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  الروضة الشریفة فى تصاویر مخطوط دالئل الخیرات
  )١(منى عثمان مرعي الغباشي. د                                            

  
إن للروضة الشریفة أھمیة عظیمة في نفوس المسلمین تنبع من قداسیتھا وأھمیتھا    

الدینیھ فھي المسافة المحصورة بین المنبر النبوي وقبر الرسول صلى هللا علیھ وسلم 
أي بیتھ حیث دفن، والتي وصفھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم فى أحادیثھ الشریفة 

منھا ما ورد فى الصحیحین عن أنس بن مالك بكونھا روضة من ریاض الجنة، و
قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما بین حجرتي ومنبري روضة من ریاض : (قال

قال رسول هللا صلى : ( عن أبي ھریره رضي هللا عنھ قال وما رواه البخاري، )الجنة
، )هللا علیھ وسلم ما بین بیتي ومنبري روضھ من ریاض الجنة ومنبري على حوضي

وذلك أصبحت الروضة أحد  )٢().بیتي مكان حجرتي( وقال صلى هللا علیھ وسلم 
  سمات المسجد

 ولقد دخل ضمن) ٥: ٣لوحة( )٣(النبوي الشریف وتقع فى الجھة الشرقیة للمسجد، 
أھمیھ الروضة للمسلمین حدیھا، المنبر النبوي فى الغرب والحجرة الشریفة التى 

  . تضم القبر الشریف فى الشرق
                                                             

  .كلیة اآلداب جامعة دمنھور قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة -إسالمیة مدرس آثار )(١
، فتح الباري بشرح صحیح اإلمام أبي )م٨٥٢: ٧٧٣(الحافظ أحمد على بن حجر .العسقالني )٢(

 /ھـ١٤٢١،األولى ةأسماعیل البخاري، تقدیم وتحقیق عبد القادر شیبھ الحمد،الطبع عبد هللا محمد بن
  ؛٣٠صن القبر والمنبر،، باب فضل ما بی١١٩٦-١١٩٥م، الحدیثان رقما ٢٠٠١

 المجلد ،صحیح مسلم،)ھـ٢٦١: ٢٠٦(القشیري النیسابوريأبو الحسین مسلم بن الحجاج .مسلم
-٥٠٠(١٣٩٠ كتاب الحج باب مابین القبر والمنبر روضة من ریاض الجنة، األحادیث األول،
  ؛٦٢٥،ص)٥٠٢(١٣٩١ ،)٥٠١

،الجامع المختصر من السنن )ھـ٢٧٩: ٢٠٩(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة.الترمذي
اقب، باب ما جاء في فضل المدینة،بیت األفكار الدولیة، المعروف بجامع الترمذي، كتاب المن

  ؛٦٠٦،ص ٣٩١٦-٣٩١٥الریاض، األحادیث
، المجتبى من السنن المشھور بسنن )٣٠٣: ٢١٥(أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي.النسائي

  ؛٩٠،ص٦٩٥،حدیث٢/٣٥،بیت األفكار الدولیة،الریاض،٢/٣٥النسائي،
،المسند،الجزءالرابع،دار المنھاج، )ھـ٢٤١: ١٦٤(الشیباني الذھليأحمد بن  محمد بن حنبل 

  ؛١٩٥٦،٢٢٤٧،ص)١١٠٦٢(٢/٥٣٤، ،)٩٤٦١(٢/٤١٢أحادیث
،الدرة الثمینة فى تاریخ المدینة، تحقیق محمد )ھـ٦٤٣ت(الحافظ محب الدین بن النجار . ابن النجار

لمطري، جمال الدین محمد بن ؛ا ١٦١-١٦٠القاھرة، ص  ،زینھم محمد عزب، مكتبھ الثقافھ الدینیة
دراسة وتحیق سلیمان  ،،التعریف بما أنست الھجره من معالم دارة الھجرة ) ھـ٧٤١:  ٦٧٦( أحمد 

نور الدین . السمھودي ؛٦٨-٦٧ص ،م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٦الدارة دارة الملك عبد العزیز، ،الرجیلي
الجزء ،یق سامر السامرائيتح ،المصطفى وفاء الوفا باأخبار دار ،) ھـ٩١١ت(على بن عبد هللا 

: ١٥٦ص  ،لمكرمھ والمدینة المنورةمؤسسھ الفرقان للتراث اإلسالمي، فرع موسوعھ مكھ االثاني 
١٥٩.  

  .٤٧م، ص١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩ ،التحفھ اللطیفة في تاریخ المدینة ،شمس الدین السخاوي )٣(
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ذكر  يولقد ارتبط تصویر الروضة بمخطوط دالئل الخیرات وشوارق األنوار ف
على النبي المختار ألنھ آیة من آیات هللا فى الصالة على النبي صلى هللا عیھ  ةالصال
عبد هللا محمد بن سلیمان بن أبي بكر الجزولي  يوقد ألفھ الشیخ اإلمام أب ،وسلم

ریة إدریس بن عبد هللا بن الحسن ذمن فھو  يالشریف الحسن يالسوس يالسمالن
 ةسن يبن أبي طالب كرم هللا وجھھ المتوف يالمثنى بن الحسن بن عل

        )٤(.م١٤٦٥/ھـ٨٦٩
ن أجامعة القرویین بفاس بعد  ةولقد جمع الجزولي ھذه الصلوات من كتب خزان 

وكتبت أول  .لسیدة ببركھ الصالة على الرسول صلى هللا علیھ وسلم ةشاھد معجز
أحد أكبر أصحاب اإلمام الجزولي  يلسھانسخھ على ید عبد هللا محمد الصغیر 

ھذا المخطوط فى ة ولقد واظب المسلمون على قراء )٥(.ھـ٨٦٢وصححھا اإلمام سنة 
یزال یطبع حتى  لذي المن نسخ ھذا المخطوط ا دذا وجد العدیل ،مشارق والمغارب

  .اآلن
بین ھالمذ ،الدینیة اھتمام وعنایة الخطاطین ھھمیتىولقد حظى ھذا المخطوط أل   

المؤرخھ من  ریوالفنانین لذا وصلنا العدید من النسخ المزوقة بالتصاو
م والموزعة فى المتاحف ٢٠/ه١٤م إلى النصف األول من القرن١٦/ھـ١٠القرن

المجموعات الخاصة التى یعرض بعض أصحابھا بیعھا اآلن  يوالمكتبات العالمیة وف
وتزخرف كل نسخھ من مخطوط دالئل الخیرات  .الدولیة شبكة المعلوماتعلى 

  :بصورة مزدوجة وتنقسم ھذه التصاویر إلى قسمین

                                                             
ینسب إلى مدینة جزولة فى سھاللة بالمغرب بعد ھجرة أجداده إلیھا من مدینة : اإلمام الجزولي )٤(

ھـ ، ودخل مدرسة الصفارین فى فاس وكان عالم  دیني سني على طریقة ٩فاس، وعاش فى القرن 
. األشاعرة وفقیھ مالكي وصوفى على الطریقة الشاذلیة حیث آلت إلیھ الطریقة الشاذلیة فى عصره

ً، وعنھ تفرعت جملة ممن الطرق الصوفیھ التى یكثر أتباعھا فى المغرب  ودخل الخلوة أربعة عاما
. والبوعمریة ،الشرقاویة  ،العیساویة  ،البكریة  ،الفالحیة  ،الغزوانیة  ،بصفة خاصة كالتباعیة 

م الشیخ من كال ،كتاب الزھد ،عقیدة الجزولي ،ومن أعمال اإلمام الجزولى كتاب دالئل الخیرات
وتوفى رحمة هللا علیھ وھو ساجد فى . الحزب الكبیر وحزب الفالح أو الحزب الصغیر ،الجزولي

وقال .ھـ٨٦٩السجدة األولى من الركعة الثانیة من صالة الفجر لیوم األربعاء من ذي القعدة سنھ 
ً الشیخ أحمد بابا أنھ مات مسمو سنة ربیع األول  ١٦فى الركعة األولى من صالة الفجر ما

ومن كراماتھ رضي هللا عنھ أنھ بعد وفاتھ بسبع وسبعین سنة نقلوه من بالد .م١٤٩٥/ھـ٨٧٠
السوس إلى مراكش فوجدوه بھیئتھ یوم دفن ولم تعد علیھ األرض ولم یغیر طول الزمن من أحوالھ 

 ً    ؛١٥١م،ص٢٠٠٢خیر الدین، األعالم، الجزء السادس،دار المالیین، .الزركلي :انظر في ذلك.شیئا
 مركز الشیخ یوسف بن إسماعیل،جامع كرامات األولیاء،الجزءاألول،الطبعة األولى،.النبھاني

  . ٢٧٦ص م،٢٠٠١/ھـ١٤٢٢أھلنستة بركات رضا، الھند،
  .٢٧٧-٢٧٦ص الجزء األول، جامع كرامات األولیاء، النبھاني، )٥(
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رسم بأو  )٦(یزخرف بصورة مزدوجة للمسجد الحرام والمسجد النبوي: القسم األول
  .يوالمدینة المنورة یتوسطھا الحرم المدني یتوسطھا الحرم المك ةالمكرم ةمك يلمدینت

ویزخرف بصورة مزدوجة للروضة الشریفة بحدیھا بحیث تمثل المنبر : يالقسم الثان
   .الشریفة فى الصفحة األخرى ةوالحجرة النبوی ةوالمحراب فى صفح

 ریفة من خالل نسخ عدیدة من ھذاشوفیما یلى سیتم تناول تصاویر ھذه الروضة ال    
ً محفوظھین أربعة وستة وتتمثل في ألول مر تنشرالمخطوط  المكتبھ ب مخطوطا

متحف قصر  ةوطات اإلسالمیة بوزاة األوقاف المصریة ونسخطالمركزیة للمخ
ً  يالمنیل الت المتاحف  يبعض النسخ ف لىوھذا باإلضافة إ ،تنشر ألول مره أیضا

، ونسخة بمكتبة جامعة الملك سعود، ونسخة جامعة العالمیة مثل متحف والترز
  .المجموعات الخاصةخ بالنجاح الوطنیة بنابلس ونس

ولقد رسمت الروضة الشریفة في ھذه التصاویر على صفحة مزدوجة ممثلھ بحدیھا، 
ولكثرة تصاویر . المنبر النبوي في الغرب والحجرة النبویة الشریفة في الشرق

قسم ھذه التصاویر تفة فقد تنوعت فى رسومھا واختلفت فیما بینھا لذا سیرلشالروضة ا
  .مجموعات ستإلى 

  : ىتصاویر المجموعة األول
  :تعد تصاویر ھذه المجموعة أھم تصاویر الروضة الشریفة وتتمثل في

مؤرخ صورة مزدوجھ للروضة الشریفة من مخطوط دالئل الخیرات من تركیا 
) ٧(م محفوظ بمتحف إسرائیل١٧/ھـ١١م وأوائل القرن١٦/ھـ١٠بأواخر القرن

  :)٢- ١لوحة(
القبر والحجرة النبویة الشریفة ت للروضة بحیث رسمنفذت ھذه الصورة المزدوجة 

  .الصفحة الیمنى بینما رسم المنبر وللمحراب فى الصفحة الیسرى يالنبوي الشریف ف
وفیھا رسمت الحجرة النبویة الشریفة تشغل القسم األیمن : الصفحة الیمنى:  أوالً 

 .بالبلح ةمثمراألكبر من الصورة وعلى یسارھا رسمت نخلة طویلة متعدده السعف و
سمت النخلة داخل حوض مربع الشكل یتكون من صفین من مدامیك الحجر أو رو

أربع دعامات صغیرة تتوج  ةبأرطانھ األربع يا سیاج یبدو معدنماآلجر یعلوھ
  .)نخل متكلم ( الحوض مبأـشكال البابات أو أشكال لوزیة وكتب أما
محددة بإطار من جمیع الجھات ) ١شكل(أما الحجرة فرسمت كحجرة مستطیلة 

 زيشكل لو هلوعی ريز دائبروعلى بقمھ أشبھ  بالقائم المعدني یتكون من أوتتوج من 
 وفى یسار الحجرة رسم جوسق. أقرب إلى القمة المخروطیة التى تتوج المآذن

 ،نصف دائریة بةومغطى بق ة،الحجر ةكبیر الحجم یشغل معظم مساح مستطیل
                                                             

 ،يرجب محمد عل أحمد: ست نماذج من تصاویر بعض نسخ مخطوط الدالئل انظر إلى ذلك در )٦(
ة، اللبنانیالمصریة  فن اإللسامى الدارلالمسجد النبوي بالمدینة المنورة ورسومھ فى ا

  .م ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٠
  :، عنH.210.628.69)( مخطوط رقم )٧(

Milsten.(R)،Islamic In Israel Museum،1989،pl.158،p.134-135. 
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غشى  يقسمت إلى ثالثة أقسام أكبرھا أوسطھا الذ ةة جانبیواجھ ،ویشرف بواجھتین
 يوالسفل يصغیرة داخل كل منھا نقطة أما القسمین العلو عةمرب ةببالطات خزفی

أما الواجھة . شكل فوستناتبفزخرفا بأشكال مستطیلة متداخلة تتوج من أعلى 
وھى معقودة ور الشریفة باألكبر وتشرف بفتحة مستطیلة بداخلھا الق ياألمامیة فھ

  .ى صنجات ویزخرف كوشتیھ شكل مثلثذ ريبعقد نصف دائ
الجدار ومقسم لثالثة اقسام أفقیة أكبرھا أوسطھا  يویمتد على یسار الفتحة باق

فوستنات ثم یحد  يوزخرفت ھذه األقسام بمستطیلین متداخیلن ویعلوھا إطار ذى
إطار من  هجذع یعلوملطیل یبدور من الرخام اتالجوسق من جانبیھ من إعلى إطار مس

الفوستنات أو أنصاف دوائر یعلوھا شریط من الشرافات الثالثیة الشكل تظھر من 
خرفت بخطوط رأسیة یقطعھا خطوط أخرى أفقیة لتشیر إلى إلواح ز يخلفھا القبة الت
 يقبمتكسوھا وتتوج بقائم معدني یبدأ بشكل مفصص یعلو شكل  يالرصاص ال

وبمنتصف  .یتوج بھالل ذھبي اللون رينتفاخ دائا صغیر زخرفت بمثلثات یعلوھا
  .یسار القبة نتؤء أو بروز على شكل مثلث

یظھر القبر النبوي الشریف یشغل واجھة الجوسق المعقودة مغطى بغطاء من : المقابر
ً شكل بخاریة مستطیلة الجوانب زارف زجخاج بزبالدی اجیة یتوسطھا تقریبا

اك رسول هللا  صلى هللا ی مرقد(كتب داخلھا بخط النسخ  فراطومفصصة من األ
أن ھذا قبر الرسول صلى هللا علیھ وسلم ومرقده الشریف وحدد القبر  أي) علیھ وسلم

  . من الجانیبن بإطار مستطیل بزخارف نباتیة
وعمر بن الخطاب  قبكر الصدیا ین أبیابحالص يربویتقدم القبر النبوي الشریف ق

یلى القبر النبوي  يبحیث رسم قبر الخلیفھ أبي بكر من الداخل أ ،هللا عنھما يرض
وكتب فوق كل منھما  ،مباشرة یلیھ قبر الخلیفة الفاروق عمر بن الخطاب من الخارج

ورسم كل من القبرین بشكل منشورى   .بخط النسخ) أبو بكر وعمر(اسم صاحبیھ 
   .یرتكز على قاعده مستطیلة ویشرف بواجھو منشوریة

محددة بإطار مستطیل یعلو سیاج أو  ةم الجوسق ساحة مستطیلة غیر مكتملویتقد
األكبر حیث یتوسطھ فتحة مستطیلة  يالصغیر والجانب ياألمام ن،یبدرابزین من الجان

ورسم على غرار سیاج النخلة وكتب على جانبیھ األیسر خارج إطار  ،للدخول
مرقد فاطمة (ر النبور نصھا یعلوه كتابھ موازیة للقب) مقام شیخ الحرم( الصورة 
  .)الزھراء

نصف دائریة عمیقة معقوده  ةرسم كفتح )٢شكل( الجوسق محراب یمینویوجد على 
مدببة یتدلى منھا مشكاة وزخرفت تجویفة المحراب بخطین لیعبر  ةعقد مفصص بقمب

بألواح الرخام الرأسیة الشكل ویعلو العقد حشوة مستطیلة داخلھا  شىعن كونھ مغ
  مستطیل كتابي بجوانب مدببة نقش داخلھا اآلیة القرآنیة 

ثم یتوج المحراب بصفة من الشرافات النباتیة ) كلما دخل علیھا زكریا المحراب( 
   .الثالثیة بشكل محور
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مخروطیة صغیرة ورقبة منتفخ یرتكز على قاعدة  يورسمت المشكاة  ببدن كرو
   ).٣شكل(بسلسلة واحدة يمخروطیة تعلق من أعلى بثالث سالسل تنت

الشكل یتوسطھا دائة صغیرة  عةوغطى الجدار خلف المحراب ببالطات خزفیة مرب
ورسمت السماء  ،مفصصة كوریدة بداخلھا نقطة وبأركان البالطات مربعات أصغر

ففرشت بسجادة مزخرفة برسوم   ةسحب أما أرضیة الحجر وھي ذاتأعلى الجدار 
   .السحب الصینیة

مثلثة الشكل تعلق بثالث سالسل تتدل من ) ٤شكل(اتیویعلو المحراب ثالث قرا
كرویة الشكل یبرز منھا ثالث دوائر صغیرة تتدلى منھا )قبیضة الشر( بیضة نعام

 یةمن أعلى برقبة مخروط ةالبیض يھا بشكل مفصص وتنتھیالسالسل زخرف مخرج
  .ة مثلثة تعلق منھا سلسلة تتدلى من السقف لم یعبر عنھابقم
یتقدمھا مقبي  یتضح من رسم ھذه الصورة أنھا تمثل الحجرة النبویة الشریفة كمبنى   
ً  ةدك على  األغاوات من األمام ویمتد على یمین الحجرة جدار القبلة بالمسجد محتویا

  : يالتالعلى النحو ھ وھذا ما سیتم توضیح. المحراب العثماني
لحجرة النبویة االتعبیر عن موقع  يیتبین من الرسم واقعیة الرسام ف : الموقع:  أوالً 

المدینة المنورة وذلك ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد بنى ھذه  يالشریفة بالمسجد ف
هللا عنھا مع حجرة السیدة سودة بنت زمعة  يلسیدة عائشة رضباالحجرة الخاصة 

 )٨(رضي هللا عنھا أثناء بناء مسجده بعد الھحرة وذلك فى الجانب الشرقي للمسجد
وھذا ما عبر عنھ الرسام برسم نخلة على یسار الحجرة لتشیر إلى طبیعة  )٦-٥شكل(

فى الیسار على ویدل رسم النخلة  )٩(خیل الكثیرنتمیز بأـشجار الت يالمدینة المنورة الت
  .شرق الحجرات وشرق المسجد النبوي الشریف يھا فنكو

لمسجد فى العھد لدخلھا اكما عكس الرسم واقعیة تمثیل الحجرة داخل المسجد بعد 
الرسام برسم ھذا  ھا مثلمبحیث یحدھا من الجنوب جدار القبلة وھو م )٧شكل(األموي

ً الجدار ممتد ویحد الحجرة من الشمال دكة األغاوات أو الصفة  ،على یمین الحجرة ا
  .سام برسم الدكة أمام الحجرةرال ھا مثلموھو 
 ً م فى ایتضح من رسم ھذه الصورة واقعیة الرس :الحجرة النبویة الشریفة:ثانیا

نھا تمثل بیت أو محاولتھ التعبیر عن الحجرة النبویة الشریفة بقبورھا الثالثة وذلك أل
أكرمھا هللا وأنعم علیھا بموت الرسول  يهللا عنھا الت ية رضحجرة السیدة عائش

 ً أن رسول هللا  ين من نعم هللا علإ (لقولھا  صلى هللا علیھ وسلم فى بیتھا وذلك طبقا
                                                             

  ؛ ١٠٢-١٠١ص،دارالنھضة ،اآلثاراإلسالمیة ،حسن الباشا )٨(
 ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ،الجزء األول ،مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون،سعاد ماھر

  ؛ ٣٣-٣٢ص   ،جمھوریة مصر العربیة
 ،لمسجد النبوي الشریف عبر التاریخعمارة وتوسھة ا ،ناجى بن محمد حسن عبد القادر األنصاري 

  . ٦١م،ص١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦الطبعة األولى  ،م مراجعة وتقدیم فضیلة الشیخ عطیة بن محمد سال
 م،١٩٨٩البلدان، مدینة لیدن المحروسة، أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكاتب،.الیعقوبي )(٩

    . ٩٨-٩٧ص
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وإن هللا جمع  ي،ونحر يوبین سحر ينوم يوف يبیت يف يصلى هللا علیھ وسلم توف
   )١٠(.)وریقھ عند موتھ يبین ریق
 ھـ ١١ربیع األول سنة  ١٢ثنینیوم األ يالرسول صلى هللا علیھ وسلم ف ىولقد توف

ً  يالیوم التال يف يحیث توف فدفن إال  يما قبض نب(صلى هللا علیھ وسلم ھلحدیث طبقا
ً صلى هللا علیھ وسلم ) أو قبض يدفن حیث توف ً  ما توفى هللا(ولقولھ أیضا قط إال  نبیا

   )١١(.)دفن حیث تقبض روحھ
ھـ فدفن بجانب  ١٣جمادى األول سنة  ٢٢ يخلیفة أبي بكر الصدیق فثم توفى ال

الرسول صلى هللا علیھ وسلم ثم دفن بجانبھ الخلیفة عمر بن الخطاب بعد وفاتھ فى 
هللا  يوبذلك تكون قد تحققت رؤیا السیدة عائشة رض )١٢(.ھـ٣٢الحجة سنة  يذ ٢٧

حجرھا أو بحجرتھا ثالثة أقمار  يالمنام أنھ سقط في أنھا رأت ف( عنھا حیث قالت 
وبذلك كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم  )١٣(.)فذكرت ذلك ألبي بكر فقال خیر

وھذا ما عبر عنھ الرسام . سقطت ودفنت فى حجرتھا يوصاحبیھ األقمار الثالثة الت
ً برسم  على ثالثة قبور بجانب بعضھا وكتب على كل منھم اسم  الحجرة كمبنى محتویا

  .الرسول صلى هللا علیھ وسلم وصاحبیھصاحبھ من 

واقعیة الرسام فى محاولتھ التعبیر عن عمارة الحجرة  تظھركما : عمارة الحجرة
ن وجرید لببنیت على نعت المسجد النبوي من الطوب ال ھانذلك ألوویة الشریفة بالن

 .)م٤،٥٠أو م٤(أذرع  ٩وأ ٨ة عن بناء مربع طول ضلعھ رعبا توكان ،النخل
ل یالساج وق العرعر أو ن حجرة وصالة وللحجرة مصراع واحد منویتكون م

ھ تثم قام الخلیفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أثناء توسع). ٨شكل( )١٤(مدخلین

                                                             
تحقیق  ،الدرة الثمینة فى تاریخ المدینة  ،)ھـ٦٤٣ت (الحافظ محب الدین بن النجار. ابن النجار )١٠(

  .٢٠١م، ص٢٠٠٤القاھرة،،مكتبھ الثقافة الدینیة  ،محمد زینھم محمد عزب
 ،يالجزء الثان،الطبقات الكبرى ،يالزھر يمحمد بن سعد بن منبع عبد هللا البصر .سعد ابن) ١١( 

  ؛ ٢٩٣،صم ١٩٦٨بیروت لبنان  -دار صادر ،تحقیق إحسان عباس الطبعھ األولى 
  ٢٠٤ – ٢٠٣ص  ،الدرة ىالثمینة  ،بن النجار ا

الطبعھ  ،دیو مصر خباشا  يالحاج عباس حلم عمالن يالرحلة الحجازیة لول ي،البتنونمحمد لبیب 
  .٢٤٦، ص ھـ١٣٢٩مطبعھ الجمالیة بمصر  ،الثانیة 

،أخبار المدینة،تحقیق صالح عبد العزیز زین )ـھ١٩٩ت( محمد بن الحسن بن زبالة. ابن زبالة )١٢(
 المنورة،المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى،سالمة، مركز بحوث ودراسات المدینة 

  ؛٢٤٧- ٢٤٦؛البتنوني، الرحلة الحجازیة، ص٢٠٦:٢٠٨م، ص٢٠٠٣/ـھ١٤٢٤
- ١٥٨م، ص١٩٩٦/ه١٤١٦محمد إلیاس عبد الغني، تاریخ المسجد النبوي الشریف، الطبعة األولى،

١٥٩،١٦١.  
 ؛ ٢١١-٢١٠ص رة الثمینة،ابن النجار،الد ؛٢٩٤-٢٩٣،ص٢جابن سعد، الطبقات الكبرى، )١٣(

  .١٥٨محمد إلیاس عبد الغني، تاریخ المسجد النبوي الشریف، ص
 ، ٢ج لمصطفى،ا دار وفاء الوفا بأخبار ،السمھودي :لمزید عن عمارة الحجرة الشریفة انظر) ١٤(

  ؛٢٩٩: ٢٩٧ص
  ؛٩٤- ٩٣ص  ،ابن زبالة، أخبار المدینة ؛ ٢١١ ،١٥٣-١٥٢ابن النجار،الدرة الثمینة،ص 
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ً حول الحجرة بناء اً بناء جدارب م٦٣٨/ه١٧للمسجد سنة على طلب السیدة عائشة  ا
 يالعصر األمو يوف )١٥(.خذون من تراب القبرأرضي هللا عنھا ألن الناس كانوا ی

على ید عاملھ على  ھوإعادة بنائ يعبد الملك للمسجد النبوبن أثناء عمارة الولید 
 يأدخلت الحجرة النبویة مع باقه ٩١: ٨٨األمیر عمر بن عبد العزیز فیما بین  ةالمدین

ھدمت جدران و) ٧شكل( )١٦(حجرات أزواج الرسول صلى هللا علیھ وسلم فى المسجد
سقوط جدرانھا بسبب إلى ة الشریفة وأعید بنائھا وربما یرجع ذلك الحجرة النبوی

ً بیلة مطیرة وأمر عمر بن عل يمطار الشدیدة فاأل  د العزیز ببناء جدار الحجرة مرتفعا
ولقد بنیت على إلیھ أحد ألن الناس كانوا یصلون إلى القبر الشریف،  حتى ال یصل

ً حجرة السیدة عائشة رضي هللا عنھا ع ةنفس مساح  باألحجار لى شكل بناء مربع مبینا
السود والقصة بحیث یقترب لونھا من أحجار الكعبة الشریفة ولھا من الھیبة واألنس 

ً  ةوقزما ال یدرك إال بال   .ل فتح بھا بابیوق ولم یبن بھا بابا
 ةوھو جدار ذو خمس ر،ثم بنى عمر بن عبد العزیز الحائز أو الحظار المزو   

ً  ةأضالع بصورة شكل معھا فى المؤخر بھ تربیعھ تربیع شأن ی ةً وذلك كراھی مثلثا
ولم یرتفع اإلزار أو الحائز أو  ).١٠-٩شكل( )١٧(فیصلى إلیھ ةالكعبة فیتخذ قبل
ً  ١٣عھ ارتفاغ للسقف المسجد بل ب يالحظار العزیز ً ٧،٥( ذراعا لذا نصب ) مترا

ً ( غ ذراعینلتب يالت ففوقھ فى المسافة الباقیة الممتدة للسق ً واحدا أطواق من  )مترا
ل أنھ كان عبارة عن شباك من خشب یجزع من جزوع النخل وقبالحدید المدعم 

                                                                                                                                                           
صالح لمعي مصطفى، المدینة المنورة تطورھا العمراني وتراثھا المعماري، دار النھضة العربیة، 

  ٥٧؛م، ص١٩٨١ببیروت لبنان،
ً،الحجرات الشریفة سیرة وتاریخ،صفوان داودي ،وقف البركة الخیري المدینة الطبعھ الثانیةا

  .١١م، ص٢٠٠١/ھـ١٤٢٢المنورة، 

 ،أخبارالمدینة ،ابن زبالة ؛٣٠٢–٣٠١ص ،٢ج المصطفى، دار بأخبار الوفا وفاء،السمھودي )١٥( 
  ؛١٦٨ – ١٦٧ص  ،تاریخ المسجد النبوي الشریف ،محمد إلیاس عبد الغني؛ ٩٤ص

  .٦٦: ٦١عمارة وتوسعھ المسجد النبوي ص ي،ناجى بن محمد حسن االنصار

  ؛  ٣٠٣- ٣٠٢ص  ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٦(
نزھة الناظرین في مسجد سید  ،السید جعفر بن السید إسماعیل البرزنجي المدني الشافعي.البرزنجي

  ؛ ١٢م،ص١٩٤٤/ـھ١٣٣٢ الطبعة األولى، مطلعة الجمالیة، األولین واآلخرین،
  .٢٧ص ،م١٩٦٩،القاھرة،٣،جتاریخ العمارة والفنون اإلسالمیة،توفیق عبدالجواد،توفیق عبد الجواد

أخبار  ،ابن زبالة ؛٣٠٨: ٣٠١،صالمصطفى وفاء الوفا بأخبار دار ،السمھودي: للمزید انظر )١٧(
  ؛٦٦: ٦٤نزھة الناظرین،ص ،؛ البرزنجي٩٥ - ٩٤، صالمدینة

 ،العقد الفرید ،)ـھ٣٢٨ت(شھاب الدین أحمد المعروف بابن عبد ربھ األندلسي المالكي. ابن عبد ربھ
  ؛٣٦٦ص الجزء الثالث،

تاریخ المسجد النبوي  ،عبد الغنيمحمد إلیاس   ؛٧٢-٧١المنورة،ص ةالمدین ،ىمصطف يصالح لمع
  ؛١٧٢-  ١٧١ ،١٦٩- ١٦٨ص 

دار القاھره   ،المملوكيعمارة المسجد النبوي منذ إنشائھ حتى نھایة العصر  ،الشھريمحمد ھزاع 
  . ١١٩:  ١٠٧ص ،الطبعة األولى ،للكتاب
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لیحدد سقف ) حجر محجور(ھ بطق علیھ ابن عبد رأوقد  .اتصل بسقف المسجد
  )١٨(.حدأعلیھ  يالحجرة حتى ال یمش

ً  ةولقد كانت الحجرة مسقوف    لما ذكره ابن  بسقف مسطح ثم فتح بھ كوة طبقا
ً  ةقحط أھل المدین: حیث قال يالجوز ً  قحطا إلى السیدة عائشة رضي هللا  افشكو شدیدا

إلى السماء حتى  ةوا منھ كولفانظروا قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم فاجع: عنھا فقالت
عشب وسمنت اإلبل حتى  نبت ال اورفمط اففعلو ،ال تكون بینھ وبین السماء سقف

صبح فتح الكوة عند الجدب سنة أھل أثم  )عام الفتق( قت من الشحم فسمىتفتحتى 
واحد فوق اآلخر بحیث  ،ولقد سقف المسجد النبوي الشریف بسقفین )١٩(.المدینة

ً  ٢٣یتراوح ارتفاع السقف السفلي  ٢٥والعلوي على ارتفاع ) م١١،٤٥(ذراعا
ً ذراع سطح المسجد  يازوفقد كان ما حولھا ی ةالنبویما الحجرة أ  )٢٠()م١٢،٤٥(ا

ً  ةحضیر مقدار نصف قام للحجرة الشریفة عن بقیة سطح  اآلجر تمییزاً ب مبنیا
   )٢١(.المسجد

خمس منذ بنائھ فى العصر األموي بالرخام بارتفاع مجدران الحظار ال یتولقد كس   
ً  ةأكثر من قام ثم جدد ھذا الرخام فى عصر الخلیفة  )٢٢(كره ابن عبد ربھذلما  طبقا

ً لوب) م٨٦١: ٨٤٦/ ھـ٢٤٧ :٢٣٢(المتوكل على هللا  يالعباس ثم  .طت األرضیة أیضا
م وجعل الرخام ١١٥٣/ـھ٥٤٨سنة  يجدد الرخام فى عصر الخلیفة العباسي المقتف

   )٢٣(.ةوبسط ةحولھا بارتفاع قام
ألول من رمضان ا يكبیر ف قسجد النبوي الشریف لحریمولقد تعرض ال   

خالفة المستعصم با أدى إلى إحراق المسجد  يم ف١٢٥٦سبتمبر٢٢/ھـ٦٥٤سنة
رق حعدیدة منھا سقوط السقف داخل الحجرة و وتعرضت الحجرة الشریفة ألخطار

                                                             
  ؛٣٣١ -٣٣٠ ، ٣٢٧ – ٣٢٦ص،٢ج،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٨(

  ؛٦٤نزھة الناظرین،ص  ،البرزنجي؛ ٩٥أخبار المدینة، ص ،زبالة
 ،في العصرین األموي والعباسي المسجد النبوي الشریف ةعمار ،محمد حمزة إسماعیل الحداد

سلسلة العمارة اإلسالمیة فى الجزیرة  ،دراسة جدیدة فى ضوء مشاھدات ابن عبد ربھ القرطبي
  .٥٣-٥٢ص مكتبھ زھراء الشرق، ،العربیة، الجزء األول

  ؛٣٠٨:٣٢٠ص ،٢ج ،دارالمصطفى بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي)١٩(
  .٦٤ص الناظرین، نزھة ،البرزنجي

  .٧١صالح لمعي مصطفى، المدینة المنورة،ص )٢٠(
  ؛٢٥١الدرة الثمینة،ص ،ابن النجار: النبویة انظرللمزید عن سقف المسجد والحجرة ) ٢١(

  .٣٣٢،ص٢ج،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي
  . ٥٢- ٥١عمارة المسجد النبوي الشریف،ص ،محمد حمزة  )٢٢(
، ٢ج ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي ؛٢١٤الدرة الثمینة، ص،ابن النجار )٢٣(

  . ٧٨ص مصطفى، المدینة المنورة،صالح لمعي  ؛٣٣٩-  ٣٣٨ص
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م بأمر الخلیفة ولقد ١٢٥٧/ھـ٦٥٥ة سنةروبدأ الترمیم مباش) ٢٤(.الكسوه الشریفة
آثار الحریق وعمل سقف للحجرة النبویة وما اقتصر العمل على تنظیف المسجد من 

العمل قد توقف  نذلك إال أ ةحولھا دون رفع الھدم من داخل الحجرة بسبب صعوب
لذا تولى االھتمام بعمارة . م١٢٥٨/ھـ٦٥٦بنھایة الدولة العباسیة على ید التتار سنة

السلطان المسجد النبوي والحجرة النبویة الشریفة سالطین الدولة المملوكیة فقام 
ظار أو الحائز حتدور حول ال ةبتشیید مقصوره خشبی يالظاھر بیبرس البندقدار

- ١٢٦٩/ھـ٦٦٨المخمس وحول بیت السیدة فاطمة الزھراء رضي هللا عنھا سنة 
الحجرة إال من ناحیة  يتل يولقد نصبت ھذه المقصورة بین األساطین الت م١٢٧٠

أو محراب تھجد النبي صلى النبي متھجد  الشام أو الناحیة الشمالیة فقد زاد فیھ إلى
 كتبغا ولقد قام السلطان الملك العادل زین الدین). ١٢- ١١شكل( )٢٥(هللا علیھ وسلم

ً ة ھـ بإضاف٦٩٤سنة ً  شباكا  ،على المقصورة ورفعھ حتى وصلھ بسقف المسجد دائرا
الخشبیة بأخرى ذات شبابیك من النحاس والحدید أثناء ة واستبدلت ھذه المقصور

ولقد صارت ھذه المقصورة  .م١٨٤١/ ھـ٨٨٦مارة السلطان األشرف قایتباي سنةع
لطت األرضیة بین بكما ) ٩: ٦، لوحة١٢- ١١شكل(تعرف بالحجرة النبویة الشریفة 

الحائز المخمس والمقصورة بالرخام الملون فى عصر الظاھر جقمق سنة 
  )٢٦(.ھـ٨٥٣

م قام ببناء قبة فوق الحجرة ١٢٧٩/ھـ٦٧٨د السلطان المنصور قالوون سنة ھوفى ع
ً من السقف العلوي للحجرة غشیت بألواح الرصاص وتحتو على طاقة  يالنبویة بدال

بمشمع لحمایة السقف من  اهوالحجرة مغط .ینظر منھا إلى السقف الداخلي للمسجد
 ةقربشة على مسقف المسجد ألواح رصاص مفرو فوق وحول ھذه القبة ،مطاراأل

ً  ،رجلقبة درابزین من الخشب وضع مكان الحظیر اآلا وباھمنھا ویحیط ب وتحتھ أیضا
ولقد  .معشفیھ الطابق وعلیھ الم يالسقف الذبھ محیط یكابین السقفین شباك یح يأ
ناظر  يعیالر يشرف على بناء ھذه القبة الكمال أحمد بن البرھان عبد القوأ

                                                             
؛ ٨٣ص التعریف بما أنست الھجرة من معالم دار الھجرة،،المطري :للمزید عن الحریق انظر )٢٤(

 عمارة المسجد النبوي،،الشھري؛محمدھزاع ٧٩صالح لمعي مصطفى،المدینة المنورة،ص
  .٢٠٢: ١٩٥ص

  ؛ ٨٤-٨٣التعریف بما أنست الھجرة من معالم دار الھجرة،ص ،المطري )٢٥(
 نزھة،البرزنجي ؛٣٨٧:٣٨٩،ص٢ج ،المصطفى دار بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي

 ،الشھريمحمد ھزاع  ؛٨٠- ٧٩ص صالح لمعي مصطفى، المدینة المنورة، ؛٧٥الناظرین،ص
عمارة وتوسعھ المسجد ناجى بن محمد حسن األنصاري،  ؛ ٢١٠: ٢٠٣عمارة المسجد النبوي، ص

  .٦٦: ٦١النبوي ص
 نزھة، البرزنجي ؛٣٨٩- ٣٨٨ص ،٠٢ج مصطفى،بأخباردارال الوفا وفاء، السمھودي )٢٦(

عمارة  ،ھزاع الشھري محمد ؛٨٢ص المدینة المنورة، صالح لمعي مصطفى، ؛٧٥ص الناظرین،
  .٧٩- ٧٨ص المسجد النبوي، أحمد رجب، ؛٣٤٧، ٣٤٤، ٢٤١المسجد النبوي، ص
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ثم جددت فى  ه٦٨٩سنة " القبة الزرقاء"وعرفت ھذه القبة باسم ). ١٣شكل(قوص
  )٢٧(.السطانیین الناصر حسن واألشرف شعبان يعصر

 نیت الحجرة النبویة الشریفة وقبتھا بالتجدید مرتین فى عھد السلطاحظولقد    
: ١٤٧٤/ھـ٨٨١:  ٧٧٩فكانت العمارة األولى فى الفترة ما بیبن ،األشرف قایتباي

العمارة نتیجة لوجود مارة الشمس بن الزمن وكانت ھذه عال يم على ید متول١٤٧٦
. الحائز المخمس وجدار الحجرة جدران يوالقبة ووجود شروخ ف فالسق يشقوق ف

 .لذا قام المعمار بإصالح السقف العلوي للمسجد وتجدید القبة الزرقاء وتعضیدھا
وبعدھا بدأ فى تجدید الحجرة النبویة الشریفة وذلك بعد موافقة كبار العلماء والمشایخ 

م دھ يعند الرأس الشریف وشرعوا ف يطان قام بتجدید األسطوان التوموافقة السل
م لیظھر ھدم الحریق فى الفضاء ١٤٧٦/ ھـ٨٨١شعبان سنة ١٤يالحائز المخمس ف

وھدموا جدران الحجرة  ھفتم تنظیف عةد بین الحائز وجدار الحجرة المربوالموج
وا فخمس وبعدھا نظنحو جدار الحائز الم ھاالمربعة لوجود الشقوق بھا ولمیل جدار

 يالشریفة ثم أعادوا بناء الحجرة بأحجار الحجرة الت كان یعلو القبور يم الذردال
ولقد غطت ھذه الحجرة بقبة نصف  .ةاألحجار السود المنحوت يضوھا منھا وھفن

ً من السقف الداخلي ً من اآل ةوبنیت القب ،دائریة بدال  ةجر لتكون أكثر متانبالحجر بدال
قبة سفلیة شیدھا  ،ة من الجص وبذلك أصبحت الحجرة تغطى بقبتینثم طلیت بطبق

  ).١٥- ١٤شكل( )٢٨(السلطان قایتباي وقبة خارجیة شیدھا السلطان المنصور قالوون
مره أخرى بسبب صاعقة  رة وجیزة من ھذه العمارة احترق المسجد كلیةً توبعد ف     

 رمضان سنة١٣ة لیل يأصابت المئذنھ الجنوبیة الشرقیة الرئیسیة ف
قبر الم ولم یسلم من ھذا الحریق سوى القبة الداخلیة على ١٤٨١نوفمبر/ھـ٨٨٦

والحجرة النبویة  يقایتباي عمارة المسجد النبو األشرف لذا قرر السلطان )٢٩(النبوي
عدة والعتاد من اآلالت والمؤن والعمال والمھندسین المعماریین الرسل أالشریفة و

وقاموا بتجدید الحجرة وبناء قبة  )٣٠(.مس الدین بن الزمنالعمارة ش ليبرئاسة متو
الحجرة النبویة وأعلى القبة السفلیة وترتكز ھذه القبة على دعامات  يعظیمة تغط

                                                             
 لناظرین،ا نزھة، البرزنجي ؛٣٨٤:٣٨٧ص ،٢،جبأخباردارالمصطفى الوفا وفاء، السمھودي )٢٧(

 المسجد وتوسعھ عمارة األنصاري، محمدبن   ناجى ؛٨٠ص المدینةالمنورة، لمعي، صالح ؛٧٦ص
  . ٦٦: ٦١ص،  النبوي

 ،البرزنجي ؛٤١٠: ٣٩٥ص ،٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،ج ،السمھودي  :للمزید انظر )٢٨(
؛ محمد إلیاس ٨٤: ٨٢ص صالح لمعي مصطفى، المدینة المنورة، ؛٧٠-٦٩نزھة الناظرین،ص

عمارة المسجد  ،محمد ھزاع الشھري ؛١٨٩-١٨٨، ١٧٠ص ،تاریخ المسجد النبوي ،عبد الغني
 .٣١٤: ٢٩٩، ٢٩٥- ٢٩٤، ٢٩١: ٢٨٩النبوي، ص

: ٤١٣ص ،٢بأخبار دارالمصطفى،جوفاء الوفا ، السمھودي:ید عن حریق المسجد انظرللمز) ٢٩(
عمارة المسجد النبوي،  ،محمد ھزاع الشھري ؛٨٤ص صالح لمعي، المدینة المنورة، ؛٤١٩
  .٣٢١- ٣٢٠ص

، صالح لمعي ؛٤٢١-٤٢٠ص ،٢ج المصطفى، دار بأخبار وفاءالوفا ،السمھودي:انظر للمزید) ٣٠(
  .٣٢٧: ٣٢٥عمارة المسجد النبوي، ص ،محمد ھزاع الشھري ؛٨٤ص المنورة، المدینة
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ً  تنتصب وأدى بناء تلك الدعامات إلى  .من اآلجر بأرضیة المسجد وتحمل عقودا
لھذه  يالمواز يالمسجد من جھة الشرق فخرجوا بجدرا المسجد الشرق قضی

محلھ ثم  فيالدعامات بنحو عرض الجدار فى البالط الشرقي وأبقوا باب جبریل 
 ً ً  وأ شیدوا عمودا جانب مثلث الحجرة لیدعم بھ القبة من ھذه الجھة فأدى  يف أسطوانا

أحد األقوال إلى السیدة  يعظیم ظھر بسببھ القبر المنسوب ف ساأسذلك إلى حفر 
ً ك ،فاطمة الزھراء رضي هللا عنھا  ینبجانب األسطوانت ما أضافوا دعامتین وعقدا

وغطت المساحة حول ھذه القبة ). ١٥- ١٤، ١١شكل(جھة الوجھ الشریف ياللتین ف
ً من السقف الخشبي وغطت المساحة بین الحجرة وجدار  من الشرق والشمال بقبو بدال

 ).٥لوحة( )٣١(كبیرة حولھا ثالث قباب أخرى تسمى مجارید بةالقبلة الجنوبي بق
عادوا ترخیم الحجرة النبویة الشریفة وما حولھا والجدار الجنوبي بالرخام وأقاموا أو

 ةمؤرخ يالمقصورة النحاسیة والحدیدیة حول الحجرة محل الخشبیة المحترقة وھ
   )٩: ٦لوحة( )٣٢(م١٤٨٤-١٤٨٣/ھـ٨٨٨بسنة 

بھا شروخ وتشققات ولقد  ثوبعد فترة وجیزة من بناء القبة فوق الحجرة حد   
ظھرت ھذه الشروخ قبل اإلنتھاء من عمارة المسجد النبوي لذا رممت القبة إال أنھ لم 

 ةالعمار يالرئیسیة فأمر السلطان األشرف قایتباي بعزل متول ةكما مالت المئذن ،یفد
 يفقام بھدم أعال يشاھین الجمال يشمس الدین بن الزمن وعین محلھ المقر الشجاع

م ولقد بنیت خوذه القبة من ١٤٨٧- ١٤٨٦/ھـ٨٩٢- ٨٩١ة وأعادوا بنائھا سنةالقب
 يوفتح ف )٣٣(استخدم فى تثبیت قوالب األجرفجلب من مصر  ياآلجر والجبس الذ

حدید ثم فتح كوة في محاذاتھا بالقبة السفلیة وجعل علیھا  القبة كوة وضع علیھا شباك
القبة من الخارج بألواح الرصاص فتح عند االستقساء للجدب وغطت یباب  شباك بھ

   )٣٤(.ضاء أو الفیحاء أو الزرقاءیباسم القبة الب فعرفت باللون األزرق
م السیطرة ١٥١٧/ه٩٢٣ن بعد قضائھم على الدولة المملوكیة سنةووتولى العثمانی  

لواح بإصالح أ يواإلشراف على األماكن المقدسة لذا قام السلطان سلیمان القانون
تتوج  يالمملوكیة الت غطي القبة النبویة الشریفة مع إصالح اآلھلةالرصاص التي ت
 ١٢٢٣(    عھد السلطان محمود الثاني يوف )٣٥(.م١٥٣٩/ ھـ٩٤٦القبة والمأذن سنة

                                                             
؛صالح لمعي مصطفى، ٤٢٣: ٤٢١،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،ج ،السمھودي) ٣١(

  .٣٣٧:  ٣٢٢،٣٣٥عمارة المسجد النبوي، ص،؛ محمد ھزاع الشھري٨٥-٨٤المدینة المنورة،ص
  ؛٤٢٣:٤٢٦ص ،٢ج المصطفى، دار بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي)٣٢(

  .٨٥ص  المنورة، المدینة لمعي، صالح
 الناظرین نزھة ،البرزنجي ؛٤٢٩: ٤٢٢ص ،٢ج المصطفى، ردا بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي)٣٣(
  .٣٥٤: ٣٤٩،٣٤٠: ٣٣٤ص عمارة المسجد النبوي، ،محمد ھزاع الشھري ؛٧٧ ص،
  .٣٥٤صعمارة المسجد النبوي،،؛محمدھزاع الشھري٧٨نزھةالناظرین،ص،البرزنجي)٣٤(
اللطیفة فى عمارة المسجد النبوي وسور المدینة  ةالتحف ،بن خضر الرومي الحنفيمحمد  )٣٥(

ونصوص وأبحاث جغرافیة وتاریخیة  ،)١٦(الشریفة، رسائل فى تاریخ المدینة، تقدیم حمد الجاسر
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القبة النبویة  يالقبة الشریفة لوجود شروخ ف ھدمت )م١٨٣٩: ١٨٠٨/ـھ١٢٢٥:
 م١٨١٣/ـھ١٢٢٨مصر سنة  يوال يعید بنائھا على ید إبراھیم باشا بن محمد علأو

دائر القبة الشریفة  يبیھ واسم السلطان العثماني محمود الثاني فأاسم و اسمھ ونقش
وغطت القبة من الخارج بألواح الرصاص ودھنت باللون األخضر بدًال  .من الداخل

ال باقیة إلى األن وكسیت زالت يالقبة الت يمن األزرق فعرفت بالقبة الخضراء وھ
ین األخضر بزخارف لز المخمس الخارجي بالحجرة النبویة بالبورسجدران الحائ

  ).٥لوحة( )٣٦(نباتیة
و أن الرسام قد عبر عن الحجرة النبویة الشریفة بحدودھا أیتضح من ذلك     

و الحظار المخمس أمساحتھا األولىة دون التعبیر عن اإلضافات الخارجیة من الحائز 
أضافھ عمر بن عبد العزیز حول الحجرة وكذلك المقصورة الخارجیة الممتدة  يالذ

من الخشب ثم استبدلھا  يالبندقدار سأضافھا الظاھر بیبر تيببین األساطین ال
  .السلطان األشرف قایتباي بالمقصورة النحاسیة الحالیة

من  يفقط والت وبذلك یكون الرسام قد اكتفى بالتركیز على الحجرة النبویة الداخلیة   
ً  أتبد الغربي جدارھا ویتبین أن  .إلى المنبر مساحة الروضة الشریفة ممتدة غربا

یرجع إلى عصر السلطان األشرف قایتباي سواء البناء  يالرسام قد مثلھا بشكلھا الذ
 ٨٩١القبة الخارجیة المؤرخة بسنة يم أو القبة وھ١٤٧٦/ھـ٨٨١لمربع المؤرخ بسنةا
  .م١٤٨٧-١٤٨٦/ه٨٩٢-

رسم الحجرة الشریفة كجوسق على  ين الرسام قد خالف الواقع فأولكن یالحظ     
غرار الجواسق العثمانیة لھ فتحة باب معقودة ویتوج من أعلى بصف من الشرافات 

رقبة القبة  ھعلى ھیئة الورقة النباتیة الثالثیة وأسفلھا صف من الفوستنات لیخفى حول
شار بزخرفة جدران أن الرسام قد أیالحظ  كما.  القبة فقط ةبتمثیل خوذ يلیكتف

لواقع لالحجرة إلى كونھا مغطاه بالبالطات الخزفیة والوزرات الرخامیة وھذا مخالف 
كانت مزخرفة بالرخام على ارتفاع قامة منذ  يالت ين جدران الحائز المخمس ھأل

  .روكان ھذا الرخام یجدد على مر العصو) ه٩١:  ٨٨(العصر األموي  يف ھبنائ
                                                                                                                                                           

 ؛٩٠:  ٨٥الریاض، ص ،منشورات دار الیمامة للبحث والترجمھ والنشر ،عن جزیرة العرب
  ؛ ٩٨ – ٨٨منورة، ص المدینة ال ،صالح لمعي

لبنان،  طرابلس،دارالشمال للطباعة والنشروالتوزیع ،المساجد التاریخیة الكبرى،یوسف فرحات
٣٠.  

  ؛٢٤٩- ٢٤٨ ، ٢٤٦ ،٢١٤البتنوني،الرحلة الحجازیة، ص  )٣٦(
وتحقیق عبد  ةترجم الثانيرحلة بیرتون إلى مصر والحجاز، الجزء  ،ف بیرتون. ریتشارد 

  ؛٨٢-٨١م، ص١٩٩٥الرحمن عبد هللا الشیخ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،
رسائل فى تاریخ  ،)م١٨٨٥/ھـ١٣٠٣(األفندي علي موسى، رسالة في وصف المدینة المنورة 

 ،ونصوص وأبحاث جغرافیة وتاریخیة عن جزیرة العرب،)١٦(المدینة، تقدیم حمد الجاسر
  ؛٦٦: ٦٤الریاض، ص ،حث والترجمھ والنشرمنشورات دار الیمامة للب

خالد بن علي بن حسین صباغ، اإلصابة في معرفة مساجد طابة،الطبعة األولى، المدینة المنورة، 
  .٣٧م،ص٢٠٠٠/ھـ١٤٢١
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تغطیتھا بألواح  يتمثیل خوذة القبة بشكل نصف دائري وف يوتظھر واقعیة الرسام ف  
التعبیر  يوف ،كان أسفلھا كوة أخرى يتمیز القبة والت يرسم الكوة الت يالرصاص وف

د ووھذه القبة لیس لھا وج .بالھالل المتوج للقبة يینتھ ذيعن القائم المعدني الذھبي ال
  .ا فى عصر السلطان محمود األولأعید بنائھ حیثن اآل

  

عن الجزء الرئیسي للحجرة النبویة مع التركیز  بین من ذلك أن الرسام قد عبرتی  
تمثیل  ينھ خالف الواقع فى التفاصیل الدقیقة وخاصة فأعلى الشكل العام للمبنى إال 

  .فتحة دخول معقودة لیعبر عن القبور الشریفة داخل الحجرة
ن الرسول سام فى تمثیل القبور الشریفة داخل الحجرة وذلك ألوتتضح واقعیة الر  

صلى هللا علیھ وسلم قد دفن بحیث تتجھ رأسھ الشریفة إلى الغرب ووجھھ الشریف 
بو بكر الصدیق رضي هللا عنھ دفن أولما توفى الخلیفة  ،مكة المكرمة أينحو القبلة 

بحیث تتجھ رأسھ خلف إلى جانب الرسول صلى هللا علیھ وسلم من جھة الشمال 
منكبي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولما توفى الفاروق عمر بن الخطاب رضي 

 ھھة الشمال بحیث تكون رأسجرضي هللا عنھ من  هللا عنھ دفن إلى جوار الصدیق
جمع علیھ ي أوھذا الترتیب ھو الذ )٣٧(.امعند منكبي الصدیق رضي هللا عنھ

ودي شمس الدین بن الزمن متولي العمارة ولقد ساعد السمھ )٣٨(.المؤرخون
 عصر السلطان يم ف١٤٧٦/ه٨٨١الحجرة سنة ءوبنا یدوالمعماریین واألئمة أثناء تجد

 صاحبیھ يوساعدھم فى تحدید موضع القبر النبوي الشریف وقبر ،قایتباي األشرف
ً  مارضي هللا عنھ   ).١٠، لوحة١٦شكل( )٣٩(و التنظیمألھذا الترتیب  وترتیبھم وفقا

الخلف  يسم القبر النبوي الشریف فرالرسام بواقعیة حیث  ھوھذا الترتیب ھو ما مثل
من الشمال ثم  أيمام رضي هللا عنھ من األ الجنوب ویتقدمھ قبر الصدیق يف أي

ً یتقدمھ قبر الفاروق عمر رضي هللا عنھ من الشمال  ي ونھ رسم القبر النبأكما  .أیضا
د یحدت مع عدمواجھة الحجرة لعظمتھا وعظم قدرھا  ةتشغل مساح ةبواجھة كبیر

ورسم قبر الصدیق رضي هللا عنھ ببدایتھ أسفلھ ثم بدایة قبر الفاروق  ،بدایة القبر
عن قبر الصدیق رضي هللا عنھ وذلك لیعبر عن كون رأس  ةعنھ مرتد رضي هللا

                                                             
  ؛٩٨ص،؛ابن زبالة،أخبارالمدینة٢١٣: ٢١١ابن النجار،الدرةالثمینة،ص)٣٧(

 رحلة،بیرتونف .د؛ریتشار٣١١-٣٠٩ص ،٢ج المصطفى، دار بأخبار الوفا وفاء،السمھودي
 ،أحمد رجب ؛١٧٠ص ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبدالغني ؛١٦٣- ١٦٢ص بیرتون،

  .٧٧المسجد النبوي، ص 
للمزید . یوجد عدد من الروایات المختلفة عن ترتیب ھذه القبور تبلغ حوالي ست روایات)٣٨(

 ؛٩٨-٩٧ص ،لة، أخبار المدینة ؛ ابن زبا٢١٣-٢١٢ابن النجار، الدرة الثمینة، ص:انظر
رحلة بیرتون ،  ،؛ریتشارد بیرتون٣١٣: ٣١١،ص٢وفاء الوفا بأخباردارالمصطفى،ج ،السمھودي

  .٤٧-٤٦ص
، ٢ج الطبقات الكبرى، ،ابن سعد ؛٤٠٨،ص٢ج المصطفى، دار بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي)٣٩(

  .٣٠٧ص
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كبي عند منكبي الرسول صلى هللا علیھ وسلم وأن رأس الفاروق عند من الصدیق
  .الصدیق رضي هللا عنھما

  

بنیت بھ  يكما تظھر واقعیة الرسام فى تمثیل القبور بشكل مسنم وھو الشكل الذ   
ً ١٤٨٦/ھـ٨٨١ف قایتباي سنةرعمارة السلطان األش يالقبور ف أحد  يلرأ م طبقا

كان صھر متولي العمارة شمس الدین بن الزمن وكان و المباشرین على العمارة 
ً  )٤٠(المذھب يحنف ً لوجود عدد وذلك طبقا تشیر إلى كون ھذه  يمن الروایات الت ا

منھا على سبیل المثال ما رواه ابن سعد عن محمد بن عمر  ةالقبور الشریفة مسنم
كان قبر (  :الحسن بن عمارة عن أبي بكر عن حفص بن عمر بن سعد قالي حدثن

فقد وجد عدد من  ومع ذلك )٤١().وعمر مسنمة ركبالنبي صلى هللا علیھ وسلم وأبي 
إال أن كل ھذه الروایات تؤكد مدى  )٤٢(تشیر إلى كون القبور ىمسطحة يالروایات الت

حرص المسلمین منذ دفن الرسول صلى هللا علیھ وسلم على تمییزه ببناء مرتفع حیث 
ً لبنى على لحده صلى هللا علیھ وسلم تسع  مام جعفر اإل وىور ،بنات نصبن نصبا

رش على قبر الرسول صلى هللا  ھأن( رضي هللا عنھما الباقر بیھ محمدأالصادق عن 
ورفع  ،)ووادي العقیق األحمر جعل علیھ حصباء من حصباء العرصةوعلیھ وسلم 

   )٤٣(.قدر شبرین من األرض
ویؤكد ذلك أنھ عندما سقطت جدران الحجرة الشریفة فى والیة األمیر عمر بن    

 "عمر بن عبد العزیز ھلأالحجرة النبویة س م مولى األمیر عمرحعبد العزیز دخل مزا
فكیف ترى قبر : قال ،أیمتطأط: كیف ترى قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

   )٤٤(".نھ رسول هللاأفقال أشھد  ،ینفعالرجلین ؟ قال مرت
"  :سحاق بن عیسى عن عثمان بن نسطاس قالإ يحدثن :كما روى ابن زبالة قال

ً رأیت قبر النبي صلى هللا عل  یھ وسلم لما ھدم عمر بن عبد العزیز عنھ البیت مرتفعا
لذلك حرص المعماریون  )٤٥(".ة لى الحمرء إنحو من أربعة أصابع علیھ حصبا

 ةلدین بن الزمن على بناء القبور الشریفة وتمییزھا بھیئة مسنماشمس  ةبرئاس
  .م١٤٧٦/ھـ٨٨١سنة

و أوسلم بكسوتھ بكسوة  ن الرسام قد میز قبر الرسول صلى هللا علیھأویالحظ   
 ً شیر بھا إلى كسوة الحجرة النبویة یصلى هللا علیھ وسلم ول هلقدر ستارة تعظیما

                                                             
  .٤٠٩-٤٠٨، ص٢وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفى، ج ،السمھودي )٤٠(
  ؛ ٦٠٧- ٣٠٦الطبقات الكبرى، ص ،ابن سعد:للمزید عن ھذه الروایات انظر )٤١(

  ؛٣٠٣: ٣٠١باب الجنائز،ص ،فتح الباري ،؛ العسقالني٩٩تاریخ المدینة، ص ،ابن زبالة
  .٣١٦،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي

  ؛٦٠٧- ٣٠٦الطبقات الكبرى، ص ،ابن سعد :للمزید عن ھذه الرویات انظر )٤٢(
  .٣١٦- ٣١٥،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي

  ٢٠٤الدرةالثمینة،ص،النجار ؛ابن٣٠٧: ٢٩٣الطبقات الكبرى،ص،ابن سعد:للمزیدانظر )٤٣(
  .٤٠٥، ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٤٤(
  .٩٦ص ،أخبار المدینة،بن زبالة ا )٤٥(
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ن الحجرة النبویة الشریفة وسقفھا كان یكسى بالستائر حیث ذكر ابن الشریفة وذلك أل
أول من كست الحجرة  يالمؤمنین ھارون الرشید ھ یرأم أم انرزبالة أن الخیز

ر فیذكر أن أول من كسى الحجرة اأما ابن النج .ھـ١٧٠بالزنانیر وشبائك الحریر سنة
الصالح  يوعمل لھا ستارة ھو الحسین بن أبي الھیجاء صھر الوزیر الفاطم ةالشریف

با بإرسال  ئوتبعھ الخلیفة العباسي المستض )٤٦(ه٥٥٦سنة يطالئع بن رزیك المتوف
 كرم هللا وجھھ بن أبي طالب ياإلمام عل مشھد ىاألولى إلب ثوبع ستارة جدیدة

ثم أرسل الخلیفة الناصر لدین هللا العباسي ستارة أخرى ثم أرسلت والدتھ  ةبالكوف
  )٤٧(.ستارى أخرى

وكانت الكسوه ) ٤٨(رسال الكسوةإھتم سالطین الممالیك باوفى العصر المملوكي  
ا طراز منسوج بالفضة ھیر األبیض ولرحتصنع من الدیباج األسود المرقوم بال

ثم آل إعداد ھذه الكسوة إلى سالطین الدولة العثمانیة منھا كسوة  .علیھار المذھبة یدو
ثم  ابياآلن محفوظة بمتحف قصر طوبق يوھ م١٦١٧:  ١٦٠٣السطان أحمد األول

م وھى كسوة من الدیباج  ١٢٧٩كسوة السطان عبد المجید األول المؤرخة بسنة 
األخضر المطرز وعلیھا شریط طراز من األطلس األحمر المنقوش بالفضة 

  ) ٤٩(.ةوالمم
من حیث  )١١، ٩لوحة( ات العثمانیةكسوالیتضح بذلك أن ھذه الكسوة تتشابھ مع    

تتمثل  يإال أنھا خالیة من الكتابات التة اجیزفتھا باألشرطة الزجخرالشكل العام وز
یفصل  يفى األشرطة الكبیرة والت) لھ إال هللا محمد رسول هللاإال (فى عبارة التوحید 

 اإن هللا ومالئكتھ یصلون على النبي یأیھا الذین آمنوا صلو( منھا قرآنیة اتبینھا آی
الرسام بواقعیة األسماء كما أوضح  .األشرطة الصغیرة يف )٥٠()علیھ وسلموا تسلیما

الشریفة على القبور وذلك ألنھا كانت تنقش على الكسوات داخل أشكال ھندسیة، 
وظھر ذلك بوضوح في نقش اسم السول صلى هللا علیھ وسلم داخل شكل أشبھ 

                                                             
  ؛٣٤٩ - ٣٤٨،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٤٦(

  .٧٤ص  ،نزھة الناظرین ،البرزنجي ؛٢١٥-٢١٤ص  ،الدرة الثمینة ،ابن النجار
  ؛٣٤٩، ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٤٧(
  .٧٤ص  ،نزھة الناظرین ،البرزنجي ؛ ٢١٥ص ،الدرة الثمینة ،ابن النجار 
أن السلطان الصالح إسماعیل بن الناصر  مظاھر اھتمام سالطین الممالیك بالكسوة ھومن  )٤٨(

محمد بن قالوون قد اشترى قریة سندبیس أو حصة منھا فأوقفھا على كسوة الكعبة في كل سنة 
وعلى كسوه الحجرة الشریفة والمنبر النبوي في كل خمس أو ست سنوات إال أن السالطین لم 

وجرت العادة . وكانوا یصنعوھا من أموالھم الخاصة ولیست من الوقف ةذه المدیكونوا یلتزمون بھ
عند وضع الكسوه الجدیدة أن یقوم شیخ الخدام بتقسیم الكسوه القدیمة على الخدام ومن یراه من 

ً منھا إلى السلطان بمصر وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،  ،السمھودي :انظر.غیرھم ویرسل جزءا
  .٧٤ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي ؛٣٥١،ص٢ج
  ؛٣٥١،ص٢وفاءالوفابأخباردارالمصطفى،ج ،السمھودي)٤٩(

   .٧٤ص،نزھةالناظرین،البرزنجي

    .٥٦اآلیة رقماألحزاب ،سورة  )٥٠(
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إلقاء الضوء على شكل ھذه  يوبذلك تعكس ھذه الكسوة واقعیة الرسام ف. بالبخاریة
الحائز المخمس الذى  يغطت يالشریفة وخاصة التالنبویة تكسو الحجرة  يالكسوة الت

ویتضح من رسم ھذه الحجرة الشریفة من الداخل والخارج أن  .یحیط بالحجرة 
  .ن خارجھاأكثر معن داخل الحجرة  الرسام كان أكثر واقعیة فى التعبیر

 ً إطار الحجرة  راعلى یس دیوج: رضي هللا عنھاقبر السیدة فاطمة الزھراء : ثالثا
لیشیر إلى قبر السیدة فاطمة الزھراء رضي هللا ) مرقد فاطمة الزھراء(كتابة نصھا 

ھـ وبعد وفاة ١١الثالثاء لثالث خلت من شھر رمضان سنة مفیت فى یووتي عنھا الت
تزوجت فیھ  يبیتھا الذ يوالدھا صلى هللا علیھ وسلم بستة أشھر لیوضح أن قبرھا ف

ً  )٥١(طالب كرم هللا وجھھ بن أبي ياإلمام عل لحجرة السیدة  وكان ھذا البیت مالصقا
تفتح إلى بیت النبي صلى  ةمن الجھة الشمالیة وكان فیھ خوخ عائشة رضي هللا عنھا

صلى ، ولقد أدخلھ األمیر عمر بن عبد العزیز مع حجرات أزواج النبي هللا علیھ وسلم
وأدخل جزء ) ھـ٩١:  ٨٨(عبد الملك هللا علیھ وسلم إلى المسجد فى توسعة الولید بن 

  .)١٤: ١١شكل(منھا فى الحائز المخمس
م فى عھد السلطان ١٨٨١/ھـ٨٨٦وفى أثناء تجدید الحجرة النبویة بعد حریق سنة

األشرف قایتباي وبناء قبة فوق الحجرة كشفوا عند حفر األساس لبناء أسطوانة تحمل 
ً جانب مثلث الحجرة عند رأس الحائز الم يالقبة ف وبدا لحده وعظامھ  خمس قبرا
ً نولسیدة فاطمة الزھراء رضي هللا عنھا فبل هفنسبو دخلت ضمن اولقد  .ا علیھ تابوتا

استبدلت بأخرى  يأحاط  بھا السلطان بیبرس البندقداري والت يالمقصورة الخشبیة الت
ولكن الرسام لم یعبر عن ھذه الحجرة  )٥٢(.قایتباياألشرف نحاسیة فى عھد السلطان 

رھا حتى ال تحجب خلفھا القبور الشریفة لذا بلسیدة فاطمة الزھراء أو قالخاصة با
  .يالحقیق اموقعھ ةازوسم فى مبكتابة اال اكتفى

  

ً بعار  تتقدم الحجرة الشریفة أنھا يیعكس رسم الساحة المسورة الت :دكة األغاوات: ا
فیھ النبي صلى  يكان یصل يالموضوع الذ يتمثل دكة األغاوات أو دكة الصفة فھ

هللا علیھ وسلم تجاه بیت المقدس وبعد تحویل القبلة إلى الكعبة أو البیت الحرام أصبح 
وخصص ألھل الصفة من فقراء   ،شمالھ يف يھذا الموضع فى مؤخرة المسجد أ

وعرفت بدكة األغاوات نسبة إلى ) ٢شكل( )٥٣(المسلمین والغرباء ممن ال مأوى لھم
                                                             

  ؛٢٨٦،ص٣وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٥١(
، ١٩٩٩/ھـ١٤٢٠الرابعة، بیوت الصحابة حول المسجدالنبوي،الطبعة إلیاس عبدالغني، محمد

  .٩٣ص
 الدرة الثمینة،،ابن النجار:للمزید عن حجرة السیدة فاطمة الزھراء رضي هللا عنھا انظر )٥٢(

، ٣٣٨، ٢٩٨،ص٢ج ؛٢٨٨،ص٣وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفى، ج،السمھودي ؛١٥٤ص
األفندي علي موسى، رسالة في وصف المدینة  ؛٢٤٦؛البتنوني،الرحلة الحجازیة،ص٤٢٢

  .٩٤-٩٣محمد إلیاس عبد الغني، بیوت الصحابة، ص ؛٦٨، ٦٢منورة،صال
؛محمد ١٩١،ص٢وفاءالوفابأخباردارالمصطفى،ج،؛السمھودي٢٤٠البتنوني،الرحلةالحجازیة،ص)٥٣(

  .١٠٦-١٠٥تاریخ المسجد النبوي،ص ،إلیاس عبد الغني
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وأعدت لجلوس  )٥٤(الحجرة النبویة الشریفة مة وحراسةاألغاوات المخصصین لخد
ال دكة شمشیخ الحرم فى العصر العثماني حیث یقع محراب شیخ الحرم فى 

    ).١٣-١٢، ٦، لوحة١٥-١١،١٤شكل() ٥٥(األغاوات بمسافة نحو أربعة  أمتار
فى شمالھا  يرسم الدكة بموقعھا أمام الحجرة أ يم فاوبذلك تتضح واقعیة الرس  

رسم ھذه الدكة  يواقعیة فالوتظھر  .ویمثل حدھا الشمالي حد المسجد النبوي القدیم
م ٢٨وأبعادھا  ،سم٤٠ا عبارة عن مصطبة مستطیلة مرتفعة عن األرض بمقدارھألن

ً ١٢و طوالً  أركانھا أعمدة صغیرة  يحوت نصب فنوبنیت بالحجر األحمر الم عرضا
وھذا ما عبر ) ١٣- ١٢، ٦لوحة( )٥٦(یحیط بھذه الدكة يلتدعم الدرابزین النحاسي الذ

عن قاعدتھا وسورھا  إال أنھ عبر ةعنھ الرسام برسمھا كساحھ وإن لم یرسمھا مكمتل
  .األعمدة الركنیة عن یعلوه وإن لم یعبر يالسفلي ثم الدرابزین النحاسي الذ يالحجر

ً مساخ تمثیل ي الرسام ف یتضح من رسم ھذا المحراب واقعیة: المحراب العثماني : ا
ً  ينھ ھو المحراب الذى یصلھذا المحراب أل وھو  )٥٧(القبة بجدار فیھ اإلمام حالیا

ي وبعد توسعتھ للمسجد النب رضي هللا عنھ موضع مصلى الخلیفة عثمان بن عفان
ً  .ھـ٣٠وبنى علیھ مقصورة سنة بنى ھذا المحراب  يللمصادر التاریخیة فإن الذ وطبقا

ولم یكن ھذا  .عبد العزیز أثناء التجدید األموي للمسجد النبويعمر بن األمیر ھو 
المحراب یتوسط جدار القبلة وإنما كان أقرب إلى الشرق منھ إلى الغرب وربما كان 

ویؤكد ذلك ما ورد  ،السبب فى ذلك ھو الحرص على عدم تغییر موضع القبلة القدیم
دعا مشیخة من أھل المدینة عمر بن عبد العزیز لما صار إلى جدار القبلة "عن أن 

حضروا بنیان قبلتكم ال اتعالوا : فقال لھم يمن قریش واألنصار والعرب والموال
ولقد رخم  )٥٨(." إال وضع مكانھ حجراً  تقولوا غیر عمر قبلتنا فجعل ال ینزع حجراً 

ام السلطان األشرف قم ثم ١٤٤٩/ھـ٨٥٣سنة جقمق رھھذا المحراب السلطان الظا
الثاني  ھذا المحراب أثناء عمارتھ للمسجد بعد حریقھ ببناء يباتقای

میز توشید من الرخام ولقد وسع وزاد فى طولھ لذا فھو ی .م١٤٨١/ھـ٨٨٦سنة
فھ العمیق ولقد اھتم المرخمون بزخرفتھ فھو ذو طاقیة مزخرفة بطراز مذھب یبتجو

                                                             
واشترط  ،شرعوكانوا اثنى  ،يالدین محمود زنكرون ةأول من رتیھم للخدم: أغاوات الحجرة  )٥٤(

ً  ،ملة القرآن الكریم وحفظتھ حأن یكونوا من  السلطان  عددھم وزاد .منھم وجعل علیھم شیخا
أثنى عشرآخرین ومن ثم أخدت الملوك والسالطین تزید فى عددھم  يالناصر صالح الدین األیوب

تأتیھم  ةخصوصولھم أوقاف م ،إلى أن وصل عدھم فى بعض األزمان إلى أكثر من مائة شخص
 ً البتنوني،الرحلة الحجازیة،  :انظر .انة وغیرھا ولھم دور بالمدینة یسكنون بھاتمن األس سنویا

  .٢٤٠،٢٤٢ص
  .٩٨ص م،١٩٧٣/ھـ١٣٩٣،الطبعة الثالثة،أثار المدینة المنورة ،عبد القدوس األنصاري )٥٥(
  .٣٥ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي )٥٦(
  .١٠٦ص ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبد الغني  )٥٧(
نزھة  ،؛البرزنجي١٧٦الدرة الثمینة،ص،؛ ابن النجار١٢٠أخبار المدینة،ص،ابن زبالة  )٥٨(

   .١١٥- ١١٤عمارة المسجد النبوي، ص ،؛محمد ھزاع الشھري٤٦الناظرین،ص 
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مملوكیة رغم ولقد احتفظ ھذا المحراب بعمارتھ ال )٥٩(.بھ الكثیر من اآلیات القرآنیة
للمسجد النبوي  األول تعرض جدار القبلة للھدم أثناء عمارة السلطان عبد المجید

  ).١٤لوحة( )٦٠(ئھحكام بناوذلك إل
 يجدار القبلة الجنوبي وف يیتبین بذلك واقعیة الرسام فى رسم المحراب العثماني ف   

التعبیر عن عمق المحراب داخل الجدار برسم تجویف المحراب كدخلة عمیقة وكأنھ 
طاقیة المحراب  عن مزخرف بالرخام برسم ثالثة أطارات رأسیة إال أنھ لم یعبر

تشع من مركز ي نظام األبلق والتبالذین نفذا بالوزارت الرخامیة المنفذة  ھوعقدی
رسم  ية لذا فقد خالف الرسام الواقع فیارشبة بالصدفة المحأ الطاقیة لتكون شكالً 

 اآلیة القرآنیة أعاله فقط ألن النص الكتابي نقش يالمحراب متوج بعقد مفصص وف
رسم صف من الشرافات تتوج المحراب  يحف بكوشة المحراب وفی أعاله فقط

 ً رسم مشكاة تتدلى من عقد المحراب ولكن یالحظ أن ھذا  يوكذلك ف ،للواقع مخالفا
جامع مراد باشا محراب المحاریب العثمانیة مثل غرار ب قد رسم المحرا

 )م١٤٩٧- ١٤٩٦/ھـ٩٠٢(باشا  يومحراب جامع عتیق عل) م١٤٧٢/ھـ٨٧٦(
   )٦١().١٨-١٧لوحة(

 ً تظھر واقعیة الرسام في تمثیل النخلة التي أراد بھا اإلشارة إلى  :النخلة: سابعا
النخیل الممیز للمدینة المنورة والذي كان مصدر اقتصادھا حیث كان أكثر أموال أھل 
المدینة المنورة من النخیل ویعتمدون علیھ في معاشھم وأقواتھم ، كما كان خراجھا 

خل ساحة مسیجة ونقش أسفلھا اسم لذلك رسمت دا )٦٢(.من أعشار النخیل والصدقات
لیشر إلى كونھا كانت ضمن األشجار التي كانت تسلم على النبي صلى " نخل متكلم" 

خرجت " هللا علیھ وسلم حیث روي عن اإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجھھ قال 
   )٦٣(". مع النبي صلى هللا علیھ وسلم فجعل ال یمر على حجر وال شجر إال سلم علیھ 

ذا باإلضافة إلى تشبیھ النبي صل هللا علیھ وسلم للنخلھ بالرجل المسلم والعبد المؤمن ھ
قال رسول هللا صلى هللا : في عدد من األحادیث الشریفة حیث روي عن ابن عمر قال

وعن ابن " إن من الشجر شجرة تكون مثل الرجل المسلم، ھي النخلة " علیھ وسلم 

                                                             
  ؛٤٢١، ٣٣٩،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي )٥٩(

 – ٣٤٢صعمارة المسجد النبوي،  ،؛محمد ھزاع الشھري٤٩صنزھة الناظرین،  ،البرزنجي
٣٤٣.   

  .٣٦٣صعمارة المسجد النبوي،  ،محمد ھزاع الشھري ؛١٤صنزھة الناظرین،  ،البرزنجي )٦٠(
رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، مخطوط منى السیدعثمان مرعي،)٦١(

  .٧٠، ٥٢ص، م٢٠٠٩/ھـ ١٤٣٠دكتوراة،كلیةاآلثار،جامعة القاھرة،قسم اآلثاراإلسالمیة،رسالة 
  .٩٨الیعقوبي،البلدان،ص  )٦٢(

، ،المعجم األوسط، الجزء الخامس)ـھ٣٦٠: ٢٦٠(الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد.الطبراني)٦٣(
  ؛٣٢٢م،ص١٩٩٥/ـھ١٤١٥، دار الحرمین،٥٤٣١الحدیث رقم
، دالئل النبوة، تحقیق محمد رواس قلعة جي، عبد )ـھ٤٣٠ت(الكبیر أبي نعیمالحافظ .األصبھاني

  .١٣٩٥٦م،أحادیث رقم١٩٨٦/ـھ١٤٠٦البر عباس،الطبعة الثانیة،دار النفائس،
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إن من الشجر شجرة " لیھ وسلم قال ألصاحبھ أن النبي صلى هللا ع: عمر قال 
ً للعبد المؤمن، فما ھي؟ فطفقوا یأتون شجر  الیسقط ورقھا، وھي التي ضربت مثال

" الوادي ، فقال ھي النخلة، قال عبدهللا فوقع في نفسي ولكني استحییت أن أخبر بھا
ھا بجانب ومن ثم فأن للنخلة أھمیة دینیة واقتصادیة لذا حرص الرسام على رسم )٦٤(

  .  المسجد
 ً  يتمثل المنبر والمحراب بالمسجد النبوي الشریف الذ يوھ: الصورة الیسرى:ثانیا
على بالقمة المخروطیة أعنھ كجدار مستطیل محدد بإطار مستطیل متوج من  عبر

الناقص  ةالصورة السابقة وتوج ھذا الجدار من أعلى بشكل عقد بورص على غرار
ذا الجدار بالبالطات الخزفیة المربعة ھوعشى  يرسم من الجانبین بشكل الكابول يالذ

 يف) ١٧شكل(ورسم المحراب . المتشابھة لجدار الحجرة النبویة بالصورة السابقة
كدخلة نصف دائریة ، ومثل )المحراب(كتب أعاله خارج اإلطار لفظة  یسار الجدار

رسم بشكل العقد المقرنص یرتكز درج تخالیة من الزخارف ومتوج بعقد مفصص م
وعلى جانبي العقد  ،المحراب لیبدو المحراب وكأنھ یتقدم الجدار خلفھ يعلى جانب

فوستنات أو أنصاف لإطار مستطیل یبدو من الرخم المجذع یعلو إطار مزخرف با
ویتدلى  ،نباتیة ثالثیة الفصوص ذات زخارف نباتیة ةدوائر ویتوج المحراب بشراف

مخروطیة الشكل وتعلق بثالث  ةبدن كروي وقاعدة ورقببراب مشكاة من عقد المح
وفرش تجویف المحراب بسجادة مستطیلة تبدو من  .سالسل تنتھى بسلسلة واحدة

مشكاة  امخلین یتدلى منھاسجاجید الصالة حیث زخرفت بعقدین مفصصین متد
ألرضیة وفرشت ا .یةتنبامشابھة لمشكاة المحراب، وزخرف إطار السجادة بزخارف 

   .أسفلھا بسجادة كبیرة ذات زخارف نباتیة
ذو بدن ناقوسي أشبھ بالمثلث  نالمحراب شمعدا يویوجد على كل من جانب   

بارزة للخارج  ةیعلوھا شكلب صینی ةالمزخرف بأشكال بخاریات بزخارف نباتی
برسوم ھندسیة أشبھ ببائكة معقوده ویعلوھا برزو دائري أصغر یحمل بیت الشمعة 

   ).١٨شكل(ل كأسي فوقھ شمعھ كبیرة عالیھ تمتد إلى ارتفاع المنبربشك
ویمتد خارج إطار الجدار لیكتب  ابرحفیوجد على یمین الم )١٩شكل(أما المنبر  

ویبدو  ،)جلسة الخطیب( ویتكون من صدر وریشتین وجوسق ،)منبر شریف(أسفلھ 
 ن،بدون مصراعی یرتكز على قاعده مستطیلة ویتكون الصدر من باب يكمنبر رخام

ویتوج بشریط . ثالثة إطارات هیعلو ريفھو عبارة عن دعامتین تتوج بعقد نصف دائ
ائم معدني قافات النباتیة الثالثیة خلفھا شكل قبة نصف دائریة صغیرة تتوج برمن الش

ویؤدي الباب إلى سلم من أحدى عشر درجة على  ،على شكل الورقة النبایتة الثالثیة
زخرفت الریشة الواضحة بأشكال مثلثات متداخلة تبدو من الرخام  ،نتیجانبیھا الریش

المجزع وسم الدربزین كإطار مستطیل خال من الزخرفة وخلف الریشة رسم باب 

                                                             
  ؛١٩٩،ص٢٦١٦الطبراني، المعجم األوسط،الجزء الثالث، حدیث رقم )٦٤(

   .٢٤،٢٠٦،ص٥٠٩٥، ٤٥٧١الطبراني، المعجم األوسط، الجزء الخامس،أحادیث أرقام 
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یعلوه الجوسق كبابین مستطیلین معقودین بعقود موتورة یعلوه إطار  يالروضة الذ
السفلیین یعلوه إطار  مستطیل أفقي ثم مستطیل رأسي بھ نافذتین على غرار البابین

تحمل  ةمستطیل أفقي وحدد ھذا الجانب بإطارات مستطیلة تمتد ألعلى كدعامات رفیع
وعقد ھذا الجوسق من جوانبھ  )٨(الجوسق وزخرفت بأشكال ھندسیة على شكل العدد

العقد الناقص ویغطى الجوسق بسقف مخروطي یتسع من  يربعة بعقد بورصة ذاأل
كما غشى ھذا السقف  ةمضفور ةر زخرفت حافتھ بزخرفمنحد رفسفل لینتھت برفأ

وخطوط بالرفرف لیعبر عن األلوح التى تكسو ھذا السقف  )٧(بأشكال ھندسیة للعدد 
الجوسق  يویتوج من أعلى بقائم من انتفاخین ثم قمة مخروطیة ویتدلى من عقد

من  ىكما یتدل. صباح كروي الشكل یتدلى من أسفلھ عدة خطوط عدیدةممشكاة أو 
عبارة عن  يلسقف عدد من وسائل اإلضاءة فھل یشیر ياإلطار العلوي للحجرة الذ

وشكلین من ) ٢٠شكل(المنبر يعلى غرار مصباحأوكرویة   ةدائری حثالثة مصابی
على غرار  )٢١شكل( یتدلى منھا  ثالثة مصابیح مخروطیة الشكل يبیضة النعام الت

  .نظیرتھا بالحجرة النبویة
ً أنھا تمثل جزء الیسرى ھذه الصورةتضح من رسم ی    من منطقة الروضة یشتمل  ا

تعكس واقعیة الرسام فى  يوھ ،على المنبر والمحراب النبوي وجدار القبلة خلفھما
ً عن المساحة المقدسة من المسجد النبوي الشریف هتعبیر ، وذلك ألن الروضة جزءا

النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد ھجرتھ إلى  هشید يالذ ال یتجزأ من المسجد النبوي
 طول ن مساحة مربعة الشكلعوكان المسجد عبارة  .ئھبنا ياشترك فوالمدینة 

ً  ٧٠اھضل مھا من اللبن اساسھا من الحجر وقوأومحاطھ بجدران  )م٣٥( ذراعا
بارتفاع سبعة أذرع مع بناء حجرتین لزوجتیھ فى الطرف الجنوبي من الجانب 

ً  وكانت .الشرقي فأقیمت  القبلة إلى الشمال تجاه بیت المقدس لمدة سبعة عشر شھرا
 على طین وترتكزلھذه الجھة مغطاة بسقف من جرید النخل المغطى با فيسقیفة 

الجنوب  يتجاه الكعبة أقیمت سقیفة أخرى مماثلة ف ةوع النخل ومع تحویل القبلذج
ً  الرسول صلى هللا وبتكوین ھذه السقیفة الجنوبیة واتخاذ یخطب علیھ  علیھ وسلم منبرا

  .)٢٢شكل( )٦٥(الشریفة حددت منطقة الروضة
ً لما لمقاسات ابن زبالة والسمھودي ثالثة وخمسون    وتبلغ مساحة الروضة طبقا

ً ونصف المتر، ولقد حجبت المقصورة النحاسیة  ً أي حوالي ستة وعشرون مترا ذراعا
ً من مساحة الروضة الشریفة لتصبح المسافة بین المقصورة والمنبر اثنان  جزءا

                                                             
ابن :للمزید عن عمارة المسجد فى عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم انظر)٦٥(

بما  التعریف،؛المطري١٤٧: ١٤٥الدرةالثمینة،ص،ابن النجار ؛٧٨: ٧٤أخبارالمدینة،ص،زبالة
  ؛٨٩:  ٨٧ص،جرةھأنست الھجرة من معالم دارال

  ؛٢٧،٥١،ص٢ج ، المصطفى وفاءالوفابأخباردار،السمھودي
، م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩،التحفة اللطیفة فى تاریخ المدینة،)م٩٠٢: ٨٢١(يشمس الدین السخاو .يالسخاو

  ؛١٠١م ص١٩٩٠اآلثار اإلسالمیة،دار النھضة العربیة، ،حسن  الباشا ؛٤٥ص
   .٢٧ص  ،٣ ،جتاریخ العمارة والفنون اإلسالمیة،توفیق عبد الجواد
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ً، وھي  ً وعرضھا خمسة عشر مترا بعمق ثالث بالطات وتمیزت وعشرون مترا
   )٦٦(.أساطینھا بترخیمھا بالرخام

حدثت على  يورات المعماریة التطولقد خضعت منطقة الروضة الشریفة للت   
 ،ظلة القبلة وذلك من حیث األرضیة والسقف وجدار القبلة المسجد النبوي وخاصةً 

من الغرب م ٦٣٨/ھـ١٧عھد الخلیفة عمر بن الخطاب قام بتوسعة المسجد سنة يفف
ً حوالشمال والجنوب  ً حداو یث زاد رواقا ح ظلة القبلة تتكون من بمن الجنوب لتص ا

رتكز اجدران بالطوب اللبن بأساسات حجریة والوشید  )٢٣شكل( أربعة أروقة
السقف على أعمدة من جذوع النخل ولیس السقف بطبقة من الطین وحصب المسجد 

وقام الخلیفة عثمان بن عفان  )٦٧(.بیرةبقنادیل ك ئھضاأالعقیق و يبحصباء من واد
ً زم ف٦٥٠/ھـ٣٠يھ فترضي هللا عنھ بإعادة بناء المسجد وتوسع ظلة القبلة  يف اد رواقا

 من الجنوب لتصبح من خمس أروقة وبنى المسجد بالحجر المنحوت والقصة
ً  ،)الجص( على أعمدة من الحجر المنقوش  وغطى بسقف من خشب الساج مرتكزا

ضاف مقصورة ألتثبیت ول المثبت بقطع من الحدید المغطى بالرصاص المصھور
  ).٢٤شكل( )٦٨(حول منطقة المحراب

عمر  األمیر عبد الملك بواسطةالولید بن ولقد جدد المسجد فى عھد الخلیفة األموي   
الشرقیة بإدخال  ول مرة من الجھةأل ھووسعت مساحت) ه٩١: ٨٨(بن عبد العزیز 

 يوبن ،)٧شكل(واج الرسول صلى هللا علیھ وسلم إلى ساحة المسجدزحجرات أ
المسجد بالحجارة وزخرفت جدرانھ من أسفل بالرخام والمرمر ومن أعلى 

وتمیزت ھذه العمارة بإضافة  .وغطى المسجد بسقفین من الخشب ،اءسبالفسیف
المحراب النبوي والمحراب  ،بالمسجد عناصر جدیدة للمسجد مثل عمل محرابین

   )٦٩(.شرافاتلج المسجد بایتتووإضافة أربع مآذن للمسجد  ،العثماني
ولقد حرص الخلفاء العباسیین ومن بعدھم سالطین الممالیك باالھتمام بالمسجد النبوي 
ً منطقة الروضة الشریفة حیث جدد السقف أكثر من مرة ورخمت  وخصوصا

                                                             
؛عبد القدوس األنصاري، أثار ١٧٣-١٧٢،ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج ،السمھودي)٦٦(

  .١١٦تاریخ المسجد النبوي، ص ،؛ محمد إلیاس عبد الغني٩٤المدینة المنورة،ص
 أخبارالمدینة،،ابن زبالة :انظر. للمزیدعن زیادة الخلیفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ)٦٧(

 المصطفى، وفاءالوفابأخباردار،؛السمھودي١٧٣: ١٧١نة،صالدرةالثمی،النجار ؛ابن١١٥: ١١٣ص
المدینة المنورة،  ،؛صالح لمعي١٢- ١١نزھة الناظرین، ص ،؛ البرزنجي٢٤٣: ٢٥٥ ص ،٢ج

  .٩١:  ٨١عمارة المسجد النبوي، ص ،؛ محمد ھزاع الشھري٦٤: ٦٢ص
أخبار ،ابن زبالة : انظر. رضي هللا عنھ عثمان بن عفانللمزید عن زیادة الخلیفة  )٦٨(

 بأخبار وفاءالوفا،؛السمھودي١٧٤-١٧٣الدرةالثمینة،ص،؛ابن النجار١١٦ -١١٥المدینة،ص
 المدینة ،لمعي ؛صالح١٢،٣٦الناظرین،ص نزھة ،؛البرزنجي٢٥٨:٢٤٨،ص٢دارالمصطفى،ج

  .١٠١: ٩٢عمارةالمسجد النبوي،ص،؛محمدھزاع الشھري٦٦-٦٥المنورة،ص
: ١١٦ص المدینة، أخبار ،ابن زبالة؛٣٦٦ص،٣،جالطبقات الكبرى،ابن عبد ربھ:للمزید انظر )٦٩(

 ،٢دارالمصطفى،ج بأخبار وفاءالوفا ،السمھودي ؛١٧٧: ١٧٤الثمینة،ص الدرة،؛ابن النجار١٢١
  .١٣-١٢ص نزھةالناظرین،،البرزنجي ؛٢٧٦،٢٨٢:٢٨٤: ٢٦٢ص
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مع زیادة ظلة القبلة برواقین من جھة الشمال أو الصحن  )٧٠(األرضیات وجدار القبلة 
إال أن عمارة  )٧١(م١٣٠١/ ه٧٠١في عصر السلطان الناصر محمد بن قالوون سنة

كانت األھم  برئاسة متولي العمارة شمس الدین بن الزمنالسلطان األشرف قایتباي 
ھا م وفی١٤٨١نوفمبر سنة ٥/ه٨٨٦رمضان سنة١٣وخاصة بعد حریق المسجد في 

جریة تحمل السقف الخشبي وأعاد بناء آد المسجد وعمل بائكات ذات عقود دج
ً  محاریب المسجد وأضاف منبراً  ودكة رخامیة وفتح بجدران القبلة فتحات  رخامیا

وحددوا  يمعقودة لإلنارة ثم سدت وعمل للفتحات قمریات زجاجیة علیھا شباك نحاس
  )٧٢(.الخرطحدود المسجد النبوي األول بدرابزین من خشب 

بتجدید وإصالح المسجد النبوي  القانوني السلطان سلیمان العثماني قاموفي العصر    
 /ھـ٦٨٠سنة فينحأو ال وفیھ تم ترخیم الروضة الشریفة وصنع المحراب السلیماني

محراب  وأقام من الروضة إلى حد المسجد النبوي درابزین خشبي أمام )٧٣(.م١٤٥٥
قطع الصف ثم مد الوتر یلكیال ي درابزین عال یفةرشال الخنفیة وجعل مقابل الروضة

د فیھ من الروضة إلى حد االشریفة فز ياللیال يیوضع علیھ القنادیل ف يالخشبي الذ
ً  جد النبوي وكان أوالً سالم إلى جھة المنبر  إلى حد الروضة فقط وكان متعلقا

  )٧٤(.الشریف
م ثم جدد الروضة ١٥٨٧/ھـ٩٩٥سنةالقبلة جدار  وقام السلطان مراد الثالث بتجدید  

م وأضاف ثالثة أروقة لظلة القبلة لتصبح من عشرة ١٥٩١- ١٥٩٠/ھـ٩٩٩سنة
 ولقد تولى السالطین تجدید الروضة من السلطان مصطفى الثاني سنة) ٧٥(.أروقة

عھد السلطان عبد الحمید  يسطوانات الروضة فأوترخیم م ١٧٠٠-١٦٩٩/ه١١١١

                                                             
 ٨٠: ١٧٨ الدرة الثمینة،ص،؛ابن النجار١٣٠: ١٢٨ص أخبار المدینة،،ابن زبالة  :للمزیدانظر )٧٠(

المدینة المنورة،  ،؛ صالح لمعي٢٩٦: ٢٩١ص ،٢وفاء الوفا بأخباردارالمصطفى،ج ،؛السمھودي
  .٨٢: ٧٩أحمد رجب،المسجد النبوي، ص ؛٧٨ص

؛ ٨٦: ٨٣ص،دار الھجرة مالتعریف بما أنست الھجرة من معال ،المطري:للمزید انظر )٧١(
 أحمد رجب،؛٨٢: ٩٧المدینة المنورة ص،يصالح لمع؛٥٠ة اللطیفة،صالسخاوي، التحف
: ٢١٢، ٢٠٢: ١٩٥عمارة المسجد النبوي، ص،محمد ھزاع الشھري؛٦٨-٦٧المسجدالنبوي،ص
٢١٦،٢٤٢:٢٤٥.  

  ؛ ٨٦: ٨٣المدینة المنورة، ص ،صالح لمعي :للمزید انظر )٧٢(
  .٣٤٢: ٣٢٩، ٣٠١، ٢٩٧: ٢٩٥عمارة المسجد النبوي، ص ،محمد ھزاع الشھري

  ؛٩٢: ٨٥ص  ،التحفة اللطیفة ،محمد خضر الرومي الحنفي: للمزید انظر )٧٣(
  ؛٧٠ص ،المسجد النبوي ،أحمد رجب ، ٨٩- ٨٨المسجد النبوي ص  ،صالح لمعى 

م، ١٩٩٣ لبنان، دارالشمال للطباعة والنشروالتوزیع،الكبرى المساجد التاریخیة،یوسف فرحات
   .٣٠ص

  .٩٢ص ،التحفة اللطیفة ،الحنفيمحمد خضر الرومي  )٧٤(
  .٨٩المدینة المنورة، ص ،صالح لمعي )٧٥(
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:  ١٢٠٣(عھد السلطان سلیم الثالث يوف) م١٧٨٩: ١٧٧٤/ه١٢٠٣:  ١١٨٧(األول
   )٧٦(.)م١٨٥٧:  ١٧٨٩/ه١٢٢٢

:  ١٢٦٥(ولقد أجرى السلطان عبد المجید األول عمارة كبیرة فیما بین    
على آثار ھذه العمارة حیث  يوما زالت ظلة القبلة تحتو) م١٨٦١: ١٨٤٨/ھـ١٢٧٧

بقباب نصف دائریة بدًال  تتم فیھا الحفاظ على حدود المسجد النبوي الشریف وعظ
تكزت ھذه القباب روا  من األسقف الخشبیة وغشیت القباب بألواح من الرصاص

على بائكات ذات أعمده أو أساطین بنیت من الحجر األحمر وكسیت بالرخام 
المزخرف بماء الذھب وجعل أرضیة المسجد كلھا فى منسوب واحد بعد أن كانت 

ورخم القسم السفلي  ،ة األرضیات وبلطت بالرخامأرضیة ظلة القبلة منخفظة عن بقی
وقاموا بتحدید منطقة الروضة بحاجز مسنم من الحجر األحمر  )٧٧(.القبلة من جدار

ً من الدرابزین الخشبي والخزائن الت كانت تحدد المسجد من جھة  يالمنحوت بدال
ویمتد إلى تدور حول الحجرة  النبویة  يویمتد ھذا الحاجز من المقصورة الت ،القبلة

الجدار الغربي عند باب السالم ثم وضعوا علیھ درابزین من النحاس األصفر 
والحنفي ویسارھما  باب على یمین المحرابین النبوي يالمتشابك وجعلوا فیھ فتحت

رحلتھ  يون ھذا الحاجز الحجري فتولقد شاھد بیر )٧٨(للدخول إلى الروضة
ن ھذا الحاجز قد أزیل لذا أإال  )٧٩(.ةم وذكر أنھ كان بارتفاع قام١٨٥٢/ه١٢٦٩سنة

عھد الخدیو عباس حلمي الثاني  يالحجازیة ف ھرحلت يكل من البتنوني ف هلم یذكر
م وظل فقط الدرابزین النحاس األصفر ١٨٨٥/ه١٣٠٣ة موسى سن يواألفندي عل

ھذا الدرابزین ربعات قرآنیة وعدد كبیر من  يوفیما یل )٨٠(متر ویبلغ ارتفاعة نح يالذ
عھد  يف ھتولقد جدد المسجد النبوي وتم توسع )٨١(.المصاحف المختلفة الحجم

زخرفة جدار فیھا م ویرجح أنھ قد تم ١٩٨٩/ھـ١٣٠٧السلطان عبد الحمید الثاني سنة 
  ).١٨- ٤،١٧- ٣، لوحة٢٥شكل()٨٢(القبلة بالبالطات الخزفیة إلى جانب الرخام

لك یتبین أن ھذه الصورة تمثل الروضة الشریفة بشكلھا في العصر العثماني في بذ   
م وكانت تجمع في تلك الفترة بین العمارة المملوكیة للسلطان األشرف ١٧/ه١١القرن

                                                             
  ؛٩٠-٨٩المدینة المنورة، ص ،صالح لمعي :للمزید انظر )٧٦(

    .٣٧ص ،اإلصابة فى معرفة مساجد طابة ،خالد بن على بن حسین الصباغ
رسالة فى وصف  ،األفندي علي موسى؛ ٢١٤؛ص ،الرحلة الحجازیة،يتنونبال:للمزید انظر )٧٧(

المدینة ،يصالح لمع؛ ٤٢:  ٢٦ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي؛٦٣: ٥٧صة،المدین
التاریخیة  المساجد،یوسف فرحات؛٧٥:  ٧١ص،المسجد النبوي،أحمد رجب؛٩٧: ٩٢ص،المنورة
  .٤٥: ٣٨ ،صاألصابة فى معرفة مساجد طابة ،خالد بن على بن حسین الصباغ؛٣١ص،الكبرى

  .٣٧ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي )٧٨(
  .٣٥ص ،٢،جرحلة بیرتون إلى مصر والحجاز ،ف بیرتون .ریتشتارد )٧٩(
رسالة فى وصف المدینة ،األفندي على موسى؛ ٢٤٠ص،الرحلة الحجازیة،البتنوني )٨٠(

  .٩٤ص  ة،آثار المدینة المنور ،عبد القدوس األنصاري ؛ ٦٣ ص،المنورة
  .٢٤١-٢٤٠ص ،الرحلة الحجازیة ،البتنوني )٨١(
  .٩٨ص ،المدینة المنورة ،صالح لمعي: للمزید انظر  )٨٢(
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م وبین عناصر ممعماریة عثمانیة مثل المنبر، أدوات ١٤٨١/ه٨٨٦قایتباي سنة 
لك فقد أضفى الرسام على الرسم وعلى الرغم من ذ. اإلضاءة، السجاد والزخارف

  . الطابع العثماني فقط وفي ذلك مخالفًة للواقع
ھذه الصفحة  يلساحة الروضة كساحة مستطیلة ف ھتضح واقعیة الرسام فى تمثیلت  

الصفحة الیمنى من الصورة على یمین الحجرة  يتكملتھا الممتدة ف يمن الصورة وف
جرة النبویة فى الشرق والمنبر من الغرب عبر عن حدودھا من الحو الشریفة النبویة

ً رسم دكة الصفة شمال الحجرة النبوی  ةوجدار القبلة من الجنوب ویالحظ أیضا
ً  يوبالنبوي الشمالي فى العھد الن تمثل حد المسجد يالشریفة الت وھو بذلك یعبر أیضا

   .عن حد المسجد النبوي الشریف حتى نھایة عصر الخلفاء الراشدین
  

عمر بن الخطاب وعثمان  تینالخلیف يعدم تمثیل رواق يالرسام خالف الواقع فإال أن 
كما لم یعبر عن األروقة الثالثة للروضة  ،خلف الروضة مابن عفان رضي هللا عنھ
ترجع إلى عمارة السلطان  يترتكز على األساطین الت يببائكاتھا ذات العقود الت

ھذه الصورة ویرجع ذلك إلى رغبة كانت موجودة زمن رسم  ياألشرف قایتباي والت
   .بفرشھا بالسجاد فىالرسام فى تمثیل ساحة الروضة فقط واكت

ً  يكما تظھر مخالفة الرسام للواقع ف    بالبالطات الخزفیة  رسم جدران القبلة مزخرفا
ً وذلك أل بالرخام وكان بھ فتحات معقودة بقمریات زجاجیة  ن ھذا الجدار كان مرخما

زخرفة جدار  ياستخدام البالطات الخزفیة لم تستخدم ف أن عن الً فلم یعبر عنھا فض
الطابع  مید الثاني وبذلك فقد أضفى الرسامعصر السلطان عبد الح يالقبلة إال ف
كانت أحد سمات العمارة  يرسم الجدار كلھ بالبالطات الخزفیة الت يالعثماني ف
ویالحظ أن ھذه البالطات یغلب  )٨٣(.البالطات الخزفیةبزخرفة الجدران  يالعثمانیة ف

ھذه  يال تعكس سمات البالطات الخزفیة العثمانیة ف يعلى رسمھا الطابع الھندسي فھ
كانت ذات زخارف نباتیة وكانت من انتاج  يزخرفة المساجد الت يمستخدمة فلالفترة ا

  )٨٤(.مدینة أزینك
الشریفة أنھ ال على جانب الحجرة  ىالصفحة الیمن يرسم ھذا الجدار ف يویالحظ ف  

یرتفع ألعلى الصورة ربما یرجع ذلك لرغبة الرسام فى التعبیر عن السماء من أعلى 
عبر  يالتواالرتباط بین قبر الرسول صلى هللا علیھ وسلم وبین السماء  حوذلك لیوض

   .تفتح عند الجدب يعنھا برسم الكوة بالقبة الت
  

التعبیر عن المحراب  يلرسام فیتضح من رسم المحراب واقعیة ا :المحراب النبوي
كان  يالمخلقة الت ةغرب الروضة ومالصق لألسطوان ينھ یوجد فبموقعھ وذلك أل

                                                             
  ؛٢٥٧: ٢٥٤ص ، ترجمة أحمد عیسى،رھمئفنون الترك وعماأوقطاي أصالن ابا،  )٨٣(

، والوسائل التعلیمیة والمدرسیة للكتب الجامعیةي الجھازالمركز،الخزف التركي ،سعاد ماھر
  ؛٢٧: ١٧صم،١٩٧٧/ھـ١٣٩٧

ق ، مكتبة زھراء الشر ،الطبعة األولى ،العصر العثماني يالفنون اإلسالمیة ف ،ربیع حامد خلیفة
  . ٥١:  ٢٤صم، ٢٠٠١ ،القاھرة

  .٣٧العصر العثماني ص يالفنون االسالمیة ف ،ربیع حامد خلیفة  )٨٤(
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ن الرسول صلى هللا علیھ وسلم وذلك أل )٨٥(یصلى إلیھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم
إلى  يإلى الشمال تجاه بیت المقدس وبعد تحویل القبلة إلى البیت الحرام أ يكان یصل

الجنوب فصلى علیھ الصالة والسالم بضعة أشھر إلى أسطوانة السیدة عائشة رضي 
الجھة الجنوبیة للمسجد  يطوانة المخلقة فسهللا عنھا وبعد ذلك تقدم إلى موضع األ

صلى هللا علیھ النبي إلیھا  يكان یصل يالت ةموضوع جذع النخل يقیمت فأ يوالت
إلى جذع  ين النبي صلى هللا علیھ وسلم یصلكا:( وسلم فقد روى أبي بن كعب قال

 ً فكان مقام النبي صلى هللا ) وكان یخطب إلى ذلك الجذع نخلة إذا كان المسجد عریشا
   .علیھ وسلم

ویعد عمر بن عبد العزیز ھو أول من بنى ھذا المحراب أثناء عمارة المسجد فى    
تطیب  يكانت تخلق أ يعلى یسار األسطوانة المخلقة الت) ه٩١: ٨٨(األموي العصر

وبسبب وضع المحراب صار من یسجد فیھ  )٨٦(بعد عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم
یكون قد وضع جبھتھ فى محل قدم النبي صلى هللا علیھ وسلم ومن جعل ھذه 

فقد أصاب موضع صالة النبي  هاألسطوانة عن یمینھ وتجویف المحراب على یسار
وعرف ھذا المحراب بالمحراب الشافعي لكون أمام المذھب  .صلى هللا علیھ وسلم

   )٨٧(.فیھ يالشافعي یصل
  

 الشریفة غرب الروضة يللمحراب بموقعھ ف ھتمثیل يتضح بذلك واقعیة الرسام فی  
محاولة التعبیر عن كونھ بعید عن  يالواقع وف يوعلى یسار المنبر النبوي كما ف

محاولة الرسام فى التعبیر بواقعیة عن  كما تتضح). ١٨-١٧، ٣لوحة(ةلجدار القب
قد شیده السلطان األشرف قایتباي سنة  يالمحراب ألن المحراب الحال

التھم المحراب األموي وھو محراب  يعد الحریق الثاني للمسجد الذبم ١٨٨٣/ھـ٨٨٨
 ً ولقد زخرف ھذا  .ةذھبی عفیھ صب رخامي حیث زخرف بالرخام الملون ترخیما

الجزء باآلیات القرآنیة بخط نسخ بارز مذھب داخل إطار یحیط المحراب بكثیر من 
المحراب الجانبیة بكثیر من التقسیمات  تيكما زخرفت واجھ ،العلوي من المحراب

ھذا مصلى رسول هللا " الرخامیة البدیعة ونقش على الجانب الغربي من المحراب 
یسي للمنبر باسم بینما نقش على ظھر المحراب النص التأس" صلى هللا علیھ وسلم

وكانت یتم تمویھ المحراب ، ھـ٨٨٨سنة تاریخ السلطان األشرف أبو النصر قایتباي و

                                                             
  ؛٢٤١ص،الرحلةالحجازیة،البتنوني )٨٥(

   .٦٠ص ،المنورة المدینة وصف يرسالةف،على موسى األفندي
-١٥٥ص،الدرة الثمینة،ابن النجار؛١٢٢ ،٨٦ – ٨٥، ٨٢صة،تاریخ المدین ،ابن زبالة )٨٦(

 ؛٤٨:  ٤٦ص، نزھةالناظرین،البرزنجي؛٣٦٦ص،٣،جریدفالعقدال،ابن عبدربھ؛١٦٧-  ١٥٦،١٦٦
المدینة  ،صالح لمعي؛ ٨٨- ٨٧، ٧٤ص،٢ج ،المصطفى دار بأخبار الوفا وفاء ،السمھودي

  .١٠٥: ١٠٢ص ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبد الغني ؛ ٧٥ص ،المنورة
  ؛٤٧- ٤٦ص،نزھة الناظرین،البرزنجي )٨٧(

  .٦٠ص، وصف المدینة يرسالة ف،موسى ياألفندي عل
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ھد بن عبد فعھد الملك  يوتم ترمیم ھذا المحراب ف )٨٨(.ليماء الذھب على التواب
راسانة خحیث دعم المحراب من الداخل بشبكة من اله ١٤٤٠العزیز آل سعود سنة

استبدال العمودین بمواجھة المحراب بعمودین وتجلید وتمویھ الزخارف  مع المسلحة
تسجیل تاریخ التجدید على ظھر واألخضر  يمن الرخام األینوكس الباكستان

  ).١٨- ١٧لوحة( )٨٩(المحراب
بالتعبیر عن تجویف المحراب  ىاكتف قد رسمھ للمحراب يیتضح بذلك أن الرسام ف   

یتوسطھا الحنیة  تيالمحراب المستطیلة ال ةعن كتل الحنیة نصف الدائریة ولم یعبر
ام األبلق ظة بنردائریین بالصنجات المزر فالمحراب النص يكما لم یعبر عن عقد

یة المحراب وزخارف الطبق قرابیسك بطاعن الزخارف النباتیة واأل مع عدم التعبیر
ً إال أنھ النجمي ورسم البائكة بباطن المحراب كما لم یعبر عن الزخارف الكتاب یة أیضا

العثمانیة ذات العقود بنظام بورصة المدرج  رسم عقد المحراب على غرار المحاریب
الثالثیة مثل محراب جامع السلیمانیة وجامع صوقللو  فات النباتیةابالشر ةوالمتوج

  ).٢١- ٢٠لوحة(محمد باشا باستانبول وجامع السلیمیة بأدرنة 
غطى  يأسفلھا یشیر إلى الغطاء العلوي الذ إال أن ھذه الشرافات باإلطار البارز

على ھیئة  غیتقدمھا إطار ذھبي مفر يالمحراب على ھیئة القمة المخروطیة الت
ما عبر عنھا  يیتخللھا زخارف نباتیة مفرعة وھ يالشرافات النباتیة الثالثیة الت

بة مع دون التعبیر عن القمة المخروطیة الممیزة للمآذن العثمانیة وھي تتشا الرسام
نظیرتھا فوق المحراب السلیماني أو الحنفي الذي یقع غرب المنبر، وبني 

م في عصر السلطان األشرف إینال إلمام الحنفیة طوغان وأعاد ١٤٥٧/ه٨٦١سنة
بنائھ السلطان األشرف قایتباي ثم السلطان سلیمان القانوني أثناء عمارتھ للمسجد سنة 

القمة للمحراب النبوي الشریف قد  ، لذا فمن المرجح أن ھذه)٢٢لوحة(ه ٩٤٨
  )٩٠(.أضیفت لھ في تجدیدات السلطان سلیمان القانوني

  
  
  

  

  

                                                             
تاریخ المسجد  ،محمد إلیاس عبد الغني؛ ٣٤٣- ٣٤٢ص ،عمارة المسجد النبوي،محمد الشھري )٨٨(

  .٩٤ص  ،آثار المدینة المنورة ،عبد القدوس األنصاري؛١٠٥ص ،النبوي
  .١٠٥ص  ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبد الغني) ٨٩(
  ؛٩٢محمد بن خضرالرومي،التحفة اللطیفة ،ص )٩٠(

  ؛٥٠-٤٩ص،نزھة الناظرین،البرزنجي
: ٨٢،صالمدینةالمنورة ،صالح لمعي؛٦٠ص،وصف المدینة يرسالة ف،موسى ياألفندي عل

عمارة  ،محمد ھزاع الشھري؛١١١: ١٠٩عبدالغني،تاریخ المسجد النبوي،ص؛محمد إلیاس ٨٨
   .٣٦٥: ٣٦٣المسجد النبوي،ص
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   :)٩١(المنبر النبوي الشریف
ن على االھتمام بھذا المنبر لقدسیتھ ییتضح من رسم ھذا المنبر مدى حرص المسلم

 يانعكست ف يوارتباطھ بالرسول صلى هللا علیھ وسلم وبالروضة الشریفة الت
عن النبي صلى هللا  ةاألحادیث النبویة الشریفة العدیدة منھا ما ورد عن أبي ھریر

قال النبي صلى  "البن عساكر ةروای يوف )٩٢(" منبري على حوض" علیھ وسلم قال 
وعن السیدة أم  )٩٣("من ترع الجنة ةهللا علیھ وسلم وضعت منبري ھذا على ترع

إن قوائم منبري ھذا رواتب " سلمة رضي هللا عنھا أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال 
ً ولھذه األھمیة للمنبر فقد رسمھ الرسام بحجم كبیر  )٩٤(".الجنة يف خارج إطار  ممتدا

یمین الصورة وعلى یمین  يللمنبر ف ھتمثیل يتتضح واقعیة الراسم فبذلك و .الرسم
   .غرب الروضة يیر إلى كونھ فالمحراب لیش

    

                                                             
لم یكن المسجد النبوي الشریف یحتوي على منبر في أول األمر وكان النبي صلى هللا علیھ  )٩١(

ً من ثالث درجات فكان النبي  ً خشبیا ً إلى جذع نخلة ثم شید لھ منبرا صلى هللا وسلم یخطب مستندا
علیھ وسلم یجلس أعلى الدرجات ویضع قدمیھ الشریفین على الدرجة الوسطى، وقد ظل ھذا المنبر 
ً حتى أیام معاویة بن أبي سفیان الذي زاد فیھ ست درجات من أسفلھ ، ولقد أحترق ھذا  موجودا

ي منبر المنبر في حریق المسجد في أواخر العصر العباسي فأرسل للمسجد بعد ذلك عدة منابر ھ
ملك الیمن شمس الدین یوسف، منبر الظاھر بیبرس البندقداري، منبر الظاھر برقوق، منبر المؤید 

م الذي نقل لمسجد قباء فى ١٤٨٣/ ھـ٨٨٨شیخ ثم منبر األشرف قایتباي الرخامي المورخ بسنة 
  :للمزید انظر. العصر العثماني ثم المنبر العثماني

وفاء  ،السمھودي ؛٩١: ٨٦صة،تاریخ المدین ،؛ابن زبالة١٦٠: ١٥٥الدرة الثمینة، ص ،ابن النجار
المطري، التعریف بما أنست ؛ ١٣٧: ١١٨، ١١٣: ١١٠، ١٠٧ص،٢،جالوفا بأخبار دار المصطفى

 ،٣،جریدفالعقد ال ،ابن عبد ربھ ؛ ٩٥: ٩٣، ٨٦، ٨٣: ٨١، ٦٩،صالھجرة من معالم دار الھجرة
  ؛٦٠؛ السخاوي، التحفة اللطیفة،ص٣٦٦ص
،صبح األعشى في صناعة األنشى، )م١٤١٨/ھـ٨٢١(أبي العباس أحمد بن علي.قشنديالقل
،نسخة مصورة عن المطبة األمیریة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،المؤسسة المصریة العلمة ٤ج

  ؛٢٨٩-٢٨٨للتألیف والترجمةوالنشر،ص
  ؛٨١-٥٩،٨٠،صالمدینة المنورة،صالح لمعي؛٥٣: ٥١ص،نزھةالناظرین،البرزنجي

 ، عصرالواله،الھیئة المصریة العامة للكتاب١فرید شافعي،العمارة العربیة في مصر اإلسالمیة،ج
    .٦٢٩: ٦٢٦ص

جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في ،الترمذي ؛)٥٠٢(١٣٩١،صحیح مسلم، مسلم )٩٢(
  ؛١٥٩- ١٥٨ص،الدرة الثمینة ،ابن النجار؛ ٥/٧١٩،٣٩١٦،فضل المدینة

/ ھـ١٤٢١،الطبعة األولى، دارالیقین،التحفة الزكیة فى فضائل المدینة،الحمید البر بد الرحمن عبدع
  .١٥٩ص ،٢ج ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،السمھودي ؛٨١- ٧٦،٨٠:  ٧٤ص م،٢٠٠٠

 - ١٥٧،صوفاءالوفابأخباردارالمصطفى،السمھودي؛٢٥٣ص،١،جالكبرى الطبقات،ابن سعد) ٩٣(
  .١٩٥٦،٢٢٤٧، ص)١١٠٦٢(٢/٥٣٤، ،)٩٤٦١(٢/٤١٢المسند،أحادیثأحمد بن حنبل، ؛ ١٥٨

 ،٢ج ،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي؛ ٩١،ص٢/٣٦،٦٩٦،سنن النسائي،النسائى )٩٤(
  .٨١ص  ،التحفة الزكیة،بد الرحمن عبد الحمید البر؛ع١٥٧ص
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 يالذ ليتمثیل ھذا المنبر ألنھ ھو المنبر العثماني الحا يكما تتضح واقعیة الرسام ف  
 يوھو منبر رخامي مطل ،م١٥٩٩-  ١٥٩٨/ھـ٩٨٨السلطان مراد الثالث سنة ھ أرسل

منھا داخل باب المنبر وثالثة خارج  ةتسع، ثنا عشر درجةابماء الذھب ویتكون من 
قبة  ھاإلبداع وفوق يالباب إلى األرض ویتوج باب المنبر بصف من الشرافات آیة ف

كتب على و )٩٥(.ة ومذھبةشوقوللمنبر زخارف من .لطیفة ترتكز على أربعة أعمدة
باسم السطان مراد الثالث  ية تشمل النص التأسیسیباب المنبر خمسة أسطر شعر

موسى  يولقد وصف ھذا المنبر األفندي عل). ١٩، ١٧لوحة( )٩٦(ھـ٩٩٧نة وتاریخ س
أعلى درجة من الزینة  يبأنھ من أجمل المنابر الرخامیة ف" م ١٨٨٥/ھـ١٣٠٣سنة 

األثنین المموه بماء الذھب على المحمل األخضر وأعالمھ من الذھب والفضة  ھیارقبب
   )٩٧(".ارق المذكورةمن الجوخ األحمر وستارة بابھ من جنس البی ھوفرش

باب  للمنبر بتكوینھ العام من ھرسم يم فاوبذلك تتضح واقعیة الرس   
ل خرسم درجات السلم دا يوالجوسق بقمتھ المخروطیة العثمانیة وف تینالریش،المقدم

ً من ثالثة خارج الباب وباق وخارج الباب حیث رسم درجتین فقط الدرجات  يبدال
ھذه الدرجات المؤدیة لجلسة  عن الباب الخشبي لیعبر يیرسم دلفت لم امورب ھداخل

 يرسم الباب بعقده وصف الشرافات الت يواقعیة فالوتظھر  ،الخطیب حیث الجوسق
رسم قبة أعاله ربما لیشیر إلى كون الشرافات مرتبة  يتتوجھ وإن خالف الواقع ف

أشكال مثلثة سم الریشة بوزرات رخامیة بر يالواقع ف فكما خال .بشكل یشبة المثلث
رسم عقود الجوسق  يوعدم رسمھا بزخارف نباتیة وھندسیة مفرغة وكذلك ف ةمجزع

ً من العقود النصف دائریة وھو بذلك یعكس الشكل العام للمنابر  .بعقود بورصة بدال
العثمانیة دون التعبیر عن الزخارف كما في منابر جامع السلیمانیة باستانبول، جامع 

  ).   ٢٣، ٢٠لوحة(ع المرادیة بمنسیة السلیمیة بأدرنھ وجام
سجادتین كبیرتین  يتتمثل ف يتعكس رسوم السجاجید بالصورتین والت :السجاجید

وسجادة صالة صغیرة مدى حرص المسلمین والسالطین والحكام على االھتمام 
تتقدم المحراب وعلى جانب المنبر بزخرفتھا  يفقد اتسمت السجادة الت ،بفرش المسجد

تبدو كحدیقة أو كروضة حتى تتناسب مع  قة والمزھرة حتىرالنباتیة الموبالزخارف 
 يتمیزت بھا سجاجید الروضة والت يساحة الروضة وھى أحد السمات الت ةطبیع

 يأما السجادة الثانیة الكبیرة الت )٩٨(.م١٨٥٢/ھـ١٢٦٩رحلتھ سنة  يوصفھا بیرتون ف
فزخرفت  يثمانعالمحراب ال متفرش الساحة على یمین الحجرة النبویة الشریفة وأما

                                                             
  ؛٢٤١ص ،الرحلة الحجازیة،يالبتنون ؛٥٢ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي )٩٥(

 ،المدینة المنورة ،صالح لمعي؛  ٦٢ص  ة،األفندي علي موسى رسالة فى وصف المدین
تاریخ  ،محمد إلیاس عبد الغني ؛٩٥- ٩٤ص ،آثار المدینة المنورة،قدوس األنصاريلبد ا؛ع٨٩ص

  .٧٦ص ،المسجد النبوي ،أحمد رجب ؛ ١٢٠ص،المسجد النبوي
   .١٢١ -١٢٠صي،تاریخ المسجد النبو،محمد إلیاس عبد الغني )٩٦(
  .٦٢ص،رسالة فى وصف المدینة ،األفندي علي موسى )٩٧(
  .٣٧ص،رحلة بیرتون ،ونتبیر ف.ریتشارد )٩٨(
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العناصر الزخرفیة الممیزة للفن العثماني بصفة عامة،  أحد الصینیة بزخرفة السحب
 ،دجید كسوة أرضیة المسجد بنوعین من السجاجیمن السجا نالنوعا ویعكس ھذان

 يف النباتیة والسجاد الثاني وھو ساجد باقالزخار والسجاد األول ھو سجاد الروضة ذ
 يھذا باإلضافة إلى سجاجید الصالة الصغیرة والت .رسوم السحب يذ كلھ المسجد

  .لیمیز موضوع اإلمامربما تجویف المحراب النبوي  يف شتفر
ً بعض أنواع السجاجید العثمانیة بعناصرھا الزخرفیة عوت   كس ھذه السجاجید أیضا

أو سجاجید االقصر  يكانت تمیز سجاجید السرا يالنباتیة الجمیلة والتمثل الزخارف 
م واستمرت ١٦/ھـ١٠نبول منذ منتصف القرنتاكانت تنتج فى مصانع مدینة اس تيال

  وإن كانت سجاجید السراي تتمیز بوجود محراب )٩٩(م١٧/ھـ١١حتى أواخر القرن
 ةصناعة خاص يف الروضة وذلك للرغبة ةادجزخرفة س فيفلم یرسم أو یستخدم 

ً  شریفةبھذه الساحة ال ةممیز   .للروضة لذا كانت تصنع خصیصا
 يشاعت  ينوع من الزخارف التجریدیة الت يوالسجاجید ذات زخارف السحب ھ

زخرفة السحب واألقمار أو البرق والكور أو  مالفنون التطبیقیة العثمانیة ویعرف باس
ً كان یستخدم السحب  نوع  في الزخرفة يأو البرق فقط فزخرفة نقش النمر وأحیانا

سم ھذا اھا أصبحت تعرف بنأ ىكانت تنتجھا مدینة عشاق حت يمن السجاجید الت
وظھر ھذا النوع من السجاجید منذ بدایة  )١٠٠( "يعشاق تشنتمان"ي العنصر الزخرف

   )١٠١(.م١٨/ھـ١٢م واستمر حتى نھایة القرن١٦/ھـ١٠القرن 
كانت تنتج فى معظم مراكز  يأنواع السجاجید التأما سجاجید الصالة فكانت من أكثر 

حراب متتمیز بوجود عقد بأعلى السجادة ویتدلى منھا  يوالت يثمانعنتاج السجاد الا
   )١٠٢(.وقد تنوعت عقود ھذه السجاجید وكان العقد المفصص قلیل الظھور

الروضة أنھا تعكس  يیتضح من رسم وسائل اإلضاءة العدیدة ف :ةأدوات اإلضاء
بدأ استخدمھا منذ  يكانت تستخدم فى إضاءة المسجد والت يكثرة أدوات اإلضاءة الت

بقندیل أو قندلین جلبھما من  يعصر النبي صلى هللا علیھ وسلم بواسطة تمیم الدار
ً أن أول من علق المصابیح بالمسجد ھو الخلیفة عمر بن یوق )١٠٣(الشام ل أیضا

ً أن الخلیفة عثمان بن عفان علق قنادیل يكما رو )١٠٤(الخطاب رضي هللا عنھ  أیضا

                                                             
  .٣٠٦ – ٣٠٥ص ، الفنون اإلسالمیة فى العصر العثماني،ربیع حامد خلیفة )٩٩(
   .٢٨٣ص ،العصر العثماني يالفنون اإلسالمیة ف ،ربیع حامد خلیفة )١٠٠(
  .٢٩٩ – ٢٩٨ص، العصرالعثمانيي ف اإلسالمیة الفنون ،حامدخلیفة  ربیع )١٠١(
  .٢٨٤ص ، العصرالعثمانيي ف الفنون اإلسالمیة ،ربیع حامد خلیفة  )١٠٢(
   ؛٣٦٩ص،٢،جوفاء الوفا بأخبار دارالمصطفى ،السمھودي )١٠٣(

   .٦٠ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي
  .عمارة المسجد النبوي فى عھد الخلیفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ :للمزید انظر )١٠٤(
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داء المصابیح أو إھثم حرص الملوك والسالطین على  )١٠٥(،الذھب بالمسجد النبوي
   )١٠٦(.الشریفة القنادیل من الذھب والفضة إلى المسجد النبوي والحجرة

 يالمتوف(لة ولقد أشارت المصادر التاریخیة إلى ھذه القنادیل فقد أحصاھا ابن زبا   
زار المدینة المنورة  يوقام ابن رستة الذ) ١٠٧( ،قندیالً  ٢٩٠ب) ھـ١٩٩سنة
عدد قنادیل مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ( ا قائالً ھھـ بتوضیح توزیع٢٩٠سنة
المشرق  يومما یل ، قندیالً  ٨٥الشام  يمما یل ھوعدد قنادیل ،مع ثریا القبلة قندیالً  ٨٨
 يركوذكر أبو عبید الب، )قندیالً  ٢٩٠فذلك قندیالً  ٧٢المغرب  يومما یل قندیالً  ٤٥

بینما ذكرھا كاتب مراكش فى القرن  ،قندیالً  ٢٧٠ھـ عددھا٤٨٧سنة  يالمتوف
ترد إلى المسجد النبوي یختلف  يوكان عدد القنادیل الت )١٠٨(.قندیالً  ٢٨٤م ب١٢/ھـ٦

 يزمن السمھودي المتوف ندیالً من سنة إلى أخرى وأنھا كانت تزید على العشرین ق
  )١٠٩(.ھـ٩١١سنة
تضئ الروضة أو  يوبذلك تتضح واقعیة الرسام فى التعبیر عن ھذه القنادیل الت   

وع وسائل نعلى ت الضوء ھذه األدوات يوتلق .المسجد فى جانبیھ الجنوبي والغرب
ثریات ذات قریات  ،مشكاوات ،ماعدشالمسجد النبوي الشریف من  فياإلنارة 

  : يعلى النحو التال يالشكل وھأو كرویة  مخروطیة وقنادیل أو قرایات كمثریة
المحراب حیث كان  يماعد على جانبشالمن عبارة عن زوج  يوھ: لشماعدا )١

المحاریب أحد سمات المساجد العثمانیة سواء  يوجود زوج الشماعد على جانب
ا على سبیل المثال ال الحصر جامع ھمن مراء أو الوزراءمساجد السالطین واأل

باشا ورستم  محمد وللقة وجامع صونبأدرة السلیمانیة باستانبول وجامع السلیمی
 اومع ذلك لم یكن العثمانیون أول من أرسلو ).١٦-٢٣،١٥، ٢١-٢٠لوحة(باشا

معدان شوصلنا منھا  يشماعد إلى الحرم النبوي الشریف فقد سبقھم الممالیك والت
 نشمعداناو )ه٨٠٨:  ٨٠١(قوقرببك من عصر السلطان فرج بن  يجاناألمیر 

 ً سالمى بمتحف الفن اإل للسطان األشرف قایتباي وھذه الشماعد محفوظة حالیا
  )١١٠(.بالقاھرة

تكون من بدن یشبة الناقوس یعلوه ت تيعكس الشمعدانات طراز الشماعد العثمانیة التو
 ر حجمھا وببساطتھا حیث كانت عادةً وتتمیز بكب ،عمود أو رقبة أسطوانیة طویلة

 ھیحدث يوتكمن قیمتھا الجمالیة والفنیة فى الشكل والبریق الذ ،تخلو من الزخارف
إال أن  ).٢٤لوحة( )١١١(وذلك مثل شمعدان السلطان سلیمان القانوني ،الذھبي هطالء

                                                             
  .٣٦٨ ، ٣٦٦ص ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٠٥(
   .٣٥٣ص ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٠٦(
  .١٢٥ص ،أخبار المدینة،ابن زبالة  )١٠٧(
  .٣٧٠ص،النبوي عمارة المسجد،محمد ھزاع الشھري )١٠٨(
  .٣٥٨ص ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٠٩(
   .٢٨٢:  ٢٧٤ص ،عمارة المسجد النبوي،محمد ھزاع الشھري )١١٠(
  .٨٩لوحة ،١٥٧- ١٥٦ص،الفنون اإلسالمیة فى العصر العثماني ،ربیع حامد خلیفة  )١١١(
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ً ھذین الشمعدانین أكثر ثراء كما یالحظ أن كل منھما یتكون من بدن أو  .وزخرفةً  ا
من أعلى بشكل صینیة مزخرفة  يینتھى يقاعدة تأخذ شكل المثلث أو المخروط الذ

تتكون من شكل مخروطي یعلوه بروز مستدیر ثم بیت  يبخطوط  تحمل الرقبة الت
 .الشمعة بشكل ناقوسي وتتمیز القاعدة بزخرفتھا بالبخاریات ذات الزخارف النباتیة

كانت ترسل للحرم  يتضح بذلك أن صناع الشماعد العثمانیة قد میزوا الشماعد التی
ً  يشكلھا وف يالشریف ف ویعلو كل شمعدان شمعة كبیرة وكان ھذا  .زخارفھا أیضا

السنة فى  ةالشمع من الشمع الكافورى یوقد قبل إقامة الصالة وال یغیر إال مرة واحد
   )١١٢(.من شعبان فالنص ةلیل

الرحلة الحجازیة  يصورة البتنوني ف في هھذا الزوج من الشماعد بنظیر ةنوعند مقار
ختالفھما وأنھ قد تم تغیرھما ان یبتی )٢٥لوحة( عھد الخدیو عباس حلمي الثاني يف

ؤكد ذلك إھداء السالطین العثمانیین الكثیر من الشماعد بعد یو .واستبدال بآخرین
   )١١٣(.والسلطان محموداألول د تاریخ ھذا المخطوط مثل السلطان عبد المجی

  

كانت المشكاورات من أھم وسائل إضاءة المساجد مثلھا الرسام : المشكاوات )٢
بواقعیة من حیث كونھا ذات بدن كروي ورقبة مخروطیة والقاعدة أما مخروطیة أو 

ولقد تأثر الفنان العثماني  .تعلق منھا التي مستدیرة وقصیرة وعن السالسل الثالثة
 ينتجھا الفنان العثماني فا يكاوات الزجاجیة والتشصناعة الم يالمملوكي فبالفن 

من  رضي هللا عنھ بي أبي أیوب األنصاريامن تربة الصح ةالمعادن مثل مشكا
: ١٦٤٨/ه١٠٩٩: ١٠٥٨(ومشكاة السلطان محمد الرابع  م١٧/ھـ ١١القرن

ً  المشكاوات ھذهالفنان العثماني  صنعكما  ،)٢٦لوحة)(م١٦٨٧ من الخزف مثل  أیضا
من  أخرى ومشكاوات )م١٥٨٢:  ١٤٨١(تربة السلطان بایزید الثاني نمشكاة م

  ).٢٧لوحة( )١١٤(م وكلھا من صناعة مدینة أزنیك١٧-١٦/ھـ١١-١٠القرن
  

حیث البیضة  نوسائل اإلضاءة م يذات شكل فرید ف يوھ: اتیالثریات ذات القرا) ٣
   .یتدلى منھا القرایات المخروطیة ویبلغ عددھا ثالث ثریات لتيالكرویة الكبیرة ا

ً  يوھ :الشكل القنادیل الكمثریة أو الكرویة )٤ ذات  يھفذات شكل ممیز أیضا
   .المنبر يثنان فالیة وتعلق من أعلى بسالسل ویبلغ عددھا خمسة منھا فالیات سد

أنھما  والقنادیل یتضح من ھذین النوعین من الثریات ذات القرایات المخروطیة
 ً  المساجد العثمانیة وخاصة القریات المخروطیة الشكلي عثمانیھ وجد ف یمثالن طرازا

كانت تأخذ  يالثریات المملوكیة الت ياختلف عن نظیرتھا ف يوالت )٢١-٢٠لوحة(
المساجد العثمانیة عبارة عن  يولكن یالحظ أن الثریات المعلقة ف ،شكل األكواب

                                                             
  . ٦١ص ،رسالة فى وصف المدینة ،األفندي علي موسى  )١١٢(
-٢٤٩ص ،الرحلة الحجازیة،البتنوني ؛٦١-٦٠ص ،نزھة الناظرین ،البرزنجي :للمزید انظر )١١٣(

  .٦٤-  ٦٣ص ة،رسالة فى وصف المدین ،األفندي علي موسى؛١٥٠
، ٢٥، ١٠٨، ١٠٣، ٨٨، لوحة١٥٤ص،العصرالعثمانيي ف اإلسالمیة الفنون،خلیفة حامد ربیع )١١٤(

٣٠، ٢٧.  
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األكثر  دیرة یتدلى منھا القرایات وتعلق بسالسل وھذا النوع ھوأطواق أو حلقات مست
 ً كونھا من بالمساجد العثمانیة وبذلك فقد تمیزت ثریات المسجد النبوي  يف شیوعا

   .بیضة نعام كبیرة تبدو من الخزف
ً فى بعض المساجد العثمانیة  كما أن القنادیل الكمثریة ذات الدالیات وجدت أیضا

األخرى من الحلقات أو األطواق المستدیرة الواسعة بحیث تضئ ساحات  يتتدلى ھ
سنة  نيالسلطان سلیمان القانو ةلزوج يجامع الخصك يكبیرة من المسجد وذلك كما ف

) ١١٥(م١٤٩٧/ھـ٩٠٢ سنةوجامع عتیق على باشا ) ٢٨لوحة(م١٥٣٩- ١٥٣٨/ھـ٩٦٤

ثاني بقصر فناء اللان باالدیو ةمثریة تضئ قاعكولقد وجدت ھذه القنادیل ال )١٦لوحة(
طوبقابي في تصاویر المخطوطات العثمانیة مثل صورة السلطان سلیم الثاني وھو 

، صورة الفناء )م١٥٨١/ه٩٨٨(یراقب انعقاد الدیوان بمخطوط شاھنامھ سلیم خان 
الثاني بطوبقابي سراي وصورة انعقاد الدیوان بمخطوط الھنرنانھ الجوء الثاني 

ي وصول ھدایا السفیرین اإلیراني والمغربي بمخطوط ، وصورت)م١٥٨٨/ه٩٩٦(
). ٣١: ٢٩لوحة() ١١٦()م١٥٧٩/ه١٠٠٦(شاھنشاھنامھ مراد الثالث الجزء الثاني 

وبذلك فإن ھذه الصور توضح استخدام ھذه القنادیل في مباني قصر طوبقابي وأنھا 
 كانت من وسائل اإلضاءة الھامة في العصر العثماني، والتي خصصھا السالطین

 ً ت ھذه الرسوم الضوء قوبذلك قد أل. العثمانیین لمبانیھم وللحرم النبوي الشریف أیضا
فى  ةالمستخدم انفسھ ياستخدمت فى إضاءة المسجد وھ يعلى أدوات اإلضاءة الت

 ً    .وزخرفةً  المساجد العثمانیة مع تمیز أدوات الحرم الشریفة بكونھا أكثر ثراءا
  

  : یتضح بعد ھذا االستعراض العام لھذه الصورة المزدوجة عدة نتائج 
قد عبر عن فإن الفنان لم یلق الضوء على الروضة الشریفة بحدودھا فقط بل  )١

حد المسجد النبوي ب المسجد النبوي بحدوده حتى نھایة عصر الخلفاء الراشدین
بتھ الخلیفة ث ير القبلة الذوبحد المسجد الجنوبي بجدا ،تمثیل دكة الصفة يالشمالي ف

 ةوتمثیل الحد الشرقي بحجر ،عثمان بن عفان رضي هللا عنھ مع محرابھ العثماني
 يعمر بن عبد العزیز رضي هللا عنھ ف ھاأدخل تيالنبي صلى هللا علیھ وسلم وال

   ).١٥شكل(والحد الغربي بالمنبر ونھایة جدار القبلة ،المسجد
"  أسلوب یعكس سمات فترة األصالة العثمانیةیتبین أن الصورة قد رسمت ب )٢

م إلى نھایة ١٦/ھـ١٠تمتد من منتصف القرن يالتو" كيالعصر الكالسی
المرسم السلطاني  يرسمت فیھا المخطوطات ف يالفترة الت يم وھ١٧/ھـ١١القرن

مة وذلك نااھنشوالشاھ ھالھرنام ،ھة الرسام عثمان مثل مخطوطات السورنامرئاسب
  :لعدة أسباب 

                                                             
  .  ١٧٢، ٧٠تصاویر المخطوطات العثمانیة،لوحة فينیة یعمائر الدالمنى عثمان مرعي،رسوم )١١٥(
رسوم عمائر استانبول المدنیة من خالل تصاویر المخطوطات  منى عثمان مرعي، )١١٦(

 جامعة القاھرة،،العثمانیة،مخطوط رسالة ماجستیر،قسم اآلثاراإلسالمیة،كلیةاآلثار
  .  ٨١-٨٠، ٦٧، ٥٤-٥٣، ٤٦لوحة م،٢٠٠٢/ـھ١٤٢٣
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  الرسم  يظھور الثراء المعمارى والزخرفي ف -أ
  .الرسم يرسم العمائر على األماكن األكثر أھمیة ف يالتركیز ف -ب
رسم العمائر بواقعیة من حیث التعبیر عن الشكل العام للمبنى والعناصر  -ج

   .المعماریة دون التركیز على التفاصیل
 والمكتباب والجواسق والمبانىرسم الحجرة النبویة على غرار رسم الحجرات  -د

أسلوب  يوف ،عما بداخل المبنى لیعبر ةمعقود ةومفتوح بفتح يعلى ھیئة جوسق مقب
 يكذلك فوتتوجھا  يرسم القباب وتغطیتھا بألواح الرصاص والقوائم المعدنیة الت

صورة السلطان مراد  تتوج الجوسق منھا على سبیل المثال يتمثیل الشرافات الت
) م١٥٨٢/ھـ٩٩٠(ھ بمخطوط غرائب الجواھر ترجمة بحر العجائب تكتبالثالث فى م

 بمخطوط سورنامھ مراد الثالث ھصورة السلطان مراد الثالث فى جوسقو )٣٢لوحة (
  ).٣٣لوحة( ) ١١٧()م١٥٨٢/ ه٩٩٠(
كما عكست النقوش الكتابیة ھذه الصورة والتي نقشت باللغة العربیة بخط النسخ ) ٣

لتدل على  )١١٨(المعماریة الشائعة في ذلك الوقت وھو كلمة مرقدأحد المصطلحات 
لنبي صلى هللا علیھ وسلم وصاحبیھ رضي هللا عنھما وللسیدة فاطمة اضع دفن امو

الزھراء رضي هللا عنھا، حیث كانت ھذه اللفظة تطلق على األضرحة الخاصة بآل 
   .اء واألئمةبیت النبي صلى هللا علیھ وسلم وعلى أضرحة العلماء أو الفقھ

  
  

على أما باقي تصاویر المجموعات الخمسة األخرى فمثلت فیھا الروضة الشریفة   
والحجرة الشریف بأعالمھ في صفحة  المنبر النبوي رسمصفحة مزدوجة بحیث 

وقد اختلفت فیما بینھا في تمثیل الشكل . الشریفة بقبورھا في الصفحة األخرىالنبویة 
  :ریفة وفي رسم المنبر وذلك على النحو التاليالعام للحجرة النبویة الش

  
  

  

                                                             
منى عثمان مرعي، رسوم عمائر استانبول المدنیة من خالل تصاویر المخطوطات  )١١٧(

   .٧٠، ٤٨لوحة العثمانیة،
ً كان البیت : مرقد والجمع مراقد )١١٨( وھي تعني موضع الرقاد  أي محل النوم أو المضجع سواءا

مضجع المیت،  أو الخیمة أو البناء، ولما كان النوم أخا الموت استخدمت كلمة مرقد استعارة عن
قود  لسان العرب وذلك ألن معنى رقد في ْقَدة النومة وفي التھذیب عن اللیث الرُّ ْوم والرَّ قاد النَّ الرُّ

ُود یكون باللیل والنھار عند العرب ومنھ  ق قاد والرُّ قاُد النوم بالنھار قال اَألزھري الرُّ النوم باللیل والرُّ
ووجد ھذا اللفظ ).٥٢سورة یس آیة"(قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا" على لسان الكفار قولھ تعالى

ابن منظور،لسان :انظر.ویقصد بھا خزائن نومیة)خزائن مراقد(في الوثائق المملوكیة بمعنى 
محمد محمد أمین، لیلى علي إبراھیم،المصطلحات م؛ ٢٠٠٣،،دار صادر بیرون،٦العرب،ج

  ؛١٠٤م،ص١٩٩٩/ـھ١٤١١القاھرة، ثائق المملوكیة،الجامعة األمریكیة،المعماریة في الو
دراسة آثریة لروضات األئمة في "یاسر إسماعیل عبد السالم صالح،المساجد الضریحیة بالعراق

  مع مقارنتھا بمثیالتھا بمدینة القاھرة، مخطوط" الكاظمیین - كربالء -بغداد
، ٢٧ص م،٢٠٠٥/ـھ١٤٢٥ قسم اآلثار اإلسالمیة، جامعة القاھرة، كلیة اآلثار رسالة دكتوراة،

٤١٠.  
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  :تصاویر المجموعة الثانیة 
تمثیل الحجرة  يتتمثل تصاویر ھذه المجموعة من تصاویر الروضة الشریفة ف  

قبة وعبر في بعضھا عن المقصورة الخارجیة التي مغطاه بكحجرة  النبویة الشریفة
معظم  يكل صفحة بعقد نصف دائري ف وجتكما ت تحیط بالحجرة الشریفة،

بعقد مفصص والقلیل منھا غیر معقود ومن ھذه  هالتصاویر وبعضھا معقود
  : التصاویر

ھـ محفوظ ١١٤٥صورة مزدوجة من مخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة )١
   ):٣٤لوحة( )١١٩(بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة بوزارة األوقاف

على خلفیة صفراء محددة من أعلى ومن أسفل بإطار  نرسمت كل من الصورتی
وعقدت كل من  ،مستطیل حددت جانبیھ بزخارف نباتیة ربما كانت مخصصة للكتابة

دائري زخرفت كوشتیھ بزخارف نباتیة عبارة عن أزھار  فالصورتین بعقد نص
ً  في الصفحة الیمنى) ٢٦شكل( رسم المنبر النبويو .وأوراق نباتیة على  مرتكزا

 سم المنبر بوضع جانبي محدداً رو زخرف العلوي بشكل مضفور ،رین مستطیلینإطا
 ً قمة مخروطیة متوجھ بمغطى  خضرمن باب المقدم باللون األ باللون الذھبي متكونا

شكل مثلث زخرف برسوم نباتیة من  علىوالریشة  ،قائم صغیر ھبھالل یتنصف
 ینمعقود بفرع نباتي بورقت األزھار واألوراق النباتیة وبأسفلھا صف من ست دخالت

ت زخارف الریشة باأللوان مورس .خطوط يذ رسمتا كخطین وبأعلى الریشة إطار
وبیمین الریشة الجوسق مرسوم باللون البني أسفلھ باب  ،األصفر واألسود ،األحمر

فورة باللون الذھبي المحدد بالبني ضالروضة المفتوح زخرف أعاله بالزخرفة الم
ویخرج من بدایة  .وسق بالقمة المخروطیة على غرار باب المنبرالمحمر ویتوج الج

یتدلى  يما العلم فیأخذ شكل المثلث الذأالجوسق قائم علم طویل یتوج بقمة بصلیة 
 ً ویتدلى من منتصف عقد الصورة مشكاة بقاعدة  .لیحیط بقمة باب المنبر مرفرفا

 ،بسلسلة واحدة علوھا البدن بشكل كمثري ثم رقبة مخروطیة وتعلقیمخروطیة 
وزخرفت المشكاة بخطوط تشبھ قشور السمك ورسمت باللون الذھبي المحدد باللون 

  .)٢٧شكل(البني المحمر وذلك لیعبر عن كونھا مشكاة ذھبیة
عن المنبر النبوي الشریف  محاولتھ التعبیر يواقعیة الرسام فالرسم  ویعكس ھذا  

 يفیھا تقلید الواقع وف نباتیة محاوالً ھ ذات الزخارف التیبتكوینھ العام وزخارف ریش
زخارف ھندسیة ب هاإلشارة إلى زخرفة الجوسق بجدار يوف ةرسم البائكات السفلی

 ةرسم قم يتمثیل شكل الزخارف النباتیة والھندسیة وف يوإن كان خالف الواقع ف
ج كانت تتو يوالبیارق الت كما یعبر الرسام بالعلم عن األعالم. مخروطیة تتوج الباب

وربما ترمز ھذه األعالم والبیارق إلى ). ٣٦-٣٥لوحة(مع كسوتھ يتأت يالمنبر والت

                                                             
، ونسخھ محمد بن أحمد الزیادي، وھو من وقف حسن ٢٠الصفحة رقم - ٢٤١٦مخطوط رقم  )١١٩(

            العطار على مسجد اإلمام الحسین علیھ السالم،ووجد بمسجد السیدة نفیسة علیھا السالم،
  . ٢رقم األصل 
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الرایات التي كانت یعقدھا الرسول صلى علیھ وسلم إلمراء سرایاه عند بعثھا، كما 
ً عن جانبي المنبر من الحریر  جرت العوائد في كثیر من البالد أن ینصبوا أعالما

زة بالحریر  األحمر أو األخضر أو األسود وقد ُكتَِب فیھا بعض اآلیات القرآنیة المطرَّ
األصفر أو الذھبي، وترجع ھذه العادة إلى أّیام العبیدیین الذین حكموا المشرق وبنوا 

  )١٢٠(.الدولة الفاطمیة

ً ف  د أدوات اإلضاءة بالروضة الشریفة وإلى حرسم المشكاة كأ يوتظھر الواقعیة أیضا
  .راء ھذه األدواتث

  

الصفحة الیسرى من الصورة  يورسمت ف :) ٢٨شكل(النبویة الشریفةالحجرة 
وخرفت كوشتیھ برسوم  يائردكحجرة مربعة بواجھة مفتوحة معقودة بعقد نصف 

طوف من شوبأعلى الحجرة إطار مستطیل م ،نباتیة على غرار كوشات العقود العلویة
 .مرحبني المالجانبین ومزخرف بالزخرفة المضفورة باللون الذھبي المحدد بال

ً قبة بصلیة الشكل مزخرفة بخطوط خضراء وبداخل الحجرة  .ویتوسط اإلطار تقریبا
ة الحجرة الخضراء یرسمت كإطارات مستطیلة مضفورة بالذھبي على خلف ثالثة قبور

بحیث یبدأ قبر الصدیق رضي هللا عنھ  يورسمت القبور الثالثة بترتیبھا الواقع .اللون
ى هللا علیھ وسلم ویبدأ قبر الفاروق رضي هللا عنھ من رسول هللا صل يمن منكب

كل منھما عبارة  ،ویتدلى من عقد الحجرة مشكاتان ،منكبي الصدیق رضي هللا عنھ
عن بدن كمثري یرتكز على قاعدة مخروطیة صغیرة ورقبة مخروطیة صغیرة 

ویمتد من أسفل إطار الحجرة ساحة شبة مستطیلة یتوسطھا فتحة .باللون الذھبي
قسمت الساحة على و ،"باب"كتب داخلھا كلمة  يبعقد مفصص ثالث ةمستطیلة معقود

مت بدورھا إلى مستطیالت رأسیة بداخلھا یھ إلى خمس إطارات أفقیة قسبكل من جان
ورسمت الساحة باللون األصفر المحدد بالبني  ،نقط صغیرة باأللون األحمر والبني

ویتدلى من عقد الصورة أمام القبة مشكاة ذھبیة على غرار المشكاوات  .المحمر
بة یتوج الق يأن رقبتھا رسمت بشكل ھالل ربما لیعبر بھ عن الھالل الذ الإ ةالسابق

  .خلف المشكاة
محاولتھ التعبیر عن الحجرة النبویة  يیتضح من ھذا الرسم واقعیة الرسام ف    

تضم القبور الثالثة الشریفة بنفس ترتیبھا  يالشریفة بحجرتھا الداخیة المربعة الت

                                                             
  ؛٥٠٥،ص٣جصبحي األعشى في صناعة اإلنشا )١٢٠(

- ١٨(عبد المنصف سالم نجم،شعار العثمانیین على العمارة والفنون في القرنین الثاني والثالث عشر
  م،٢٠٠٤ اآلثارجامعة القاھرة،العددالعاشر، ،دراسة آثریة فنیة،مجلة كلیة)م١٩
  ؛١٨٣- ١٨٢ص

ة اإلسالمیة،دراسة في النشأة محمود مصطفى عبود آل ھرموش،أحكام المسجد في الشریع
خالل =  =المنعقدة “ الفقھ الحضاري، فقھ العمران ”ندوة تطور العلوم الفقھیة فِي عمان والتشریع، 

وزارة األوقاف   -سلطنة عمان م،٢٠١٠إبریل) ٦-٣/(ھـ١٤٣١ربیع الثاني)٢١-١٨(الفترة 
   http://www.taddart.org/?p=12074،                                         والشؤون الدینیة
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 يرسم القبة الت يوف وإن كان قد رسم القبور مستطیلة ولیست مسنمة الشكل، الحقیقي
بنیت وغطت بألواح  يلواحھا الخضراء لیوضح بذلك القبة التغطى الحجرة بأت

م ١٨١٢/ھـ١٢٢٨عصر السلطان محمود الثاني سنة  يالرصاص باللون األخضر ف
ثم قام الرسام  ،یة الشكل ولیست نصف دائریةلرسم القبة بص يإال أنھ خالف الواقع ف

حائز المخمس وذلك تحیط بالحجرة المربعة وال يبالتعبیر عن المقصورة الخارجیة الت
برسم الساحة شبھ المستطیلة إال أنھ رسمھا أسفل الحجرة وذلك حتى یتمكن من 

  .التعبیر عن الحجرة بقبورھا الشریفة
فھا السلطان اأض يعن ھذه المقصورة المملوكیة الت ومع ذلك فقد حاول التعبیر

لنحاس وھذه المقصورة ذات الشبابیك من ا ،م١٨٤٣/ھـ٨٨٨األشرف قایتباي سنة 
والحدید ومصبوغة باللون األخضر من الجھات الشمالیة والشرقیة والغربیة ویعلو 

د المحیطة بالحجرة وزرد بین أخشاب متصلة بالعقلكل شباك شبكة كشریط نحاسي كا
العصر العثماني أرسل السلطان أحمد األول سنة  يوف )١٢١(.الشریفة
ت على الواجھة تم شبابیك أو لوحات فضیة محالة بالذھب ثب١٦١٧/ھـ١٠٢٦

 ھي ولھذه المقصورة أربعة أبواب خارجیة). ٩: ٦لوحة( )١٢٢(الجنوبیة من المقصورة
 ي،وھو باب التھجد والباب الشام يالباب الشمال ة،الباب الجنوبي وھو باب التوب

السیدة فاطمة رضي هللا عنھا والباب الغربي وھو باب  بالباب الشرقي وھو باو
  )١٢٣(.أو باب الرحمة أو باب الوفود صلى هللا علیھ وسلم النبي

عن ھذه المقصورة بشكل بسیط  وبذلك یتضح أن الرسام قد حاول التعبیر  
بشكل  شیر إلى زخارف شبابیك ھذه المقصورةیكمسطیالت رأسیة وأفقیة منقوطھ ل

 ةكما أنھ عبر بواقعیة عن شكل المشكاوات كأحد وسائل اإلضاءة المستخدم. رمزي
یتبین من رسم ھذه الصورة المزدوجة أن الرسام و .إلضاءة الحجرة النبویة الشریفة

التركیز على األجزاء الرئیسیة فى ي ار على نھج أسلوب الرسام العثماني فس يعثمان
  .ول بھ التعبیر عن الواقع حایرسمھ وتمثیلھا بشكل رمزي 

ھـ محفوظ ١٢٦٤صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات سنة ) ٢
  ):٣٦لوحة()١٢٤( بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

                                                             
نزھة  ،البرزنجي؛  ٣٨٩ -٣٨٨ص ،٢، جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي )١٢١(

عمارة  ،ناجى بن محمداألنصاري؛ ٧٩- ٧٨ص،المسجدالنبوي ،أحمد رجب؛٧٥ص،الناظرین
 ،عمارة المسجد النبوي ،محمد ھزاع الشھري ؛٦٦: ٦٣ص،المسجد النبوي الشریف ةوتوسع

 .١٨٦ص، تاریخ المسجد النبوي،محمد إلیاس عبد الغني؛٣٤٧:  ٣٤٤ص
  . ٨٩ص ،المدینة المنورة ،صالح لمعي  ؛٧٥ص،نزھة الناظرین ،البرزنجي )١٢٢( 
  ؛٧٥نزھة الناظرین،، ص ،؛ البرزنجي٢٤٦الرحلة الحجازیة، ص ،البتوني )١٢٣(

بیرتون،رحلة بیرتون إلى  ف.؛ریتشارد٨: ٦رسالة فى وصف المدینة،ص،علي موسىاألفندي 
   .٦٣المسجد النبوي،ص عمارة وتوسعة،؛ناجى محمد األنصاري٣٩مصر والحجاز،ص

وكان بالمسجد األحمدي  ،أبو شنب بن أحمد ھنسخ ،٢١الصفحة رقم - ٨١٤مخطوط رقم  )١٢٤(
  .١٢٨٦/ ١بطنطا رقم األصل 
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سمھا ر يرسمت ھذه الصورة على غرار الصورة السابقة إال أنھا أقل منھا ف
عقد على ھیئة حدوة الفرس بوالزخرفي حیث رسمت كل من الصفحتین  يالمعمار

 لوقمة المنبر بشك بمن الزخرفة وتوج كل من البا يورسم المنبر بشكل بسیط خال
مستطیلة  تمسأما الحجرة النبویة فر .القلة المتوج بھالل ویخرج من المنبر علمین

 وبداخل الحجرة ثالثة ،ة نصف دائریة  ذات زخارف نباتیة وتتوج بھاللبمغطاة بق
ترتیب قبر الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا  يالواقع ف یھا الرسامف خالف قبور،

وتغشى ، نھ رسم القبور المستطیلة بجانیبن مرتفعینأتجاه الیمین كما  ھعنھ برسم
أخرى مائلة لیعبر بھا عن المقصورة المعدنیة  معالواجھة بخطوط مستطیلة تتقاطع 

 )٢٩شكل( فصص الجوانبم يكاوات فرسمت بشكل محور بیضشالمملوكیة أما الم
 ً   .للواقع مخالفا

   

 ةمحفوظ ھـ١٢٧٤ھـ أو١٢٦٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة )٣
  ):٣٧لوحة()١٢٥( اإلسالمیة بالمكتبة المركزیة للمخطوطات

تتمیز ھذه الصورة المزدوجة بأنھا معقودة بعقدین مفصصین یرتكزا على عمودین 
صطالحي ویتوج اورسم المنبر بشكل  ،یةستبدو ناقوعد مثلثة وتیجان این بقویأسطوان

كتابة بوتمیزت القبور داخل الحجرة  ،بالقمة العثمانیة المخروطیة یعلوھا ھالل
كل منھما  افرسمت نأما المشكاتا .سماء على القبور مع عدم التعبیر عن المقصورةاأل

ة مزدوجة الصورة صور ھذهویتشابھ مع  )٣٠شكل(ببدن كروي وقاعدة ورقبة مثلثة
عقد على ھیئة حدوة الفرس ویالحظ والرسم المنبر  يف إال أنھا أكثر دقة )١٢٦(ىأخر

ویتشابھ مع . العقود يا التأثیر المغربي األندلسي ففیھمیظھر  ینالصورت ن كل منأ
- ١٨/ھـ١٣- ١٢بالقرن ةللروضة الشریفة مؤرخ أخرى مزدوجةھذه الصورة صورة 

  )٣٨لوحة( )١٢٧(م١٩
ھـ محفوظ بالمكتبة ١٢٦٩ةللروضة الشریفة مؤرخة بسنصورة مزدوجة  )٤

  ):٣٩لوحة( )١٢٨( اإلسالمیة المركزیة للمخطوطات
رسم  ،تتمیز ھذه الصورة المزدوجة بأن كل منھما معقودة بعقد نصف دائري

ة الیمنى الحجرة النبویة الشریفة أما المنبر فرسم بالصفحة الیسرى ورسم كل حبالصف
ً مھنم ورسم المنبر بزخارف ھندسیة ویتوج المنبر  .مستطیلة على قاعدة ا مرتكزا

فرسمت مغطاه بقبة نصف دائریة  الشریفة أما الحجرة النبویة ،شكل خوذة بھالل
خطوط لیعبر عن رقبة القبة وأسفلھا اإلطار المستطیل  يترتكز على إطار مستطیل ذ

                                                             
 ،یوسف محمد حسب هللا الدمسشتى الشافعي ھنسخ ،٢٢الصفحة رقم -٢٤٥٢مخطوط رقم  )١٢٥(

  .ووقف على المسجد الحسیني ومسجد السلطان أبو العال الحسیني
  .١٥٤من المسجد الحسیني، رقم األصل  ،١٥الصفحة رقم -٢٢٨٢مخطوط رقم  )١٢٦(
 -٢٢٨٢وزارة األوقاف المصریة رقم  - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة )١٢٧(

   .١٥٤رقم األصل -، من  المسجد الحسیني١٥رقم الصفحة
ً على مسجد السیدة ١٠الصفحة رقم -١ج ٣٣٤مخطوط رقم  )١٢٨( ، نسخھ مصطفى غنیم وكان وقفا

  . ١٣٨٠زینب علیھا السالم رقم 
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ورسم القبر النبوي متوج بھیئة الورقة النباتیة  ،المشطوف لیشیر بھ إلى سقف المسجد
  .الثالثیة

تقدم قبر الفاروق عمر بن الخطاب ید شكل قبر رابع وكما تتمیز الحجرة بوج   
القبور وذلك لیشیر إلى القبر الرابع  يز عن باقیرسم بلون أبیض ممورضي هللا 

بن سالم عن أبیھ عن جده نھ روى عبد هللا وذلك أل ،الشریفة ةالموجود بالحجرة النبوی
وصاحبیھ رضي هللا عنھما  یدفن عیسى بن مریم مع النبي صلى هللا علیھ وسلم"  قال

عن السیدة عائشة رضي هللا عنھا  تروایا ةكما یوجد عد )١٢٩(".ویكون قبره الرابع
بي الجلیل عبد الرحمن بن اتدل على وجود ھذا القبر الرابع حیث أرسلت إلى الصح

الحجرة إال أنھ رفض حتى ال یضیق علیھما البیت  يعنھ بأن یدفن ف عوف رضي هللا
بأن یدفن عندھا إال  ھإلمام الحسن بن اإلمام على بن أبي طالب كرم هللا وجھلثم أذنت 

ع ھذا القبر ألنھ ضرسم مو يإال أن الرسام قد خالف الواقع ف )١٣٠(.منعوه ةأمی يأن بن
ومثلھ  ،خلف قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم يالجھة الشرقیة من الحجرة أ يیوجد ف

   .غرب الحجرة على یمین قبر الفاروق رضي هللا يالرسام ف
بدن كروي ذات  سالطینالبكل صورة بھیئة  ثةثال يورسمت وسائل اإلضاءة وھ   

ورسمت ). ٣١شكل( بقاعدة مخروطیة وتعلق بثالث سالسل يھتمسحوب ألسفل ین
خرج نباتبة محوة بھیئة خطین متقاطعین ت زخارفمن  الرسوم المعماریة على خلیفة

  .األفرع النباتیة من
 )١٣١( نسخ من المخطوط عع صور أخرى بأرببورسم على غرار ھذه الصور أر) ٥

ھـ مما ١٢٧٥بسنة ھمأحدیؤرخ  ،وقفت كلھا على مسجد السیدة زینب رضي هللا عنھا
كما تدل على أنھا  ، ھـ١٢٧٥: ١٢٦٩ي ھذه النسخ تؤرخ بین سنت أن یدل على

  .ار على نھج أسالفھ من الرسامینسرسمت بید رسام واحد 
  

من تصاویر الروضة تتمیز برسم الحجرة النبویة بشكل أكثر بساطة  مجموعة )٦
ً  يكمبنى مستطیل أو مربع مغطى بقبة بسیطة وبداخلھا القبور بشكل واقع وأحیانا

ھـ ١٢٧٠مثل صورة مؤرخة بسنة مخالف للواقع وبعضھا ال تتوج فیھا الصور بعقود
  ).٤٢: ٤٠لوحة( )١٣٢(ه١٢٧٩وصورة مؤرخة بسنة  م١٢٧٧بسنة  وصورة مؤرخة

                                                             
  ؛٢١١ص  ،الدرة الثمینة،ابن النجار )١٢٩(

  .٣١٨ص ؛٢ج،وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ،السمھودي
  ؛٣١٨ - ٣١٧ص ؛٢ج،وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفى،السمھودي )١٣٠(

  .١٦٧:  ١٦٥ص  ،تاریخ المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبد الغني
 ،١٠صفحة -١ج٤٣٠رقم،محفوظة بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة وزارة األوقاف )١٣١(

  .١٠صفحة -١ج٤٣٩رقم  ،١١صفحة - ١ج٤٢٣رقم  ،١١صفحة-١ح٤٢٦رقم 
أرقام -مخطوط بالمكتبة المركزیة اإلسالمیة بوزارة األوقاف ١٩تتمثل ھذه المجموعة في  )١٣٢(

 ،١ج١،٣٠٤ج ٣٠٦ ،١ج٣٣١، ٢٢١٥ ،١ج ٣٣٩ ،١ج١،٣١٨ج ٣٢٦ ،١ج٤٣٨، ٢٢٨١ ، ٤٣٧
  .٢١٦٤،٣٤٠، ١ج ٣٣٢،  ٢٣٠٨، ٢٣٠٧ ، ٢٢٩ ،١ج ٢٥٦ ، ١ج ٣٠٠
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یالحظ في تصاویر ھذه المجموعة أنھا تعكس طابع معماري مصري وخاصة في   
أسلوب رسم الحجرة كمبنى مغطى بالقبة النصف دائریة وفي زخرفة بعض ھذه 

ً شكل  القبة أخذت أشكاالً القباب وذلك ألن  عدیدة في العصر المملوكي، أكثرھا انتشارا
الخوذة، وأحسن مجموعة لھذه القباب توجد في منطقة المدافن الموجودة شرق القاھرة 
التي عرفت خطأ باسم مقابر الخلفاء، وتظھر زخارف قبابھا التنوع والتطور الذي 

ت زخرفة ولقد بدأ. مرت بھ الزخارف المملوكیة في العصرین البحري والبرجي
القباب من الخارج بالضلوع منذ عصر الناصر حسن فیما یعرف باسم مجموعة قباب 
تنكز بغا بجبانة القادریة ومنشیة ناصر بالقاھرة ثم تطور ھذا الشكل من الزخرفة في 
نھایة العصر المملوكي البحري حیث ظھرت زخرفة القبة بالضلوع المائلة أعطت 

ً كما في قب وفي بدایة العصر الجركسي . ة األمیر أولجاي الیوسفيالقبة شكًال متحركا
زخرفت خوذات القباب باألشكال الدالیة أو الزجزاجیة منذ عصر السلطان الظاھر 

ً طوال العصر الجركسي حتى نھایتھ ً مستحبا ویعد . برقوق وظلت الداالت شكال
أغنى فترة لتطور زخارف القباب )ھـ٨٤١: ٨٢٥(عصر السلطان األشرف برسباي

فباإلضافة إلى زخرفة قبتھ الضریحیة بشارع المعز بالزخرفة الدالیة فقد وزخرفت 
القبة بالطبق النجمي مثل قبة األمیر جاني بك ضمن مجمع السلطان بجبانة الممالیك، 
ثم ظھر المزج في الزخارف النباتیة والھندسیة في قبة مجمعھ في جبانة الممالیك 

ً، ثم زخرفت القبة بزخارف األ ویعتبر . رابیسك مثل قبة األمیر جوھر القنقبائيأیضا
عصر السلطان قایتباي آخر ما وصل إلیھ فن زخرفة القباب وخاصة في قبة السلطان 
ً حتى  ً رائعا بالجبانة حیث نجح المزخرف في مزج الزخارف النباتیة والھندسیة مزجا

یسبق في أي  بدت وكأنھا قطعة من الدانتیال، كما وصل ارتفاع القبة إلى مدى لم
وفي آخر العصر الجركسي سادت زخارف البخاریات على خوذات القباب كما . فترة

) ١٣٣(.في قبة قانیباي أمیر اخور بمیدان القلعة وقبة خایر بك وقبة برسباي البجاسي

وھذا التنوع في زخارف القباب ھو ما عبر عنھ الرسام في ھذه التصاویر وذلك في 
كما یظھر التأثیر المملوكي . نباتیة أو ھندسیة كضلوعزخرفة بعض القباب برسوم 

ه وھي النھایة ١٢٦٤في قمة المنبر التي على شكل القلة في الصورة المؤرخة بسنة
   )١٣٤(.الممیزة للمآذن والمنابر المملوكیة

                                                             
 م٢٠٠٠/ ١٤٢٠،دارالنھضةالشرقیة،كمال الدین سامح،العمارة اإلسالمیة فى مصر:للمزیدانظر)١٣٣(

   ؛٢٢: ١٩،ص٤سعاد ماھر، مساجد مصروأولیاؤھاالصالحین،ج؛٣٧-٣٦،ص
  ؛٢٠: ٧حسني محمد نویصر، دراسات في عمائر الجراكسة بمصر،جامعة القاھرة، ص

   ؛٧٨ص،م ١٩٩٤/ھـ١٤١٤،عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة اإلسالمیة،دارالشروقثروت 
-٤٦٥ص ،منشأة المعارف باألسكندریة ،سعد زغلول عبد الحمید،العمارة والفنون في دولةاإلسالم

٤٦٦.  
  ؛١٣٥: ١٣٣،صثروت عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة اإلسالمیة )١٣٤(

  ؛١٤٧-١٤٦،صزكي محمد حسن،فنون اإلسالم
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ھذا باإلضافة إلى رسم وسائل اإلضاءة على ھیئة المشكاوات الزجاجیة والمعدنیة 
مشكاة تشبھ في شكلھا العام الزھریة، فھي ذات بدن منتفخ الآلن المملوكیة وذلك 

ینساب إلى أسفل لینتھي بقاعدة مخروطیة مرتفعة أو مستدیرة قصیرة، ویتصل البدن 
برقبة مخروطیة على ھیئة قمع متسع وتزود بمقابض ذات سالسل تتجمع من أعلى 

شكال أخرى كما أن للمشكاة أ. في كرة من الزجاج أو الخزف أو من بیض النعام
فبعضھا على شكل أسطواني یرتكز على قاعدة مستدیرة وبأعلھا حلقة مستدیرة 
لتعلیق السالسل، وبعض المشكاوات یكون على شكل شماعد بقاعدة صغیرة ترتكز 
على المناضد، وبعضھا اآلخر على شكل مزھریة تتصل من أسفل بكورات تصغر 

تزخرف ھذه المشكاوات بالمینا كلما اتجھنا إلى أسفل وتعلق بسالسل من أعلى و
والتذھیب بعناصر زخرفیة مختلفة أھمھا الرسوم النباتیة والكتابیة التي تضم أسماء 

ً اسم المنشأة التي صنعت لھا     )١٣٥(.السالطین واألمراء بألقابھم ورنوكھم وأحیانا

 وھذا ما عبر عنھ الرسام برسم المشكاوات بشكلھا العام الزھریة في معظم التصاویر
وبالشكل األسطواني الذي رسم بكل بیضاوي مفصص، كما أن بعضھا رسم على 
شكل السالطین بقاعدة مخروطیة على غرار السالطین الخزفیة المملوكیة والعثمانیة 

  ).٤٤-٤٣لوحة(
  

ھـ ١١٩٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة )٧
  ):٤٥لوحة( )١٣٦(ة بنابلسیمحفوظ بجامعة النجاح الوطن

بأشكال معقودة ورسم المنبر بریشة  يسفل يزخرف شریط بوجود ةتتمیز ھذه الصور
ل وزخرف الدرابزین بأشكال حسداسیة منقوطة أشبھ بخالیا الن لمزخرفة بأشكا

أما الحجرة  .أما باب المنبر فزخرف بثالثة مثلثات ،مثلثات وتوج المنبر بشكل مثلث
من الجانبین بإطار مزخرف بأشكال  ل مستعرض محددةفرسمت بشك الشریفة النبویة

ً  ةوتغطى الحجرة بقبة نصف دائریة متوج ،)٨(على ھیئة العدد  بھالل لكنھ مرسوما
ً  یناإلطار ادألسفل وعلى جانبي القبة امتد ورسمت  ،السفلیین لكنھما أكثر عرضا

بالحجرة  تحیط يالت ةعن المقصور متقاطعة لیعبرلواجھة الحجرة مغشاة بالخطوط ا
ھذا الرسام برسم اإلطارین  تمیزیو .ویتخللھا المقابر الثالثة بترتیبھا الصحیح
ز یویتم. تمتد بینھا المقصورة المعدنیة يالجانبیین لیشیر إلى األساطین الرخامیة الت

ً بوجود خمس مشكاوات أو قنادیل بكل صورة ست مشكاوات ببدن  رسم ،الرسم أیضا
أما األربعة األخرى فرسمت  مخروطیة وقاعده ذات رجلینكروي أو كمثري ورقبة 

                                                                                                                                                           
الدولیة، الفن اإلسالمي " متحف بال حدود"الفن المملوكي عظمة وسحر السالطین،سلسلة معارض 

  .٥٥-٥٤في منطقة البحر المتوسط ،مصر، الدار المصریة اللبنانیة،ص
؛زكي محمد حسن،فنون ١٦٥-١٦٤سعاد ماھر،الفنون اإلسالمیة،ص: للمزید انظر )١٣٥(

الفنون اإلسالمیة،ترجمة أحمد محمد عیسى، مراجعة أحمد ،)س.م(.؛ دیماند٦٠٦: ٦٠٢ اإلسالم،ص
   ؛٢٤٤: ٢٤٢ صفكري،دار المعارف،

  :عن.وقفھ العمدة الفاضل الشیخ محمد ریان األحمدي على مسجد الشھدا بناحیة نوسا) ١٣٦(
http://manuscripts.najah.edu/node/286. 
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ویعكس ھذا الرسم أسلوب مختلف عن  .)٣٢شكل(علوه ھالالً یببدن على شكل مثلث 
  .الرسوم السابقة لیوضح الطابع المحلي السوري حیث نفذ ھذا المخطوط

  

  

ه محفوظة بالمكتبة ١١٩٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٨
تمیزت ھذه ): ٤٦لوحة() ١٣٧(للمخطوطات اإلسالمیة وزارة األوقافالمركزیة 

شتیھ برسوم والصورة المزدوجة بتتویجھا بعقد على ھیئة حدوة الفرس وزخرفت ك
   .الشریفة رسم المنبر والحجرة النبویة ينباتیة وتمیزت بعدم الدقة ف

  

  :تصاویر المجموعة الثالثة 
الحجرة برسم  تصاویر الروضة الشریفةھذه المجموعة من  تصاویر تمیزت   

الشریفة  القبور الثالثة بداخلھاطیلة تالصفحة الیمنى كساحة مسیة الشریفة في النبو
ومحددة بعمودین متقاطعة  خطوط عمودیةك التي مثلھا المقصورة الخارجیةومشرفة ب

تحیط  يالت ةبر عن األساطین الرخامییمزخرفین بزخارف نباتیة أو ھندسیة لع
ً  ،بھالل ين بقائم معدني ینتھالحجرة كما یتوج العمودبا ً  ویعلو الحجرة عقدا  مزخرفا

ً یكتف .الحجرة يتغط يبھ إلى القبة الت لیشیر  يوتتوج الصورة من أعلى بعقد وأحیانا
 يفتحتو  أما الصفحة الیسرى من الصورة. الرسام بعقد واحد وھو عقد الحجرة فقط

   .على المنبر النبوي الشریف یعلوه عقد یتدلى منھ مشكاة أو عدة قنادیل أو قرایات
 ةمحاول يف ھار على نھج سابقیستصاویر ھذه المجموعة أن الرسام قد  يویالحظ ف  

لواقع ألنھ لخالف مترتیب بم القبور الشریفة سرأنھ  ة عن رسومھ إالیالتعبیر بواقع
هللا عنھ عند نھایة قبر الرسول صلى هللا علیھ وسلم قبر أبي بكر الصدیق رضي  مرس

ً ورسم قبر الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ نھایة قبر الصدیق  عند تقریبا
تقول بوجود قبر  يوھذا الترتیب للقبور یتفق مع أحد الروایات الت .رضي هللا عنھ

سلم ووجود قبر الرسول صلى هللا علیھ و يرضي هللا عنھ عند رجل أبي بكر الصدیق
) ٣٣شكل(أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ يالفاروق عمر رضي هللا عنھ عند رجل

 ةھ القبور عن إعادبولم تبن  )١٣٨(ھذا الترتیب للقبور لم یجمع علیھ المؤرخون إال أن
م على ید المعمار ١٤٧٦/ھـ٨٨١قایتباي سنة األشرف زمن السلطان ةبناء الحجر

  :أمثلة ھذه التصاویرشمس الدین بن الزمن ومن 
  

صوره مزودجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ ) ١
  ):٤٨-٤٧حةلو( )١٣٩(م محفوظ بمتحف والترز الفني١٧/ھـ١١بالقرن

                                                             
القطان، وكان بالمسجد األحمدي  ، نسخھ محمد بن٢٢الصفحة رقم - ٢٠٠٩مخطوط رقم )١٣٧( 

  .١٢٨٦بطنطا رقم األصل
  ؛٣١٤ص ،٢،جوفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،السمھودي )١٣٨(

  ؛٩٨صة،تاریخ المدین،ابن زبالة؛٢١٣ص، الدرة الثمینة،ابن النجار
  .٤٨ – ٤٧ص، رحلة بیرتونإلى مصر والحجاز،ریتشارد بیرتون

  :عن.أ ١٦ –ب ١٥ صفحةال -)٥٨٣والترز دابیلو ( مخطوط رقم )١٣٩(
http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?f=7&t=7556. 
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 يتتمیز ھذه الصورة بوجود مستطیلین كتابیین أعلى وأسفل الصفحتین نصھا ف
الصفحة  يونصھا ف "دفن فیھا يوھذه صفة الروضة المباركة الت"ى الصفحة الیمن

. "بكر وعمر رضي هللا عنھما أبوه ارسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وصاحب"الیسرى 
وتعقد كل من الصفحیتن بعقد مرتور على ھیئة ربع دائرة یرتكز على كابولیین یشیر 
إلى تیجان أعمده تحمل ھذه العقود المزخرفة برسوم ھندسیة بأشكال نصف دائریة 

والمشكاة ذات بدن  ،لى من كل عقد مشكاة معلقة بسلسلة ذھبیةویتد ،صغیرة منقوطة
ن على جانبي اویزخرف العمود ،ذھبیة يكروي بقاعدة ورقبة مخروطیة وھ

 ،المقصورة بأشكال ھندسیة معینھ ومثلثة منقوطھ ومتداخلة أشبھ بفرع نباتي متموج
   .ویتوج العمود بقمة مثلثة أو مخروطیة تتوج بھالل

بأنصاف  ةرسم فیھا الریشة كثالثة أشرطة مزخرف ،بشكل زخرفيورسم المنبر 
ً قوالباب رسم كإطار مستطیل م ،دوائر منقوطة على غرار العقود  ،لقسمین سم أفقیا

علوي صغیر مزخرف بمثلث والسفلي ھو األكبر وزخرف بشكل أشبھ بالبخاریة 
 يالقائم الخلفمایلة تجاه المنبر أما تویتوج الباب بخمس أشرطة أو خطوط صغیرة م

ً  عنھ لم یعبر يبھ الجوسق الذ يالذ إلى ثالثة أقسام أكبرھا السفلي بزخارف  فقسم أفقیا
وھو بذلك حاول التعبیر عن المنبر  .نباتیة ویتوج بالقمة المخروطیة المتوجھ بھالل

ویوجد على جانبي المنبر   .من حیث الشكل والزخارف يالنبوي بشكل رمز
بتناسقھا اللوني حیث  ةوتمیزت الصور .ةخطوط لونیبین والمقصورة إطارین ضیق

وخلیفة الصورة وردیة  ،يالورد،البرتقالي،األخضر،األحمر ،استخدم األلوان الذھبي
  .اللون

  

 /ھـ١١٥٠بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخة الشریفة صورة  مزدوجة للروضة) ٢
  ):٤٩لوحة( )١٤٠(م محفوظ بمتحف إسرائیل١٧٣٧

المزدوجة بتتویجھا بعقد على ھیئة حدوة الفرس زخرفت كوشتیھ تتمیز ھذه الصورة 
 ، وترتكز الرسوم على إطارین صغیرین بزحرفة منقوطة،وأعاله برسوم نباتیة

وتتوج بقائم  ةتحد المقصورة النبویة بزخرفتھا بزخرفة مضفور يوتمیزت األعمده الت
فة بعقد على ھیئة وتتوج الحجرة الشری .معدني بھ انتفاخ كروي یعلوه ھالل مذھب

 ً آخر  حدوة فرس ینكسر طرفاه للخلف لیرتكز على جانبي المقصورة ویعلو العقد عقدا
وتتوج من أعلى  ،مفصص یتكون من أنصاف دوائر متداخلة زخرفت برسوم نباتیة

ة یقندیل على ھیئة قرا ھویتدلى من ،بقائم معدني ببروز دائري ثم ھالل ذھبي
 ينتفاخ كروي وتعلق بثالث سالسل صغیرة تنتھاب يھتنت عمخروطیة ثالثیة األضال

   .سلة طویلة من أربع حلقات معدنیة ذھبیةلبس
ً سأما المنبر فرسم بثراء زخرفي لزخرفة ریشتھ برسوم نباتیة جمیلة ور  م الباب مغلقا

باب خشبي یعلوه زخرفة نباتیة ویتوج بأشرطة أشبھ بأوراق زھرة اللوتس  يبدلفت
                                                             

 : عن .أ٢٢-ب ٢١ الصفحة -) ٨٣٣-٦٩(رقم  مخطوط  )١٤٠(
Milstein. (R)، Islamic Painteing in The Israel Museum،pl.160،p.37. 
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 موقسم بزخارف نباتیة ثم قس ،باب يدلفت يسفل ،عة أقسامبلفي ألركما قسم القائم الخ
لجوسق یعلوه زخارف نباتیة ثم القمة المثلثة ل ةمستطیل معقود كواجھة جانبی

وتعكس الزخارف النباتیة محاولة الرسام  .المخروطیة بزخارف بناتیة ثم الھالل
  .التعبیر بواقعیة عن زخارف المنبر الحقیقیة ویتدلى من العقد القندیل المخروطي

ھـ ١١٧٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٣
تتشابھ ھذه الصورة مع الصورة ) : ٥١- ٥٠ةلوح( )١٤١(محفوظ بمتحف قصر المنیل

تتوجھا عقود نصف دائریة ترتكز  يإال أنھا اختلفت عنھا فى رسم العقود الت السابقة
ورسم عقد  ،)٣٤شكل(على الكوابیل ویتدلى منھا ثالثة قنادیل مخروطیة بسالسل

ً الحجرة عقد ً  ا ً  مفصصا ه العقد المفصص المتداخل ویتوج بشكل قبیبة ویعل ثالثیا
جانبیین أصغر ویرتكز أعلى قاعدة والعمودین ال ،ذو الھالل القائم یعلوھا ةصغیر

ً غن ).٣٥شكل(صغیرة مزخرفة بنقط النباتیة وقمة  ھفى زخارف يأما المنبر فھو أیضا
 ةمزخرف يالمنبر أكثر واقعیة وزخرفت بالرسوم النباتیة ورسم باب المنبر بدلفت

  ).٣٦شكل( بمستطیالت
رسم  ياألندلسي فویالحظ من رسم ھاتین الصورتین المزدوجتین ظھور التأثیر      

العقود المفصصة المتداخلة والعقود المتراكبة فوق  ،حدوة الفرسمن العقود بأنواعھا 
 بقرطبة يوجدت فى عمائر األمویین باألندلس مثل الجامع األمو يبعضھا والت

السرور من عصر دار عرف باسم ی ذيوقصر الجعفریة بسرقسطة ال )٥٣-٥٢لوحة(
ھذا باإلضافة إلى ). ٥٥- ٥٤لوحة) (م١١١٠: ١٠٤٠/ھـ٥٠٣: ٤٣٢( عباد يدولة بن

تتمیز بھ  يالذ يعن طابع الثراء الزخرف زخرفتھا بالرسوم النباتیة الدقیقة فضالً 
رسم ھذه التصاویر  يالعمائر والفنون الزخرفیة األندلسیة مما یدل على أن الرسام الذ

 ً ً  ربما یكون مغربیا ً  أندلسیا ً  أو رساما   .األندلسیة تأثر بالفنون عثمانیا
  :تصاویر المجموعة الرابعة 

الثالثة على أرضیة الصورة  الشریفة روة برسم القبعتتمیز تصاویر ھذه المجمو  
ومعظم ھذه التصاویر رسمت ، معقودي أو مباشرة دون رسمھا داخل مبنى مقب

ً من إطاري الصورة معقودة ً على عمودین بدال وبعضھا غیر  بعقد یرتكز أحیانا
   :ومن أمثلة ھذه التصاویر .معقود

 بسنةة ئل الخیرات مؤرخالصورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط د) ١
  ):٥٦لوحة() ١٤٢(محفوظ بمكتبة جامعة الملك سعود  ھـ١١٧٦

رسمت ھذه الصورة المزدوجة معقودة بعقد على ھیئة حدوة الفرس كبیر الحجم حیث 
ً وزخرفت كوشتیھ و إطاراتھ بأوراق نباتیة، یشغل نصف مساحة الصورة تقریبا

ویتدلى من العقد مشكاة رسمت بھیئة الزھریة أو القلة تعلق بسلسلة، رسمت القبور 

                                                             
كل من الخطاط إسماعیل المعروف  ھونسخ ،أ ١٦ –ب ١٥الصفحة -  ٢٦٦رقم  خطوطم )١٤١(

  .بیسارى زاده تلمیذ الخطاط حافظ زاده
  .نسخھ علي تابع األمیر عثمان خواجدار جلف ج،.د / ٢١٨ - ٣٧١٢مخطوط رقم ) ١٤٢(
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الثالثة أسفل العقد األیمن بینما رسم المنبر أسفل العقد األیسر، ومثل بشكل ھندسي 
یتكون من صدر كإطار مستطیل متوج بأشكال مثلثات ویتدلى منھ سلسلة تنتھي 

ورسم المنبر . یة مستدیرة أسفلھا عقد مفصص وكأنھ یتوج باب المنبربمصباح أو حل
ً، أما الریشة فرسمت على ھئیة  من الخلف على غرار صدرة إال أنھ أكثر أرتفاعا
مثلث مقسم إلى ثالثة إطارات مستطیلة أفقیة أشبھ بدرج، األول یحتوي على مستطیل 

دائرة صغیرة ذات خطوط والثاني یحتوي على مستطلیین ومثلث زخرف كل منھا ب
       .مشعة، أما اإلطار السفلي فزخرف بأشكال الحلیات المستدیرة

 ھـ١١٩٧ئل الخیرات مؤرخ بسنة الصورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط د) ٢
  ): ٥٧لوحة( )١٤٣(محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

من أعلى بمیمة  يالفرس ینتھوتتمیز ھذه الصورة المزدوجة بعقد على ھیئة حدوة 
وزخرفت الكوشات برسوم نباتیة ورسم المنبر  ،اإلطار المحدد للصورة ایخرج منھ

ً ورسمت المشك فوھتھا بشكل  يوات مزخرفة بخطین وتنتھابطریقة واقعیة تقریبا
  ).٣٧شكل(ھانتعلق م )٨(یشبھ بشكل العدد 

  

 ھـ١١٩٩ ت مؤرخ بسنةئل الخیراالصورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط د) ٣
وھي تتشابھ مع ): ٥٨لوحة( )١٤٤(محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

ً بمیمة إال أنھ رسم أصغر  الصورة السابقة من حیث تتویجھا بعقد حدوة الفرس منتھیا
حجما بمیمة كبیرة لتزید المساحة حول العقد لتزخرف بالزخارف النباتیة المشربة 

إال أن القبور رسمت . یة حمراء، ورسمت المشكاة بسلسلة أطولبالصفرة على أرض
أما . في الصفحة الیمنى كإطارات مستطیلة بدون بروز أو إطارات جانبیة بارزة

المنبر فرسم بریشة محددة بإطارین مستطیلین كعمودین بقمة مثلثة مخروطیة 
ات ورسمت على ھیئة سلم  متدرج من خمس درجات، قسمت كل درجة إلى مربع

تبدأ من مربع واحد من أعلى وتنتھي بخمس مربعات من أسفل زخرفت مربعاتھا 
  .بنقط مطموسة ملونة

    

ھـ ١٢٦٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٤
  ):٥٩لوحة( )١٤٥(المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة محفوظ بالمكتبة

تمیزت ھذه الصورة بتتویجھا بعقد ثالثي الفصوص كبیر الحجم، ورسمت المشكاة 
في الصفحة الیمنى على ھیئة دائرة كبیرة أعلى القبور الثالثة التي زخرفت واجھاتھا 

ولم ینقش أسماء القبور . بزخارف نباتیة وبیسارھا دائرة كبیرة على غرار المشكاة 
میز برسم المشكاة على ھیئة فازة ویتشابھ المنبر أما الصفحة الیسرى فتت. على الرسم

                                                             
على المسجد  يبوكسائالسن يوقفھ محمد حسن الشاف،١٩الصفحة رقم -٢٤١٠رقم مخطوط )١٤٣(

  .١٥٥الحسیني رقم 
  .٤٤من المسجد الحسیني رقم ،٢٠ الصفحة رقم -٢٣١٠رقم  مخطوط )١٤٤(
، نسخھ على أحمد الشبراوى منوفیھ ووقفھ یوسف بن ١٥الصفحة رقم –٢٣٠٦مخطوط رقم  )١٤٥(

   .أحمد باناجھ على المسجد الحسیني
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مع المنبر السابق من حیث الشكل العام للریشة كسلم مدرج إال أنھ یتكون من ثالث 
درجات ذات مربعات مزخرفة برسوم نباتیة كوریدة، ثم تنتھي الریشة الذي رسم 

ة یعلوھما بشكل أشبھ بشكل القلة أما الصدر فرسم كإطارین مستطلیین بزخارف نباتی
إطار مستطیل أفقي مشطوف من جانبھ األیسر وتحمل الریشة قائم یعلوه الرایة 

  .    مرسومة بشكل مثلث أشبة بقمة المآذنة العثمانیة ومزخرف برسوم نباتیة
  

كدرج ربما لیعبر عن شكل منبر الرسول  ھذه التصاویرالمنبر رسم في ویالحظ أن   
عھد معاویة  يثالث درجات قبل زیادة درجاتھ ف كان من يصلى هللا علیھ وسلم والذ

رسم الریشة  يعكس أشكال المنابر المغربیة فإال أنھ ی.بن أبي سفیان إلى تسع درجات
زخرف واجھتھ بمربعات مزخرفة برسوم نباتیة حتى أن بعض ھذه المنابر ال تكدرج 

لمؤرخ منبر المسجد الجامع بالجزائر ا يلك كما فذعلى درابزین علوي و يتحتو
ة بمراكش بالمغرب من عصر المرابطین یمنبر جامع الكتب ،م١٠١٨/ھـ٤٠٩بسنة

ین بفاس یم ومنبر جامع القرو١١٤٢: ١١٣٩  /ھـ٥٣٧:  ٥٣٤المؤرخ فیما بین
: ٦٠لوحة(يبن یوسف المرابط يم من عصر األمیر عل١١٤٤/ھـ٥٣٨المؤرخ بسنة 

، ومن العقود حدوة الفرس والمفصصة يالتأثیر المغربي األندلسي فكما یظھر ).٦٢
  .  ثم یغلب على ھذه الصور الطابع المغربي األندلسي

  

  

 يصورة مزدوجة للروضة الشریفة بثالث نسخ من مخطوط دالئل الخیرات وھ) ٥
   )١٤٦(.إال أنھا أقل منھا فى مستواھا الزخرفي ةرار الصورة السابقغعلى 

  

خ  من مخطوط دالئل الخیرات صورة مزدوجة للروضة الشریفة بثالث نس) ٦
وتتمیز بالبساطة ): ٦٤-٦٣لوحة()١٤٧(ھـ١٢٨٢وھـ ١٢٧٣،ه١٢٧٢مؤرخة بسنوات

ووجود  فرس قلیالً المعقودة بعقد نصف دائري یمیل إلى شكل عقد حدوة  يوھ
یتشابھ مع ھذه الصورة صورة أخرى مؤرخة و. زخرفة نباتیة على جانبي القبور

 الصفحتین بھیئة مقوسة أو معقودة من نبرسم كل مال أنھا تمیزت إ) ١٤٨(ه١٢٨٦بسنة
  ).٦٥لوحة( أسفلأعلى ومن 

  

صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة ) ٧
 تتمیز): ٦٦لوحة( )١٤٩(محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة ھـ١٢٧٤

على عمودین  ھذه الصورة المزدوجة بأنھا معقوده بعقد نصف دائري یرتكز
كوشات العقود بالرسوم  ترسم كمشكاة وزخرف يین بقاعدة وتاج ناقوسیأسطوان

ورسم المنبر بتكوین  .يكاوات رسمت بشكل بدائشالنباتیة ویتدلى من العقدین ثالث م

                                                             
  . ٥١٦٥ ، ٢٤١١ ،٣٧٠أرقام  مخطوطات )١٤٦(
  .وقد أوقفت على المسجد الحسیني ٢٣١٢ ، ٢٢٨٤ ،٢٣١٣أرقام  مخطوطات )١٤٧(
  .أوقفھ محمد بن سكران على المسجد الحسیني،١٧ صفحة رقمال - ٢٣٠٤رقم  مخطوط )١٤٨(
 يشعراوھ أوقف ي،كان ملك محمود البنا الدمیاط ،١٥ة صفحال -٥٣٧٠رقم  مخطوط )١٤٩(

  .)ن أبو العالالسلطا( على مقام الحسین أبو العال  يالخضر
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زخارف متشابھة للواقع ولكن الزخارف رسمت بأسلوب بدائي ویتمیز العلم بنقش و
  .ترتیبھا فوق بعضھا يرسمت القبور مخالفة للواقع فو) ال إلھ إال هللا( ھكتابي نص

صورتین مزدوجتین بنسختین من مخطوط الدالئل الصورة ار ھذه ررسم على غ) ٨
ً بسنة  نسخ  الثالث  النسخ نسخ يالذ خكما أن الناس )١٥٠(ھـ١٢٧٤مؤرختان أیضا

مما یدل على أن ھذه  "يأحمد بن إسماعیل المشھور بالفحاو" خطاط واحد ھو 
ً  الصورة قد رسمھا رسام واحد    .أیضا

 ویتشابھ مع ھذه الصور المزدوجة الثالثة صورة أخرى رابعة مؤرخة بسنة) ٩
بر منالصفحة الیمنى وال يولكنھا اختلفت فى رسم القبور ف): ٦٧لوحة( )١٥١(ھـ١٢٤٥

ً أنھا  وبذلك تعكس ھذه الصورة .الصفحة الیسرى ووجود مشكاة واحده فقط يف أیضا
قلد فى  يتمثل الرسم األول لھذا التصمیم والذ ربما رسمت بواسطة نفس الرسام وأنھا

   .النسخ الثالثة األخرى
بمیمة من  يویتشابھ مع ھذه الصورة صورة أخرى تمیزت بأن عقدھا ینتھ) ١٠

   )١٥٢(أعلى
  

صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخة ) ١١
) ١٥٣(ھـ محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة١٢٨٠أو ھـ١١٨٠بسنة

تتشابھ مع الصور السابقة إال أنھا تمیزت بكبر حجم األعمدة  يوھ: )٦٨لوحة(
وبرسم القبر النبوي الشریف كمستطیل یعلوه شكل  ةوزخرفة العقود بخطوط ملون

  .فالقبر الشری يتغط يكروي لیشیر بھ إلى القبة الت فنص
صورة مزدوجة للروضة الشریفة بسبع نسخ من مخطوط دالئل الخیرات ) ١٢

ورسمت بأسلوب زخرفي بسیط بدون عقود وبزخارف  )١٥٤(ھـ١٢٨٩مؤرخة بسنة
   ).٦٩لوحة( نباتیة
نسخ من مخطوط الدالئل رسمت بشكل  تبس صورة مزدوجة للروضة الشریفة) ١٣

صورة مؤرخة  ھامن، ألطفالزخرفي كروكي بسیط خال من الزخارف أشبھ برسوم ا

                                                             
 يا شعراومأوقفھ ،١٤ةصفحال -٢٤٣١المخطوط رقم  ،١٥ة صفحال -٥٣٧٠رقم مخطوط  )١٥٠(

   .على مقام السلطان أبو العال يالخضر
زاده أحمد  يأوقفھ اشافل ،١٣ة صفحال - ٢٣٠٥رقم  المكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة )١٥١(

  .٤٤على المسجد الحسیني رقم 
من المسجد األحمدي  ١٦ – ١٥ة صفحال -٨١٥رقم  المركزیة للمخطوطات اإلسالمیةالمكتبة  )١٥٢(
.  
سالم بن جمعھ على  ھأوقف ،١٠ة صفحال - ٢٣٠٩رقم  المكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة )١٥٣(

  .١٤٩جد الحسیني رقم سالم
ج ٣٦٣، ١ج٣٠٣ ،١ج١،٢٩٩ج٢٥٩أرقام  المكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة)١٥٤( 

النجار على مسجد السیدة  يوھذه النسخ قد أوقفھا رضوان عل ،١ج١،٤٣٥ج٤١٩ ،ا ج١،٣٧٦
  .زینب رضي هللا عنھا 
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م وبدایة ١٩/ھـ١٣بالنصف الثاني من القرن والباقي یؤرخ) ١٥٥(ھـ١٠٤٩بسنة 
   .)٧٠لوحة() ١٥٦(م٢٠/ھـ١٤القرن

  

  :تصاویر المجموعة الخامسة
رسمت تصاویر ھذه المجموعة على غرار تصاویر المجموعة السابقة إال أنھا   

رسم بعضھا بشكل زخرفي  ،الصورتینتمیزت بوجود قبة نصف دائریة أعلى إطار 
الصفحة الیمنى وإلى قباب  يف الشریفة الحجرة النبویة يتغط تيلیشیر بھا إلى القبة ال

ریشة على ھیئة سلم رسم الالمنبر ب، وتمیز الصفحة الیسرى يف ة الروضةقمنط
رسم وأفقیة ذات زخارف نباتیة أو ھندسیة  تقسمت كل درجة إلى مربعا ،درجتم

عن القمة المخروطیة بھا  لیعبر مثلثة رجوسق المنب ةالمنبر كإطار مستطیل وقممقدم 
   :ومن أمثلتھا ،للمنبر

مؤرخ  بمخطوط دالئل الخیرات صورة مزدوجة للروضة الشریفة) ١
  ):٧١لوحة( )١٥٧(محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة م١٨/ھـ١٢بالقرن

الصفحتین بھیئة زخرفیة محددة بإطارات  تمیزت ھذه الصورة برسم القبة أعلى  
خمسة أفرع نباتیة  ةتھا برسوم نباتیة ویخرج من القبھمفصصة وزخرفت واج

وتعقد كل من الصفحتین بعقد على ھیئة حدوة الفرس متوج من أعلى بمیمة  .بسیطة
على الجانبین بإستقامة حتى یتصل بإطار الصورة، ویتدلى من كبیرة ویمتد العقد 

 يأما المشكاة ف .الصفحة الیمنى يمل مشكاة أعلى القبور فحسلسلة ذات حلقات تالعقد 
فرسمت كقندیل مستطیل معلق بسلسلة  )٣٨شكل(سرى أعلى المنبریالصفحة ال

عن  مستقیمة بدون حلقات ویوجد بأسفل یمین القبور شبكة یتوسطھا باب لیعبر
یشة المنبر من ثالث تحیط بالحجرة النبویة الشریفة ورسمت ر يالمقصورة الت

  .العلوي مربع واحدبالوسطى مربعین وب ،ثالث مربعات ىبالسفل ،درجات
  

بالمكتبة  ةم محفوظ١٨/ھـ١٢لروضة الشریفة تؤرخ بالقرنلصورة مزدوجة ) ٢
تمیزت ھذه الصورة المزدوجة ) :٧٢لوحة( )١٥٨( المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

عن ألواح الرصاص وتتوج  وط لیعبربخط ةدائریة والمزخرفالبوجود القبة نصف 
ً بھالل وأسفلھا إطار محدد الجان ذو ئمابق  .لنص كتابي لم ینقش ین ربما كان مخصصا

درابزین ھ بدون ویتمیز المنبر بأن ریشت، ذات ثالث سالسل ةویتدلى من اإلطار مشكا
ث على بثالأمن  يذات ست درجات تبدأ من أسفل بسبع مربعات وتنتھوھي 
     . تمربعا

                                                             
  .١٠ة لصفحا -  ٥٠٤٧رقم  المكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة )١٥٥(
 ٣٠٨، ٢٣٢٧ ،٢٤١٣،٢٤٥٨، ٢٢٩٦، ٢٢٩٥أرقام المكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة)١٥٦(

  .١ج
- يملك محمد القاض ،الشافعي يمصطفى السندوب ھنسخ،١٧ة صفحال -٢٤٣٠رقم  مخطوط )١٥٧(

  .٢٤١المسجد الحسیني رقم
   .أوقفھ السادات ال الوفا على المسجد الحسیني ،١٢ةصفحال- ٢٣١٥رقم  مخطوط) ١٥٨(
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بالمكتبة  ةمحفوظ ھـ١٣٠٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٣
  ):٧٣لوحة( )١٥٩( المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

تشابھت ھذه الصورة المزدوجة مع الصور السابقة من حیث رسم القباب وكتب على  
وھذا ) مكة المكرمة(وعلى جانبي القبة الیسرى ) مدینة منورة(جانبي القبة الیمنى 

ً م على ھیئة حدوة فرس كبیر الحجم  كل من الصفحتین بعقد توجوت .للواقع خالفا
تدیرة وتاج كروي تبرز حافتھ للخارج بإطار سیرتكز على إسطوانتین بقاعدة تبدو م

ورسم المنبر كإطار  .محورة تعلق بسلسلة ةویتدلى من العقد قندیل كمشكا ،مستدیر
ویتصل بمحراب " منبر "رسم لعلم ونقش لكلمة  ھخلامستطیل بقمة مخروطیة بد

وھو رسم  ."محراب الصالة "  يكلمت ھكإطار مستطیل بعقد نصف دائري نقش داخل
وتعكس . رسم كل من المنبر والمحراب يلى الرمزیة فعمخالف للواقع اعتمد فیھ 

  .في العقود والمنابر التأثیر المغربي األندلسي بوضوح الصورھذه 
  
  

  :جموعة السادسة تصاویر الم
من مخطوط دالئل  صغیرة الحجم نسختتمیز تصاویر ھذه المجموعة بأنھا تزوق   

على غرار تصاویر المجموعة السابقة لكنھا أصغر، ورسمت رسمت الخیرات و
 محددة بإطارات ذات زخارف نباتیة كما تمیزت برسم حنیة المحراب أمام المنبر

ً داخل الحنیة يالذ وبذلك یوجد مخالفة للواقع ألن المحراب یقع  ،كتب اسمھ أحیانا
نتصف إطار الصورة قبة نصف دائریة موبأعلى  .على یسار المنبر ولیس أمامھ

ً تزخرف القبة  ً ترسم على شكل ورقة نباتیة ثالثیة الفصوص وأحیانا صغیرة أحیانا
بت وكتبت معظم ھذه المخطوطات بالخط المغربي مما یدل على أنھا كت .برسوم نباتیة

ً ف  يالمغرب ویدعم ذلك التأثیر األندلسي الواضح ف يفى المغرب وأنھا زخرفت أیضا
   :ھذه الرسوم ومن أمثلة ھذه التصاویر

ریفة بمخطوط دالئل الخیرات من شمال أفریقیا شصورة مزدوجة للروضة ال) ١
 )١٦٠(بمتحف إسرائیل م١٧/ھـ١١م وبدایة القرن١٦ /ھـ١٠مؤرخ بأواخر القرن

    ):٧٤حةلو(
الصفحة الیمنى ذات القبور بعقدین مفصصین متداخلین  جوتتمیز ھذه الصورة بتتوی

ویتدلى من قمة العقد قندیل على  ت،ویمتد إطارھما لیحدد الصفحة مكونین ثالث میما
أما الصفحة الیسرى  .حلقة مستدیرة ھقطعیمن أسفل ببروز مدبب  يھیئة مثلث ینتھ

بثالث درجات السفلي من ثالث مربعات  ربنبعقد نصف دائري ورسم الم ةفمعقود
 هزخرفت كل من ھذو ،الوسطى من مربعین والعلویة من مربع واحد ،أفقیة

ة صغیرة یعلوھا قائم بویتوج المنبر بقبی. المستطیالت بوردة رباعیة الفصوص

                                                             
  . ١٢٨٦المسجد األحمدي رقم  -١٢صفحةال -٦٩٠رقم  مخطوط )١٥٩(
 : عن.١٤رقم  صفحةال -) ٨٠٨ - ٦٩(رقم الحفظ  )١٦٠( 

Milsten. (R)، Islamic Painting in The Israel Museum ،pl.156، p.132.  
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أما القندیل فرسم بشكل زخرفي على ھیئة مربع مزخرف بوردة  ).٣٩شكل(معدني
ً رباعیة الفصوص أی   .یشیر إلى نوع جدید من القرایاتلربما ) ٤٠شكل(ضا

   

صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات من المغرب مؤرخ ) ٢
   ):٧٥ةلوح( )١٦١( م١٦/ھـ١٠بالقرن

عدم وجود المیمات  يتتشابھ ھذه الصورة مع الصورة السابقة إال أنھا تختلف عنھا ف
بإطار صورة الحجرة كما أن المشكاة رسمت بشكل أكثر واقعیة إال أن رقبتھا 

أما الصفحة الیسرى فتعقد بعقدین  ).٤١شكل(میل إلى الشكل المثلثتالمخروطیة 
ورسمت تجویفھ المحراب  .بینھما زخارف نباتیة البعض منكسرین أعلى بعضھما

ورسم المنبر بأربع  ."محراب"سك یتخللھا كلمة بزخرفة نباتیة من زخرفة األرابی
 يدرجات سلم قسمت إلى مربعات تبدأ من خمس مربعات بالدرجة السفلیة وتنتھ

فرسم من مستطیلین فوق بعضھما یتصالن  لأما القندی .الدرجة العلیا يبمربعین ف
لف من أا لیعبر عن كونھا ثریا تتمرب )٤٢شكل(دائریة فبخطین یلعوھما قبة نص

كان بھا مواضع  يوالبد أن ھذه الصوان ،نتین مستدیرتین تتصالن بأسالكصی
   .للقرایات وتغطى من أعلى بقبة نصف دائریة وتعلق بسلسلة

ولقد رسمت القبور الشریفة في الصورتین بحیث یرتد قبر أبي بكر الصدیق رضي 
ً عن قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم ورسم بدایة قبر  الفاروق عمر بن هللا عنھ قلیال

الخطاب رضي هللا عنھ عند نھایة قبر الصدیق رضي هللا عنھ، وھذا مخالف للواقع 
إال أن ھذا الترتیب یتتطابق مع أحد الروایات المتعلقة بترتیب القبور الشریفة من 
حیث وجود رأس الصدیق رضي هللا عنھ بین كتفي النبي صلى هللا علیھ وسلم 

 عنھ عند رجلي النبي صلى هللا علیھ وسلم أي ووجود رأس الفاروق رضى هللا
وھذا ما لم یعبر عنھ الرسام حیث رسم قبر الفاروق رضي هللا عنھ عند  )١٦٢(.خلفھ

  . رجلي الصدیق رضي هللا عنھ وفي ھذا مخالفًة للواقع
محفوظ  من المغرب صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات) ٣

  :)٧٦لوحة( )١٦٣( طوطات اإلسالمیةبالمكتبة المركزیة للمخ
رسم الصفحة الیمنى بعقود  يتختلف عنھا ف اوھى تتشابھ مع الصورة السابقة إال أنھ

دو الدرجة العلیا كأنھا قمة المنبر ورسمت برسم المنبر بثالث درجات ت يمنكسرة وف

                                                             
 : عن. ھذا المخطوط معروض للبیع )١٦١(

Art and textiles of Islamic and Indian worlds Including weorks fromTthe collection of The 
late Simon Dig by;  
http://www.christies.com/lotfinder/books-manuscripts/muhammad-bin-sulayman-al-jazuli-
dalail-al-khayrat-5422242-details.aspx. 

  .٣١١، ص٢وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،ج ،السمھودي )١٦٢(
على ، ویحتوي ١٢٨٦/ ٦كان بالمسجد األحمدي رقم ،٢٢الصفحة -رس ٨١٢مخطوط رقم  )١٦٣(

صورة مزدوجة أخرى لكنھا تالفة ال یظھر منھا بوضوح سوى العقد المفصص وقبر الرسول صلى 
  .هللا علیھ وسلم بالصفحة الیمنى
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أما المشكاوات فرسمت  .ورسمت القبور بترتیبھا الصحیح ،مربعاتھا بدون زخارف
ً مخالفة ببدن كروي وقاعدة ورقبة مخروطیة تمیل لالستدارة  لذا یرجح تأریخ أیض ا

  .م١٧- ١٦/ھـ١١-١٠ینھذه الصورة بالقرن
  

 ا ترجع إلى نفس الفترةمربأخریتان، األولى  تانوتتشابھ مع ھذه الصورة صور) ٤
  )١٦٥(.م١٧١٤تؤرخ بسنة  الثانیةو )١٦٤()٧٧لوحة(
بمخطوط دالئل الخیرات من المغرب مؤرخ صورة مزدوجة للروضة الشریفة ) ٥

عناصرھا  يتتمیز ھذه الصورة بثرائھا الزخرفي ف  :)٧٨ لوحة( )١٦٦(م١٧٠٧بسنة 
وتعقد فى صفحتھا الیمنى بعقد مفصص بزخارف نباتیة  ،النباتیة ھاالمعماریة وزخارف

 ً ً  یعلوه عقدا أما  .الصورة فلم تتضح القبور والمشكاة يباق يووجد تلف ف .مدببا
الصفحة الیسرى فعقدت بعقد مفصص على ھیئة حدوة الفرس یتدلى منھ سلسلة 

مع تمییز المحراب بریشة زخرفت بدرجات سلم  يبقندیل على ھیئة إناء إسطوان
العلیا بمربعین ثم یتوج  يبست مربعات وتنتھ ةوتبدأ الدرجة السفلی ،عددھا خمسة

   .لمنبراموتور لیعبر عنھ واجھة جوسق  بعقد عقودمبإطار مستطیل 
 ظھر ذيویالحظ من ھذه التصاویر المزدوجة ظھور التأثیر المغربي األندلسي وال

وفي ) ٥٥: ٥٢لوحة( ر الجعفریة بسرقسطةصوق بقرطبة عقود الجامع األموي يف
  .)٦٢: ٦٠لوحة(المنابر المغربیة 

ات المؤرخ صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیر) ٦
 )١٦٧(م الثانيیم من الجزائر محفوظة بمتحف الشیخ فیصل بن قاس١٩/ھـ١٣بالقرن

ھذه الصورة على غرار الصورة السابقة إال أنھا بسیطة عنھا  ترسم) : ٧٩لوحة(
ه بعقد نصف دائري متسع ورسم المنبر بثالث درجات إال دعقومصورة لرسم ا يف

وسائل اإلضاءة كثریا فوق القبور طیالت ورسمت تأنھا قسمت إلى مربعات ومس
  .ة مثلثة الشكلیوكقرا

  

م من شمال أفریقیا ١٩/ھـ١٣نالقرب تؤرخللروضة الشریفة  ثانیة صورة مزدوجة )٧
تمیزت برسم القنادیل على ھیئة زھرة اللوتس  ):٨١- ٨٠لوحة( )١٦٨(ربما من المغرب

   .والورقة النباتیة الثالثیة

                                                             
  : عن . ھذا المخطوط معروض للبیع )١٦٤(

http :// Saudi . dubizzle .com / arljeddah / items _for_sale /books / listing /10 listing _ 
19297d103492656a78be8f3c7724eb3911 show.  

   :انظر. ھذه النسخة ملك الشریف السوسي )١٦٥(
Chrif-ssos@hotmail.fr                                                            
(166 )http://www.artvalue.com/auctionresult--morocco-19-morocco-dala-il-al-khayrat-
3268319.htm.  
 (167) life in minutes .com 1876x1224.  

  :عن . ھذا المخطوط معروض للبیع )١٦٨(
https://www.bonhams.com/auctions/21359/lot/141/ 
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 م من شمال أفریقیا١٩/ھـ١٣القرنبللروضة الشریفة تؤرخ  ثالثةصورة مزدوجة  )٨

الورقة النباتیة الثالثیة  رسم وسائل اإلضاءة على ھیئةبتمیزت  ):٨٢ةلوح( )١٦٩(
ً على أو كأس  كرويإسطوانیة ذات بدن  المزخرفة أعلى المحراب، ورسمت أیضا

   .مقلوب
محفوظة م ١٩- ١٨/ه١٣- ١٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة تؤرخ بالقرن) ٩
رسمت ھذه الصورة على  :)٨٣لوحة()١٧٠(المكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیةب

على عقود ورسمت  يغرار الصور السابقة إال أنھا رسمت بطابع ھندسي ال تحتو
إلى مستطیالت تزخرف بخطین متقاطعین وبقع  ماإلطارات والمنبر المدرج مقس

مزدوجتین بل رسمت ضمن النص بحیث ولم یفرد لھذه الصورة صفحتین . لونیة
  .تحتل النصف السفلي من الصفحة

  

حتى  الروضة الشریفةواستمرت زخرفة نسخ مخطوط دالئل الخیرات بتصاویر  
   :م ومن أمثلتھا٢٠/ھـ١٤بدایة القرن

 )١٧١(ھـ من المغرب١٣٠٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة )١
تشبھ  يالنصف دائریة وبقنادیلھا الت وتمیزت ھذه الصورة بعقودھا ):٨٤لوحة(

   .القارورة
 يیة فغاتھـ من الزاویة ال١٣١٩صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة )٢

ً ي وھ ):٨٥لوحة( )١٧٢(لیبیا عقودھا  يزخارفھا وف يمن الصورة السابقة ف أكثر ثراءا
ورسمت القنادیل على شكل معین مزخرف أعلى المنبر  ،على ھیئة حدوة الفرس يالت

ورسم المنبر أشبھ بمصطبة مدرجة  .ة مثلثة أعلى القبور الشریفةیوعلى شكل قرا
 يبمستطیل طویل وثالثة مربعات وینتھ ىحیث یتكون من أربع درجات رسمت السفل

  .حداو لبمستطی
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  :عن. ھذا المخطوط معروض للبیع )١٦٩(

http://tamocha1984.skyrock.com. 
كان ملك حسین كامل بن عبد الرحمن مصطفى بن  ، ٥ رقم ةلصفحا ٢٠٣٣مخطوط رقم  )١٧٠(

  .٤٤عبد الرحمن جاویش، وكان بالمسجد الحسیني رقم 
  www.bikhir.ma.                                        :عن. ھذا المخطوط معروض للبیع )١٧١(
نسخ ھذا المخطوط الشیخ دحمان بن الحسن بن محمد بن الشرقي الشاوى األمزابي الحمداوي  )١٧٢( 

  :عن.وھو أحد أبناء الزاویة التاعیة ،التاغي
http://www.zawiah.com/dhaiir.htm. 
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عدة الروضة الشریفة  یتضح بعد استعراض ھذه المجموعات الستة من تصاویر
  : ينتائج تتمثل فیما یل

ة الحجرة النبویة الشریفة صبحدودھا وخا الشریفة إلقاء الضوء على الروضة -١
التصویرة األولى  يوالمنبر النبوي وإن كان قد عبر عن حدود المسجد النبوي ف

   .للروضة الشریفة
   .مجموعة الثانیةتعد الصورة األولى أھم ھذه التصاویر ویلیھا تصاویر ال -٢
واقعیة الرسامین فى التعبیر عن الروضة بحدودھا ومكوناتھا أو كأجزاء منھا  -٣

   .والسجاجید أدوات اإلنارة ،المحراب  ،القبور الشریفة  ،المنبر يبشكل رمزي وھ
مدرسة التصویر  يعكست ھذه التصاویر أسلوب فترة األصالة العثمانیة ف -٤

تمثیل العمائر والثراء الزخرفي وھو  يالعثماني وخاصة مدرسة الرسام عثمان ف
ً فى تصاویر المجموعات يالذ :  ١٠األولى وتؤرخ بالقرن الثالثة ظھر واضحا

   .م١٨:  ١٦/ھـ١٢
تمثیل العناصر  يالثراء الزخرفي وف يظھور التأثیر المغربي األندلسي ف -٥

العقود المفصصة الثالثیة والمتعدة  ،من عقود حدوة الفرس دالمعماریة وخاصة العقو
الفصوص والعقود المتداخلة والمتراكبة ذات الكوشات المزینة بالرسوم النباتیة وظھر 

ً ف ً ف وظھر .المنابر المغربیة يھذا التأثیر أیضا نماذج من  يھذا التأثیر واضحا
كل تصاویر المجموعتین الخامسة  يوعتین الثالثة والرابعة وفتصاویر المجم

  .والسادسة 
وربما یرجع ظھور ھذا التأثیر المغربي األندلسي إلى أن النسخ األولى لمخطوط 

وأنھا كتبت بخط مغربي مما  ،بالد المغرب العربي يدالئل الخیرات قد نسخت ف
وتؤرخ تصاویر ھذه ، أندلسین یدعم أن ھذه التصاویر نفذت بید رسامین مغربیین أو

بإستثناء تصاویر المجموعة السادسة فتؤرخ  م١٩-١٨/ھـ١٣- ١٢ینالمجموعة بالقرن
  .م٢٠/ھـ١٤م إلى بدایة القرن١٦/ھـ١٠من القرن

ً أوقفت  يجموعة من ھذه التصاویر وخاصة تلك التمتعكس  -٦ على مساجد خصیصا
ما یكونوا أتراك ألنھا تتشابھ مصر على ید رسامین رب يآل البیت بمصر أنھا نفذت ف

تؤرخ  يمع الرسوم الجداریة بمنازل القاھرة مثل منزل الست وسیلة بالقاھرة الت
م وخاصة أن أسلوب رسم القباب یتناسب مع العمارة المملوكیة ١٨/ھـ١٢بالقرن

خ ؤرمحموعة من تصاویر المجموعتین الثانیة والرابعة وت يوتتمثل ھذه التصاویر ف
   .م١٩-١٨/ھـ١٣-١٢ینبالقرن

تعكس مجموعة من ھذه الرسوم أنھا رسمت بأسلوب كروكي بسیط أشبھ برسوم  -٧
  .م١٩/ھـ١٣تعكس عدم مھارة الرسامین وتؤرخ ھذه المجموعة بالقرن ،األطفال

تعكس صورة جامعة نابلس ظھور تأثیر شامي ظھر في أسلوب رسم القبة ورسم  -٨
  .م١٨/ھـ١٢رن واجھة الحجرة كواجھة عریضة وتؤرخ بالق

مدرسة  ىنخلص من ذلك أن أسلوب مدرسة التصویر العثماني لم یقتصر عل  
م نتیجة لتدھور فن تصویر ١٩/ھـ١٣م والقرن١٨/ھـ١٢السراي العثماني في القرن
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م وزیادة التأثیرات األوروبیة في النصف ١٩/ھـ١٣المخطوطات في بدایة القرن
زخرفة الجدران بالمناظر  إلىاالتجاه  إلى ىدأم والذي ١٨/ھـ١٢الثاني من القرن 

التصویریة في استانبول ثم شاع استخدامھ في بقیة المدن العثمانیة مثل القاھرة ولذا 
لزخرفة  ىخرالمدن األ إلىربیع خلیفة انتقال بعض الفنانین من استانبول  /د.رجح ا

بالقاھرة ولقد اثبتت الرسوم الجداریة مثل تصاویر منزل الست وسیلة  )١٧٣(،الجدران
    )١٧٤(.علي نھج مدرسة التصویر العثمانيسار  نھ قد أو ،مصداقیة ھذا الترجیح

ثم تأتي ھذه التصاویر في نسخ مخطوط دالئل الخیرات لتدعم استمرار مدرسة 
التصویر العثمانیة في تصاویر ھذه المخطوطات الدینیة مع ظھور التأثیرات المحلیة 

  .في المشرق والمغرب
نھا كانت أ ىعل ىولستثناء تصاویر المجموعة األإھذه المجموعات ب دلت تصاویر -٩

ن أو ،تعدد الرسامین ىنھا معاصرة لبعضھا مما یدل علأي أوقات تنفذ في نفس األ
 ً ن الرسم كان أویتبین بذلك  ،ألسلوبھ الفني ومھارتھ كل منھم كان ینفذ تصاویره وفقا

و الخطاط الذي ینسخ ھذه أخ یتوقف علي قدرة صاحب المخطوط الذي یحدد الناس
  .یزوقھا بالتصاویر نو الرسامین الذیأالمخطوطات وكذلك الفنانین 

عالمھ أكسوتھ و ىألقت ھذه التصاویر الضوء علي المنبر النبوي الشریف وعل - ١٠
  . ورایاتھ

و أدكة الصفة  ىالمحراب النبوي والمحراب العثماني وعل ىألقت الضوء عل - ١١
  .األغاوات

إلقاء الضوء علي الحجرة النبویة الشریفة بحجرتھا المربعة الداخلیة والقبة التي  - ١٢
  .تغطیھا والمقصورة المعدنیة التي تحیط بالحجرة من الخارج

  .علي ترتیب القبور الشریفة وشكلھا المسنم واقعیةإلقاء الضوء ب - ١٣
 لنبوي الشریفإلقاء الضوء علي كسوة الحجرة النبویة الشریفة بكسوة القبر ا - ١٤

  .وأعالم المنبر
نواع أد المسجد حولھا والتي تعكس جیإلقاء الضوء علي سجادة الروضة وسجا - ١٥

  .السجاد العثماني
ضاءة المستخدمة في منطقة الروضة والحجرة إلقاء الضوء علي وسائل اإل - ١٦

نھا كانت متعددة أو ،نھا كانت من معادن من الذھب والفضةأالنبویة الشریفة و
القنادیل  ،القنادیل المخروطیة ،متنوعة من مشكاوات بشكلھا المملوكي والعثمانيو

                                                             
جوانب من الحیاة الفنیة في القاھرة العثمانیة دراسة حول التأثیرات الفنیة  ،ربیع حامد خلیفة )١٧٣(
بحاث ندوة تاریخ مصر االقتصادي واالجتماعي في العصر أ،ثرھا في فنون الزخرفة المعماریةأو

مركز  ،٥٧العدد  ، داب جامعة القاھرةمجلة كلیة اآل،م٣/٩/١٩٩٢: ١القاھرة فيبالعثماني المنعقدة 
   .٣٠٩: ٣٠٦ص ،م١٩٩٢،النشر الجامعي

دراسة (لست وسیلة بمدینة القاھرة الرسوم الجداریة بمنزل ا ،مني السید عثمان مرعي )١٧٤(
قسم ،داب والعلوم االنسانیةكلیة اآل،العرب والترك عبر العصور،الدولي الخامس المؤتمر،)جدیدة

  .٧٣٦: ٧١٥ص،م٢٠١٣مارس٦: ٤،جامعة قناة السویس،التاریخ والحضارة
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بقبیبة نصف  ىوتغط ترایاقالثریات التي تتكون من صینیتین ب ،الكرویة العثمانیة
  .و مربعةأو مستدیرة أدائریة وقنادیل مستطیلة 

  بدایة سلمین بالروضة الشریفة منذاھتمام حكام الم ىمد ىإلقاء الضوء عل - ١٧
  .بدایة العصر الحدیث ىالعصر االسالمي وحت
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  المصادر والمراجع
ً المخطوطات    :أوال

محفوظ بمتحف قصر المنیل رقم  ـھ١١٧٠ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ -
٢٦٦ . 

المحفوظة بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة  دالئل الخیرات اتمخطوط -
  وتحتوي على أربع وستین نسخة تتمثل فیما یلي   : بوزارة األوقاف المصریة 

  .٢٤١٦رقم  -ه١١٤٥ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ -١
  .٨١٤رقم  -ه١٢٦٤ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ -٢
  .٢٤٥٢رقم  -ه١٢٧٤ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ -٣
  .١ج٣٣٤رقم  -ه١٢٦٩ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ -٤
  .١ج٤٣٩رقم  -ه١٢٧٥ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ -٥
  .٢١٦٤رقم  -ه١٢٧٠ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ -٦
  .٣٤٠رقم  -ه١٢٧٧ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ -٧
  .٢٢٨٢رقم مخطوط دالئل الخیرات  -٨
  .١ج٤٢٣رقم مخطوط دالئل الخیرات  -٩

  .١ج٤٢٦رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ١٠
  .١ج٤٣٠رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ١١
  .١ج٢٥٦رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ١٢
  .١ج٣٠٠رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ١٣
  .١ج٣٠٤رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ١٤
  .١ج٣٠٦رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ١٥
  .١ج٣١٨رقم ط دالئل الخیرات مخطو - ١٦
  .١ج٣٢٦رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ١٧
  .١ج٣٣١رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ١٨
  .١ج٣٣٦رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ١٩
  .١ج٣٣٩رقم مخطوط دالئل الخیرات  - ٢٠
  .١ج٤٣٧رقم  -ه١٢٦٨ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ - ٢١
  .١ج٤٣٨رقم  -ه١٢٧٢ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ - ٢٢
  .٢٢١٥رقم  -ه١٢٧٧ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ - ٢٣
  .٢٢٨١رقم  -ه١٢٩٥ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ -٢٤
  .٢٢٩رقم  -ه١٢٨٦ بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ - ٢٥
  .٢٤١٠رقم  -ھـ ١١٩٧مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٢٦
  .٢٣١٣رقم  -ھـ ١٢٧٢المؤرخ بسنة مخطوط دالئل الخیرات  - ٢٧
  . ٢٢٨٤رقم - ھـ١٢٧٣مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة - ٢٨
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  .٢٣١٢رقم  -ھـ ١٢٨١مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة - ٢٩
  .٢٣٠٤رقم  -ھـ ١٢٨٦مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٠
  .٥٣٧٠رقم  -ھـ ١٢٧٤مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣١
  . ٥٣٧١رقم  -ھـ ١٢٧٤ط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة مخطو - ٣٢
  .٢٤٣١رقم  -ھـ ١٢٧٤مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٣
  . ٨١٥مخطوط دالئل الخیرات رقم  - ٣٤
   .٢٣٠٥رقم  -ھـ١٢٤٦مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٥
  .٢٣٠٩رقم  - ھـ ١٢٨٠و أ -ھـ١١٨٠مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٦
  .١ج٢٩٥رقم -ھـ ١٢٨٩مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٧
  .١ج٢٩٩رقم  - ھـ١٢٨٩مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة - ٣٨
  .١ج ٣٠٣رقم  -ھـ  ١٢٨٩مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٣٩
  .١ج ٣٦٣رقم  -ھـ١٢٨٩مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٠
  .١ج ٧٦رقم  -ھـ  ١٢٨٩بسنة مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ  - ٤١
  .١ج ٤١٩رقم  -ھـ ١٢٨٩مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٢
  .١ج ٤٣٥رقم  -ھـ ١٢٨٩مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٣
  .٢٢٩٥رقم  -ھـ ١٢٧٥مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٤
  .٢٢٩٦رقم  -ھـ ١٢٧٥مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٥
  .٢٤١٣رقم  –ھـ  ١٢٦٨طوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة مخ - ٤٦
  .٢٣٢٧رقم  -ھـ ١٢٠٦مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٤٧
  .٢٤٥٨مخطوط دالئل الخیرات رقم  - ٤٨
  .١ج٣٠٨مخطوط دالئل الخیرات رقم  - ٤٩
  .٢٤٣٠رقم  –م ١٨/ھـ١٢مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بالقرن  - ٥٠
  .٢٣١٠رقم  -ھـ١١٩٩المؤرخ بسنة  مخطوط دالئل الخیرات - ٥١
  .٢٣٠٦رقم  -ھـ ١٢٦٢مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة - ٥٢
  .٢٣١٥رقم  –م ١٨/ھـ١٢مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بالقرن  - ٥٣
  .٦٩٠رقم -ھـ ١٣٠٠مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٥٤
   .س ر ٨١٢مخطوط دالئل الخیرات رقم  - ٥٥
  .٢٤١١الخیرات رقم مخطوط دالئل  - ٥٦
  .٣٧٠مخطوط دالئل الخیرات رقم  - ٥٧
  .٥١٦٥مخطوط دالئل الخیرات رقم  - ٥٨
  .١ج ٣٣٢مخطوط دالئل الخیرات رقم  - ٥٩
  .٢١٨٨رقم  -ھـ ١٢٦٤مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٦٠
  .٢٤١٧رقم  -ھـ ١٢٧٩مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٦١
  .٢٠٣٣رقم  -م ١٩- ١٨/ھـ١٣-١٢لمؤرخ بالقرن مخطوط دالئل الخیرات ا - ٦٢
  . ٢٠٠٩رقم  -ھـ١١٩٥مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٦٣
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  .٥٠٤٧رقم  -ھـ  ١٠٤٩مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  - ٦٤
م ١٧/ھـ ١١م و بدایة القرن١٦/ھـ١٠مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بأواخر القرن -

 ). H. 210.628.69(محفوظ بمتحف إسرائیل رقم  
م بمتحف إسرائیل ١٧- ١٦/ھـ ١١- ١٠ینمخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بالقرن- 
 . )808.69رقم (
م بمتحف اسرئیل رقم ١٧٣٧/ھـ ١١٥٠مخطوط دالئل الخیرات مؤرخة بسنة  -

(833.69).  
 ھـ  بمكتبة جامعة النجاح في نابلس١١٩٣مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  -
  ن ع

http://manuscripts.najah.edu/node/286. 
  . ھـ محفوظ  بمكتبة جامعة الملك سعود١١٧٦مخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة -
م بمتحف والترز دابلیو رقم ١٧/ھـ ١١مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بالقرن  -

٥٨٣ .  
http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?f=7&t=7556 
http://poetryprayer.thewalters.org/w583/  

م بمتحف الشیخ فیصل بن ١٨٧٦/ھـ ١٢٢٤مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  -
             .قاسم

                                    life in minutes .com 1876x1224.  
  .ھـ بالزاویة التاغیة في لیبیا١٣١٩مخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بسنة  -  

http://www.zawiah.com/dhaiir.htm. 
  : ھي سبع نسخ من مخطوط  دالئل الخیرات المعروضة للبیع  -
  من المغربم ١٦/ھـ١٠نسخة مؤرخة بالقرن -١

http://www.artvalue.com/auctionresult--morocco-19-morocco-dala-il-al-
khayrat-3268319.htm. 

  م١٧-١٦/ه١١- ١٠نسخة تؤرخ بفترة القرنین  -٢
http :// Saudi . dubizzle .com / arljeddah / items _for_sale /books / listing /10 
listing _ 19297d103492656a78be8f3c7724eb3911 show. 

  م من المغرب١٧٠٧نسخة مؤرخة بسنة  -٣
http :// Saudi . dubizzle .com / arljeddah / items _for_sale /books / listing /10 
listing _ 19297d103492656a78be8f3c7724eb3911 show.  

  .م وھي في ملكیة الشریف أحمد الفقیة السنوسي ١٧١٤نسخة مؤرخة بسنة  -٤
Chrif-ssos@hotmail.fr. 

  .ھـ من المغرب١٣٠٣نسخة مؤرخة بسنة -٥
www.bikhir.ma.                         
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  م من المغرب١٩/ھـ١٣بالقرن نسختان مؤرختان  -٦
https://www.bonhams.com/auctions/21359/lot/141/. 

 ً   :المصادر: ثانیا
  القرآن الكریم -
الدرة الثمینة في تاریخ ،)ھـ٦٤٣ت(الحافظ محب الدین بن النجار.ابن النجار -

  .القاھرة،الظاھر،مكتبة الثقافة الدینیة ،تحقیق محمد زینھم محمد عزب ، المدینة
تحقیق صالح  ،أخبار المدینة  ،)م١٩٩ت(محمد بن الحسن بن الزبالة  .ابن زبالة -

المملكة العربیة  ،مركز بحوث ودراسات المدینة المنورة  ،عبدالعزیز زین سالمة
  .م٢٠٠٣ /ھـ١٤٢٤،الطبعة األولى،السعودیة

 ،الطبقات الكبري ،هللا البصري الزھري عبد محمد بن سعد بن منیع أبو .سعد ابن -
 ،لبنان ،بیروت ،رددار صا ،حسان عباسإتحقیق  ،الثاني األول والجزء الجزء

  .م١٩٦٨،الطبعة األولى
ت (ندلسي المالكي ربھ األ بن عبداشھاب الدین أحمد المعروف ب .ابن عبدربھ -

   .الجزء الثالث ،العقد الفرید ،)م٩٤٠/ھـ٣٢٨
، أخبار المدینة النبویة ،)ه٢٦٢: ١٧٣(ري البصريمیأبي زید عمر بن شبھ الن -

اخبار المدینة تألیف العالمة المحدث الشیخ  ىلیھ الكلمات المفیدة علی ،الجزء األول
 ،العزیز بن أحمد المشیقح ا وصححھا عبدھطبع ،ن أحمد الدویشب عبدهللا بن محمد

  .نالیدار الع
 ، المسند، الجزء الرابع،)ھـ٢٤١: ١٦٤(حمد بن محمد بن حنبل الشیباني الذھليأ -

  .دار المنھاج
،الجامع المختصر )ھـ٢٧٩: ٢٠٩(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة.الترمذي -

  .من السنن المعروف بجامع الترمذي
   .م٢٠٠٢خیر الدین، األعالم، الجزء السادس،دار المالیین،. الزركلي -
 ،التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة،)ه٩٠٢: ٨٢١(شمس الدین السخاوي. السخاوي -

  .م١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩
وفاء الوفا بأخبار دار  ،)ه٩١١ت(هللا السمھودي الدین علي بن عبد نور .السمھودي -

مؤسسة الفرقان للتراث  ،الجزءان الثاني والثالث ،تحقیق قاسم السامرائي ،ىالمصطف
  .وعة مكة المكرمة والمدینة المنورة فرع موس ،سالمياإل
،المعجم األوسط، )ھـ٣٦٠: ٢٦٠(الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد.الطبراني -

  .م١٩٩٥/ه١٤١٥، دار الحرمین،٥٤٣١الحدیث رقم الجزء الخامس،
، فتح الباري بشرح صحیح )م٨٥٢: ٧٧٣(الحافظ أحمد على بن حجر. العسقالني -

بن أسماعیل البخاري، تقدیم وتحقیق عبد القادر شیبھ اإلمام أبي عبد هللا محمد 
  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢١ األولى، ةالحمد،الطبع
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،صبح األعشى في صناعة )م١٤١٨/ھـ٨٢١(أبي العباس أحمد بن علي.القلقشندي -
، نسخة مصورة عن المطبة األمیریة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ٤األنشى،ج

  .والترجمة والنشر المؤسسة  المصریة العلمة للتألیف
التعریف بما أنست  ،)ھـ٧٤١: ٦٧٦(جمال الدین محمد بن أحمد المطري . المطري -

رفع عبدالرحمن  ،دراسة وتحقیق سلیمان الرحیلي ،الھجرة من معالم دار الھجرة
  .م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦،دارة الملك عبدالعزیز ،النجدي

الجزء األول،الطبعة  اء،الشیخ یوسف بن إسماعیل،جامع كرامات األولی.النبھاني -
  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢أھلنستة بركات رضا، الھند، األولى، مركز

، المجتبى من )٣٠٣: ٢١٥(أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي.النسائي -
  .السنن المشھور بسنن النسائي

، دالئل النبوة، تحقیق محمد رواس )ھـ٤٣٠ت(الحافظ الكبیر أبي نعیم.األصبھاني -
   م١٩٨٦ /ه١٤٠٦البرعباس،الطبعة الثانیة،دار النفائس،قلعة جي،عبد 

أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكاتب، البلدان، مدینة لیدن .الیعقوبي  -
  .م١٩٨٩المحروسة،

كتاب التحفة اللطیفة في  ، )م١٥٥٢/ه٩٥٩ت(محمد بن خضر الرومي الحنفي -
تقدیم محمد  ،المدینةرسائل في تاریخ  ،عمارة المسجد النبوي وسور المدینة المنورة

منشورات دار  ،عن جزیرة العرب جغرافیة وتاریخیة أبحاثنصوص و١٦،الجاسر
  .الریاض ،الیمامة للبحث والترجمة والنشر

 صحیح ،)ھـ٢٦١: ٢٠٦(بو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوريأ .مسلم -
  .مسلم،المجلد األول

  

 ً   :المراجع: ثالثا
المسجد النبوي بالمدینة المنورة ورسومھ في الفن  ،أحمد رجب محمد علي -

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠،الدار المصریة اللبنانیة،سالمياإل
رسائل  ،رسالة في وصف المدینة المنورة ،)م١٨٨٥/ھـ١٣٠٣(فندي علي موسياأل -

قدم لھا  ،جغرافیة وتاریخیة في جزیرة العرب أبحاثنصوص  ،في تاریخ المدینة
، منشورات دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر ،طبعھا حمد الجاسر ىشرف علأو

  .المملكة العربیة السعودیة
نزھة  ،سماعیل البرزنجي المدني الشافعيإالسید جعفر بن السید  .البرزنجي -

مطبعة الجمالیة  ،الطبعة األولى،خرینالناظرین في مسجد سید األولىن واآل
   .م١٩٤٤/ ھـ١٣٣٢،بمصر

الدولیة، " متحف بال حدود"مملوكي عظمة وسحر السالطین،سلسلة معارض الفن ال -
  .الفن اإلسالمي في منطقة البحر المتوسط ،مصر، الدار المصریة اللبنانیة

  .أوقطاي أصالن ابا، فنون الترك وعمائرھم، ترجمة أحمد عیسى -
  .م١٩٦٩ ،القاھرة،٣تاریخ العمارة والفنون اإلسالمیة،ج ،توفیق عبد الجواد -
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  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤ثروت عكاشة، القیم الجمالیة في العمارة اإلسالمیة، دار الشروق -
  .م١٩٩٠،دار النھضة العربیة،ثار االسالمیةاآل ،حسن الباشا -
  .حسني محمد نویصر، دراسات في عمائر الجراكسة بمصر،جامعة القاھرة -
 ،الطبعة األولى ،طاباصابة في معرفة مساجد اإل،خالد بن علي بن حسین صباغ -

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١
 أحمد فكري، مراجعة الفنون اإلسالمیة، ترجمة أحمد محمد عیسى، ،)س.م.(دیماند -

  .دار المعارف
مكتبة  ،الطبعة األولى،سالمیة في العصر العثمانيالفنون اإل ،ربیع حامد خلیفة  -

  .م٢٠٠١ ،القاھرة  ،زھراء الشرق
ول حجوانب من الحیاة الفنیة في القاھرة العثمانیة دراسة  ،ربیع حامد خلیفة -

أبحاث ندوة تاریخ مصر  ،ثرھا في فنون الزخرفة المعماریةأالتأثیرات الفنیة و
 ،م٣/٩/١٩٩٢ :١االقتصادي واالجتماعي في العصر العثماني المنعقدة بالقاھرة في 

  .م١٩٩٢،الجامعيالنشر  مركز،٥٧العدد،جامعة القاھرة،دابمجلة كلیة اآل
ترجمة  ،الجزء الثاني ،مصر والحجاز إلى ، رحلة بیرتونبیرتون .تشارد فیر -

  .م١٩٩٥،الھیئة المصریة العامة للكتاب،هللا الشیخ وتحقیق عبد الرحمن عبد
، بنان، لبیروت،الرائد العربي دار،ولالجزء األ،سالمفنون اإل ،كي محمد حسنز -

  .م٩٨١/ھـ١٤٠١
علي المجلس األ ،ولالجزء األ ،ولیاؤھا الصالحونأجد مصر ومسا ،سعاد ماھر -

  . جمھویة مصر العربیة ،للشئون اإلسالمیة
 الجھاز المركزي للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل،الخزف التركي،ماھر سعاد -

  .م١٩٧٧/ ھـ٣٩٧ التعلیمیة،
سعد زغلول عبد الحمید،العمارة والفنون في دولة اإلسالم، منشأة المعارف  -

  . باألسكندریة
 دار ،المدینة المنورة تطورھا العمراني وتراثھا المعماري،صالح لمعي مصطفي -

  .م١٩٨١،بیروت لبنان،النھضة العربیة للطباعة والنشر
ً  ةً الحجرات الشریفة سیر ،صفوان داوودي - وقف البركة الخیري بالمدینة  ،وتاریخا

  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢،المدینة المنورة ،الطبعة الثانیة ،المنورة
الطبعة  ،التحفة الزكیة في فضائل المدینة المنورة ،الحمید البر الرحمن عبد عبد -

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١ ،دار الیقین ،األولى
  .م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣،الطبعة الثالثة،آثار المدینة المنورة ،عبد القدوس األنصاري -
عبد المنصف سالم نجم،شعار العثمانیین على العمارة والفنون في القرنین الثاني -

، دراسة آثریة فنیة، مجلة كلیة اآلثارجامعة القاھرة، العدد )م١٩-١٨(والثالث عشر
  .م٢٠٠٤العاشر،

عصر الواله،الھیئة المصریة ١العمارة العربیة في مصر اإلسالمیة،ج فرید شافعي، -
  .م١٩٩٤ة للكتاب،العام
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  م ١٩٩١كمال الدین سامح،العمارة في صدر اإلسالم الھیئة المصریة العامة للكتاب، -
/ ھ١٤٢٠كمال الدین سامح، العمارة اإلسالمیة في مصر، دارالنھضة الشرقیة، -

  .م٢٠٠٠
مطابع  ،الطابعة الثانیة  ،ثریة في المدینة النبویة المساجد اآل ،محمد إلیاس عبدالغني -

  .م١٩٩٩/ھـ١٤١٩،الرشید بالمدینة النبویة
 الطبعة الرابعة ،بیوت الصحابة حول المسجد النبوي ،محمد إلیاس عبدالغني -
  .م١٩٩٩ /ھـ١٤٢٠،
   .م١٩٩٦/ ھـ١٤١٦،الطبعة األولى،تاریخ المسجد النبوي،الغني محمد إلیاس عبد -
المعماریة في الوثائق محمد محمد أمین، لیلى علي إبراھیم،المصطلحات  -

  .م١٩٩٩/ه١٤١١المملوكیة،الجامعة األمریكیة،القاھرة،
عمارة المسجد النبوي الشریف في العصرین األموي  ،محمد حمزة إسماعیل الحداد -
، سلسلة العمارة "دراسة جدیدة في ضوء مشاھدات ابن عبدربھ القرطبي" العباسيو

   .، مكتبة زھراء الشرقاالسالمیة في الجزیرة العربیة، الجزء األول
الرحلة الحجازیة لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني  ،محمد لبیب البتنوني -

  .ھـ١٣٢٩،مطبعة الجمالیة بمصر ،الطبعة الثانیة ،خدیو مصر
عمارة المسجد النبوي منذ إنشائھ حتي نھایة العصر  ،محمد ھزاع الشھري  -

   .ة للكتابدار القاھر ،الطبعة األولى ،المملوكي
دراسة  أحكام المسجد في الشریعة اإلسالمیة، محمود مصطفى عبود آل ھرموش، -

 الحضاري،فقھ الفقھ ”ندوة تطور العلوم الفقھیة فِي عمان في النشأة والتشریع،
 إبریل) ٦- ٣( /ھـ١٤٣١ربیع الثاني) ٢١-١٨(المنعقدة خالل الفترة  “العمران
  ،والشؤون الدینیةوزارة األوقاف   -م، سلطنة عمان٢٠١٠

http://www.taddart.org/?p=12074 
ائر استانبول المدنیة من خالل تصاویر موم عسر ،مني السید عثمان مرعي  -

قسم  ،ثار جامعة القاھرةكلیة اآل ،مخطوط رسالة ماجیستیر ،المخطوطات العثمانیة
  .م٢٠٠٢ /ھـ١٤٢٣،سالمیةاإل ثاراآل
رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة،  منى السیدعثمان مرعي، -

مخطوط رسالة دكتوراة، كلیة اآلثار،جامعة القاھرة، قسم اآلثار 
  .م٢٠٠٩/ه١٤٣٠اإلسالمیة،

الرسوم الجداریة بمنزل الست وسیلة بمدینة القاھرة  ،السید عثمان مرعي ىمن -
كلیة  مارس٦: ٤عبرالعصورالعرب والترك ،المؤتمر الدولي الخامس،)جدیدة دراسة(

  .جامعة السویس ،قسم التاریخ والحضارة ،نسانیةداب والعلوم اإلاآل
عمارة وتوسعة المسجد النبوي ،القادر األنصاري ناجي بن محمد حسن عبد -

 ،الطبعة األولى ،تقدیم فضیلة الشیخ عطیة بن محمد سالمومراجعة   ،الشریف
  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٦
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دراسة آثریة " السالم صالح،المساجد الضریحیة بالعراق یاسر إسماعیل عبد  -
مع مقارنتھا بمثیالتھا بمدینة القاھرة، " الكاظمیین -كربالء -لروضات األئمة في بغداد

قسم اآلثار  كلیة اآلثارجامعة القاھرة، مخطوط رسالة دكتوراة،
  .م ٢٠٠٥/ه١٤٢٥اإلسالمیة،

 ،الشمال للطباعة والنشر والتوزیعدار ،ىالمساجد التاریخیة الكبر،یوسف فرحات -
  .م١٩٩٣ ،لبنان ،طرابلس
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صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بأواخر ) ٢-١لوحة(

  :عن.م من تركیا محفوظ بمتحف إسرائیل١٧/ھـ١١م وبدایة القرن ١٦/ھـ١٠القرن
 Milsten.(R)،Islamic Painting In Israel Museum، 1989،pl.158، 
 p.134-135.  

  
  الروضة الشریفة بالمسجد توضح المسافة من المنبر إلى المحراب النبوي) ٣لوحة(
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  الروضة الشریفة بالمسجد توضح المسافة من المحراب النبوي إلى الحجرة النبویة) ٤لوحة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وتظھر بھ منطقة الروضة والقبة الخضراءالمسجد النبوي من الخارج ) ٥لوحة(
  

  
  الحجرة النبویة الشریفة من الواجھة الشمالیة والغربیة الجانبیة )٦لوحة(
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  )باب أو شباك التوبة(الحجرة النبویة الشریفة من الواجھة الجنوبیة ) ٧لوحة(

  
  الحجرة النبویة الشریفة من الواجھة الغربیة)  ٨لوحة(

  

  
  :عن.المحصورة بین الحائز المخمس والمقصورة بالحجرة النبویة الشریفةالمساحة ) ٩لوحة(

http://theconsciousmuslim.tumblr.com/post/43267060933/rabi-al-awwal-day-30-the-
prophetic-chamber 
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  .قبر النبي صلى هللا علیھ وسلم وجزء من قبر الصدیق رضي هللا عنھ) ١٠لوحة(

  
 :عن.كسوة الحجرة النبویة الشریفة بمتحف المیتروبولیتانجزء من ) ١١لوحة(

Victoria and Albert Museum، 39-1889 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :عن.م١٩٣٠بوي الشریف سنةنأصلح الحرم البعد  مقصورة األغاوات أو دكة الصفة) ١٢لوحة(
http://www.makkahnp.com/makkahNews/politics/19542/19542#.U6F-

nPmSzOc  
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  مقصورة األغاوات أو دكة الصفة) ١٣لوحة(

http://www.3yosh.com/vb/showthread.php?t=11979  

  
  المحراب العثماني) ١٤لوحة(

  
  :عن.باستانبول من الداخل) م١٤٧٢/ھـ ٨٧٦(جامع مراد باشا ) ١٥لوحة(

رسالة  منى السیدعثمان مرعي، رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، مخطوط
  .٥٢،لوحةم٢٠٠٩/ـ ھ١٤٣٠دكتوراة، كلیة اآلثار،جامعة القاھرة، قسم اآلثار اإلسالمیة،
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منى السیدعثمان  :عن.من الداخل) م١٤٩٧-١٤٩٦/ھـ ٩٠٢(جامع عتیق علي باشا )  ١٦لوحة(

  .٧٠، لوحةمرعي، رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، 

  
  الروضة الشریفة )١٧لوحة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المحراب النبوي )١٨لوحة(
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  المنبر النبوي الشریف) ١٩لوحة(

http://www.lakii.com/vb/a-33/a-433490/  
  

  
  السلیمانیةجامع  )٢٠لوحة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منى السیدعثمان مرعي، -:عن.جامع صوقللي محمد باشا  من الداخل) ٢١لوحة(
  ١٨٨لوحة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، رسوم العمائر الدینیة
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  المحراب السلیماني أو الحنفي) ٢٢لوحة(

  
  :عن).م١٥٨٦: ١٥٨٣/ھـ٩٩٤: ٩٩٢(جامع المرادیة بمدینة منسیة  )٢٣لوحة(

  ) ٣٨٦لوحة (السیدعثمان مرعي، رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات العثمانیة، منى
 
  
   

  
  
  
  
  
  
  

ربیع  :عن.من النحاس المطلي بالذھب ینسب لعصر السلطان سلیمان القانوني شمعدان)٢٤لوحة(
 ،القاھرة،مكتبة زھراء الشرق ،الطبعة األولى،الفنون اإلسالمیة في العصر العثماني ،حامد خلیفة 

  .٨٩لوحة ،م٢٠٠١



   ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                             

٧٥٠ 

  

  
الرحلة الحجازیة لولي النعم الحاج  ،، محمد لبیب البتنونيلبتنونيل المنبر النبوي صورة) ٢٥لوحة(

-٢٤١ص ،ھـ١٣٢٩مطبعة الجمالیة بمصر، ،الطبعة الثانیة ،عباس حلمي باشا الثاني خدیو مصر
٢٤٢.  

                           
    المرسوم  مشكاة من خزف أزنیق )٢٧لوحة(              مشكاة من الفضة للسلطان )٢٦لوحة(

  خطأ باسم الطالء المعروفتحت                                 محمد الرابع
  الفنون اإلسالمیة ،ربیع حامد خلیفة  عن.كوتاھیة   

  ،لوحةفي العصر العثماني                                      
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السیدعثمان منى  :عن.باستانبول من الداخل) م١٥٣٩ -١٥٣٨/  ھ٩٤٦(جامع الخصكي )٢٨لوحة(
  ١٧٢، لوحةالعثمانیة مرعي، رسوم العمائر الدینیة في تصاویر المخطوطات

  

  
الدیوان بمخطوط شاھنامھ سلیم خان  السلطان سلیم الثاني یراقب إنعقاد )٢٩لوحة(

رسوم عمائر استانبول المدنیة من خالل  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.م١٥٨١/ھـ٩٨٨سنة
قسم ،كلیة اآلثار جامعة القاھرة ،مخطوط رسالة ماجیستیر ،العثمانیة تصاویر المخطوطات

  )٤٦لوحة(،م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣،اآلثاراإلسالمیة
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 -إنعقاد الدیوان في عھد السلطان سلیمان القانوني في الفناء الثاني بمخطوط الھنر نامھ )٣٠لوحة(

رسوم عمائر استانبول المدنیة من خالل تصاویر  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.الجزء الثاني
  ٦٧لوحة، العثمانیة المخطوطات

  
الجزء الثاني  -وصول ھدایا السفارة اإلیرانیة للدیوان بمخطوط شاھنشاھنامھ )٣١لوحة(
رسوم عمائر استانبول المدنیة من خالل  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.م١٥٩٧/ھـ١٠٠٦سنة

  ٨٠لوحة، العثمانیة تصاویر المخطوطات
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مراد الثالث في مكتبتھ بمخطوط عرائب الجواھر ترجمة بحر العجائب  )٣٢لوحة(

رسوم عمائر استانبول المدنیة من خالل  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.م١٥٨٢/ھـ٩٩٠سنة
  .٧٠لوحة، العثمانیة تصاویر المخطوطات

  
ھـ ٩٩٠السلطان مراد الثالث في جوسقھ بمخطوط سورنامھ مراد الثالث سنة )٣٣لوحة(

رسوم عمائر استانبول المدنیة من خالل تصاویر  ،مني السید عثمان مرعي  :عن.م١٥٨٢/
  .٤٨لوحة،العثمانیة المخطوطات
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ھـ ١١٤٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة  )٣٤لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة
  

  )٣٦لوحة(        )٣٥لوحة(
  :عن.كسوة المنبر النبوي التي كانت ترسل مع باقي الكسوة من استانبول
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ھـ ١٢٦٤صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٣٦لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

  
ھـ أو ١٢٦٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٣٧لوحة(

  اإلسالمیةھـ محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات ١٢٧٤
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-١٨/ھـ١٣- ١٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بالقرن) ٣٨لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة -م محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة١٩

  
ھـ ١٢٦٩صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٣٩لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة -المركزیة للمخطوطات اإلسالمیةمحفوظ بالمكتبة 
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ھـ ١٢٧٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٤٠لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة -محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

  
ھـ ١٢٧٩مؤرخ بسنة صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات ) ٤١لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة -محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة
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ھـ ١٢٧٧صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٤٢لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة -محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة
  

  
  على شكل كأس سلطانیة) ٨١لوحة()  ٤٣لوحة(

  زفم بمتحف الخ١٤/ ٨من الفخار المطلي بالمینا  
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م ١٥٥٠: ١٥٤٥سلطانیة من خزف أزنیق المعروف خطأ باسم رودس تؤرخ ب  ) ٤٤لوحة(

  بالمتحف البریطاني
  

  
ھـ ١١٩٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة) ٤٥لوحة(

  .الوطنیة بنابلسجامعة النجاح مكتبة بمحفوظ 
http://manuscripts.najah.edu/node/286 
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ه محفوظة بالمكتبة المركزیة ١١٩٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٤٦لوحة(

  للمخطوطات اإلسالمیة وزارة األوقاف

  
   

الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ  صورة مزدوجة للروضة) ٤٨ -٤٧لوحة(
  :عن.م محفوظ بمتحف والترز الفني١٧/ھـ١١بالقرن

http://poetryprayer.thewalters.org/w583/  
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صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بأواخر ) ٤٩لوحة(

  :عن.إسرائیلم من تركیا محفوظ بمتحف ١٧/ھـ١١م وبدایة القرن ١٦/ھـ١٠القرن
 Milsten.(R)،Islamic Painting In Israel،pl.160،p.137. 

  
ھـ ١١٧٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة) ٥١-٥٠لوحة(

  محفوظ بمتحف قصر المنیل القاھرة
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  بالجامع األموي بقرطبة البائكة الحاملة للقبة )٥٢لوحة(

  
  عقود الجامع األموي بقرطبة )٥٣لوحة(

  
  عقود قصر الجعفریة )٥٥لوحة(   أو دار السرورإحدى قاعات قصر الجعفریة  )٥٤لوحة(

  بسرقسطة                                              من عصر دولة بسرقسطة 
                           )م١٠٨١: ١٠٤٦/ھـ٤٧٣: ٤٣٧(بني ھود
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ھـ محفوظ ١١٧٦مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنةصورة ) ٥٦لوحة(

  بم بمكتبة جامعة الملك سعود

  
  

ھـ ١١٩٧صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٥٧لوحة(
  وزارة األوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة
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ھـ ١١٩٩مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة صورة ) ٥٨لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

  
ھـ ١٢٦٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٥٩لوحة(

  وقاف المصریةوزارة األ - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة
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  منبر جامع الكتبیة بمراكش ) ٦١لوحة(                      منبر المسجد الجامع الجزائر  )٦٠لوحة(

  بالمغرب من عصر المرایطین، فیما بین                 بالمتحف الوطني لآلثار م،١٠١٨/ ٤٠٩سنة
                                                                                                       بقصر البدیع بمراكش ) ٥٣٧/١١٣٩:١١٤٢: ٥٣٤(.                       اإلسالمیّة بالجزائروالفنون  
  
  
  

  
  
  

علي بن یوسف  م من عصر األمیر٥٣٨/١١٤٤منبر جامع القرویین بفاس ، سنة ) ٦٢لوحة(
  المرابطي
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ھـ ١٢٨٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٣لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

  
ھـ ١٢٧٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٤لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة - المركزیة للمخطوطات اإلسالمیةمحفوظ بالمكتبة 
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ھـ ١٢٨٦صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٥لوحة(
  وزارة األوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

  
ھـ ١٢٧٤خ بسنة صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤر) ٦٦لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة
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ھـ ١٢٤٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٧لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة - محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة
  

  
ھـ ١١٨٠الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخة بسنةصورة مزدوجة للروضة ) ٦٨لوحة(

  ھـ محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة١٢٨٠أو
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ھـ محفوظ ١٢٨٩صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٦٩لوحة(
  وزارة األوقاف المصریة -بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

  

ھـ محفوظ ١٢٧٥صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٧٠لوحة(
  وزارة األوقاف المصریة -بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة

١٧  
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م ١٨/ھـ١٢مؤرخ بالقرنصورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ ) ٧١لوحة(
اإلسالمیةمحفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات 

  

م محفوظ ١٨/ھـ١٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بالقرن) ٧٢لوحة(
  وزارة األوقاف -بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة
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ھـ ١٣٠٠صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بسنة ) ٧٣لوحة(

  وزارة األوقاف المصریة - اإلسالمیة محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات

  
صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بأواخر ) ٧٤لوحة(

  :عن.م من تركیا محفوظ بمتحف إسرائیل١٧/ھـ١١م وبدایة القرن ١٦/ھـ١٠القرن
Milsten.(R)،Islamic Painting In Israel،pl.156،p.132.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ھـ١٠مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بأواخر القرنصورة ) ٧٥لوحة(
  عن .المغرب م من١٦/

http://www.christies.com/lotfinder/books-manuscripts/muhammad-bin-sulayman-al-jazuli-
dalail-al-khayrat-5422242-details.aspx 
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دالئل الخیرات مؤرخ بأواخر صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط ) ٧٦لوحة(
وزارة  -م محفوظ بالمكتبة المركزیة للمخطوطات اإلسالمیة١٧/ھـ١١م وبدایة القرن١٠/١٦القرن

  األوقاف المصریة

  
صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات مؤرخ بأواخر ) ٧٧لوحة(

  :عن.م١٧/ھـ١١م وبدایة القرن١٠/١٦القرن
http :// Saudi . dubizzle .com / arljeddah / items _for_sale /books / listing /10 

listing _ 19297d103492656a78be8f3c7724eb3911 show. 
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صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات من المغرب مؤرخ بسنة )  ٧٨لوحة(

  :عن.م١٧٠٧
http://www.artvalue.com/auctionresult--morocco-19-morocco-dala-il-al-khayrat-

3268319.htm 

  
م ١٩/ھـ١٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة بمخطوط دالئل الخیرات المؤرخ بالقرن) ٧٩لوحة(

  :عن.من الجزائر محفوظة بمتحف الشیخ فیصل بن قاسیم الثاني
 life in minutes .com 1876x1224.  

  
  



   ١٦العربيدراسات في آثار الوطن                                             

٧٧٤ 

  
م من شمال أفریقیا ١٩/ھـ١٣صورة مزدوجة ثانیة للروضة الشریفة تؤرخ بالقرن) ٨١-٨٠لوحة(

  :عن.ربما من المغرب
https://www.bonhams.com/auctions/21359/lot/141/ 

  
  :عن.من شمال أفریقیا  ھـ١٣صورة مزدوجة ثالثة للروضة الشریفة تؤرخ بالقرن) ٨٢لوحة(

http://tamocha1984.skyrock.com  

  
محفوظة بالمكتبة المركزیة ـ ، ھ١٣-١٢صورة مزدوجة للروضة الشریفة تؤرخ بالقرن) ٨٣لوحة(

  للمخطوطات اإلسالمیة
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  :عن.ھـ من المغرب١٣٠٣صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٨٤لوحة(

www.bikhir.ma. 

  
ھـ من الزاویة التاغیة في ١٣١٩صورة مزدوجة للروضة الشریفة مؤرخة بسنة) ٨٥لوحة(

  :عن.لیبیا
http://www.zawiah.com/dhaiir.htm  
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  المحراب العثماني) ٢شكل( الحجرة النبویة الشریفة)١شكل(
  

                                          
  قرایات  ثریا ذات) ٤شكل(                   المشكاة )٣شكل(

  
  تخطیط المسجد النبوي وحجرات زوجات الرسول صلى هللا علیھ وسلم) ٥شكل(

  
  :عن.رسم تقریبي لمواقع الحجرات الشریفة قبل ھدمھا) ٦شكل(

  .١٤،ص١بیوت الصحابة حول المسجد النبوي، شكل ،محمد إلیاس عبدالغني
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المدینة المنورة تطورھا ،صالح لمعي مصطفي:عنالمسجد النبوي في العصر األموي،تخطیط ) ٧شكل(
  ٦٨، ص٥٣العمراني وتراثھا المعماري، شكل

  

  
  ٢٥١- ٢٥٠الرحلة الحجازیة،ص ،محمد لبیب البتنوني) ٨شكل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الدرة الثمینة في تاریخ  ،ابن النجار :عن.الحاجز المخمس حول الحجرة النبویة الشریفة )٩شكل(

  .٢١٦المدینة،ص
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تاریخ المسجد  ،محمد إلیاس عبد الغني: عن.الحاجز المخمس حول الحجرة النبویة الشریفة) ١٠شكل(
  ١٧١النبوي،ص

        
  النبویة رسم للمقصورة حول الحجرة) ١٢شكل(  رسم للحجرة النبویة والمقصورة) ١١كلش(

  الرحلة الحجازیة، ،البتنوني: عن.الشریفة           تاریخ  ،الغنيحولھا،محمد إلیاس عبد 
  ٢٥١-٢٥٠ص                                         ١٥٦المسجد النبوي،ص
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  ٤١١،ص٤،صورة٢القبة في عصر قالوون، السمھودي، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى،ج) ١٣شكل(
  

  
  
تاریخ المراقد، دائرة المعارف .النبویة الشریفة والمقصورة حولھا والدكةتخطیط الحجرة ) ١٤شكل(

  ١٠٦الحسینیة،الجزء
http://www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=1932&page=3  
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رسم لحدود المسجد النبویمن عصر الخالفاء الراشدین یوضح الروضة والحجرة النبویة الشریفة  )١٥شكل(

  : عن.بقبتیھا وحجرة السیدة فاطمة الزھراء ودكة الصفة
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A. 

 
  

  
  
  ٣٠٩ص ،٢،ج المصطفى السمھودي، وفاء الوفا بأخبار دار :عن. ترتیب القبور الشریفة )١٦شكل(
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  المنبر النبوي )١٩شكل(                              )١٨شكل(                      )١٧شكل(

  )٢١شكل(                                         )٢٠شكل(     

  
تاریخ المسجد  ،محمد إلیاس عبد الغني: عن.الروضة الشریفة والحجرة النبویة الشریفة) ٢٢شكل(

  ١١٥النبوي،ص
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  تخطیط المسجد في عھد الخلیفة) ٢٤شكل( تخطیط المسجد في عھد الخلیفة ) ٢٣شكل(
  عثمان بن عفان                                         .عمربن الخطاب

  ٦٤-٦٣المدینة المنورة تطورھا العمراني وتراثھا المعماري،ص ،صالح لمعي مصطفي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤٤،ص الرحلة الحجازیة ،البتنوني :عن.تخطیط المسجد في عصر السلطان عبد المجید )٢٥شكل(
  
  

                                      
  )٢٨شكل(                            )٢٧شكل(                  ) ٢٦شكل(                           

  )٣٢شكل(       )٣١شكل( )   ٣٠شكل( )٢٩شكل( 
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  ٣١٤،ص٢ج السمھودي، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، :عن.ترتیب الفبور الشریفة )٣٣شكل( 
  

  )٣٦شكل(   )٣٥شكل(      )٣٤شكل( 

  )٣٩شكل(    )٣٨شكل(   )٣٧شكل(
  

  )٤٢شكل(          )٤١شكل(             )٤٠شكل( 


