الغربي لهذه 

الوحدة، وباب اآخر يف ال�سلع ال�سمايل يوؤدي اإىل خارج حدود البيت، اأي اإىل 

املخرج الذي كان يف�سل ما بني بيت ال�سيدة عائ�سة وبيت فاطمة بنت ر�سول 

 .
)3(

اهلل [، ومنه اإىل الطريق الرئي�ص النافذ

ومن املهم الإ�سارة اإىل اأن هذا الباب كان له م�سراع واحد من عرعر 

اأو �ساج، فقد ذكر ال�سمهودي اأن »باب عائ�سة مواجه لل�سام، وكان مب�سراع 

قال:  هالل  بن  حممد  عن  زبالة  ابن  واأ�سند   .
)4(

�ساج« اأو  عرعر  من  واحد 

] كانت من جريد... وكان باب عائ�سة مواجه  اأزواج النبي  اأدركت بيوت 

ابن �سعد: الطبقات الكربى، ج289/2؛ البتانوين: الرحلة، �ص 250. 
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اأو �ساج«. وقد وردت روايات اأخرى  ال�سام، وكان مب�سراع واحد من عرعر 

واحد،  م�سراع  من  كان  عائ�سة  ال�سيدة  بيت  يف  ال�سامي  الباب  اأن  توؤكد 

مو�سع  حتديد  تت�سمن  مل  لكنها   .
)1(

ال�ساج اأو  العرعر  خ�سب  من  وم�سنوع 

الباب، غري �سياق الروايات كلها ي�سدق اأن الباب املذكور هو الباب اخلارجي 

للبيت، واأنه هو الذي كان باجلدار ال�سمايل للبيت. 

وتذكر الروايات باب بيت ال�سيدة عائ�سة »كان يقرع بالأظافري، اأي ل حلق 

له«، فقد ورد يف تاريخ البخاري اأن »بابه ] كان يقرع بالأظافري، اأي ل حلق 

 .
)3(

. وذكر ال�سهيلي ذات الرواية
)2(

له«

للبيت  ال�سمايل  اجل��دار  يف  الباب  هذا  اأن  اإىل  هنا  الإ���س��ارة  املهم  ومن 

كان م�سنوعًا من خ�سب العرعر اأو ال�ساج ليوفر خ�سو�سية وا�سحة للبيت 

باعتباره باًبا خارجًيا، اأما الباب الذي يربط بني البيت وامل�سجد فكان من 

اأك�سية ال�سعر؛ حتى ي�سرت فقط احلجرة عن امل�سجد؛ حيث اإن عالقة حجرات 

بيوت زوجات النبي التي كانت لها اأبواب �سارعة يف امل�سجد عالقة خا�سة، 

ت�سري اإلها رواية مالك بن اأن�ص، الذي قال: »حدثني الثقة عندي اأن النا�ص 

كانوا يدخلون حجرات اأزواج النبي بعد وفاته ي�سلون فيها يوم اجلمعة. قال 

] لي�ست من امل�سجد،  النبي  اأهله وحجر  مالك: وكان امل�سجد ي�سيق عن 

�سبقت  برواية  تذكر  الرواية  وه��ذه   .
)4(

امل�سجد« يف  �سارعة  اأبوابها  ولكن 

الإ�سارة اإليها تاأتي يف ذات ال�سياق، لكن يف عهد ر�سول اهلل ] عندما كان 

.
)5(

امل�سلون يف امل�سجد يتابعون �سالة النبي يف حجرة بيته

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 73؛ ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 72، 73. 
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التي وقعت يف بيت  ويف �سوء ما ورد من رواي��ات تتعلق ببع�ص الأح��داث 

على  التعرف  البيت، ميكن  ودفنه يف هذا  موته،  وبعد  ] يف حياته  النبي 

بع�ص التفا�سيل املعمارية املرتبطة بال�سكل املعماري الداخلي لهذا البيت. 

بناه  الذي  احلائز  اأن  ال�سريفة  الرو�سة  عن  حديثه  يف  ال�سمهودي  ذكر 

الوليد  عهد  يف  الر�سول  مل�سجد  الأموية  العمارة  يف  العزيز  عبد  بن  عمر 

من  جزء  على  النبي  فيها  دفن  التي  عائ�سة  حجرة  حول  يبنى  اأن  ي�ستبعد 

�ساحة الرو�سة ال�سريفة، ويف اإطار هذا ال�سياق يقول: »والذي �سح اأن حمل 

القبور ال�سريفة يف �سفة بيت عائ�سة ول بد لل�سفة من مرافق، فيظهر اأن 

يخرج  فيما  واحلائز  ال�سفة،  حائط  هو  احلائز  جوف  يف  الذي  احلائط 

لل�سمهودي  والو�سف  التقرير  هذا  من  وي�ست�سف   .
)1(

البيت« بقية  من  عنها 

 [ النبي  قرب  وهي  ال�سريفة،  القبور  واأن  »�سفة«  عائ�سة  ال�سيدة  ببيت  اأن 

الن�سف  يف  القبور  وه��ذه  عائ�سة،  ببيت  �سفة  يف  وعمر  بكر  اأبي  وقربا 

ن�سف  ت�سغل  ال�سفة  اأن  يعني  ما  وهو  ال�سريفة،  احلجرة  من  اجلنوبي 

احليز الفراغي للبيت، اأي الن�سف اجلنوبي.

املو�سع  ا  اأي�سً ويعني  »ال�سفة«،  غري  اآخر  م�سطلًحا  �سعد  ابن  اأورد  وقد 

 .
)2(

الذي كان ي�سم قرب النبي ] و�ساحبيه اأبي بكر وعمر وهو »ال�سهوة« 

منها  واأن  ال�سهوة،  للفظ  املعمارية  الدللت  اإىل  اللغوية  امل�سادر  وت�سري 

م�ساحة مف�سولة بحائط يرتفع اإىل م�ستوى ال�سقف داخل حيز فراغي، هو 

. وهكذا يت�سح اأن 
)3(

بيت ال�سيدة عائ�سة الذي ورد يف �سياق رواية ابن �سعد

اأ�سارت اإىل بيت عائ�سة يوثق  م�سطلح ال�سفة الذي ورد يف الروايات التي 

للحالة املعمارية التي حدثت بعد بنائها حلائط يف�سل القبور عن بقية احليز 

ال�سمهودي: وفاء، ج349/1. 
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الفراغي للبيت. ونتج عن بناء هذا احلائط اأن اأ�سبح القطاع اجلنوبي من 

البيت الذي ي�سم القبور يطلق عليه »�سفة« اأو »�سهوة«.

ومن املهم اأن ن�سري هنا اإىل اأن لفظ »�سهوة« اأطلق بدللة معمارية اأخرى 

ال�سيدة عائ�سة  به  ت�سع  كانت  نافذة«،  »كوة غري  اأو  باحلائط«،  »دخلة  على 

فيه  �سرت  لها  كان  اأن��ه  عائ�سة  عن  جاء  فقد  ب�سرت.  ت�سرتها  وكانت  ُلَعبها، 

متاثيل، فجعلته على �سهوة لها. ويف رواية اأخرى اأنه كان يف بيتها ثوب فيه 

 .
)1(

ت�ساوير فجعلته على �سهوة يف البيت 

ويف منا�سبة اأخرى تتحدث عائ�سة قائلة: »قدم ر�سول اهلل ] من �سفر، 

رواية  وتذكر يف  بيتي«.  �سهوة  فيه �سورة، ف�سرتته على  �سرًتا  ا�سرتيت  وقد 

اأخرى اأنه كان يف �سهوتها �سرت، فهبت الريح فك�سفت ناحية ال�سرت عن بنات 

]: ما هذا يا عائ�سة؟ قالت: بناتي،  لعائ�سة- لعب- فقال لها ر�سول اهلل 

. وهذه الروايات ي�ست�سف منها اأن ال�سهوة 
)2(

وراأى بينهن فر�ًسا له جناحان« 

. اأي كوة غري نافذة 
)3(

كما ذكر اأحد الباحثني »جتويف �سغري يف جدار البيت« 

يف جدار البيت، وهو ا�ستنتاج �سحيح �سيما واأن الر�سول ] قال لعائ�سة مرة 

 .
)4(

م�ستنكًرا ال�سرت الذي فيه �سورة »اأت�سرتين اجلدر يا عائ�سة؟« 

وقد ورد يف احلديث عن بيت اأم �سلمة الذي ا�ستقبل �سيوف النبي احتفاًل 

بزواجه من اأم �سلمة اإ�سارات معمارية، فقد قال البخاري: وقال اإبراهيم بن 

طهمان عن اجلعد اأبي عثمان عن اأن�ص، فذكر نحوه، وقد قال ابن اأبي حامت، 

حدثنا اأبو املظفر حدثنا جعفر بن �سليمان عن اجلعد اأبي عثمان الي�سكري 

اأم  ن�سائه، ف�سنعت  ] ببع�ص  اأعر�ص ر�سول اهلل  اأن�ص بن مالك قال:  عن 

�سليم حي�ًسا ثم حطته يف تور فقالت: اذهب اإىل ر�سول اهلل ] واأخربه اأن 

البخاري: ال�سحيح، �ص 492، حديث )2479(؛ جميل: بيوت النبي، �ص 51. 
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جميل: بيوت النبي، �ص 51.
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جميل: بيوت النبي، �ص 51.
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ابن حنبل )اأحمد بن عبد اهلل(: امل�سند، القاهرة، د.ت، ج247/1؛ جميل: بيوت النبي، �ص 52. 
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هذا منا له قليل. قال اأن�ص: والنا�ص يومئذ يف جهد فجئت به، فقلت: يا ر�سول 

اإن هذا منا  وتقول:  ال�سالم،  اإليك، وهي تقرئك  �سليم  اأم  بهذا  بعثت  اهلل، 

لنا  فادع  اذهب  قال:  ثم  البيت،  ناحية  �سعه يف  قال:  ثم  اإليه  فنظر  قليل. 

امل�سلمني، فدعوت  فالنا وفالًنا، ف�سمى رجاًل كثرًيا، قال: ومن لقيت من 

واحلجرة  وال�سفة  والبيت  فجئت  امل�سلمني،  من  لقيت  ومن  يل،  قال  من 

مالء من النا�ص، فقلت: يا اأبا عثمان، كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء ثلثمائة. 

عليه  يده  فو�سع  اإليه،  به  فجئت  جئ،   ،[ اهلل  ر�سول  يل  فقال  اأن�ص:  قال 

ودعا. وقال: ما �ساء اهلل، ثم قال: ليتحلق ع�سرة ع�سرة وي�سموا ولياأكل كل 

اإن�سان مما يليه، فجعلوا ي�سمون وياأكلون حتى اأكلوا كلهم، فقال ر�سول اهلل 

اأدري حني و�سعته  التور فنظرت فيه فال  فاأخذت  ارفعه، قال: فجئت   :[
 ،[ بيت ر�سول اهلل  يتحدثون يف  اأم حني رفعته، قال: وتخلف رجال  اأكر 

وزوج ر�سول اهلل ] التي دخل بها معهم مولية وجهها اإىل احلائط، فاأطالوا 

احلديث، ف�سقوا على ر�سول اهلل ]، وكان اأ�سد النا�ص حياًء، ولو علموا كان 

ذلك عليهم عزيًزا، فقام ر�سول اهلل ] ف�سلم على حجره على ن�سائه، فلما 

راأوه قد جاء ظنوا اأنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء ر�سول 

اهلل ] حتى اأرخى ال�سرت، فمكث ر�سول اهلل ] يف بيته ي�سرًيا، واأنزل اهلل 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   گ    } الآي��ة:  هذه  يقراأ  وهو  فخرج  القراآن، 

ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ    ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ     ڱ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۇئ   وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائائ   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   
ی   ی   ی   ی   ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  
وقد  عهًدا.  بهن  النا�ص  اأحدث  واأنا  النا�ص،  قبل  عليَّ  جئ}. فقراأهن 
�سليمان  بن  جعفر  بن  قتيبة  عن  جميًعا  والن�سائي  والرتمذي  م�سلم  رواه 

م�سلم  ورواه  �سحيح،  ح�سن  الرتمذي:  وقال  به،  عثمان  اأبي  اجلعد  بن 
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التي  باملوا�سع  يت�سل  مهًما  ا  ن�سً احلديث  هذا  ويت�سمن   .
)1(

»... ا  اأي�سً

والبيت  »فجئت  اأن�ص:  بن  مالك  يذكر  حيث  للطعام؛  باملدعوين  امتالأت 

»ال�سفة«  ذك��ر  يت�سمن  ن�ص  وه��و  بالنا�ص«،  م��الء  واحل��ج��رة  وال�سفة 

ال�سامل.  باملعنى  �سلمة  اأم  بيت  يف  معمارية  كوحدة 

بنى  اأن��ه   [ اهلل  ر�سول  م�سجد  بناء  حديث  اإىل  الإ���س��ارة  �سبقت  وق��د 

فيها  يقيم  »ظلة«  عن  عبارة  وهو  للم�سجد،  اجلنوبية  اجلهة  يف  »�سفة« 

الفقراء داخل امل�سجد. 

ويت�سح من هذا العر�ص ال�سابق للن�سو�ص التي ت�ستمل على لفظ »�سفة« 

عبارة  احل��الت  جميع  يف  لكنه  لل�سفة،  متنوعة  معمارية  دللت  هناك  اأن 

عن حيز فراغي مميز عن ما جاوره من اأحياز، ففي امل�سجد مو�سع حمدد 

بامل�سجد عبارة عن �سقيفة يقيم فيها الفقراء، وتتميز عن الرحبة التي تقع 

عن  ن�سبًيا  اأر�سيتها  بارتفاع  ولكن  فقط،  بال�سقف  لي�ص  غالًبا  ال�سمال  اإىل 

اأر�ص امل�سجد، حتى اإذا �سقط املطر ل يدخل املاء اإليها، وحتى تكون حدودها 

 .
)2(

املكانية وا�سحة ومميزة عن بقية الرحبة

اأم �سلمة مل يكن به تف�سيل يو�سح  وحديث البخاري عن ال�سفة ببيت 

ما اإذا كانت ال�سفة وحدة قائمة بذاتها، م�ستقلة غري البيت واحلجرة وتطل 

عليها، باعتبار هيئتها املعمارية ك�سقيفة مميزة املعامل وحمددة. وميكن اأن 

تكون بالبيت مفتوحة على احلجرة، واإن كان هذا الت�سور جمرد افرتا�ص، 

ا اأن تكون ال�سفة املق�سودة مثل تلك ال�سفة التي كانت  اأي�سً لكن ل ميكن 

يف الق�سم اجلنوبي من بيت ال�سيدة عائ�سة، والتي ف�سلت عن بقية احليز 

ابن كثري: البداية، ج147/4- 148. 
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هناك من ت�سور اأن ال�سفة التي وردت يف حديث البخاري عن اإطعام املدعوين من النبي مبنا�سبة 
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زواج الر�سول ] من اأم �سلمة هي �سفة امل�سجد، وهذا اأمر م�ستبعد كما ذكر جميل يف بحثه عن بيوت 

النبي �ص 31. راجع: العمري )اأكرم �سياء(: ال�سرية النبوية ال�سحيحة، الريا�ص: العبيكان، 1995م، 

ج258/1. وا�ستبعاد هذا التف�سري اأمر منطقي؛ حيث اإن الأحداث كلها تدور كما ورد يف احلديث 

يف بيت اأم �سلمة. 
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م�سطلح  واأن  �سيما  ال�سقف،  م�ستوى  اإىل  يرتفع  ل  بجدار  للبيت  الفراغي 

اأخرى �سائعة يعني جزًءا من حيز فراغي ترتفع  ال�سفة يف دللة معمارية 

 .
)1(

اأر�سيته عن اأر�سية بقية احليز

�سلمة:  اأم  ببيت  اآخر  معماري  عن�سر  اإىل  ت�سري  رواي��ة  منقذ  ابن  ويذكر 

يف  ك��ان   [ النبي  اأن  تذكر  عنها  اهلل  ر�سي  �سلمة  اأم  �سمع  من  »حدثني 

. )الدقيق ي�سبه 
)3(

. فيها خزيرة
)2(

مة بيتها، فاأتته فاطمة عليها ال�سالم ِبرُبَ

وابنيك، قالت:  ]: ادعي يل زوجك  بها، فقال  الع�سيدة(، فدخلت عليه 

فجل�سوا  عليهم  فدخلوا  عليهم،  اهلل  ر�سوان  واحل�سني  واحل�سن  علي  فجاء 

ك�ساء  حتت   .
)4(

دك��ان��ة على  له  منامة  على  وهو  اخلزيرة،  تلك  من  ياأكلون 

خيربي، قالت: واأنا يف احلجرة اأ�سلي، فاأنزل اهلل عليه ال�سالم: { ڎ      ڈ  

ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک}. فاأخذ النبي ] 
ف�سل الك�ساء فغ�ساهم، ثم اأخذه بيده فاألوى بهما اإىل ال�سماء، ثم قال: هوؤلء 

تطهريا.  وطهرهم  البيت  اأهل  عنهم  الرج�ص  فاأذهب  وخا�ستي،  بيتي  اأهل 

قالت: فاأدخلت راأ�سي يف البيت، وقلت: واأنا معكم يا ر�سول اهلل؟ فقال: »اإنك 

. وتت�سمن هذه الرواية لفًظا معمارًيا مهًما، وهي 
)5(

اإىل خري، اإنك اإىل خري«

»دكان«، والدكان ما يبنى بر�سم اجللو�ص، وهو ما يعني اأن بيت ال�سيدة �سلمة 

كان قطاع منه اأر�سية مرتفعة يف هيئة الدكان، واأن يكون البيت قطاًعا مرتفع 

الأر�سية، �سمي »�سفة« اأو »دكان«، ي�ستخدم يف اجللو�ص اأو النوم ملو�سع مميز 

يف البيت، ي�ستخدم لهذه الأغرا�ص. 

يف  جتري  كانت  التي  الن�ساطات  ببع�ص  يتعلق  ما  الروايات  من  وهناك 

بيت ال�سيدة عائ�سة ومنها ال�سالة، فقد روت ال�سيدة عائ�سة فقالت: »�سلى 

وثيقة وقف بر�سباي، 881، اأر�سيف وزارة الأوقاف. 
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الربمة: قدر من حجر.
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اخلزيرة: نوع من الطعام مطبوخ من قطع اللحم والدقيق ي�سبه الع�سيدة.
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الدكانة: ت�سبه امل�سطبة، تبنى بر�سم اجللو�ص. عثمان: الإعالن باأحكام البنيان، �ص 167. 
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ابن منقذ )اأ�سامة(: املنازل والديار، حتقيق: م�سطفى حجازي، القاهرة: دار �سعاد ال�سباح، �ص 367. 
 
-5

158



ر�سول اهلل ] يف بيته وهو جال�ص، ف�سلى وراءه قوم قياًما، فاأ�سار اإليهم 

. ويف رواية لأم الف�سل بنت احلارث قالت: �سلى بنا ر�سول اهلل 
)1(

اأن اجل�سوا«

. وتقول 
)2(

بيته املغرب، فقراأ املر�سالت، ما قراأ بعدها حتى قب�ص« ] يف 
ال�سيدة عائ�سة: »لقد راأيت النبي ] واإين لبينه وبني القبلة، واأنا م�سجعة 

. وهذه الأحاديث الثالثة ت�سري اإىل اإقامة النبي ] ال�سالة 
)3(

على ال�سرير«

يف بيته يف جماعة اأو منفرًدا. ويف احلديث الأول اإ�سارة مهمة اإىل اأن النبي 

ويف  ا.  اأي�سً جال�سني  ي�سلوا  باأن  خلفه  ي�سلي  من  واأم��ر  جال�ص،  وهو  �سلى 

وقبلها  الوفاة  ال�سالة كانت يف فرتة مر�ص  اأن  اإىل  اإ�سارة  الثاين  احلديث 

ب�ساعات، وهو ما ي�سري اإىل عدم قدرته على ال�سالة واقًفا، كما اأنه ل يوجد 

ما ي�سري اإىل عدد من �سلوا خلفه، وهل كان العدد كبرًيا بحيث ي�سغل البيت 

كله اأم م�ساحة حمددة منه. وعلى افرتا�ص زيادة العدد، فاإن احليز الفراغ 

ال�سالة  فتكون  البيت،  القطاع اجلنوبي من  ا�ستخدام  يعني �سرورة  املتاح 

جلو�ًسا متوافقة مع املوعد والظروف ال�سحية التي كان مير بها ر�سول اهلل 

ا  ]. �سيما واأن القطاع اجلنوبي من البيت يف الأحوال العادية كان خم�س�سً
فيه  اأ�سارت  الذي  الثالث  اأدل على ذلك من احلديث  ول  للنوم،  الغالب  يف 

ال�سيدة عائ�سة اإىل اأن �سريرها كان يف مو�سع بني جهة القبلة ومو�سع �سالته 

يف البيت وقت �سالته. 

الكنيف: 

اعتكف  اإذا   [ اهلل  ر�سول  »كان  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  ال�سيدة  قالت 

 .
)4(

الإن�سان« حلاجة  اإل  البيت  يدخل  ل  وك��ان  فاأرجله،  راأ�سه  اإيل  ي��دين 

اإىل وجود مو�سع لق�ساء احلاجة ببيتها. وروى  وهذا احلديث ي�سري �سمًنا 

داود،  اأبي  �سنن  الأ�سعث(:  بن  ال�سج�ستاين )�سليمان  ال�سحيح، حديث رقم )688(،  البخاري، 
 
-1

رقم )605(؛ جميل:  1988، ج221/1، حديث  اجلنان،  دار  بريوت:  يو�سف احلدث،  كمال  حتقيق: 

بيوت النبي، �ص 39. 

الن�سائي )اأحمد بن �سعيب(: �سنن الن�سائي، حديث رقم )264(. 
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البخاري: ال�سحيح، حديث رقم )517(، جميل: بيوت النبي، �ص 39. 
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ابن النجار: اأخبار املدينة، �ص 74. 
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ال�سمهودي رواية اأ�سندها اإىل يحيى عقب حديث عائ�سة: »قلت يا ر�سول اهلل 

اإنك تدخل كنيفك، فال نرى �سيًئا من الأذى، فقال: الأر�ص تبلع ما يخرج من 

الأنبياء من الأذى، فال يرى منه �سيًئا«. ويعلق ال�سمهودي على هذا احلديث 

. واأفهم 
)2(

 مو�سع الكنيف
)1(

قائاًل: »اأ�سعر �سنيع يحيى اأن املراد من املخرج

بينها  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  ال�سيدة  حجرة  خلف  الذي  املخرج  اأن  ذلك 

وبني بيت فاطمة ر�سي اهلل عنها، وذلك يقت�سي اأن يكون حملة الزور اأعني 

. وهذه 
)3(

املو�سع املزور �سبه املثلث يف بناء عمر بن عبد العزيز جهة ال�سام«

الرواية تعني بو�سوح وجود كنيف يف بيت ال�سيدة عائ�سة، وت�سري الرواية اإىل 

اأنه كان يف املو�سع الذي به املخرج الذي بني بيت ال�سيدة عائ�سة وال�سيدة 

فاطمة بنت ر�سول اهلل ]. واملنطق املعماري يوجه اإىل حتديد مو�سعه يف 

اإىل اجلهة  القطاع الغربي من هذا املخرج؛ حيث بقية املخرج كانت توؤدي 

ال�سرقية و�سوًل اإىل الطريق العام. 

تت�سمن  تكن  الأخ��رى مل  النبي  بيوت زوجات  اأن  اإىل  الإ�سارة  املهم  ومن 

كنيًفا، فقد وردت الإ�سارة اإىل اأن زوجاته ] كن يخرجن بالليل اإذا تربزن 

 .
)5(

، وهو �سعيد اأفيح
)4(

اإىل املنا�سع

ا املخرج؛ لأنهم كانوا يق�سون حاجتهم  قال الرازي: احل�سن بفتح احلاء و�سمها: الب�ستان، وهو اأي�سً
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يف الب�ساتني«. ال�سمهودي: خال�سة الوفا، �ص 465؛ عبد الغني: بيوت ال�سحابة، �ص 114. ويبدو اأن 

فحوى الكلمة وارتباطها بق�ساء احلاجة جاء يف هذا الإطار.  

اخلالء  وي�سمى  املرحا�ص،  وهو  كنف،  مفرد  والكنيف:  كنيًفا.  لها  اتخذ  اأي  ال��دار،  كنف  يقال: 
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بالفتح واملد، وهو مو�سع ق�ساء احلاجة. وقيل للمرحا�ص كنيًفا؛ لأنه ي�سرت قا�سي احلاجة من الكنف، 

وهو ال�سرت. عثمان: الإعالن باأحكام البنيان، �ص 218، 219. 

ال�سمهودي: وفاء، ج466/1. 
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الن�ساء  متربز  وكان  من�سع.  والواحد  وحلاجة،  لبول  الن�ساء  بها  تتخلى  التي  املوا�سع  املنا�سع: 
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باملدينة. واملنا�سع مو�سع بعينه خارج املدينة كان الن�ساء يتربزن اإليه بالليل على مذاهب العرب يف 

اجلاهلية. احلموي )ياقوت(: معجم البلدان، دار �سادر، بريوت، ج203/5. 

بيوت  الغني:  عبد  احلاجة؛  لق�ساء  للن�ساء  اخل��روج  اإباحة  باب  ال�سالم،  كتاب  م�سلم،  �سحيح 
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امل�سربة: 

التي  للم�سربة  تعر�ص  من  املوؤرخني  كالم  يف  يَر  مل  اأنه  ال�سمهودي  يذكر 

ذلك  ويقت�سي  �سهًرا،  ن�سائه  من  اآىل  ملا   ،[ اهلل  ر�سول  فيها  اعتزل 

نه مل يكن بابها من بيت واحدة منهن، ليتاأتى عدم الدخول عليهن، والذي  اأ

»علية«،  ت�سميها  رواية  ويف  امل�سربة«،  ذا يف  »هو  قول حف�سة:  ال�سحيح  يف 

ن�ساءه يف غري   [ النبي  باب هجر  البخاري  بوب  وقد  »غرفة«.  رواية  ويف 

بيوتهن، ويف رواية »هو يف خزانته يف م�سربة ترقى اإليها بعجلة«، ويف رواية 

»فاإذا ر�سول اهلل ] يف م�سربة يرقى اإليها بعجلة«، ويف رواية »فدخلت فاإذا 

 امل�سربة مدٍل رجليه على 
)1(

اأنا برباح غالم ر�سول اهلل ] قاعًدا على اأ�سكفة

 .
)2(

نقري من اخل�سب، وهو جذع يرقى عليه ر�سول اهلل ]، وينحدر«

هذه الأحاديث التي ذكرها ال�سمهودي مروية عن حف�سة، والتي ت�سري اإىل 

وجود »م�سربة« اأو »علية« اأو »غرفة« كانت املو�سع الذي اأقام فيه فرتة هجره 

وحدة  وج��ود  اإىل  ت�سري  اإنها  حيث  مبكان؛  الأهمية  من  �سهر.  ملدة  لن�سائه 

بيوت  يف  وجودهما  تكرر  والتي  و»احلجرة«،  »البيت«  غري  اأخ��رى  معمارية 

كانت  الوحدة  وهذه  البيت.  منها  يتكون  تقليدية  كوحدات  النبي  زوجات 

»الغرفة«، وهي ثالثة م�سطلحات معمارية  اأو  »العلية«  اأو  »امل�سربة«  ت�سمى 

ت�سري اإىل اأنها كانت يف امل�ستوى الثاين من البيت.

»امل�سربة«،  هذه  فيه  كانت  الذي  البيت  اأن  الأحاديث  �سياق  من  ووا�سح 

اأو »العلية«، اأو »الغرفة«، هو بيت ال�سيدة حف�سة التي روت هذه الأحاديث 

يف اإطار م�ساهدتها ومعرفتها مبو�سع اعتزاله، وكذلك مبتابعتها لرباح الذي 

امل�سربة«، و�ساهدته وهو يديل رجليه على املرقاة  اأ�سكفة  كان »يجل�ص على 

التي ي�سعد من عليها ر�سول اهلل ] اإليها. 

الأ�سكفة: العتبة ال�سفلى للباب. 
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ال�سمهودي: وفاء، ج463/1. 
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اأن هجر  موؤداه  تعليًقا  امل�سربة  بداية حديثه عن  ال�سمهودي يف  وقد ذكر 

ر�سول اهلل ] لن�سائه �سهًرا يقت�سي اأنه مل يكن للم�سربة باب من بيت واحدة 

ال�سمهودي �سحيًحا،  تعليق  كان  واإذا  عليهن«.  الدخول  »ليتاأتى عدم  منهن 

فكيف ميكن التوفيق بني وجود امل�سربة يف بيتها وبني ما ذكره ال�سمهودي؟ 

والإجابة عن هذا ال�سوؤال ت�ستدعي روايات اأخرى ذكرت عن الأذان يف عهد 

ال�سيدة  للفجر من على منار ب�سطح بيت  يوؤذن  ]؛ حيث كان بالل  النبي 

حف�سة، فقد ذكر ابن النجار يف رواية عن نافع عن ابن عمر قال: »قال بالل 

امل�سجد.  تلي  التي  عمر  بنت  حف�سة  دار  يف  منارة  على  ي��وؤذن  كان 

قال: فكان يرقى على اأقتاب فيها، وكانت خارجة من م�سجد ر�سول اهلل ]، 

. وهو اأمر يعني ا�ستخدام بالل ملو�سع عاٍل 
)1(

ومل تكن فيه، ولي�ست فيه اليوم«

يف �سطح دار حف�سة لالأذان �سمي »منارة«، وكان ي�سعد اإليه اأو يرقى اإليه 

»على اأقتاب فيها«، وال�سمري يف »فيها« عائد على دار حف�سة. وتكاد تكون 

دار حف�سة البيت الوحيد الذي اأ�سارت الروايات اإىل ا�ستغالل ما ب�سطحها 

من عنا�سر ووحدات معمارية مل ت�سر الروايات اإىل وجود مثلها يف البيوت 

الأخرى. 

الذي  البيت  ال�سيدة حف�سة هو  اإن بيت  القول  ويف �سوء ما �سبق، ميكن 

وجدت به امل�سربة التي اعتزل فيها ر�سول اهلل ] مدة هجره لن�سائه، التي 

»نقري  اأو  اأقتاب  على  اإليها  يرقى  كان  امل�سربة  هذه  واأن  ل�سهر،  امتدت 

فيها.  اعتزل  التي  »امل�سربة«  اإىل  ب�سرعة  عليها  من  ي�سعد  اخل�سب«،  من 

وهذه امل�سربة كان لها باب بدللة كلمة »اأ�سكفة«، يفتح مبا�سرة على املرقاة 

يدل على اأن رباح الذي كان جال�ًسا على اأ�سكفة بابها كان يديل رجليه على 

املرقاة.

ابن النجار: اأخبار املدينة، �ص 86. 
 
-1

162



مواد بناء بيوت زوجات النبي ]: 

بعد اأن ات�سح تخطيط بيوت زوجات النبي ]، من املهم الإ�سارة اإىل مواد 

البناء التي ا�ستخدمت يف ت�سييدها، خا�سة واأن هذه املواد ترتبط ارتباًطا 

وثيًقا بالت�سميم العام للبيوت الذي اقت�سر على اإن�ساء البيت من دور اأر�سي 

يف معظم البيوت فيما عدا بيت حف�سة، الذي كان ب�سطحه بع�ص العنا�سر 

املعمارية كامل�سربة اأو املو�سع املرتفع الذي به، ويوؤذن من عليه بالل. وهذا 

الت�سميم يتوافق متاًما ومواد البناء التي ا�ستخدمت يف الإن�ساء. 

ذكر ال�سهيلي اأن بيوت النبي كانت ت�سعة، بع�سها من جريد مطني بالطني، 

م�سقفة  بع�ص  فوق  بع�سها  مر�سومة  حجارة  من  وبع�سها  اجلريد،  و�سقفه 

. واأ�سار ابن �سعد 
)2(

. وذكر العمري رواية ال�سهيلي هذه بن�سها
)1(

باجلريد«

اإىل املواد امل�ستخدمة يف البناء من خالل رواية لأحد اأهل املدينة قال فيها: 

»راأيت حجر النبي ] قبل اأن تهدم بجرائد النخل ملب�سة الأنطاع«، وجاء 

متاع  يعني  وعليها م�سوح  النبي  اأزواج  »راأيت حجر  قوله:  رواية م�سابهة  يف 

. وذكر ابن �سور رواية ثالثة عن عمران قال فيها: »اأدركت حجر 
)3(

العرب«

 .
)4(

اأزواج النبي ] من جريد النخل على اأبوابها امل�سوح من �سعر اأ�سود«

ويذكر ابن النجار رواية عن عطاء اخلرا�ساين قال فيها: »اأدركت حجر 

اأ�سود،  �سعر  من  امل�سوح  اأبوابها  على  النخل،  جريد  من   [ النبي  اأزواج 

 [ النبي  حجر  اإدخ��ال  باأمر  يقراأ  امللك  عبد  بن  الوليد  كتاب  فح�سرت 

يف م�سجده، فما راأيت باكًيا اأكر من ذلك اليوم، و�سمعت �سعيد بن امل�سيب 

اأهل  اأنهم لو تركوها على حالها فين�ساأ نا�ص من  يقول يومئذ: واهلل لوددت 

ال�سهيلي: الرو�ص، ج339/2- 340.
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العمري: م�سالك، ج89/1.
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ابن �سعد: الطبقات، ج500/1؛ جميل: بيوت النبي، �ص 22. 
 
-3

ابن �سعد: الطبقات، ج499/1؛ جميل: بيوت النبي، �ص 21. 
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املدينة، ويقوم القادم من الأفق فريى ما التقى به ر�سول اهلل ] يف حياته، 

 .
)1(

فيكون ذلك مما يزهد النا�ص يف التكاثر والفخر«

وذكر الواقدي عن عبد اهلل بن يزيد الهذيل اأنه قال: »راأيت بيوت اأزواج 

من  املدينة  على  وليته  اأي��ام  العزيز  عبد  بن  عمر  هدمها  حني   [ النبي 

قبل الوليد بن عبد امللك، كانت بيوًتا من لنب، لها حجر من جريد مطرور 

بيت  بني  ما  وهي  بحجرها،  اأبيات  ت�سعة   [ النبي  اأبيات  عددت  بالطني، 

عائ�سة ر�سي اهلل عنها اإىل الباب الذي يلي باب النبي، وراأيت بيت اأم �سلمة 

 .
)2(

وحجرتها من لنب«

لزوجتيه  بيتني  بنى  م�سجده  بنى  ملا   [ الر�سول  اأن  النجار  ابن  ويذكر 

 .
)3(

عائ�سة و�سودة على نعت بناء امل�سجد من لنب وجريد النخل«

ويف �سوء هذه الروايات ميكن اأن نخل�ص اإىل ما يلي: 

اإن كانت مادة البناء الرئي�سة حلوائط احلجرات من اجلريد املطرور  1 .

خ�سب  من  خ�سبية  ع��وار���ص  يف  املثبت  ال�سعر  من  �سقفها  وك��ان  بالطني، 

العرعر. كما اأن اأبوابها كانت من م�سوح ال�سعر اأو الأنطاع، وكلها مواد بنائية 

بع�سه  فراغي  حيز  عن  عبارة  هي  التي  احلجرة  تخطيط  تنا�سب  خفيفة 

وقوائم  عوار�ص  على  تثبيته  ميكن  ال�سعر  م�سوح  من  خفيف  ب�سقف  كله  اأو 

اجلانبني،  من  بالطني  املك�سو  اجلريد  من  املبنية  احلوائط  تخلل  خ�سبية 

اأو برتكز العوار�ص اخل�سبية على هذه احلوائط اجلريدية املطرورة بالطني. 

والتي ميكن اأن حتمل هذا ال�سقف اخلفيف من م�سوح ال�سعر، والذي ل ميثل 

ثقاًل يحتاج اإىل حوائط مثبتة باللنب، وهذا منا�سب للحجرة باعتبارها وحدة 

فهي متثل  اإليه،  مبا�سرة  الدخول  لعدم  له  وتوفر خ�سو�سية  البيت،  تتقدم 

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 74. 
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ابن �سعد: الطبقات، ج499/1؛ ال�سهيلي، الرو�ص، ج397/2؛ جميل: بيوت النبي، �ص 20.
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يف هذه احلالة »مقدم الدار« الذي ل متار�ص فيه اأغرا�ص حياتية ت�ستوجب 

ال�سرتة والوقاية من عيون الب�سر اأو الطبيعة. 

الأغرا�ص  يف  ت�ستخدم  والتي  الرئي�سة  الوحدات  متثل  التي  البيوت  اإن  2 .

والطبيعة  الب�سر  عيون  من  والوقاية  اخل�سو�سية  ت�ستوجب  التي  احلياتية 

اأبواب من اخل�سب.  باللنب و�سقف اجلريد، وعمل لأبوابها اخلارجية  بنيت 

وبناء هذه البيوت باللنب يوفر جدراًنا �سميكة ن�سبًيا، فقد وردت الإ�سارة اإىل 

اأن بناءها كان على »نعت بناء امل�سجد«، باملقارنة بحوائط احلجر التي من 

اجلريد املطرور، كما اأن هذه احلدران تتحمل �سقًفا من اجلريد الذي يعلو 

طبقة من الطني لتوفري احلماية من ال�سم�ص واملطر ملن يقيم بداخلها. 

اإدخالها  عند  البيوت  هدم  حتى  خلت  امل��واد  لهذه  املعمارية  الهيئة  اإن  3 .

اأن بيت  اأن ن�سري هنا اإىل  ]. ومن املهم  يف عمارة الوليد مل�سجد الر�سول 

بناء  اأعيد  الذي  الروايات  اأ�سارت  كما  الوحيد  البيت  هو  �سلمة  اأم  ال�سيدة 

بدللة  »البيت«  الرئي�سة، وهي  الداخلية  الوحدة  مثل  مثلها  باللنب،  حجرته 

اأن هذا  اإىل  الروايات  ال�سامل. وت�سري  الوحدة املعمارية، ولي�ست باملعنى 

التعديل املعماري كان من خالل ال�سيدة اأم �سلمة نف�سها، التي راأت اأن بناء 

احلجرة من اجلريد ل يكف الب�سر. ويروي ابن النجار رواية م�سندة توثق 

حممد  اأنباأنا  اخلزميي،  احل�سن  اأبي  بن  �سالح  اأخربنا  فيقول:  لذلك، 

بن عبد الباقي الأن�ساري، اأخربنا اأبو احل�سن بن معروف، اأخربنا احلارث 

بن اأ�سامة، حدثنا حممد بن �سعد، اأخربنا اأبو عبد اهلل بن يزيد الهذيل، قال: 

راأيت بيوت اأزواج النبي ] حني هدمها عمر بن عبد العزيز كانت بيوًتا من 

لنب، ولها حجر من جريد، وراأيت بيت اأم �سلمة وحجرتها من لنب، ف�ساألت 

�سلمة  اأم  بنت  اجلندل(  )دومة  دومة   [ اهلل  ر�سول  غزا  ملا  فقال:  ابنها، 

بلنب حجرتها، فلما قدم نظر اإىل اللنب، فقال: ما هذا البناء، فقالت: اأردت 

اأن اأكف اأب�سار النا�ص. فقال: يا اأم �سلمة اإن �سر ما ذهب فيه مال امل�سلم 
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 .
)2(

. وقد اأورد رواية م�سابهة عن يحيى عن عبد اهلل بن زيد
)1(

البنيان«

يذكر  فهو  البناء،  مواد  عن   
)3(

ال�سهيلي رواية  اإىل  الإ�سارة  املهم  ومن 

م�سقفة  بع�ص  فوق  بع�سها  مر�سومة  »حجارة  من  كانت  البيوت  بع�ص  اأن 

موؤنة  ا�ستخدم  دون  احلجر  بر�ص  يتم  البناء  يف  الأ�سلوب  وهذا  باجلريد«، 

ت�سري  التي  ال��رواي��ة  بهذه  يتفرد  ال�سهيلي  اأن  يالحظ  ولكن   .
)4(

البناء يف 

لكن  الر�سم،  وبطريقة  النبي  زوجات  بيوت  بناء  يف  احلجر  ا�ستخدام  اإىل 

الروايات الأخرى جتمع على اأن البناء كان باللنب. 

ابن النجار: اأخبار مدينة ر�سول اهلل، �ص 74. 
 
-1

ال�سمهودي: وفاء، ج461/1- 463؛ ماهر: م�ساجد يف ال�سرية، �ص 73
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اخلامتة

وثقت الدرا�سة عمارة الر�سول ] مل�سجده وبيوت زوجاته يف املدة من �سنة 

1 اإىل �سنة 9 ه توثيًقا جديًدا يف �سوء ما توفر من م�سادر، واأو�سح ال�سكل 

املعماري للم�سجد يف مراحله الثالث، املرحلة الأوىل عند اإن�سائه لأول مرة، 

الثالثة  واملرحلة  مكة،  اإىل  القد�ص  من  القبلة  حتويل  بعد  الثانية  واملرحلة 

وهي املرحلة التي و�سع فيها الر�سول ] امل�سجد بعد غزوة خيرب. 

كما اأو�سحت الدرا�سة ما يتعلق باملالمح املعمارية لبيوت زوجات النبي ]، 

مو�سًعا، وتخطيًطا، واإن�ساًء. وركزت تركيًزا وا�سًحا على بيت ال�سيدة عائ�سة 

يف اإطار اأهميته، ويف اإطار كرة ما ورد يف امل�سادر من معلومات عنه مقارنًة 

التي  املعمارية  والوحدات  العنا�سر  الدرا�سة  واأو�سحت  الأخ��رى.  بالبيوت 

ي�ستمل عليها البيت، وما يتعلق مب�سميات هذه الوحدات، وميزت بني لفظي 

احلجرة والبيت متييًزا يزيل اأي لب�ص، و�سملت هذه الدرا�سة، بالإ�سافة اإىل 

بيوت زوجات النبي ]، بيت ال�سيدة فاطمة، الذي بناه الر�سول لعلي عندما 

بنى بفاطمة، وبينت الدرا�سة كثرًيا من عنا�سره املعمارية يف �سوء ما توفر 

من معلومات م�سدرية. 

امل�سجد،  عمارة  يف  املعمارية  التفا�سيل  من  كثرًيا  الدرا�سة  و�سملت 

اأهمها »القبلة«، التي اأنكر كثري من الباحثني وجودها، وحاول اآخرون  ومن 

الدرا�سة، من خالل منهجية دقيقة يف تف�سري  اإثبات وجودها، وا�ستطاعت 

التي جرت  الن�سو�ص والروايات، وكذلك يف درا�سة امل�سطلحات املعمارية 

هذا  اأن  تبني  اأن  والقبلة،  واملحراب  كالطاق  القبلة،  على  باإطالقها  العادة 

الهجري،  الأول  القرن  يف  ا�ستخدامه  �ساع  الذي  هو  الأخ��ري  امل�سطلح 

وهو الذي ورد يف الأحاديث والروايات التاريخية يف اإطار دللت ثالث كان 

من بينها – كما اأو�سحت الدرا�سة – »حنية املحراب«. 

وحددت الدرا�سة امل�ساحة التي اأن�سئ عليها امل�سجد حتديًدا دقيًقا يف اإطار 
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ما ورد يف الروايات من بيانات تتعلق بالقيا�سات، ووحدة القيا�ص امل�ستخدمة 

وهي الذراع ال�سرعي. وبينت الدرا�سة �سكل م�سطح هذه امل�ساحة وعدم تعامد 

زوايا اأركانه، واأن هذه الأركان كانت يف هيئة زوايا ولي�ست بهيئة مقو�سة. 

واأو�سحت الدرا�سة مراحل التخطيط والإن�ساء التي بداأت باإعداد الأر�ص، 

وهيئة  اأب��واب،  من  بها  وما  اجل��دران  و�سكل  اخلارجية،  حدودها  وحتديد 

اإن�سائها على اأ�سا�سات حجرية، ثم ا�ستكمال بنائها بالطوب اللنب، واأو�سحت 

املختلفة،  البناء  مراحل  مع  بنائه،  وطرق  وقيا�ساته،  اللنب  هيئة  الدرا�سة 

ذلك  وعالقة  ارتفاعه،  وقيا�سات  وم��واده،  ال�سقف  بناء  لهيئة  عر�ست  ثم 

بقيا�سات اجلدران، املنرب الذي �سنع يف الفرتة من 7- 9 ه. 

ووحدات  عنا�سر  من  امل�سجد  تخطيط  عليه  ا�ستمل  ما  الدرا�سة  وبنيت 

كالأبواب،  الأخ��رى  الت�سال  عنا�سر  وعالقة  والرحبة،  كال�سفة،  اأخ��رى؛ 

وعلي  بكر  اأبي  وبابي  امل�سجد،  يف  ال�سارعة  زوجاته  بيوت  اأب��واب  وبخا�سة 

ب�سد غريها من   [ الر�سول  اأمر  اأن  بعد  امل�سجد  �سارعني يف  بقيا  اللذين 

اأبواب ال�سحابة التي كانت تفتح على امل�سجد. 

املراحل  من  مرحلة  كل  يف  امل�سجد  عمارة  يف  حدث  ما  الدرا�سة  وتابعت 

للم�سجد  املعماري  بالتف�سري  تت�سل  اأح��داث  من  بذلك  ارتبط  وما  الثالث، 

املجاورة  النبي  زوج��ات  وبيوت  وال�سفة،  )امل��ح��راب(،  ك�»القبلة«  حتديًدا 

الدرا�سات  ت�ستطع  مل  غام�ص  كل  وف�سرت  ال�سرقية،  الناحية  من  للم�سجد 

ال�سابقة تف�سريه. 

وف�سلت الدرا�سة يف كل ما يتعلق باملالمح املعمارية لبيوت زوجات النبي 

من ناحية موا�سعها يف اجلهة ال�سرقية من امل�سجد، وما يت�سل بها مبا�سرة 

واملوا�سع  احلجرات،  هذه  لبع�ص  املوؤكدة  واملوا�سع  ينف�سل،  وما  بامل�سجد 

املرجحة لبع�سها الآخر يف اإطار منهجي ي�ستفيد من درا�سات �سابقة لهذا 

اأخطاء. وات�سع هذا املنهج  املو�سوع، وبروؤية ت�سحح ما وقع يف بع�سها من 
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 ،[ النبي  زوج��ات  بيوت  موا�سع  تعالج  التي  التاريخية  الروايات  لي�سمل 

يت�سل  وما  البيوت،  هذه  مو�سع  يو�سح  جديًدا  خمطًطا  الدرا�سة  وب�سطت 

به من طرقات، وما بينها من عالقة جوار، يف اإطار تتابع مراحل اإن�سائها، 

وارتباطها املبا�سر بامل�سجد، اأو غري املبا�سر باجلوار يف اجلهة ال�سرقية. 

و�سمات  اإن�سائها  وط��رق  مب�ساحاتها  يت�سل  م��ا  يف  ال��درا���س��ة  وف�سلت 

تخطيطها، وما حدث لبع�سها من تعديالت معمارية يف عهد الر�سول ] 

اأو بعد وفاته؛ كبيت ال�سيدة عائ�سة. 

واأ�سافت الدرا�سة ملا �سبق معطيات تتعلق بالقيا�سات والتخطيط وبع�ص 

واحلجرة،  وال�سهوة،  وال�سفة،  كامل�سربة،  املعمارية،  والعنا�سر  الوحدات 

والبيت، واملخرج، والكنيف، والأبواب الداخلية، واخلارجية. وهو ما ي�ساعد 

ال�سابقة،  الدرا�سات  ورد يف  اأو�سح مما  اإمكانية و�سع ت�سور معماري  على 

�سيما واأنها �سححت بع�ص الأخطاء والهيئات التي ت�سمنتها هذه الدرا�سات 

عليها  اأك��دت  مبنهجية  لها  دقيق  وفح�ص  للروايات،  وا�سح  فهم  اإط��ار  يف 

الدرا�سة، وت�سمنت اأبعادها. 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل حتديد م�سقط اأفقي دقيق لعمارة امل�سجد يف مراحله 

الثالث. وت�سمنت هذه املخططات م�سقًطا اأفقًيا وا�سًحا لبيت ال�سيدة عائ�سة 

يف �سوء ما ورد من روايات، وهذا التحديد للم�ساقط يتميز بدقة القيا�سات، 

وبا�ستماله على تفا�سيل مل ترد يف درا�سات �سابقة. 

كما اأنتجت الدرا�سة ر�سومات اأخرى تو�سح اأنواع اللنب امل�ستخدم يف البناء 

وقيا�ساته، وتو�سح طرق البناء به تو�سيًحا ي�سحح اأخطاء درا�سات �سابقة، 

الوا�سفة  املعمارية  التاريخية وامل�سطلحات  للروايات  ال�سكل املطابق  ويبني 

للنب وطرق البناء به.

الدقيقة  الدرا�سة  �سوء  يف  للمنرب  تو�سيحًيا  �سكاًل  الر�سومات  وت�سمنت 
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لقيا�ساته وعنا�سره التي وثقتها الروايات، والتي مل ترد يف اأية درا�سة �سابقة 

مبثل هذه املطابقة بني ن�سو�ص الروايات وبني الر�سم املنفذ، الذي ي�سع بني 

يدي القارئ ت�سوًرا ميكن تنفيذه يف اأمنوذج دقيق. 

ومن املهم، يف نهاية هذه الدرا�سة، اأن نو�سح اأن نتائجها متكن من و�سع 

اأحاديث  من  ورد  ما  �سوء  يف  بعيد  حد  اإىل  دقيق  معماري  م��ادي  من��وذج 

وروايات موثقة، ويف اإطار منهجية دقيقة لفهم ما ورد يف الن�سو�ص. ويعترب 

هذا هدًفا جديًدا من اأهداف البحث الآثاري ي�سعى اإىل عمل مناذج م�سابهة 

توظف توظيًفا ثقافًيا مهًما.

الجتاه  يف  اأخ���رى  ل��درا���س��ات  ال��ب��اب  ال��درا���س��ة  ه��ذه  نتائج  تفتح  وق��د 

ال�سحيح، ُت�ستكمل معه الت�سورات املعمارية حال توفر معلومات اأخرى يف 

م�سادر مل ن�ستطع الطالع عليها، اأو من خالل فهم اأعمق للروايات التي 

وظفت يف هذه الدرا�سة. 

كما اأن هذه الدرا�سة ميكن اأن يتبناها املتخ�س�سون يف علم »اجلرافيك« 

علمية  م��ادة  يف  الدرا�سة  هذه  نتائج  جت�سد  مرئية  ت�سويرية  روؤي��ة  لو�سع 

ت�سويرية وثائقية، توظف ثقافًيا لن�سر الوعي واملعرفة بعمارة الر�سول ] 

مل�سجده ولبيوت زوجاته. 

واهلل املوفق
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بيان الأ�سكال واللوحات

كتاب  عن  ه   -1357 �سنة   [ الر�سول  مل�سجد  اأفقي  م�سقط  �سكل)1( 

»مدينة ر�سول اهلل« لبن النجار. 

ه ت�سور )�سالح ملعي  �سكل )2( م�سقط اأفقي مل�سجد الر�سول ] �سنة 1- 

م�سطفي( وعمله. 

الباحث  ت�سور  ه  �سنة1-   [ الر�سول  مل�سجد  اأفقي  م�سقط   )3( �سكل 

وعمله. 

( تفريغ لدرهم العنزة واملحراب . عمل الباحث. �سكل )4- 

( م�سقط اأفقي لقبة ال�سخرة )عن فريد �سافعي(  �سكل )5- 

( �سكل تو�سيحي لنوعي الطوب اللنب وطرق البناء يف م�سجد  �سكل )6- 

الر�سول ])1�7ه( عمل الباحث . 

وعمل  ت�سور  ه   -2 �سنة   [ الر�سول  مل�سجد  اأفقي  م�سقط  )7اأ(   �سكل 

�سالح ملعي م�سطفي.

وعمل  ت�سور  ه   -2 �سنة   [ الر�سول  مل�سجد  اأفقي  م�سقط  )7ب(  �سكل 

الباحث.

ه ت�سور وعمل �سالح  �سكل )8اأ( م�سقط اأفقي مل�سجد الر�سول ] �سنة7- 

ملعي م�سطفي .

وعمل  ت�سور  ه  �سنة7-   [ الر�سول  مل�سجد  اأفقي  م�سقط  )8ب(  �سكل 

الباحث.

عبد  عن    -[ الر�سول  م�سجد  يف  ال�سفة  مو�سع  يبني  �سكل  �سكل)9( 

الغني نقاًل عن النفي�سي. 
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ت�سور    -[ الر�سول  ملنرب م�سجد  ت�سوري  ر�سم تخطيطي  �سكل )10( 

وعمل الباحث. 

  -[ النبي  زوجات  بيوت  ملوا�سع  ت�سوري  تخطيطي  ر�سم  �سكل)11اأ( 

ت�سور وعمل عبد احلكيم. 

النبي  زوج��ات  بيوت  ملوا�سع  ت�سوري  تخطيطي  ر�سم  ب(   -11( �سكل 

]ت�سور وعمل عبد الغني. 

  -[ النبي  زوجات  بيوت  ملوا�سع  ت�سوري  تخطيطي  ر�سم   )12( �سكل 

ت�سور وعمل الباحث. 

م�سجد  �سرقي  عثمان  دار  مو�سع  يبني  تخطيطي  ر�سم   )  -13( �سكل 

الر�سول ] ت�سور وعمل عبد الغني. 
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ملحق الأ�سكال الهند�سية

�سكل)1( م�سقط اأفقي مل�سجد الر�سول ] �سنة 1357ه عن كتاب 

»مدينة ر�سول اهلل« لبن النجار.
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�سكل )2( م�سقط اأفقي مل�سجد الر�سول ] �سنة 1ه 

ت�سور )�سالح ملعي م�سطفي( وعمله.
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�سكل )3( م�سقط اأفقي مل�سجد الر�سول ] �سنة1ه 

)ت�سور الباحث وعمله(.
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�سكل )4( تفريغ لدرهم العنزة واملحراب .

)عمل الباحث(.
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�سكل )5( م�سقط اأفقي لقبة ال�سخرة 

)عن فريد �سافعي(

183



�سكل )6( �سكل تو�سيحي لنوعي الطوب اللنب وطرق البناء

)عمل الباحث( يف م�سجد الر�سول ])1�7ه(.
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�سكل )7اأ(  م�سقط اأفقي مل�سجد الر�سول ] �سنة 2ه 

)ت�سور وعمل �سالح ملعي م�سطفي(.
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�سكل )7ب( م�سقط اأفقي مل�سجد الر�سول ] �سنة 2ه

)ت�سور وعمل الباحث(.
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�سكل )8اأ( م�سقط اأفقي مل�سجد الر�سول ] �سنة7ه 

)ت�سور وعمل �سالح ملعي م�سطفي(.
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�سكل )8ب( م�سقط اأفقي مل�سجد الر�سول ] �سنة7ه 

)ت�سور وعمل الباحث(.
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�سكل)9( �سكل يبني مو�سع ال�سفة يف م�سجد الر�سول ] 

)عن عبد الغني نقاًل عن النفي�سي(.
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�سكل )10( ر�سم تخطيطي ت�سوري ملنرب م�سجد الر�سول ] 

)ت�سور وعمل الباحث(.
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�سكل)11اأ( ر�سم تخطيطي ت�سوري ملوا�سع بيوت زوجات النبي ] 

)ت�سور وعمل عبد احلكيم(.
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�سكل )11ب( ر�سم تخطيطي ت�سوري ملوا�سع بيوت زوجات النبي ] 

)ت�سور وعمل عبد الغني(.
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�سكل )12( ر�سم تخطيطي ت�سوري ملوا�سع بيوت زوجات النبي ] 

)ت�سور وعمل الباحث(.
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�سكل )13( ر�سم تخطيطي يبني مو�سع دار عثمان �سرقي

م�سجد الر�سول ] 

)ت�سور وعمل عبد الغني(.
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1- ال�صهود احل�ص�ري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عين�ن مطف�أت�ن وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنط�وي.      

3- دور ال�صي�ق يف الرتجيح بني الأق�ويل التف�صريية. 

د. حممد اإقب�ل عروي.      

4- اإ�صك�لية املنهج يف ا�صتثم�ر ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صع�د الن��صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �ص�نو.      

7- من ق�ص�ي� الإ�صلم والإعلم ب�لغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإده�م حممد حن�س.      

9- الختي�ر الفقهي واإ�صك�لية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�ص�ري. 

د. حممد كم�ل ح�صن.      

11- العمران والبني�ن يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- ت�أمل واعتب�ر: قراءة يف حك�ي�ت اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنه� تتفجر الأنه�ر )ديوان �صعر(. 

ال�ص�عرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــ�.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خط�ب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�ص�ف )جمموعة ق�ص�صية للي�فعني(.

اأ. فريد حممد معو�س      

17- ارت�ص�م�ت يف بن�ء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرف�ت امل�لية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صك�لية ت�أ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأم�مة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املع��صرة.

د. حلمي حممد الق�عود      

23- ج�صور التوا�صل احل�ص�ري بني الع�مل الإ�صلمي والي�ب�ن.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكلي�ت الأ�ص��صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البي�نية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين ق�در كرمي الزنكي      

26- مع�مل منهجية يف ت�أ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقب�ل عروي      

27- اإم�م احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الب�قـي يو�صـف  



28- بن�ء اقت�ص�دي�ت الأ�صرة على قيم القت�ص�د الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمن� اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�ص�عر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجك�ين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

اأ. طالل العامر      

32- نحو تربية م�لية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جم�لي�ت ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �ص�لح      

34- الفكر املق��صدي وتطبيق�ته يف ال�صي��صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صن�بل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودوره� يف توجيه مع�ين الآي�ت القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي ط�لب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنب�ط�ت ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر ي�س الفيل      

42- م�ص�ئل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- الت�أ�صيل ال�صرعي للتع�مل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر وحيد الده�ص�ن      



45- اأح�ديث ف�ص�ئل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. ف�طمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرط�ح      

48- درا�ص�ت يف الأدب الإ�صلمي.

د. ج�بر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّه�ب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر عبد الرحمن الع�صم�وي      

51- اأ�صم�ء ال�صور ودوره� يف �صن�عة النه�صة اجل�معة.

د/ فــــــوؤاد البنــــ�      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�ص�عرة: نبيلة اخلطيب      
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45- اأح�ديث ف�ص�ئل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. ف�طمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرط�ح      

48- درا�ص�ت يف الأدب الإ�صلمي.

د. ج�بر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّه�ب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر عبد الرحمن الع�صم�وي      

51- اأ�صم�ء ال�صور ودوره� يف �صن�عة النه�صة اجل�معة.

د/ فــــــوؤاد البنــــ�      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�ص�عرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�ص�ر العم�رة واآف�ق التجديد.

م. ف�لح بن ح�صن املطريي      

55- ر�ص�لة يف الوعظ والإر�ص�د وطرقهم�.

ْرق�ين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مق��صد الأحك�م الفقهية.

د. و�صفي ع��صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�ص�ب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأح�ديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�ص�ي�.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وم�آلت احل�ص�رة.

د. حممد هي�صور      

62- نظ�م العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        
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63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خ�لد عزب      

64- فرا�ص�ت مكة... دعوه� حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرم��س      

65- مب�حث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خ�لد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد ح�فظ      

66- حممود حممد �ص�كر: درا�صة يف حي�ته و�صعره.

د. اأم�ين ح�مت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�ص�لكني )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر طلعت املغربي      

68- وظيفية مق��صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــ�ر      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د.اإ�صم�عيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَت�ب و�صنعة الت�أليف عند اجل�حظ.

د. عب��س اأرحيلة      

71- و�ص�ئلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مق��صد ال�صريعة.

حممد  القي�تي  اأحمد  حممد  د.       



72- التك�مل املعريف بني العلوم.

د. احل�ص�ن �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�ص�ئ�س وامل�صكلت.

د. وفقي ح�مد اأبو علي      

74- اأن� الإن�ص�ن )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر يو�صف اأبو الق��صم ال�صريف      

75- م�ص�ر التعريف ب�لإ�صلم يف اللغ�ت الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مب�رك �ص�مل      

77- التغيري ب�لقراءة.

د. اأحمد عي�ص�وي      

78- ثق�فة ال�صلم بني الت�أ�صيل والتح�صيل.

د. حممد الن��صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر حممد توكلن�      

80- فقه البي�ن النبوي.

اأ. حممد بن داود �صم�روه      



81- املق��صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــ�فـة.

اأ.د. ي��صر اأحمد ال�صم�يل      

83- اأ�ص�س النظ�م الجتم�عي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�س      

84- حروف الإبح�ر )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر ع�ص�م الغزايل      

85- مع�مل منهجية يف جتديد خط�ب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�ص�ت من ح�ص�رة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لق�ء قريب )رواية(.

الروائية مي��صة علي عبدة النخلين      

88- مق��صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�س.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر حميي الدين �ص�لح      



90- الفن واجلم�ل من النزوع ال�صكلين اإىل الت�أ�صيل الر�ص�يل.

د. عبد اجلب�ر البودايل      

91- دوائر احليـــ�ة )جمموعة ق�ص�صية(.

اأ. م�جدة �صح�تة      

92- علم اأ�صول الفقه ودوره يف خدمة الدعوة.

د. عبد الروؤوف مف�صى خراب�صة      

93- موا�صم اخل�صب )ديوان �صعر(.

ال�ص�عر حممد يون�س      

94- مفهوم الت�صديق والهيمنة يف القراآن الكرمي.

د. نعيمة لبـــــداوي      

95- موط�أ الإم�م م�لك واعتن�ء العلم�ء به.

د. حممد عبد اهلل حّي�ين      

96- ف�صول يف بي�ن القراآن الكرمي.

د. حممود اأحمد الأطر�س      

97- امل�صجد النبوي.. وبيوت اأمه�ت املوؤمنني.

اأ. د. حممد عبد ال�صت�ر عثم�ن      




