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ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@ @
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  الخلفاء الراشدين
  حابة رضوان اهللا عليهم

  نزار حممود قاسم الشيخ
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الخلفاء الراشدينالنبوة و زمن 
حابة رضوان اهللا عليهممع رسم ألشهر بيوت الص

 بقلم

نزار حممود قاسم الشيخ. د
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إهداء الثواب
والرسول األعظم، سيدنا 

محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

وإلى جميع صحابة النبي صلى اهللا عليه وعلى 
جميع آل بيت النبي صلى 

إلى جميع الفقهاء المجتهدين والفقهاء العاملين

عمره ي أطال اهللا فو

إلى الوالدة رحمها اهللا وأسكنها فسيح جناته

إلى جميع مشايخي وأحبابي في اهللا 

حفظهم اهللا تعالى 

اللهم اجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسناتهم
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 إهداء الثواب
والرسول األعظم، سيدنا  إلى حضرة النبي األكرم،

 محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

وإلى جميع صحابة النبي صلى اهللا عليه وعلى 
جميع آل بيت النبي صلى و آله الكرام والتابعين

 اهللا عليه وعلى آله وسلم

 إلى جميع الفقهاء المجتهدين والفقهاء العاملين

وإلى الوالد حفظه اهللا تعالى 
 مع الصحة والعافية 

 إلى الوالدة رحمها اهللا وأسكنها فسيح جناته

 إلى جميع مشايخي وأحبابي في اهللا 

 إلى َمْن لُه حّق عليَّ

حفظهم اهللا تعالى : إلى أم محمود وأوالدي
 ورعاهم

 اللهم اجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسناتهم
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  .ن أيوب، تركيا، السلطا
  حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف

com.gmail@alshiekh.nezar.dr    
nezar.alshiekh@gmail.com  +فيس  

 موقع صيد الفوائد: لمراجعة كتب المؤلف
C٧%D١+%E٣%CD%E٣%E٦%CF+%DE%C

٧%D٣%E٣+%C٧%E١%D٤%ED%CE  
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، السلطاإسطنبول: وقف السيرة النبوية
حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف

   com

لمراجعة كتب المؤلف
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%CF.+%٤%D٢%C
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��j� �i� �h� �g� � � �f� �e� �d� �c� �b� �a

��v��u��t��sl ]التوبة.[  
: القائل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وعلى آله وصحبه

 اْلَمْسِجدَ  إال ِسَواهُ  ِفيَما َصَالةٍ  

ن أسعد ما يجول به الفكر، وينعم به القلب تصور المحبوب حيث 
غاب عنه، وتصور كل ما يتصل به من محسوسات، وهذا مركوز في فطرة 

يتصل بها  كانم ما  ظَ اإلنسان، ومجبول عليه، فعظم األشياء المادية تأتي من عِ 
بها من أشخاص وأحداث، فأحجار الكعبة كانت أحجاراً عادية، لكن لما جيء 

لد جِ نحو هذا ، و المسمى، اكتسبت عظمتها من ذلك 
ل ب قَ فأصبح يُـ  جلداً للمصحف، ذ فصنع

مسه صار المصحف ف بل وأخذ حكم مس

هذا وإن من أعظم ما يتأمله المسلم في ذهنه هو مسجد النبي صلى اهللا 

، ويف صحيح مسلم ٣٣١١راوي احلديث أبو هريرة رضي اهللا عنه وهو يف صحيح البخاري برقم
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  :مقدمة
�m ..��j: القائل الحمد هللا �i� �h� �g� � � �f� �e� �d� �c� �b� �a

kl��q��p��o��n��mr�����v��u��t��s
والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وعلى آله وصحبه 

رٌ  هذا َمْسِجِدي في َصَالةٌ ((  ْلفِ أَ  من َخيـْ
  .)١())..اْلَحَرامَ 
  :وبعد 

ن أسعد ما يجول به الفكر، وينعم به القلب تصور المحبوب حيث فإن مِ 
غاب عنه، وتصور كل ما يتصل به من محسوسات، وهذا مركوز في فطرة 

اإلنسان، ومجبول عليه، فعظم األشياء المادية تأتي من عِ 
من أشخاص وأحداث، فأحجار الكعبة كانت أحجاراً عادية، لكن لما جيء 

، اكتسبت عظمتها من ذلك نيتوبُ  من جبال مكة
ذ فصنعخِ فأُ  ؛كان على الحيوانصحف قبًال  المُ 
بل وأخذ حكم مس، مع المصحف على الرأس عُ وضَ ويُ 

  .وضوءحراماً من غير 
هذا وإن من أعظم ما يتأمله المسلم في ذهنه هو مسجد النبي صلى اهللا 

                                                           

راوي احلديث أبو هريرة رضي اهللا عنه وهو يف صحيح البخاري برقم) ١(
  .١٣٩٤برقم
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لتعظيم اهللا تعالى له، بأن ذكره في 

الحجارة بعض من بسيطًا مكونًا 
حيث لم يكلف ، النخل جذوع

 من الذهب جراماً ٤٢بما يساوي 
، وأما بيوته صلى اهللا عليه وسلم 

  .عر أرضه ألف  سعودي
مسجد النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وبيوته 

تحت فُ  ااهر، فمنهو تعمير الحقائق قبل الظ
، وفيه كانت أعظم العظماءج 

 انتشرمنه و إلنسانية، والقيم األخالقية، 
عيدان هذا به من صرح حضاري، ف

  .، وأرعب صليب الروم
فما مات النبي صلى اهللا عليه وسلم إال وقد دانت لإلسالم أغلب مناطق 

يدعوهم  رؤساء الذين وصل إليه خبرهم، 
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لتعظيم اهللا تعالى له، بأن ذكره في  ؛حيث بناه أول مرة سلمعلى آله و عليه و 
   .كما في اآلية السابقة  معرض المدح،

بسيطًا مكونًا وقد كان هذا البناء المتواضع للمسجد 
جذوعه تعمدأريد، و الجَ  ن، وسقفه منبِ الل أكثره من 

بما يساوي  النبي صلى اهللا عليه وسلم إال عشرة دنانير
، وأما بيوته صلى اهللا عليه وسلم ستة آالف  سعودي٦٠٠٠بما يقارب 

عر أرضه ألف  سعوديفكل بيت له ال تتعدى كلفة عمارته مع س
مسجد النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وبيوته  ت عمارةكانلقد   

تعمير الحقائق قبل الظ يعلى المسلمين ف حجةً الشريفة 
ج اإلسالم، ومنه تخر  فيها عم البالد والمدن، و 

إلنسانية، والقيم األخالقية، مدرسة للتعليم، لتعليم المبادئ ا
به من صرح حضاري، ف مْ رِ به من مسجد، وأكْ  مْ عظِ ، فأَ العدل

 وأرعب صليب الرومفارسٍ  تيجانَ  المسجد البسيط هز ،
فما مات النبي صلى اهللا عليه وسلم إال وقد دانت لإلسالم أغلب مناطق 

رؤساء الذين وصل إليه خبرهم، وقد راسل الملوك وال الجزيرة العربية،
  :انظر الشكل التاليإلى اإلسالم، 
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عليه و 
معرض المدح،

أكثره من و 
النبي صلى اهللا عليه وسلم إال عشرة دنانير

بما يقارب و 
فكل بيت له ال تتعدى كلفة عمارته مع س

الشريفة 
البالد والمدن، و 

مدرسة للتعليم، لتعليم المبادئ ا
العدل

 المسجد البسيط هز

الجزيرة العربية،
إلى اإلسالم، 
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الظلم، أو نامت على الظلم، أو 
 في  في الدنيا ورفعةٌ  لن يعود لكم عز

كم، وتعملوا بسياسته االجتماعية 
، وتتجاهلوا كل الخالفات التي بينكم العقدية والفكرية، 

صوفياً  وسلفياً أ وشيعياً أ وسواء كان سنياً أ

قد دخل  جماعاتتلك الترأسوا 
، فما عدت إال ما رحم ربيوخدم األنظمة الفاجرة، 

  !تدري هل العلماء افسدوا األمراء أم األمراء أفسدوا العلماء؟
لنرجع في سياسة بناء المساجد إلى البناء الحقيقي كما كان عليه النبي 

أن يصل دار الهجرة، سس دولة إسالمية قبل 
باإليمان قبل مقارعة السنان، وزكى األنفس باألخالق الفاضلة 

�¬m :ؤمن بقوله تعالىون 

�¹�� �̧ �¶�� �µ� �´l  ]احلجرات[  
 يتعالى البعض، و أوًال وآخراً  بالكفر
قال أمير المؤمنين عمر بن  ..

 بغيرالعزة  ابتغينا فمتى ،باإلسالم

  @ @
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ky@ò�àèiëNN@ @

الظلم، أو نامت على الظلم، أو ب يا أيها الشعوب العربية التي تـََلوعتْ  
لن يعود لكم عز .. أو عملت بالظلمتخدرت بالظلم، 

كم، وتعملوا بسياسته االجتماعية اآلخرة ما لم ترجعوا إلى أخالق نبي
، وتتجاهلوا كل الخالفات التي بينكم العقدية والفكرية، ..واالقتصادية والحربية

سواء كان سنياً أ ؛مسلمأي في قتل  يزُ م نا ال يُ و دُ عَ 
  ..إخوانياً  

ترأسوا  نمن أهل العلم الذي اً كثير لألسف فإن  و  
وخدم األنظمة الفاجرة، السياسة،  لوثةأغلبهم 

تدري هل العلماء افسدوا األمراء أم األمراء أفسدوا العلماء؟
لنرجع في سياسة بناء المساجد إلى البناء الحقيقي كما كان عليه النبي 

سس دولة إسالمية قبل أصلى اهللا عليه وعلى وسلم، فقد 
باإليمان قبل مقارعة السنان، وزكى األنفس باألخالق الفاضلة  القلوبَ  رَ م وعَ 

  .قبل تكوين الدولة الفاضلة

 ،ة المسلميندَ حْ وَ دعي اإلسالم وَ نكيف 

²��±� �°�� �̄ �®³� ��¹� � �̧ �¶�� �µ� �´
بالكفر صمهيأو يرفض الطرف اآلخر  الكثير منا

..نفسه أفضل الجميعرى ي، و هعلى اآلخر بفكر 
باإلسالم اهللا انَ ز أعَ  قوم نحن: رضي اهللا عنه الخطاب
  .اهللا أذلنا اإلسالم
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تخدرت بالظلم، 
اآلخرة ما لم ترجعوا إلى أخالق نبي

واالقتصادية والحربية
دُ عَ فَـ 
 وأ

أغلبهم 
تدري هل العلماء افسدوا األمراء أم األمراء أفسدوا العلماء؟

صلى اهللا عليه وعلى وسلم، فقد 
وعَ 

قبل تكوين الدولة الفاضلة

²��±� �°�� �̄ �®
الكثير مناو 

على اآلخر بفكر 
الخطاب
اإلسالم
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لنا ا عمِ م ا لَ أعزنفبنا ما قاله عمر رضي اهللا عنه 

، ونحن لما تركنا ديننا ذلت همتُ ارَ 
، ، هم تركوا الباطل وهو دينهم ومشوا في درب العقل فسموْ 

علمية اإلسالمية وانفتاحهم على العلم عرفهم على اإلسالم، ألنه لوال األصول ال

فال أخذنا  ،نالْ لَ فذَ  الحق ومشينا وراء الباطل،

g� � f�k� j� i� h�lm�

|��{��z��y��x��w��v�����u��t}��

ا لتعلق الروح بالتصور األول للمسجد النبوي والحجرات 
لهذا المسجد العظيم ولما كان 

  .بجانبه من حجرات ألزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم
 صورتتي ال والصور ما رأيته من بعض األفالم

ا وما حوله من الحجرات تصويرً صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
من حيث األبعاد والمواصفات، 
فأحببت تصحيح تلك المفاهيم رجاء من اهللا تعالى أن يجعل به النفع ويستنير 

  @ @
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بنا ما قاله عمر رضي اهللا عنه  تعالى وقد فعل اهللا
  .تركت دينها يومباإلسالم وأذل أمتنا 

ñ�‚c@òàÜØië@Z@ @

ارَ حضَ  تْ ز الغرب لما تركوا دينهم عَ إن 
، هم تركوا الباطل وهو دينهم ومشوا في درب العقل فسموْ حضارتنا

وانفتاحهم على العلم عرفهم على اإلسالم، ألنه لوال األصول ال
  ..التي نهضت بهم لما نهضوا

  ..والمهم
الحق ومشينا وراء الباطل،وهو ونحن تركنا ديننا  

�mg :قال اهللا تعالى ..بديننا وال بمبادئ حضارتهم � f

r��q��p��o��ns��|��{��z��y��x��w��v�����u��t

��£��¢���¡������~l ]احلج.[  
�cszjÛa@a‰ç@òibn×@lbjZ@ @

ا لتعلق الروح بالتصور األول للمسجد النبوي والحجرات مَ ونظرًا لِ 
لهذا المسجد العظيم ولما كان  تاريخي  الشريفة أحببت أن أشارك بوصفٍ 

بجانبه من حجرات ألزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم
ما رأيته من بعض األفالم أيضاً  ومما دفعني إلى ذلك

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مسجد النبي 
من حيث األبعاد والمواصفات، قد خالف الروايات الحديثية والتاريخية، 

فأحببت تصحيح تلك المفاهيم رجاء من اهللا تعالى أن يجعل به النفع ويستنير 
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  .للمسجد النبوي الشريف

أقوم بوصف المسجد النبوي والحجرات الشريفة مع بيان مقاييسها 
، دون التعرض لألدلة إال قليًال منها، وذلك باالعتماد على المصادر التي 
ذكرت مواصفات المسجد النبوي والحجرات الشريفة، وسأذكر هذه المصادر 
هذا الوصف بعض المطالب حول فضل المسجد 

  
@�a@óÜ–@�äÛa@‡v�ß@æbØß@‡í‡¥@À@¶bÈm@�a@Ž‹žß;c

@‡à«@bã‡î�@‡v�ß@À@ñý–@µÈ

òÐí‹“Ûa@òšë‹Ûa@À@ñý—Ûa@Ý›ÏN@ @

éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@éßý�ë@�a@paìÜ–@�äÛa@ñŠbíŒN@ @

@�a@óÜ–@�äÛa@êbäi@ð‰Ûa@æbØ¾a@µi@Õí‹ÐnÛa@òîàçc
pbÈ�ìm@åß@‡v�¾a@åß@‡íŒ@bN@ @

@âbÈÛa@óny@ðìjäÛa@‡v�¾a@õbäjÛ@ï²ŠbnÛa@Ñ–ìÛa

@‡Èi@Ñí‹“Ûa@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@¶ëþa@òÈ�ìnÛa@�bÈß

@åi@‹àÇ@åßŒ@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òîãbrÛa@òÈ�ìnÛa@�bÈß

@åi@æbàrÇ@åßŒ@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òrÛbrÛa@òÈ�ìnÛa@�bÈß

  @ @

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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 به من يهتم بإخراج األفالم حول الت للمسجد النبوي الشريف األول رصو
szjÛa@wèäßZ@ @

أقوم بوصف المسجد النبوي والحجرات الشريفة مع بيان مقاييسها  
، دون التعرض لألدلة إال قليًال منها، وذلك باالعتماد على المصادر التي بالمتر

ذكرت مواصفات المسجد النبوي والحجرات الشريفة، وسأذكر هذه المصادر 
هذا الوصف بعض المطالب حول فضل المسجد في نهاية البحث، وقدمت ل

  .النبوي، كما سيأتي في خطة البحث
szjÛa@òİ‚@ @

  :وقد قسمت البحث إلى المطالب التالية
Þëþa@kÜİ¾a@Z@�a@óÜ–@�äÛa@‡v�ß@æbØß@‡í‡¥@À@¶bÈm@�a@Ž‹žß;c

áÜ�ë@éîÜÇN@ @

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZðìjäÛa@‡v�¾a@òÜî›ÏN@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZiŠc@òí†dm@Ý›Ï@‡à«@bã‡î�@‡v�ß@À@ñý–@µÈ
éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@éßý�ë@�a@paìÜ–N@ @

Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZòÐí‹“Ûa@òšë‹Ûa@À@ñý—Ûa@Ý›Ï

÷ßb©a@kÜİ¾a@ZéÛe@óÜÇë@éîÜÇ@éßý�ë@�a@paìÜ–@�äÛa@ñŠbíŒ

‘†b�Ûa@kÜİ¾a@Z@�a@óÜ–@�äÛa@êbäi@ð‰Ûa@æbØ¾a@µi@Õí‹ÐnÛa@òîàçc
ß@µië@áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇpbÈ�ìm@åß@‡v�¾a@åß@‡íŒ@b

Éib�Ûa@kÜİ¾a@@Z@âbÈÛa@óny@ðìjäÛa@‡v�¾a@õbäjÛ@ï²ŠbnÛa@Ñ–ìÛa
ñ‹v�a@åß@Éib�ÛaN@ @

åßbrÛa@kÜİ¾a@Z@‡Èi@Ñí‹“Ûa@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@¶ëþa@òÈ�ìnÛa@�bÈß
@�î‚@ñë�ËW�çN@ @

É�bnÛa@kÜİ¾aZ@åi@‹àÇ@åßŒ@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òîãbrÛa@òÈ�ìnÛa@�bÈß
�a@ïšŠ@lbİ©a@òä�@éäÇ@QW@ñ‹vèÜÛ@N@ @

‹’bÈÛa@kÜİ¾a@Z@åi@æbàrÇ@åßŒ@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òrÛbrÛa@òÈ�ìnÛa@�bÈß

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

 به من يهتم بإخراج األفالم حول الت

بالمتر
ذكرت مواصفات المسجد النبوي والحجرات الشريفة، وسأذكر هذه المصادر 

في نهاية البحث، وقدمت ل
النبوي، كما سيأتي في خطة البحث

áÜ�ë@éîÜÇ

éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@éßý�ë@�a@paìÜ–

ß@µië@áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ

ñ‹v�a@åß@Éib�Ûa

@�î‚@ñë�Ë

�a@ïšŠ@lbİ©a
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@�a@óÜ–@�äÛa@xaëŒc@pìîjÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

m@�a@æaìšŠ@òibz—Ûa@pìîi@‹è’c@‡Èi@áèîÜÇ@¶bÈ
 

إن وحدة الطول التي ورد ذكرها في هذا البحث هي الذراع، وهذه 
بأقل من خمسين سنتيمترًا وآخرون قدروها بأكثر من 

كثر بأ، فمن ترجح له التقدير سنتيمتراً 
  .فعليه أن يزيد مقدار المقاسات التي ذكرتها في البحث لكل ذراع

هذا ومصادر هذه المقاسات ذكرتها جملة واحدة في آخر البحث، ولو 
 ذكرتها في أماكنها مع أدلتها الحتاجت مجلدًا، فالقصد هو االختصار واهللا

: ره للتأكيدقد ذكرته لي في كتاب لي سبق نشره وأعيد نش
  :حول صيغة الصالة على النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

إن العرف الذي درج عليه أكثر المؤلفين هو ذكر الصالة على النبي صلى 
اهللا عليه وسلم دون ذكر الصالة على اآلل، فأحببت ذكر الصالة على اآلل لوصية 

سواء كان تفسير مفهوم اآلل اهللا تعالى ووصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بهم، 
حسب المعنى الخاص وهم قرابة النبي صلى اهللا عليه وسلم، أو حسب المفهوم 
العام، وهو أن آل بيته كل تقي، فاجعل النية أخي الكريم تشمل األمرين، فهو أبلغ 

  @ @
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@òä�@éäÇ@�a@ïšŠ@@æbÐÇRY@ñ‹vèÜÛ@N@ @

‹“Ç@ð†b¨a@kÜİ¾a@Z@�a@óÜ–@�äÛa@xaëŒc@pìîjÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a
áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇN@ @

‹“Ç@ïãbrÛa@kÜİ¾a@@Zm@�a@æaìšŠ@òibz—Ûa@pìîi@‹è’c
éäÇ@�a@ïšŠ@æbÐÇ@åia@æbàrÇ@bã‡î�@òÈ�ìmN 

âbç@ÅzÜß@ @

إن وحدة الطول التي ورد ذكرها في هذا البحث هي الذراع، وهذه 
بأقل من خمسين سنتيمترًا وآخرون قدروها بأكثر من  الوحدة بعضهم قدرها

سنتيمتراً ٥٠بـ  ذلك، وقد قدرتها في هذا البحث
فعليه أن يزيد مقدار المقاسات التي ذكرتها في البحث لكل ذراع من ذلك

هذا ومصادر هذه المقاسات ذكرتها جملة واحدة في آخر البحث، ولو 
ذكرتها في أماكنها مع أدلتها الحتاجت مجلدًا، فالقصد هو االختصار واهللا

  الموفق 
éîjämZ  قد ذكرته لي في كتاب لي سبق نشره وأعيد نشو

حول صيغة الصالة على النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

إن العرف الذي درج عليه أكثر المؤلفين هو ذكر الصالة على النبي صلى 
اهللا عليه وسلم دون ذكر الصالة على اآلل، فأحببت ذكر الصالة على اآلل لوصية 

اهللا تعالى ووصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بهم، 
حسب المعنى الخاص وهم قرابة النبي صلى اهللا عليه وسلم، أو حسب المفهوم 
العام، وهو أن آل بيته كل تقي، فاجعل النية أخي الكريم تشمل األمرين، فهو أبلغ 

  .في األجر واهللا أعلم
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وحتى نخالف بعض الشيعة الذين أكثر من أساء إلى بيت النبي صلى اهللا 
قبل اآلل، فهذه تتوافق مع أكثر روايات البخاري 
عند ذكره لصيغة الصالة على آل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومن الناحية 

كأنك أضفت "  على"البالغية أعلى مستوى من لو كانت بدونها، فمع حرف 
، ومع وجودها تصير الصالة عليهم على الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .الصالة عليهم مبتدأة، وكأنك أفردتهم بالصالة عليهم

وأخيرًا إن األولى واألليق عند ذكر الصالة على النبي صلى اهللا عليه وعلى 
؛ ليقف قلب  آله وسلم أن تكون مكتوبة بالمد دون وضع الرمز، أي هكذا 

ى النبي صلى اهللا عليه القارئ عندها، ويرددها بلسانه، حتى يأخذ أجر الصالة عل
  

  

  @ @
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وحتى نخالف بعض الشيعة الذين أكثر من أساء إلى بيت النبي صلى اهللا 
قبل اآلل، فهذه تتوافق مع أكثر روايات البخاري " على"ليه وسلم أضفت حرف 

عند ذكره لصيغة الصالة على آل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومن الناحية 
البالغية أعلى مستوى من لو كانت بدونها، فمع حرف 

الصالة عليهم على الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم
الصالة عليهم مبتدأة، وكأنك أفردتهم بالصالة عليهم

وأخيرًا إن األولى واألليق عند ذكر الصالة على النبي صلى اهللا عليه وعلى 
آله وسلم أن تكون مكتوبة بالمد دون وضع الرمز، أي هكذا 

القارئ عندها، ويرددها بلسانه، حتى يأخذ أجر الصالة عل
  .  وسلم، ويستفيد من بركاتها وأنوارها، وتجلياتها

  

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

ليه وسلم أضفت حرف ع
عند ذكره لصيغة الصالة على آل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومن الناحية 

البالغية أعلى مستوى من لو كانت بدونها، فمع حرف 
الصالة عليهم على الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم

الصالة عليهم مبتدأة، وكأنك أفردتهم بالصالة عليهم

آله وسلم أن تكون مكتوبة بالمد دون وضع الرمز، أي هكذا 
القارئ عندها، ويرددها بلسانه، حتى يأخذ أجر الصالة عل

وسلم، ويستفيد من بركاتها وأنوارها، وتجلياتها
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  املطلب األول
  اهللا تعاىل يف حتديد مكان مسجد النبي

  سلمعلى آله و
فحينما بدأت رحلة عمارة المسجد النبوي 
للبشر في تحديد مكانه، بل هو أمر 

عند أول وصوله صلى اهللا رباني، تأسس أول مركز للقيادة في دولة اإلسالم، 
أمر اهللا تعالى تلك القصواء التي  حيث 

وقد ترك خطام الناقة  وسلم، وعلى آله
، رغم محاولة قبائل  اختاره اهللا تعالى

  .سلمعلى آله و م رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ِفي  ِبُقَباءصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

 ،ثَاِء َويـَْوَم اْألَْرِبَعاِء َويـَْوَم اْلَخِميسِ 
فََأْدرََكْت َرُسوَل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه 

َفَصّالَها ِفي اْلَمْسِجِد اّلِذي  ،ِفي بَِني َساِلِم ْبِن َعْوفٍ 
 َأّولُ ، َفَكاَنْت ]ويسمى مسجد الجمعة اليوم

فَأَتَاُه ِعْتَباُن ْبُن َماِلٍك، َوَعّباُس ْبُن ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ِفي رَِجاٍل ِمْن بَِني َساِلِم 
  .َأِقْم ِعْنَدنَا ِفي اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َواْلَمنَـَعةِ 

فَاْنطََلَقْت َحّتى إَذا َخّلوا َسِبيَلَها، فَِإنـَّها َمْأُمورٌَة، لَِناقَِتِه َفَخّلْوا َسِبيَلَها، 
 يِفي رَِجاٍل ِمْن بـَنَ  و،َوازََنْت َداَر بَِني بـََياَضَة، تـََلّقاُه زِيَاُد ْبُن لَِبَيٍد، َوفـَْرَوُة ْبُن َعْمرٍ 

  @ @
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املطلب األول
 أَ 

ْ
 م

ُ
اهللا تعاىل يف حتديد مكان مسجد النبي ر

على آله وصلى اهللا عليه و 
فحينما بدأت رحلة عمارة المسجد النبوي !! هللا تعالى في خلقه شؤون

للبشر في تحديد مكانه، بل هو أمر  بداللة الناقة على مكانه، حيث ال قرار
رباني، تأسس أول مركز للقيادة في دولة اإلسالم، 

حيث عليه وعلى آله وسلم المدينة المنورة، 
وعلى آله كانت تحمل رسول اهللا صلى اهللا عليه

اختاره اهللا تعالى إلى مكانٍ  يث شاءتمرخًى، تسير ح
م رسول اهللا صلى اهللا عليه و األنصار أن ينزل بينه

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َأقَاَم َرُسوُل الّلِه : يرقال أهل الس
نَـْيِن َويـَْوَم الّثَال بَِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف يـَْوَم اإل ثَاِء َويـَْوَم اْألَْرِبَعاِء َويـَْوَم اْلَخِميسِ ثـْ

فََأْدرََكْت َرُسوَل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه ، يـَْوَم اْلُجُمَعةِ  خرجثُّم  ،َوَأّسَس َمْسِجَدهُ 
ِفي بَِني َساِلِم ْبِن َعْوفٍ  َسّلَم اْلُجُمَعةُ على آله و وَ 

ويسمى مسجد الجمعة اليوم[ َواِدي رَانُونَاءَ  ؛ِن اْلَواِديِفي َبطْ 
  .ُجُمَعٍة َصّالَها بِاْلَمِديَنةِ 

فَأَتَاُه ِعْتَباُن ْبُن َماِلٍك، َوَعّباُس ْبُن ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ِفي رَِجاٍل ِمْن بَِني َساِلِم 
َأِقْم ِعْنَدنَا ِفي اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َواْلَمنَـَعةِ  !يَا َرُسوَل الّلهِ : فـََقاُلواْبِن َعْوٍف 

َخّلوا َسِبيَلَها، فَِإنـَّها َمْأُمورٌَة، لَِناقَِتِه َفَخّلْوا َسِبيَلَها،  :قَالَ  
َوازََنْت َداَر بَِني بـََياَضَة، تـََلّقاُه زِيَاُد ْبُن لَِبَيٍد، َوفـَْرَوُة ْبُن َعْمرٍ 
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  .، إَلى اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َواْلَمنَـَعةِ 
  .َخّلوا َسِبيَلَها، فَِإنـَّها َمْأُمورٌَة، َفَخّلْوا َسِبيَلَها
اْعتَـَرَضُه َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، فَاْنطََلَقْت َحّتى إَذا َمّرْت ِبَداِر بَِني َساِعَدَة 
َنا  !يَا َرُسوَل الّلهِ : َواْلُمْنِذُر ْبُن َعْمٍرو، ِفي رَِجاٍل ِمْن بَِني َساِعَدَة فـََقاُلوا َهُلّم إلَيـْ

فَاْنطََلَقْت َحّتى إَذا  ،، فَِإنـَّها َمْأُمورٌَة، َفَخّلْوا َسِبيَلَها
 ، َوَخارَِجُة ْبُن زَْيدٍ تَـَرَضُه َسْعُد ْبُن الّربِيعِ 

يَا َرُسوَل : ِرِث ْبِن اْلَخْزرَِج فـََقاُلوا
َخّلوا َسِبيَلَها، فَِإنـَّها َمْأُمورٌَة،  :قَالَ 

فقد  [فَاْنطََلَقْت َحّتى إَذا َمّرْت ِبَداِر بَِني َعِدّي ْبِن الّنّجاِر َوُهْم َأْخَوالُُه 
اْعتَـَرَضُه َسِليُط ْبُن قـَْيٍس ،  ]منهم

، إَلى َهُلّم إَلى َأْخَواِلك !هِ يَا َرُسوَل اللّ 
، َسِبيَلَها ، فَِإنـَّها َمْأُمورٌَة، َفَخّلْوا

، بـَرََكْت َعَلى بَاِب َمْسِجِدِه الّنّجارِ 
] أي المسجد[َوُهَو  ]عند الحجرة الشريفة

َوُهَما ِفي الّنّجاِر  ِلُغَالَمْيِن يَِتيَمْيِن ِمْن بَِني
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

َر بَِعيٍد َوَرُسوُل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه وَ  على َفَساَرْت َغيـْ
ثُّم اْلتَـَفَتْت إَلى َخْلِفَها فـََرَجَعْت إَلى 
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َنا !َرُسوَل الّلهِ  يَا: بـََياَضَة فـََقاُلوا ، إَلى اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َواْلَمنَـَعةِ َهُلّم إلَيـْ
َخّلوا َسِبيَلَها، فَِإنـَّها َمْأُمورٌَة، َفَخّلْوا َسِبيَلَها :قَالَ  
فَاْنطََلَقْت َحّتى إَذا َمّرْت ِبَداِر بَِني َساِعَدَة  

َواْلُمْنِذُر ْبُن َعْمٍرو، ِفي رَِجاٍل ِمْن بَِني َساِعَدَة فـََقاُلوا
  .إَلى اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َواْلَمنَـَعةِ 

، فَِإنـَّها َمْأُمورٌَة، َفَخّلْوا َسِبيَلَهاَخّلوا َسِبيَلَها :قَالَ  
تَـَرَضُه َسْعُد ْبُن الّربِيعِ ، اعْ ِني اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزرَجِ َوازََنْت َداَر بَ 

ِرِث ْبِن اْلَخْزرَِج فـََقاُلوا، ِفي رَِجاٍل ِمْن بَِني اْلَحاَوَعْبُد الّلِه ْبُن َرَواَحةَ 
َنا إَلى اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َواْلمَ  َهُلمّ  !الّلهِ  قَالَ  ،نَـَعةِ إلَيـْ

  .َفَخّلْوا َسِبيَلَها
فَاْنطََلَقْت َحّتى إَذا َمّرْت ِبَداِر بَِني َعِدّي ْبِن الّنّجاِر َوُهْم َأْخَوالُُه  
منهم ُت َعْمٍروُمطِّلِب َسْلَمى بِنْ ُأّم َعْبِد الْ  كانت

يَا َرُسوَل اللّ : فـََقاُلوا ..َوأَبُو َسِليٍط َأِسيَرُة ْبُن أَِبي َخارَِجةَ 
، فَِإنـَّها َمْأُمورٌَة، َفَخّلْواَخّلوا َسِبيَلَها :قَالَ  ،اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َواْلَمنَـَعةِ 

الّنّجارِ َحّتى إَذا أََتْت َداَر بَِني َماِلِك ْبِن  فَاْنطََلَقتْ 
عند الحجرة الشريفة[ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

ِلُغَالَمْيِن يَِتيَمْيِن ِمْن بَِني ]مكان تيبيس التمر[ يـَْوَمِئٍذ ِمْرَبدٌ 
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم َوَرُسوُل الّلِه - فـََلّما بـَرََكْت  ،ِن َعْفَراءَ ب ِحْجِر ُمَعاذِ 

َها َر بَِعيٍد َوَرُسوُل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه وَ  ،َوثـََبتَ  ،َلْم يـَْنِزلْ  -َعَليـْ َفَساَرْت َغيـْ
ثُّم اْلتَـَفَتْت إَلى َخْلِفَها فـََرَجَعْت إَلى  ،ا َال يـُْثِنيَها ِبهِ َسّلَم َواِضٌع َلَها زَِماَمهَ آله و 
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بـََياَضَة فـََقاُلوا

َواْلُمْنِذُر ْبُن َعْمٍرو، ِفي رَِجاٍل ِمْن بَِني َساِعَدَة فـََقاُلوا
إَلى اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َواْلَمنَـَعةِ 

َوازََنْت َداَر بَ 
َوَعْبُد الّلِه ْبُن َرَواَحةَ 

الّلهِ 
َفَخّلْوا َسِبيَلَها

كانت
َوأَبُو َسِليٍط َأِسيَرُة ْبُن أَِبي َخارَِجةَ 

اْلَعَدِد َواْلُعّدِة َواْلَمنَـَعةِ 
فَاْنطََلَقتْ 

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
يـَْوَمِئٍذ ِمْرَبدٌ 
ِحْجِر ُمَعاذِ 

َها َعَليـْ
آله و 
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أي خرج [ َوَرَزَمتْ  ]أي تحركت[
َها ]باطن العنق[ َوَوَضَعْت ِجَرانـََها ، فـَنَـَزَل َعنـْ

َخاِلُد ْبُن زَْيٍد رَْحَلُه  ؛فَاْحَتَمَل َأبُو أَيّوبَ 
وكان بيته قريباً [ ،َونـََزَل َعَلْيِه َرُسوُل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلمَ 

  ِد ِلَمْن ُهَو؟اْلِمْربَ  َوَسَأَل َعنِ 
ُه ذْ فَاّتخِ  ،يَِتيَماِن ِلي، َوَسُأْرِضيِهَما ِمْنهُ 

٢٦°٢٤.  
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رَِكَها َأّوَل َمّرةٍ  [ ثُّم َتَحْلَحَلتْ  ،فـَبَـرََكْت ِفيهِ  ،َمبـْ
َوَوَضَعْت ِجَرانـََها ]لها صوت خفيف كحنين الصوت

فَاْحَتَمَل َأبُو أَيّوبَ  ،ِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلمَ َرُسوُل اللّ 
َونـََزَل َعَلْيِه َرُسوُل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلمَ  ،فـََوَضَعُه ِفي بـَْيِتهِ 

َوَسَأَل َعنِ  ]من الحجرة الشريفة في شرقي المسجد
يَِتيَماِن ِلي، َوَسُأْرِضيِهَما ِمْنهُ : ُن َعْفَراءَ ب َل َلُه ُمَعاذُ فـََقا 
  .)١(َمْسِجًدا

  .)٢(مسجد قباءصورة ل

                                                           

  .٢/٣٣٤الروض األنف ) ١(

"١.٩٦'٣٧°٣٩"٢٠.٥٧'٢٦°٢٤إحداثيات مسجد قباء  )٢(
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 ٢٦°٢٤  
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  .)١(مسجد الجمعة

  
  
  
  
  
  

                                                           

"٥٤.٩٢'٣٦°٣٩ "٤٤.١٣'٢٦°٢٤إحداثيات مسجد اجلمعة  )
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)١(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

  املطلب الثاني
  فضيلة املسجد النبوي

ن النبي بداية تستحب الزيارة إلى كل مكان في المدينة المنورة ثبت ع
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه قصده بالزيارة، أو صلى فيه، أو ندب الناس 

ستحب أن يزور المشاهد التي يُ ((
، يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر عليه منها

يتوضأ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
  .)١())وهي سبع آبار فيتوضأ منها ويشرب

يعدها العاد  ن أنوأما فضيلة زيارة المسجد النبوي والصالة فيه فأكثر م
أو يحصيها اإلحصاء، ومنها مضاعفة الحسنات ونزول الرحمات؛ إكرامًا لسيد 

 َسَلَمةَ  أبي عنوات، لما رواه الشيخان 
 أبي َأْصَحابِ  من وكان اْلُجَهِنيينَ  
صلى اهللا عليه  اللهِ  رسول َمْسِجدِ  

 اْلَمْسِجدَ  إال ،اْلَمَساِجدِ  من ِسَواهُ 
 َوِإن  اْألَنِْبَياءِ  آِخرُ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

 َنُشك  عن ليقو  كان ُهَريـَْرةَ  أَبَا َأن 
 أَبَا َنْسَتْثِبتَ  َأنْ  ذلك َفَمنَـَعَناصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
 َال  َأنْ  َوَتَالَوْمَنا ذلك َتَذاَكْرنَا ُهَريـَْرةَ 
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املطلب الثاني
فضيلة املسجد النبوي

بداية تستحب الزيارة إلى كل مكان في المدينة المنورة ثبت ع
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه قصده بالزيارة، أو صلى فيه، أو ندب الناس 

(( :إلى زيارته، قال النووي رحمه اهللا تعالى
يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر عليه منها ،ابالمدينة وهي ثالثون موضعً 

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  وكذلك يأتي اآلبار التي كان رسول اهللا
وهي سبع آبار فيتوضأ منها ويشرب ،منها أو يغتسل

وأما فضيلة زيارة المسجد النبوي والصالة فيه فأكثر م
أو يحصيها اإلحصاء، ومنها مضاعفة الحسنات ونزول الرحمات؛ إكرامًا لسيد 

وات، لما رواه الشيخان البريات سيدنا محمد عليه أفضل الصل
 مولى اْألََغر  اللهِ  عبد َوأَِبي الرحمن عبد بن

 في َصَالةٌ  :يقول ُهَريـَْرةَ  أَبَا َسِمَعا أَنـُهَما ُهَريـَْرةَ 
ِسَواهُ  ِفيَما َصَالةٍ  فِ أَلْ  من َأْفَضلُ وعلى آله وسلم 

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  اللهِ  َرُسولَ  فإن ،اْلَحَرامَ 
  .اْلَمَساِجدِ  آِخرُ  َمْسِجَدهُ 
َنُشك  لم :اللهِ  عبد وأبو َسَلَمةَ  أبو قال 
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم   اللهِ  رسول حديث
ُهَريـَْرةَ  أبو توفى إذا حتى ،الحديث ذلك عن ُهَريـَْرةَ 

                                                           

 .٨/٢٥٩اموع ) ١(
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 عليه اهللا صلى  لهِ ال رسول إلى

 ذلك َفذََكْرنَا قَاِرظٍ  بن إبراهيم بن
َرةَ   بن اللهِ  عبد لنا فقال ،عنه ُهَريـْ

 عليه اهللا صلى اللهِ  رسول قال
  .)١(اْلَمَساِجدِ 

َدل هذا الحديث على استحباب قصد مسجد سيدنا محمد صلى اهللا 
عليه وآله وسلم بالزيارة والصالة فيه، والزيارة والصالة في المسجد الحرام 
ضل فيما سواه من المساجد، ثم يليه في الفضل مسجد النبي صلوات اهللا 

 عبد ِبي َمر  :قال الرحمن عبد 
 في َيْذُكرُ  أَبَاكَ  َسِمْعتَ  َكْيفَ  له

 سلمعلى آله و و  عليه اهللا صلى
 سَ  الذي اْلَمْسِجَدْينِ  َأيعلى ُأس 

 َمْسِجدُُكمْ  هو :قال ثُم  ،اْألَْرضَ 
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إلى ُيْسِنَدهُ  حتى ذلك في ُهَريـَْرةَ  أَبَا َكلْمَنا َنُكونَ 
  .منه َسِمَعهُ  كان إن ،وسلم

َنا  بن اللهِ  عبد َجاَلَسَنا ذلك على َنْحنُ  فـَبَـيـْ
َرةَ  أبي َنص  من فيه فـَرْطَنا َوالِذي الحديث ُهَريـْ
قال :يقول ُهَريـَْرةَ  أَبَا سمعت أَني َأْشَهدُ  :إبراهيم
اْلَمَساِجدِ  آِخرُ  َمْسِجِدي َوِإن  اْألَنِْبَياءِ  آِخرُ  فَِإني :وسلم

َدل هذا الحديث على استحباب قصد مسجد سيدنا محمد صلى اهللا 
عليه وآله وسلم بالزيارة والصالة فيه، والزيارة والصالة في المسجد الحرام 
ضل فيما سواه من المساجد، ثم يليه في الفضل مسجد النبي صلوات اهللا 

  .وسالمه عليه
 بن َسَلَمةَ  يأَبعن  رحمه اهللا وروى مسلم

له :قلت :قال ،اْلُخْدِري  َسِعيدٍ  أبي بن الرحمن
  ؟التـْقَوى على ُأسسَ  الذي اْلَمْسِجدِ 

صلى اللهِ  رسول على َدَخْلتُ  :أبي قال :قال 
َأي  !اللهِ  َرُسولَ  يا :فقلت ،ِنَسائِهِ  بـَْعضِ  بـَْيتِ  في

  ؟التـْقَوى
اْألَْرضَ  ِبهِ  َفَضَربَ  ،َحْصَباءَ  من َكفا فََأَخذَ  :قال 

  .اْلَمِديَنةِ  ِلَمْسِجدِ  ؛هذا

                                                           

  ).١٣٩٤(، ومسلم واللفظ له رقم )١١٣٣(البخاري رقم  )
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َنُكونَ 
وسلم

الحديث
إبراهيم
وسلم

عليه وآله وسلم بالزيارة والصالة فيه، والزيارة والصالة في المسجد الحرام 
ضل فيما سواه من المساجد، ثم يليه في الفضل مسجد النبي صلوات اهللا أف

وسالمه عليه

الرحمن
اْلَمْسِجدِ 

في
التـْقَوى

هذا

                  

)١(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

  .)١(َيْذُكُرهُ  َهَكَذا
  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم هذا المسجد من نواحٍ 

؛ ومنها ما ذكره من تفضيل الصالة فيه على سائر المساجد إال المسجد 

ومنها ما حواه من الروضة الشريفة، والسواري فيها، والمنبر، والمحراب، 
والقبر الشريف بجانبه ثم صار بداخله، فاكتسب المسجد به صلى اهللا عليه 
وعلى آله وسلم تعظيمًا على تعظيم، وقد أجمع العلماء على أن التربة التي 
ى آله وسلم هي أعظم من الكعبة  

: وإذا كان تابوت بني إسرائيل آية لهم وهو الوارد في قوله تعالى

�� �̧ �¶� � �µ� � �́ �³� �²� �±� �°� � �̄ �®
��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹
ÎÍ��Ì� �Ë� �Ê��É� �È� �Ç� �Æl  ]قد ]البقرة ،

أشياء لموسى عليه السالم كعصاه 
  ..أصبحوا يستنصرون به على عدوهم، ويلتمسون به البركة

فكيف بهذا المسجد وقد حوى الجسد الطاهر صلوات اهللا وسالمه عليه 
  

سبحانك ربي ما أعظم خلقك في هذا الحبيب محمد صلى اهللا 

  @ @
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َهَكَذا أَبَاكَ  سمعت أَني َأْشَهدُ  :فقلت :قال 
 مَ وقد عظ  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم هذا المسجد من نواحٍ  النبي

؛ ومنها ما ذكره من تفضيل الصالة فيه على سائر المساجد إال المسجد كثيرةٍ 
  .كما سبق  حرامال

ومنها ما حواه من الروضة الشريفة، والسواري فيها، والمنبر، والمحراب، 
والقبر الشريف بجانبه ثم صار بداخله، فاكتسب المسجد به صلى اهللا عليه 
وعلى آله وسلم تعظيمًا على تعظيم، وقد أجمع العلماء على أن التربة التي 

ى آله وسلم هي أعظم من الكعبة  محمد صلى اهللا عليه وعل النبيَضمت جسد 
  .كما سيأتي
وإذا كان تابوت بني إسرائيل آية لهم وهو الوارد في قوله تعالى :قلت

� m�� �̧ �¶� � �µ� � �́ �³� �²� �±� �°� � �̄ �®
��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹

ÄÅ� � �ÎÍ��Ì� �Ë� �Ê��É� �È� �Ç� �Æ
أشياء لموسى عليه السالم كعصاه  جعل اهللا فيه السكينة والوقار لما فيه من

أصبحوا يستنصرون به على عدوهم، ويلتمسون به البركةفوثيابه، 
فكيف بهذا المسجد وقد حوى الجسد الطاهر صلوات اهللا وسالمه عليه 

  ! ؟والروضة ، وحوى المنبر الشريفوعلى آله
سبحانك ربي ما أعظم خلقك في هذا الحبيب محمد صلى اهللا : قل

                                                           

  .١٣٩٨صحيح مسلم رقم ) ١(
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وطهارة وصفاء ومودة  اً وعفاف اً ووقار 

  :وِمْن أحسن ما قيل من الشعر في هذا المقام

  َفطَاَب ِمْن ِطيِبِهن اْلَقاُع َواَألَكُم 

  ِفيِه اْلَعَفاُف َوِفيِه اْلُجوُد َواْلَكَرمُ 

  

  @ @

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

21 

   

ووقار  اً وحب وجالالً  ى آله وسلم، جماالً عليه وعل
  .. اً وإخالص

وِمْن أحسن ما قيل من الشعر في هذا المقام
َر َمْن ُدِفَنْت بِاْلَقاِع َأْعظُُمُه     يَا َخيـْ

َفطَاَب ِمْن ِطيِبِهن اْلَقاُع َواَألَكُم                
   ٍر أَْنَت َساِكُنُه نـَْفِسي اْلِفَداُء ِلَقبْ 
ِفيِه اْلَعَفاُف َوِفيِه اْلُجوُد َواْلَكَرمُ                  
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عليه وعل
وإخالص
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  املطلب الثالث
  فضل تأدية أربعني صالة يف مسجد سيدنا حممد 

  صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله
ومن األحاديث الدالة على جليل فضل أداء أربعين صالة ما رواه اإلمام 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس رضي اهللا عنه أنه قال
َمْن َصلى في مسجدي أربعيَن صالًة، ال يـَُفوتُه صالٌة ُكِتَبْت 

  .)٢())له بـََراَءٌة ِمَن الناِر، وَنَجاٌة ِمَن العذاِب، وبَِرئ ِمَن النفاقِ 
اصل بتأدية أربعين صالة في َدل هذا الحديث على الفضل العظيم الح

المسجد النبوي، وذلك لما فيه من الثواب الجزيل، والنجاة يوم المآب، 
  .فاق، فهذا مما ينبغي االهتمام به

 

  @ @
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املطلب الثالث
فضل تأدية أربعني صالة يف مسجد سيدنا حممد 

صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله
ومن األحاديث الدالة على جليل فضل أداء أربعين صالة ما رواه اإلمام 

عن أنس رضي اهللا عنه أنه قال )١(ثقات أحمد برجال
َمْن َصلى في مسجدي أربعيَن صالًة، ال يـَُفوتُه صالٌة ُكِتَبْت : ((عليه وآله وسلم

له بـََراَءٌة ِمَن الناِر، وَنَجاٌة ِمَن العذاِب، وبَِرئ ِمَن النفاقِ 
َدل هذا الحديث على الفضل العظيم الح

المسجد النبوي، وذلك لما فيه من الثواب الجزيل، والنجاة يوم المآب، 
فاق، فهذا مما ينبغي االهتمام بهوالبراءة من الن

                                                           

  .٣/٦٧٧كما يقول اهليثمي يف جممع الزوائد ) ١(
  .٣/١٥٥مسند اإلمام أمحد ) ٢(
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  رابع
  فضل الصالة يف الروضة الشريفة

والروضة الشريفة من أعظم بقع األرض؛ لما كان لها من الحظ األكبر من 
ولما كان وصالة أصحابه عليها، 

كما لها من الحظ األكبر في تدبير شؤون دولة اإلسالم والمسلمين عليها،  

    راطِ عَ  
ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي 

مابيَن بيتي : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .)٢())وِمْنَبري َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض الَجنِة، وِمْنَبِري على حوضي

أشار هذا الحديث إلى فضل العبادة ومنها الصالة في الروضة 
ففي الحديث بشارة  ؛)٣(من األسباب الموصلة إلى الجنة
  . يوم القيامة الشريف الشرب من حوضه

  .اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة ال نظمأ بعدها يا رب العالمين

شرح : انظر. فسري احلديث، وهو أن هذه البقعة بعينها تنقل إىل اجلنة
وعلى كال الوجهني فالصالة يف هذه البقعة يزيد فضلها على سائر احلرم واهللا 

  @ @
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رابعاملطلب ال
فضل الصالة يف الروضة الشريفة

والروضة الشريفة من أعظم بقع األرض؛ لما كان لها من الحظ األكبر من 
وصالة أصحابه عليها، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم نبي صالة ال

لها من الحظ األكبر في تدبير شؤون دولة اإلسالم والمسلمين عليها،  
  . )١(يقول الشاعر

  واجلسُ  حيثما السجايا كرامُ  قومٌ 
 آثارِهم على المكانُ  يبقى                   

ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي  يهافضل الروضة والصالة ف ودليل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: اهللا عنه أنه قال

وِمْنَبري َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض الَجنِة، وِمْنَبِري على حوضي
أشار هذا الحديث إلى فضل العبادة ومنها الصالة في الروضة فقد 

من األسباب الموصلة إلى الجنة الشريفة لكونها سبباً 
الشرب من حوضهبالجنة وب إلى أن زائر المكان مبشر

اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة ال نظمأ بعدها يا رب العالمين
  

                                                           

  .الشاعر هو أبو مدين التلمساين) 
  ).١٣٩١(، ومسلم رقم )١١٩٦(صحيح البخاري رقم ) 
فسري احلديث، وهو أن هذه البقعة بعينها تنقل إىل اجلنةهناك وجه آخر يف ت: ملحظ) 

وعلى كال الوجهني فالصالة يف هذه البقعة يزيد فضلها على سائر احلرم واهللا : ، قلت٩/١٦٣: مسلم
  .أعلم
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صالة ال
لها من الحظ األكبر في تدبير شؤون دولة اإلسالم والمسلمين عليها،  

يقول الشاعر

اهللا عنه أنه قال
وِمْنَبري َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض الَجنِة، وِمْنَبِري على حوضي

الشريفة لكونها سبباً 
إلى أن زائر المكان مبشر

                  

)١ (
)٢ (
)٣ (
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  @ @

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

24 
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  امس
  وعلى آلهوسالمه عليه 

من أجل  آله وعلى عليه وسالمه
القربات وأفضل الطاعات، لما في زيارته من حصول البركات والتجليات؛ وقد 
سلفًا عن خلف، فكان عملهم حجة في مشروعية 

الكية من الحنفية والم اتفق جمهور الفقهاء
على استحباب زيارة سيدنا محمد صلوات اهللا وسالمه 

صلى اهللا لما روي عنه السنن المؤكدة، و 
  ،َجاَءِني زَائًِرا ال تـُْعِمُلُه َحاَجٌة إال زِيَارَِتي

(.  
علم أن زيارة قبر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فإذا انصرف الحجاج ، سلم من أهم القربات وأنجح المساعي

٢٩٧.  
َمُة السْمُهوِدي ِيف  ]: َوِهَي ِمْن أَْعَظِم اْلُقرُبَاِت  قَاَل اْلَعال
ُوُجوُب  -َأْي اْلَمِديَنِة اْلُمنَـورَةِ - َوِمْن َخَصاِئِصَها 

َها َمْأُموٌر َِا َواِجَبٌة َأْي ، َوَحق َعَلى ُكل ُمْسِلٍم زِيَارَتـَُها فَالرْحَلُة إلَيـْ
  .٢/٧١ )بلغة السالك(

طُُرُق هذا : ((ىل بعد أن ذكر طرق احلديث
بن ُعَمَر أبو َعِلي بن السَكِن يف إيَراِدِه إياُه يف أَثـَْناِء 

 رضي اهللا عنه ُهَريـَْرةَ عن أيب  ..َوَأَصح ما َوَرَد يف ذلك ما َرَواُه َأْمحَُد وأبو َداُود
َوََِذا احلديث َصدَر  ،َمْرُفوًعا ما من َأَحٍد ُيَسلُم َعَلي إال َرد اللُه َعَلي ُروِحي حىت أَُرد عليه السَالمَ 

٣٢٩.  

  @ @
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امساملطلب اخل
وسالمه عليه  اهللازيارة النبي صلوات 

وسالمه اهللا صلوات محمد النبيأن زيارة  اعلم
القربات وأفضل الطاعات، لما في زيارته من حصول البركات والتجليات؛ وقد 

سلفًا عن خلف، فكان عملهم حجة في مشروعية تقرر هذا لدى المسلمين 
اتفق جمهور الفقهاءلذا و زيارته صلى اهللا عليه وسلم؛ 

على استحباب زيارة سيدنا محمد صلوات اهللا وسالمه  والشافعية والحنابلة
السنن المؤكدة، و  ل جَ وجعلوها من أَ ، )١(عليه وعلى آله

َجاَءِني زَائًِرا ال تـُْعِمُلُه َحاَجٌة إال زِيَارَِتي نْ مَ : ((أنه قال عليه وعلى آله وسلم 
 ا َعَلي٢())َأْن َأُكوَن له َشِفيًعا يوم اْلِقَياَمةِ  كان َحق(

علم أن زيارة قبر رسول اهللا صلى اهللا عليه ا: قال النووي رحمه اهللا تعالى 
سلم من أهم القربات وأنجح المساعيعلى آله و 

                                                           

٣/٢٩٧، املغين البن قدامة ٣/١٧٩فتح القدير البن اهلمام  )
َوِهَي ِمْن أَْعَظِم اْلُقرُبَاِت : [ قـَْولُُه ((: قال أمحد الصاوي رمحه اهللا تعاىل     

َوِمْن َخَصاِئِصَها : ِكَتاِبِه اْلُمَؤلُف ِيف زِيَارَِة الرُسوِل صلى اهللا عليه وسلم
َوَحق َعَلى ُكل ُمْسِلٍم زِيَارَتـَُها، طبَـرَاِين زِيَاَرَِا َكَما ِيف َحِديِث ال

( حاشية الصاوي)) ُمَتَأكَدٌة َعَلى اْلُمْسِلِم اْلُمْسَتِطيِع َلُه َسِبيال
ىل بعد أن ذكر طرق احلديث، قال ابن حجر رمحه اهللا تعا٢/٢٦٧تلخيص احلبري  )

بن ُعَمَر أبو َعِلي بن السَكِن يف إيَراِدِه إياُه يف أَثـَْناِء اَلِكْن َصحَحُه من حديث  ،احلديث ُكلَها َضِعيَفةٌ 
َوَأَصح ما َوَرَد يف ذلك ما َرَواُه َأْمحَُد وأبو َداُود ،..السَنِن الصَحاِح له

َمْرُفوًعا ما من َأَحٍد ُيَسلُم َعَلي إال َرد اللُه َعَلي ُروِحي حىت أَُرد عليه السَالمَ 
َهِقي اْلَبابَ  ٢/٣٢٩كشف اخلفاء ،  ٨/٢٥٧، وانظر اموع ))اْلبَـيـْ
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القربات وأفضل الطاعات، لما في زيارته من حصول البركات والتجليات؛ وقد 
تقرر هذا لدى المسلمين 

زيارته صلى اهللا عليه وسلم؛ 
والشافعية والحنابلة

عليه وعلى آله
عليه وعلى آله وسلم 

 ا َعَليكان َحق

على آله و و 

                  

)١(
     

)٢(
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أن يتوجهوا إلى المدينة  متأكداً  استحب لهم استحباباً 
 ،وشد الرحل إليه ،وينوي الزائر من الزيارة التقرب
صلى اهللا عليه وعلى وإذا توجه فليكثر من الصالة والتسليم عليه 

زاد من  ،عرف بهاها وما يُ مِ رَ فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحَ 
وسأل اهللا تعالى أن ينفعه بهذه  ،

، ويلبس أنظف ثيابه ،ستحب أن يغتسل قبل دخوله
وأنها أفضل األرض بعد مكة عند بعض 

صلى اهللا عليه به  فتْ رُ وأن الذي شَ 

ممتلئ القلب من  ،لتعظيمه وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعراً 
فليقل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

يسلم على النبي صلى اهللا عليه : 
ويقدم رجله ، ])٢(أبواب رحمتكاللهم افتح لي 

املدينة أفضل بقاع األرض سوى البقعة اليت دفن فيها سيدنا 
حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، فهي أفضل منهما، وحىت الكعبة، واختلفوا يف أي مسجديها أفضل، 
مسجد مكة أفضل من مسجد املدينة، وقال مالك رمحه اهللا مسجد املدينة أفضل، 
نذر الصالة يف مسجد مكة هل جتزئه الصالة يف مسجد املدينة؟ فقال 

ال يتعني : جتزئه، وأما احلنفية فقالوا: الشافعية واحلنابلة ال جتزئه الصالة إن صلى باملدينة، وقال املالكية
راجع بدائع الصنائع . غريه للصالة مكان يف النذر، فمن نذر أن يصلي يف مكان جاز له أن يصلي يف

  .٤/٤٩٥، ١٣/٦٤٠، املغين البن قدامة ٤٦٥
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استحب لهم استحباباً  ،والمعتمرون من مكة
وينوي الزائر من الزيارة التقرب ،ارته صلى اهللا عليه وسلملزي

وإذا توجه فليكثر من الصالة والتسليم عليه ، والصالة فيه
  .في طريقهآله وسلم 

فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحَ  
،هللا عليه وسلمالصالة والتسليم عليه صلى ا

ستحب أن يغتسل قبل دخولهويُ  ،الزيارة وأن يقبلها منه
وأنها أفضل األرض بعد مكة عند بعض ، ويستحضر في قلبه شرف المدينة

وأن الذي شَ ، وعند بعضهم أفضلها مطلقاً ، العلماء
  .)١(خير الخالئقسلم وعلى آله و 

وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعراً  
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم فإذا وصل باب مسجده ، هيبته كأنه يراه

: أي[الذكر المستحب في دخول كل مسجد 
اللهم افتح لي  :ثم يقولوعلى آله وسلم 

                                                           

املدينة أفضل بقاع األرض سوى البقعة اليت دفن فيها سيدنا أمجع الفقهاء على أن مكة و : ملحظ )١(
حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، فهي أفضل منهما، وحىت الكعبة، واختلفوا يف أي مسجديها أفضل، 

مسجد مكة أفضل من مسجد املدينة، وقال مالك رمحه اهللا مسجد املدينة أفضل، : فقال اجلمهور
نذر الصالة يف مسجد مكة هل جتزئه الصالة يف مسجد املدينة؟ فقال  وانبىن على هذا اخلالف أن من

الشافعية واحلنابلة ال جتزئه الصالة إن صلى باملدينة، وقال املالكية
للصالة مكان يف النذر، فمن نذر أن يصلي يف مكان جاز له أن يصلي يف

٤/٤٦٥، مغين احملتاج ٢/١٧٣، حاشية الدسوقي ٥/٩٣
  .٥/٣٩٦صحيح ابن حبان انظر  )٢(
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فإذا دخل ، كما في سائر المساجد
وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب 

أنه يستحب أن يجعل عمود المنبر حذاء منكبه 
وتكون الدائرة في  قبلة ، التي إلى جانبها الصندوق

فإذا صلى  ،فذلك موقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هللا تعالى على هذه النعمة ا شكر

 ويقف ناظراً  ر،ستقبل جدار القب
 ،الطرف في مقام الهيبة واإلجالل

في قلبه جاللة موقفه ومنزلة من هو 

:  
السالم عليك يا ، يا نبي اهللا السالم عليك يا رسول اهللا السالم عليك

السالم عليك يا سيد المرسلين وخاتم 
السالم عليك وعلى آلك  ،السالم عليك يا خير الخالئق أجمعين

السالم عليك وعلى سائر النبيين 
 زاك اهللا يا رسول اهللا عنا أفضل ما جزى نبياً 

، وغفل عن ذكرك غافل ،وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر
أشهد أن ال إله إال اهللا ، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين
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كما في سائر المساجد  ،اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج
وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية المسجد بجنب ، قصد الروضة الكريمة

  .المنبر
أنه يستحب أن يجعل عمود المنبر حذاء منكبه  :وفي إحياء علوم الدين 

التي إلى جانبها الصندوق األيمن ويستقبل السارية
فذلك موقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، المسجد بين عينيه

شكر ،التحية في الروضة أو غيرها من المسجد
  .وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته

ستقبل جدار القبثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة وي 
الطرف في مقام الهيبة واإلجالل غاض  ،إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر

في قلبه جاللة موقفه ومنزلة من هو  مستحضراً ، فارغ القلب من عالئق الدنيا
  .بحضرته
:بل يقصد فيقول، ثم يسلم وال يرفع صوته 
السالم عليك يا رسول اهللا السالم عليك 

السالم عليك يا سيد المرسلين وخاتم  ،السالم عليك يا حبيب اهللا، خيرة اهللا
السالم عليك يا خير الخالئق أجمعين ،النبيين

السالم عليك وعلى سائر النبيين ، وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين
زاك اهللا يا رسول اهللا عنا أفضل ما جزى نبياً ج، وجميع عباد اهللا الصالحين

وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر، عن أمته ورسوالً 
أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين
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اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج
قصد الروضة الكريمة

المنبر

األيمن ويستقبل السارية
المسجد بين عينيه

التحية في الروضة أو غيرها من المسجد
وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته

إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر
فارغ القلب من عالئق الدنيا

بحضرته

خيرة اهللا
النبيين

وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين
وجميع عباد اهللا الصالحين

ورسوالً 
أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين
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وخيرته من خلقه وأشهد أنك ، وأشهد أنك عبده ورسوله
  .ونصحت األمة وجاهدت في اهللا حق جهاده

وآته ، الذي وعدته محموداً  وابعثه مقاماً 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي 
كما صليت  على إبراهيم وعلى آل 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

السالم عليك يا رسول  :وأقله، ومن طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه

: قالصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
وفالن ابن فالن يسلم عليك يا ، ك يا رسول اهللا من فالن ابن فالن

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسالم على أبي بكر رضي اهللا 
السالم : فيقول ،ألن رأسه عند منكب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وثانيه في ى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
  .خيراً صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسالم على عمر رضي اهللا عنه 
جزاك اهللا عن أمة نبيه ، السالم عليك يا عمر الذي أعز اهللا به اإلسالم

صلى اهللا عليه وعلى آله ثم يرجع إلى موقفه األول قبالة وجه رسول اهللا 
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وأشهد أنك عبده ورسوله، وحده ال شريك له
ونصحت األمة وجاهدت في اهللا حق جهاده ،األمانة بلغت الرسالة وأديت

وابعثه مقاماً ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي  ،نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون

كما صليت  على إبراهيم وعلى آل ، األمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته
كما باركت على إبراهيم وعلى آل ، م وبارك على محمد وعلى آل محمدإبراهي

  . إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
ومن طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وصي بالسالم عليه وإن كان قد أُ  
ك يا رسول اهللا من فالن ابن فالنعلي السالم

  .رسول اهللا أو نحو هذه العبارة
ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسالم على أبي بكر رضي اهللا  

ألن رأسه عند منكب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛عنه
ى اهللا عليه وعلى آله وسلم صلصفي رسول اهللا  ،عليك يا أبا بكر

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم جزاك اهللا عن أمة رسول اهللا ، الغار
ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسالم على عمر رضي اهللا عنه  
السالم عليك يا عمر الذي أعز اهللا به اإلسالم :ويقول

  . خيرالى آله وسلم صلى اهللا عليه وع
ثم يرجع إلى موقفه األول قبالة وجه رسول اهللا 
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  .)١(ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى
هذا وقد أجمع العلماء على أن التربة التي َضمت جسد الحبيب محمد 

  .بة ومن سائر الموجوداتصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم هي أعظم من الكع

فَاْلُحْجَرُة َلَها َفْضٌل آَخُر ُمْخَتص ِبَها 
ُر ُحْكِم اْآلَخِر، َواْلُحْجَرُة الشرِيَفُة ِهيَ  َمَكاُن  يَزِيُد َشَرفـَُها ِبِه َفُحْكُم َأَحِدِهَما َغيـْ

َوَمْسِجُد النِبي َصلى حوله،  َوَما
َسلَم ُوسَع َوُأْدِخَلْت ُحَجُر ِنَسائِِه التْسِع ِفيِه، َوُحْجَرُة 
لناُس اْليَـْوَم ِللسَالِم َعَلى النِبي َصلى اللُه 

َأما اْلَمْدِفُن الشرِيُف َفَال َيْشَمُلُه ُحْكُم اْلَمْسِجِد َبْل ُهَو َأْشَرُف ِمْن 
ا َحَكى اْلَقاِضي َكمَ   ،َوَأْشَرُف ِمْن ُكل اْلِبَقاعِ 

َأن اْلَمْوِضَع الِذي َضم َأْعَضاَء النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه 
َوأَنُه ُمْسَتثْـًنى ِمْن قـَْوِل الشاِفِعيِة 

 َقْحطاً  اْلَمِديَنةِ  أَْهلُ  ُقِحطَ :  قَالَ  اللهِ  َعْبدِ  
 ِإَىل  ِكًوى ِمْنهُ  فَاْجَعُلوا - وسلم عليه اهللا صلى
 َومسََِنتِ  اْلُعْشبُ  نـََبتَ  َحىت  َمَطراً  َفُمِطْرنَا فـََفَعُلوا

سنن الدارمي، باب ما أكرم اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا 
، واحلديث حسن لسكوت اإلمام حممد بن سليمان عنه يف مجع 

١٤٦.  
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ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويتوسل به في حق نفسهوسلم 
هذا وقد أجمع العلماء على أن التربة التي َضمت جسد الحبيب محمد 

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم هي أعظم من الكع
  :قال السبكي رحمه اهللا تعالى في فتاويه

فَاْلُحْجَرُة َلَها َفْضٌل آَخُر ُمْخَتص ِبَها  ؛ِفيهِ  ضْلت الصَالةُ َواْلَمْسِجُد َوِإْن فُ 
ُر ُحْكِم اْآلَخِر، َواْلُحْجَرُة الشرِيَفُة ِهيَ  يَزِيُد َشَرفـَُها ِبِه َفُحْكُم َأَحِدِهَما َغيـْ

ْفِن الشرِيِف ِفي بـَْيِت َعاِئَشَة  َوَمارضي اهللا عنه الد
َسلَم ُوسَع َوُأْدِخَلْت ُحَجُر ِنَسائِِه التْسِع ِفيِه، َوُحْجَرُة على آله و اللُه َعَلْيِه وَ 

لناُس اْليَـْوَم ِللسَالِم َعَلى النِبي َصلى اللُه َحْفَصَة ِهَي اْلَمْوِضُع الِذي يَِقُف ِفيِه ا
  ..َعَلْيِه َوَسلمَ 

َأما اْلَمْدِفُن الشرِيُف َفَال َيْشَمُلُه ُحْكُم اْلَمْسِجِد َبْل ُهَو َأْشَرُف ِمْن 
َوَأْشَرُف ِمْن ُكل اْلِبَقاعِ  ،اْلَمْسِجِد َوَأْشَرُف ِمْن َمْسِجِد َمكةَ 

ْجَماَع َعَلى َذِلكَ  َأن اْلَمْوِضَع الِذي َضم َأْعَضاَء النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه  ؛ِعَياٌض اْإلِ
َوأَنُه ُمْسَتثْـًنى ِمْن قـَْوِل الشاِفِعيِة  ،َسلَم َال ِخَالَف ِفي َكْونِِه َأْفَضلَ على آله و 

                                                           

  .٨/٢٥٤اموع  )
 ْبنُ  أَْوسُ :  اجلَْْوزَاءِ  أَبُوروى الدارمي رمحه اهللا عن أيب : ملحظ

صلى- النِىب  قـَبـْرَ  اْنظُُروا:  فـََقاَلتْ  َعاِئَشةَ  ِإَىل  َفَشَكْوا ، ِديداً شَ 
َنهُ  َيُكونَ  الَ  َحىت  السَماءِ  فـََفَعُلوا:  قَالَ . َسْقفٌ  السَماءِ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ
سنن الدارمي، باب ما أكرم اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا  .اْلَفْتقِ  َعامَ  َفُسمىَ  الشْحمِ  ِمنَ  تـََفتـَقتْ  َحىت  اِإلِبلُ 

، واحلديث حسن لسكوت اإلمام حممد بن سليمان عنه يف مجع ٩٣عليه وآله وسلم بعد موته، رقم
١٤٦، ١٤٤، وانظر مفاهيم جيب أن تصحح ص١/٣٠٧الفوائد 
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وسلم 

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم هي أعظم من الكع

ُر ُحْكِم اْآلَخِر، َواْلُحْجَرُة الشرِيَفُة ِهيَ  يَزِيُد َشَرفـَُها ِبِه َفُحْكُم َأَحِدِهَما َغيـْ
ْفِن الشرِيِف ِفي بـَْيِت َعاِئَشَة  الد

اللُه َعَلْيِه وَ 
َحْفَصَة ِهَي اْلَمْوِضُع الِذي يَِقُف ِفيِه ا

َعَلْيِه َوَسلمَ 

اْلَمْسِجِد َوَأْشَرُف ِمْن َمْسِجِد َمكةَ 
ْجَماَع َعَلى َذِلكَ  ِعَياٌض اْإلِ

على آله و وَ 

                  

)١(
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  .َحَنابَِلِة َوَغْيرِِهْم َأن َمكَة َأْفَضُل ِمْن اْلَمِديَنةِ 

  َقْد َأَحاَط َذاَت اْلُمْصَطَفى َوَحَواَها 

: تـَْفِضيِل َما َضم َأْعَضاَءُه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بِاْعِتَبارَْينِ 
  .َأَحُدُهَما َما ِقيَل إن ُكل َأَحٍد يُْدَفُن بِاْلَمْوِضِع الِذي ُخِلَق ِمْنهُ 

َباُل اللِه تـََعاَلى ، ، ومحبة اهللا َوِإقـْ

   ـامـا

   )٢(ـى

   تمـامـا

  .اً رحيمن أطيب أنواع الزهر 

  @ @
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َحَنابَِلِة َوَغْيرِِهْم َأن َمكَة َأْفَضُل ِمْن اْلَمِديَنةِ َواْلَحَنِفيِة َوالْ 
  :ونظم بعضهم في ذلك 

َر اَألْرِض َماج   َزَم اْلَجِميُع بَِأن َخيـْ
َقْد َأَحاَط َذاَت اْلُمْصَطَفى َوَحَواَها         

   َونـََعْم َلَقْد َصَدُقوا ِبَساِكِنَها َعَلتْ 
  زََكْت زََكا َمْأَواَها  َكالنـْفِس ِحينَ          

تـَْفِضيِل َما َضم َأْعَضاَءُه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بِاْعِتَبارَْينِ هذا و  
َأَحُدُهَما َما ِقيَل إن ُكل َأَحٍد يُْدَفُن بِاْلَمْوِضِع الِذي ُخِلَق ِمْنهُ 

،تـَنَـزُل الرْحَمِة َواْلبَـرََكاِت َعَلْيهِ  :َوالثاِني 
  . )١(العقول إدراكه عنما تقصر تعالى له ب

  :في هذا المقامومن جميل ما قيل 
  السالمـا أهديـكَ  الزهراءِ  أبا

ـامـاسَ يُ  ال قـداً عِ  فيـكَ  وأنظـمُ                
  بـاقٍ  القلبِ  في كموحب  أموتُ 

ـىامَ زَ كالخُ  يمن  الروحِ  ونفحُ                
  بـطـه يقفـوا لـم اججـ الحُ  إذا

تمـامـا هـملحجـ  أرى تُ فلسْـ                

                                                           

  .٢/٣٨يراجع فتاوى السبكي ) ١(
من أطيب أنواع الزهر  الزهر محراء الورقة صغرية العيدان طويلة ُعشبة )٢(
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  المطايـا تقـفَ  أنْ  الحج  تمامُ 
  الماالس  وتقريه الهادي على               
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  سادس
  أهمية التفريق بني املكان الذي بناه 

  آله وسلم صلى اهللا عليه وعلى 
  يد من املسجد من توسعات

ال شك أن المسجد النبوي مرت عليه عشرات التوسعات، لكن بقي 
البقعة التي بناها النبي صلى اهللا عليه وعلى 

  .عن تلك التوسعات التي بناها غيره صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
ه النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أعز مكانة في قلوب 
لما له من الدور العظيم في جمع المسلمين، وقد 
تشرف بسيد المرسلين، صلى اهللا عليه أجمعين، وكذلك بصحابة النبي رضوان 
 اهللا عليهم أجمعين، وكان مهبط سيد المالئكة المقربين، جبريل عليه أفضل

صلى اهللا تظهر أهمية التفريق بين المكان الذي بناه النبي 
وبين ما زِيَد من المسجد من توسعات في االختصاص 

بمعنى هل يُراد بالمسجد النبوي في تضعييف الثواب الموضع الذي كان 
مه عليه، أم يشمل تضعيف الثواب كل توسعة 

  : على قولينفيها 
إن هذه الفضيلة مختصة بمسجده نفسه صلى اهللا عليه 

  @ @
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سادساملطلب ال
أهمية التفريق بني املكان الذي بناه 

صلى اهللا عليه وعلى النبي 
يد من املسجد من توسعاتوبني ما زِ 

ال شك أن المسجد النبوي مرت عليه عشرات التوسعات، لكن بقي 
البقعة التي بناها النبي صلى اهللا عليه وعلى  تلك المسلمين أجيال معروفًا لدى
عن تلك التوسعات التي بناها غيره صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمآله وسلم، 

ه النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أعز مكانة في قلوب ويبقى ما بنا
لما له من الدور العظيم في جمع المسلمين، وقد  المسلمين عما وسعه غيره،

تشرف بسيد المرسلين، صلى اهللا عليه أجمعين، وكذلك بصحابة النبي رضوان 
اهللا عليهم أجمعين، وكان مهبط سيد المالئكة المقربين، جبريل عليه أفضل

  .الصالة وأتم التسليم
تظهر أهمية التفريق بين المكان الذي بناه النبي  ألجل هذا 

وبين ما زِيَد من المسجد من توسعات في االختصاص عليه وعلى آله وسلم 
  :في تضعيف الثواب

بمعنى هل يُراد بالمسجد النبوي في تضعييف الثواب الموضع الذي كان 
مه عليه، أم يشمل تضعيف الثواب كل توسعة في زمانه صلوات اهللا وسال

  ُضمت إليه؟
فيها  وهذه مسألة خالفية اختلف الفقهاء

إن هذه الفضيلة مختصة بمسجده نفسه صلى اهللا عليه : القول األول
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وآله وسلم، والذي كان في زمانه، دون ما زيد فيه بعده، وبهذا قال النووي 
  .)١())فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك

واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة السابق رضي اهللا عنه السابق كما 
  ..)). هذا َمْسِجِدي 
بيان للمسجد الذي كان في ) 

شمول الفضيلة جميع التوسعات التي أتت بعد النبي صلى 
لحق به في الفضيلة، وبهذا قال 

واستدلوا بالحديث السابق، ووجه الداللة فيه أن الزيادة الحاصلة 
 عليه وآله وسلم للمسجد داخلة في النسبة أي في قوله صلى اهللا

ألن جميع المسجد الموجود اآلن يسمى مسجده صلوات اهللا 

إن تحري المسجد األول أولى، لما له من مزية عن 

  :والظاهر للباحث ما قاله الحنفية والمالكية ألمور ثالثة

٢٧٧.  

الفتاوى  ،٣/٦٨٤جممع الزائد  ،٣٤٥ص

  @ @
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وآله وسلم، والذي كان في زمانه، دون ما زيد فيه بعده، وبهذا قال النووي 
فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك(: (ثم قال ،تعالىرحمه اهللا 

واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة السابق رضي اهللا عنه السابق كما 
 في َصَالةٌ ((في لفظ البخاري ومحل الشاهد فيه 

) هذا(ووجه الداللة منه أن اسم اإلشارة 
  .)٢(عهده صلوات اهللا وسالمه عليه

شمول الفضيلة جميع التوسعات التي أتت بعد النبي صلى : القول الثاني
لحق به في الفضيلة، وبهذا قال لحق بهذا المسجد مُ ما أُ اهللا عليه وسلم، ف
  .الحنفية والمالكية

واستدلوا بالحديث السابق، ووجه الداللة فيه أن الزيادة الحاصلة  
للمسجد داخلة في النسبة أي في قوله صلى اهللا

ألن جميع المسجد الموجود اآلن يسمى مسجده صلوات اهللا )) مسجدي
  .وسالمه عليه

إن تحري المسجد األول أولى، لما له من مزية عن : ثم قال الحنفية 
  .)٣(الزيادة

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية والمالكية ألمور ثالثة

                                                           

١/٢٧٧، وانظر فتاوى السبكي ٩/١٦٦شرح مسلم للنووي ) 
  .١/٢٨٦وانظر حاشية ابن عابدين ) 
ص/٣مواهب اجلليل ج، ١/٢٨٦انظر حاشية ابن عابدين ) 

  .٣/١٦٢الفقهية الكربى 
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وآله وسلم، والذي كان في زمانه، دون ما زيد فيه بعده، وبهذا قال النووي 
رحمه اهللا 

في لفظ البخاري ومحل الشاهد فيه 

عهده صلوات اهللا وسالمه عليه

اهللا عليه وسلم، ف
الحنفية والمالكية

للمسجد داخلة في النسبة أي في قوله صلى اهللا
مسجدي((

وسالمه عليه

الزيادة

                  

)١ (
)٢ (
)٣ (
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سعة الجديدة حكم المسجد إن المسجد إذا توسع أخذت التو 
القترانها به، كمكث الجنب إذ ال يجوز له الجلوس في هذه التوسعة الجديدة، 
لشمولها اسم المسجد، وتجري على ذلك باقي األحكام، ومنها شمول 

مرة  ؛إن توسعة المسجد النبوي حدثت مرتين في عهد الصحابة
خطاب، واألخرى في زمن سيدنا عثمان بن عفان 
وقد زيد به من الجهة الجنوبية والغربية والشمالية، 

أنهم كانوا يتحرون الصالة في _ حسب ما اطلعت عليه
أو يتأخرون عما كانوا عليه في الجهة الجنوبية، بل 
اإلمام من محراب النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إلى المحراب 

رضي اهللا عنه أنه لما فرغ من بن الخطاب 
لكان الكل  _وفي رواية إلى ذي الحليفة

  
في أحاديث ضعيفة ترجح ما ذهب إليه الحنفية 
والمالكية، والحديث الضعيف يصلح ألن يكون مرجحاً بين األقوال لو لم يكن 

 يَ نِ لو بُ (( :لمالنبي صلى اهللا عليه وس
.  

/٢٣٧.  
موجود  ."تطبيقية نظرية دراسة الشريف احلديث

  .٣/٢٤٣، فتح الباري ١/٤٢٥املقاصد احلسنة 

  @ @
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إن المسجد إذا توسع أخذت التو : األول
القترانها به، كمكث الجنب إذ ال يجوز له الجلوس في هذه التوسعة الجديدة، 
لشمولها اسم المسجد، وتجري على ذلك باقي األحكام، ومنها شمول 

  .التضعيف في الثواب
إن توسعة المسجد النبوي حدثت مرتين في عهد الصحابة: الثاني

خطاب، واألخرى في زمن سيدنا عثمان بن عفان على زمن سيدنا عمر بن ال
وقد زيد به من الجهة الجنوبية والغربية والشمالية، رضي اهللا عنه، كما سيأتي، 

حسب ما اطلعت عليه_ولم يرد عن الصحابة 
أو يتأخرون عما كانوا عليه في الجهة الجنوبية، بل مكان المسجد القديم، 

اإلمام من محراب النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إلى المحراب انتقل 
بن الخطاب عمر بل روي عن سيدنا الجنوبي، 

وفي رواية إلى ذي الحليفة_لو انتهى إلى الجبانة  :الزيادة قال
    .)١(مسجد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم

في أحاديث ضعيفة ترجح ما ذهب إليه الحنفية ما روي : الثالث
والمالكية، والحديث الضعيف يصلح ألن يكون مرجحاً بين األقوال لو لم يكن 

النبي صلى اهللا عليه وسقول ، ومن ذلك )٢(هناك دليل أقوى منه
.)٣())مسجدي كانَ ل إلى صنعاءَ  هذا المسجدُ 

                                                           

/٢حتفة األحوذي  ،٦/٤٨طرح التثريب يف شرح التقريب )١(
احلديث يف الفقه أثر"للمزيد حول هذا املوضوع راجع كتايب  )٢(

  .على الشبكة العنكبوتية

املقاصد احلسنة ، ٦/٤٨،١٠٧طرح التثريب يف شرح التقريب )٣(
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قديم معروفة إلى اآلن وتستطيع 
السواري ومعاينتها، وفي الصورة التالية حد المسجد 
أي سارية باتجاه الشمال على 
السواري التي وضعها النبي صلى اهللا عليه وسلم، وبقي ما بعدها برحة 

 والشيء الجميل الذي حوفظ عليه من زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم
أن جميع السواري التي وضعها النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يتغير 

  .مكانها رغم كل التوسعات التي طرأت على المسجد النبوي
، رحة التي أمامهللمسجد النبوي والبُ 

ألعمدة التي تظهر في الصورة تحت القبة الخضراء هي حدود مسجد النبي 
  .صلى اهللا عليه وسلم من الشمال، وسيأتي ذكر هذا مرة أخرى

  

  @ @
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قديم معروفة إلى اآلن وتستطيع وأخيرًا إن حدود المسجد النبوي ال
 السواري ومعاينتها، وفي الصورة التالية حد المسجد  تحديده من خالل عد

أي سارية باتجاه الشمال على  زدْ ، حيث إنه لم يُ النبوي من جهة الشمال
السواري التي وضعها النبي صلى اهللا عليه وسلم، وبقي ما بعدها برحة 

  .موجودةللمسجد، وهذه البرحة إلى اآلن 
والشيء الجميل الذي حوفظ عليه من زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم

أن جميع السواري التي وضعها النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يتغير  إلى اآلن
مكانها رغم كل التوسعات التي طرأت على المسجد النبوي

للمسجد النبوي والبُ  ة القديمة التاليةانظر الصور 
ألعمدة التي تظهر في الصورة تحت القبة الخضراء هي حدود مسجد النبي 

صلى اهللا عليه وسلم من الشمال، وسيأتي ذكر هذا مرة أخرى

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

 تحديده من خالل عد
النبوي من جهة الشمال

السواري التي وضعها النبي صلى اهللا عليه وسلم، وبقي ما بعدها برحة 
للمسجد، وهذه البرحة إلى اآلن 

إلى اآلن
مكانها رغم كل التوسعات التي طرأت على المسجد النبوي

ألعمدة التي تظهر في الصورة تحت القبة الخضراء هي حدود مسجد النبي وا
صلى اهللا عليه وسلم من الشمال، وسيأتي ذكر هذا مرة أخرى
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  سابع
  املسجد النبوي لبناء

  العام السابع من اهلجرة
 ويصّلونقبل الهجرة النبوية يجتمعون 

، واألرض التي كانوا يصّلون عليها عبارة 
صلى اهللا ، فاشتراه النبي ما سهل وسهيل ابنا عمرو

  
اشتراه النبي صلى اهللا عليه وسلم 

العام السابع من الهجرة، حيث تمام بنائه وبقائه على حجمه إلى 
  .خيبر

  .٤٠، تاريخ املسجد النبوي ص
 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب َقِدمَ  قال 

صلى اهللا عليه وعلى آله  النيب فَأَقَامَ  ،َعْوفٍ  بن
 النيب إىل أَْنظُرُ  َكَأين  ،السُيوفِ  ُمتَـَقلِدي فجاؤوا

 أيب ِبِفَناءِ  أَْلَقى حىت َحْوَلهُ  النجارِ  َبِين  َوَمَألُ  رِْدفُهُ 
 اْلَمْسِجدِ  بِِبَناءِ  أََمرَ  َوأَنهُ  اْلَغَنمِ  َمرَاِبضِ  يف َوُيَصلي
 َمثََنهُ  َنْطُلبُ  َال  واهللا َال  :قالوا ،هذا ِحبَاِئِطُكمْ  ثَاِمُنوِين 

صلى  النيب فََأَمرَ  َخنْلٌ  َوِفيهِ  َخِربٌ  َوِفيهِ  ،اْلُمْشرِِكنيَ 
 النْخلَ  َفَصفوا فـَُقِطعَ  َوبِالنْخلِ  ،َفُسوَيتْ  بِاْخلَِربِ 

ُقُلونَ  صلى اهللا عليه  َوالنِيب  يـَْرجتَُِزونَ  َوُهمْ  الصْخرَ  يـَنـْ

  . واملهاجرة

  @ @
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سابعلاملطلب ا
لبناءالوصف التارخيي  

العام السابع من اهلجرة حىت 
قبل الهجرة النبوية يجتمعون  األنصاركان المسلمون األوائل من 

، واألرض التي كانوا يصّلون عليها عبارة المدينة المنورةفي موضع في وسط 
ما سهل وسهيل ابنا عمرولغالمين يتيمين ه بستانعن 

  .)١(بعشرة دنانير منهما عليه وعلى آله وسلم
اشتراه النبي صلى اهللا عليه وسلم ما وصف المسجد من أول وإليك 

تمام بنائه وبقائه على حجمه إلى إلى أرضًا 
خيبرالنبي صلى اهللا عليه وسلم بعد غزوة  هوسع

                                                           

، تاريخ املسجد النبوي ص١/١٠٠خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى  )١(
 أََنسٍ روى البخاري ومسلم رمحهما اهللا قصة بناء املسجد عن 

بن َعْمرِو بـَُنو هلم يـَُقالُ  َحي  يف اْلَمِديَنةِ  أَْعَلى فـَنَـَزلَ  اْلَمِديَنةَ 
َلةً  َعْشرَةَ  أَْربَعَ  ِفيِهمْ  وسلم فجاؤوا النجارِ  َبِين  إىل أَْرَسلَ  ُمث  ،لَيـْ

رِْدفُهُ  َبْكرٍ  وأبو رَاِحَلِتهِ  على صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
َوُيَصلي ،الصَالةُ  أَْدرََكْتهُ  َحْيثُ  ُيَصليَ  َأنْ  حيُِب  وكان ،أَيوبَ 

ثَاِمُنوِين  النجارِ  َبِين  يا :فقال النجارِ  َبِين  من مأل إىل فََأْرَسلَ 
اْلُمْشرِِكنيَ  قـُُبورُ  َلُكمْ  أَُقولُ  ما فيه َفَكانَ  :أََنسٌ  فقال ،اللهِ  إىل إال
بِاْخلَِربِ  ُمث  ،فـَُنِبَشتْ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِبُقُبورِ   عليه وعلى آله وسلماهللا

َلةَ  ُقُلونَ  َوَجَعُلوا ،احلَِْجارَةَ  ِعَضاَدتـَْيهِ  َوَجَعُلوا ،اْلَمْسِجدِ  ِقبـْ يـَنـْ
   :يقول وهو َمَعُهمْ  وعلى آله وسلم

رَ  َال  اللهم     واملهاجرة ِلْألَْنَصارِ  فَاْغِفرْ            اآلخرة َخيـْرُ  إال َخيـْ
  ).٥٢٤(، ومسلم رقم )٤١٨(صحيح البخاري رقم 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

 ظٌ افَ حَ مُ اآلن فإن حدود مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم 
عليها وال تشتبه بغيرها، وعلى بعض تيجان األعمدة عالمات على ذلك، 

 :حد مسجد النبي عليه السالم كما في الصورة التالية

  

 حسب مراحل بنائهالنبوي المسجد 
.  

  @ @
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اآلن فإن حدود مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم  لكن إلى
عليها وال تشتبه بغيرها، وعلى بعض تيجان األعمدة عالمات على ذلك، 

حد مسجد النبي عليه السالم كما في الصورة التالية: ومكتوب عليها

المسجد  مخططصور  أضع أوالً س غير أني
.، ثم أعرج على التفاصيللى ما قبيل غزوة خيبر

  
  
  

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

عليها وال تشتبه بغيرها، وعلى بعض تيجان األعمدة عالمات على ذلك، 
ومكتوب عليها

  

لى ما قبيل غزوة خيبرإ
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@oîi@òèu@¶g@òÜjÔÛa@oãb×@b

، وفيه ثالثة صفوف مسقوفة بجريد النخل، وفي كل صف سبع 
وباقي المسجد برحة سارية،  ٢١ 

شرقية والجنوبية والغربية، وعرض 

  

  @ @
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@ÝØ’)١(@@ìçl¾@‡v�àÜÛ@á�Š@oîi@òèu@¶g@òÜjÔÛa@oãb×@b

‘‡Ô¾a وفيه ثالثة صفوف مسقوفة بجريد النخل، وفي كل صف سبع ،
 السواريومجموع سواري من جذوع النخل، 

شرقية والجنوبية والغربية، وعرض ، له ثالثة أبواب من الجهة الللمسجد
  .متراً ٣٥متراً، وطوله  ٣٠المسجد 

  )١(شكل  
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@òjÈØÛa@ ¶g@ òÜjÔÛa@ Þì¥@ ‡Èi@ ðìjäÛa@ ‡v�àÜÛ@ á�Š

وفي كل صف سبع في الجهة الجنوبية، 
السارية الرابعة، والمنبر بين الخامسة والسادسة، 
سارية، وأما المكان المسقوف في الجهة 
، وقد بقي البابان من الجهة الشرقية والغربية، وسد 
الباب من الجهة الجنوبية، وعمل بدًال عنه باب في الجهة الجنوبية عند أهل 

  

  @ @
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@ @

ÝØ’ )٢ (@òjÈØÛa@ ¶g@ òÜjÔÛa@ Þì¥@ ‡Èi@ ðìjäÛa@ ‡v�àÜÛ@ á�Š

òÏ‹“¾aL  في الجهة الجنوبية، وفيه ست صفوف
السارية الرابعة، والمنبر بين الخامسة والسادسة، سواري، والمحراب عند 

سارية، وأما المكان المسقوف في الجهة  ٤٢سواري المسجد  ومجموع
، وقد بقي البابان من الجهة الشرقية والغربية، وسد الشمالية فبقي ألهل الصفة

الباب من الجهة الجنوبية، وعمل بدًال عنه باب في الجهة الجنوبية عند أهل 
  )٢(شكل  .الصفة

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

òÏ‹“¾a

سواري، والمحراب عند 
ومجموع

الشمالية فبقي ألهل الصفة
الباب من الجهة الجنوبية، وعمل بدًال عنه باب في الجهة الجنوبية عند أهل 

الصفة



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

şì¥@‡Èi@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@á�ŠòÜjÔÛa@Þ@@òjÈØÛa@¶g

يظهر ، و وهي ست داخل المسجد
، ، وهناك برحة بين المسجد ومكان أهل الصفة

  .في مكانه) آل عثمان

  

  @ @
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ÝØ’ )٣(@şì¥@‡Èi@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@á�Š

òÏ‹“¾aL وهي ست داخل المسجد وفيه تظهر أسماء األسطوانات
، وهناك برحة بين المسجد ومكان أهل الصفةحدود الروضة الشريفةفيه أيضًا 

آل عثمان(حيث ال سقف عليها، وبقي باب جبريل 
  )٣(شكل  
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  :التاليةبعد هذا إليك وصف المسجد بالتفصيل حسب العناوين 
lÜ–@éÛe@ óÜÇë@ éîÜÇ@ �a@ ó

، وبعض قبور المشركينل، يأشجار النخ
مفروشًا لتجفيفه، وفيها بعض  

 في السنة األولىفي شهر ربيع األول 
أو أعمدة لتصير أعمدة  حولوها

 أزالواو  ة المسجد كساتر،لَ بْـ وبعضها وضع فوق بعضه في قِ 
، فأصبحت أرض المسجد مستوية 

 ذراعاً  ٧٠ من الشمال للجنوب

 ١٠٥٠ الكلية فتكون مساحته

، وقد قدس أي الشمالمال بيت
  .ثم تحولت إلى الكعبة المشرفة

وهو  من بيت المقدس بعد أن تحولت القبلة
صار  ي للمسجدلجنوبباتجاه الشمال، إلى الكعبة المشرفة وهي في االتجاه ا

  @ @
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بعد هذا إليك وصف المسجد بالتفصيل حسب العناوين 
@ �äÛa@ bça�’a@ �Ûa@ �Šþa@ Ñ–ëlÜ–

áÜ�ëZ@ @

أشجار النخ في أرض المسجد بعضكان 
 وفيها عدة ساحات صغيرة يوضع عليها تمراً 

  .خربةالالبيوت 
ra‡v�ß@bç�àÈnÛ@�Šþa@�ý–gZ  

في شهر ربيع األول  مسجدببناء البدأ المسلمون 
حولوهاأشجار النخيل و  واقطع، ف)م٦٢٢(للهجرة 
وبعضها وضع فوق بعضه في قِ  لمسجد،لسواري 

، فأصبحت أرض المسجد مستوية األرضبالمباني الخربة  سوواعظام القبور، و 
  .من تراب وبعضها حصباء وبعضها

òyb�ß@ðìjäÛa@‡v�¾aZ من الشمال للجنوب وكان طوله
  .ذراعاً  ٦٠ من الشرق للغرب وعرضه
فتكون مساحته ،عرضاً  م٣٠و طوًال،م ٣٥ما يقارب  

  .متراً مربعاً 
‡v�¾a@ òÜjÓZ بيت قبلة المسجد إلى

ثم تحولت إلى الكعبة المشرفة عشر شهراً ١٧ نحو بقيت القبلة بهذا االتجاه
òÐ—Ûa@ Ýçc@ æbØßZ بعد أن تحولت القبلة

باتجاه الشمال، إلى الكعبة المشرفة وهي في االتجاه ا

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

áÜ�ë

وفيها عدة ساحات صغيرة يوضع عليها تمراً 
البيوت 

للهجرة 
سواري 

عظام القبور، و 
وبعضها حصباء وبعضها

وعرضه

متراً مربعاً 

بقيت القبلة بهذا االتجاه

باتجاه الشمال، إلى الكعبة المشرفة وهي في االتجاه ا
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، وأهل الصفة هم الغرباء الفقراء الذين ال مأوى 
، أو يتزوج من بحسب ويقلون فيه

منهم سيد المرسلين صلى اهللا  بما  يطلبه

 ثالثة أذرع وعمقه ،أساس المسجد من الحجارة

 الطوب النيئ( نبِ الل المسجد من نيت جدران 
.(  

خمسة أذرع ويعادل  ارتفاع سقف المسجد

وفوقه  ،األعمدةالذي يصل بين  
  .، ألنه غير ُمطَينمن سقفه رَ طَ وإذا نزل المطر قَ 
في الجهة الشمالية فقط على  كان موجوداً 

  .امتداد ثالثة صفوف، وباقي المسجد بدون سقف
، في ست صفوف ما سارية ٤٢وأما بعد تحويل القبلة فكان مرتكزًا على 

  .شرق إلى الغرب، وسبع صفوف ما بين الجنوب والشمال

  .عن يمينه ويساره
  :على النحو التالي

  .يةجهة الغربالفي هو 

  @ @

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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، وأهل الصفة هم الغرباء الفقراء الذين ال مأوى ألهل الصفة المكان المسقوف
فيه يكثرون وكانوا، في المدينة المنورة لهم

بما  يطلبهم الدين، والقيام هم تعل تُ م هِ مُ و  يسافر،
   .  سلمعلى آله و عليه و 

‡v�¾a@‘b�cZ  أساس المسجد من الحجارة
  .١.٥ :ويعادل متر ونصف

‡v�¾a@æaŠ‡u@õbäiZ  ُنيت جدران ب
).لم ُيحرق بالنارجفف على الشمس و الذي يُ 

@ÊbÐmŠa@æaŠ‡u‡v�¾aZ ارتفاع سقف المسجد
  .متراً  ٢.٥

‡v�¾a@ÑÔ�Z من خشب النخل 
وإذا نزل المطر قَ  )أغصان النخيلوهي (الجريد 

كان موجوداً والسقف قبل تحويل القبلة  
امتداد ثالثة صفوف، وباقي المسجد بدون سقف

وأما بعد تحويل القبلة فكان مرتكزًا على 
شرق إلى الغرب، وسبع صفوف ما بين الجنوب والشمالبين ال

‡v�¾a@laìicZ@ @

عن يمينه ويساره من الحجارةن عضادتاكل باب ل كان 
على النحو التالي ثالثة أبواب: عدد أبواب المسجدو  

هو و باب الرحمة ويُقال له باب عاتكة    



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

الذي   ، وهوباب جبريلبن وُيسمى اآل
  .اهللا عليه وعلى آله وسلم

  .ية
 وفتح بدًال عنه باب فيباب الجهة الجنوبية، 

أعمدة المسجد قبل كانت  
، ووضعوها في ذوع النخل التي قطعوها من أرض المسجد

  )سواري(جذوع  ٧الجهة الشمالية للمسجد وهي ثالثة صفوف في كل صف 

Z  أعمدة المسجد بعد تحويل
القبلة كانت أيضًا من جذوع النخل في الجهة الجنوبية وهي ستة صفوف في  

  .، كما سبق قبل قليل أيضاً 

  قبل تحويل القبلة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
بي صلى اهللا عليه وسلم في الجهة 
أي مقابل األسطوانة المخلقة باتجاه الشمال وبحيث يكون باب 

@Ýíì¥@ ‡Èi@ áÜ�ë@ éÛe@ óÜÇë@ éîÜÇ@ �a@ óÜ–@ �äÛa

تجاه األسطوانة  ت صالة النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
فمن صلى في ، النبوي المحراب

  @ @

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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وُيسمى اآلفي جهة الشرق، عثمان آل وباب  
اهللا عليه وعلى آله وسلم صلىكان يدخل منه النبي 

يةفي جهة الجنوب المسجد وباب في مؤخرة 
باب الجهة الجنوبية،  يَ غِ لْ أُ لما تحولت القبلة و 

  . عند محل أهل الصفة الجهة الشمالية
òÜjÔÛa@ Ýíì¥@ ÝjÓ@ ‡v�¾a@ ñ‡àÇcZ 

ذوع النخل التي قطعوها من أرض المسجدتحويل القبلة من ج
الجهة الشمالية للمسجد وهي ثالثة صفوف في كل صف 

  .كما سبق قبل قليل
@ Ýíì¥@‡Èi@ ‡v�¾a@ ñ‡àÇcòÜjÔÛaZ

القبلة كانت أيضًا من جذوع النخل في الجهة الجنوبية وهي ستة صفوف في  
، كما سبق قبل قليل أيضاً )سواري(جذوع  ٧كل صف 

la‹�aZ@ @

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمصالة النبي ل محراب
بي صلى اهللا عليه وسلم في الجهة مقابل محراب الن األسطوانة الرابعة دكان عن
أي مقابل األسطوانة المخلقة باتجاه الشمال وبحيث يكون باب  الجنوبية

  .جبريل على يمينك
la‹«@@Ýíì¥@ ‡Èi@ áÜ�ë@ éÛe@ óÜÇë@ éîÜÇ@ �a@ óÜ–@ �äÛa

òÜjÔÛaZ ت صالة النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمكان
المحراب لظهر مالصقةة وهذه األسطوانلقة، خَ المُ 

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

كان يدخل منه النبي 

الجهة الشمالية

تحويل القبلة من ج
الجهة الشمالية للمسجد وهي ثالثة صفوف في كل صف 

كما سبق قبل قليل

القبلة كانت أيضًا من جذوع النخل في الجهة الجنوبية وهي ستة صفوف في  
كل صف 

كان عن
الجنوبية

جبريل على يمينك

òÜjÔÛa

المُ 
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فقد صلى في مكان وقوف النبي صلى اهللا عليه 

صالته تجاه األسطوانة  قبل صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
إلى قبالة  نحو عشرة أيام، ثم انتقل

السارية أو العمود وهي في مكانها اآلن 
بحيث يكون  عند الباب الذي يكون على يمين الداخل إلى الروضة الشريفة

كتوب عليها مو وراء المحراب النبوي 

  
 املصلي، ساري عن احملراب جتويف يكون حبيث

، واألفضل للصالة وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى

  @ @

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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فقد صلى في مكان وقوف النبي صلى اهللا عليه  جودٍ و المحراب النبوي الم
(وسلم في محرابه

١
(.  

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنبي كان و 
نحو عشرة أيام، ثم انتقلل أسطوانة عائشة الُمَخلَقِة قد صلى ُتجاه

في مكانها اآلن  ةموجودهي ة، و قَ ل خَ األسطوانة المُ 
الذي يكون على يمين الداخل إلى الروضة الشريفة

  .على يمين الداخلالمحراب 
وراء المحراب النبوي سطوانة المخلقة إليك صورة لأل

  .اسمها

                                                           

حبيث احملراب، يسار إىل ذكر البعض أن املصلي إذا أخذ )١(
صلى النيب أرجل وقوف مكان يكون سجوده موضع فإن

  .عدم التحديد ذه الدرجة



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

، يلقيام اللى اهللا عليه وسلم مكان آخر يصلي فيه 
عند الجدار الشمالي للمقصورة النبوية 

   .ومستور اآلن خلف حاجز خشبي للمصاحف

  

  

  @ @
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ى اهللا عليه وسلم مكان آخر يصلي فيه وكان للنبي صل
الجدار الشمالي للمقصورة النبوية موجود في و  ،ويسمى بمحراب التهجد

ومستور اآلن خلف حاجز خشبي للمصاحفدكة األغوات 

  .وانظر مكان المحراب في الصورة اآلتية

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

ويسمى بمحراب التهجد
دكة األغوات 

وانظر مكان المحراب في الصورة اآلتية
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ê‡äÇ@kİ²@áÜ�ë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@æb×@ð‰Ûa@Ê‰§aZ@ @

جذع نخلة  بجانبيخطب  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
إلى جانبه  ،من المحراب اً قريب ه

أي على يمين النبي صلى اهللا عليه وسلم لما يقف للصالة، وموازياً 
  .األرضللمحراب، أي عند الشبك النحاسي المائل من أعلى المنبر إلى 

، وقد صنع له المنبر بعد له المنبر قبل تحويل القبلة

طول الجذع من ظاهر األرض إلى 

، وقد المسجد أعمدة من كان الجذع
، حيث كان النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 كان صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب أَن 
 لك َجنَْعلُ  أال اللهِ  َرُسولَ  يا :َرُجلٌ  أو اْألَْنَصارِ 
 ِصَياحَ  النْخَلةُ  َفَصاَحتِ  اْلِمْنَربِ  إىل ُدِفعَ  اجلُُْمَعةِ 

 :قال ،ُيَسكنُ  الذي الصِيب  أَِننيَ  تَِئن  إليه فضمها
  .٣٣٩١صحيح البخاري رقم

 له وسلم وعلى عليه اهللا صلى النيب لتخيريستقل عن السواري 
 يكون أن فاختار ،هللا أولياء منه يأكل اجلنة غرس

 شرح مشكل اآلثارراجع . املنرب حتت صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بدفنه

  @ @
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ê‡äÇ@kİ²@áÜ�ë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@æb×@ð‰Ûa@Ê‰§a

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمن النبي كا
هكان محل و عليه القيام،  إذا شق  يستند إليه

أي على يمين النبي صلى اهللا عليه وسلم لما يقف للصالة، وموازياً  األيسر،
للمحراب، أي عند الشبك النحاسي المائل من أعلى المنبر إلى 

له المنبر قبل تحويل القبلة نعَ ولم يكن قد صُ  
(تحويل القبلة

١
(.  

طول الجذع من ظاهر األرض إلى تقدير و ، باألرض مثبتجذع وهو 
  .سم١٢٠األعلى نحو

الجذع أن أشارت إلى الروايات لكن بعض
، حيث كان النبي صلى اهللا عليه وسلم قةل خَ يكون مكانه مكان األسطوانة المُ 

  .)٢(اهللا أعلمالراجح األول و و  يصلي إليه،

                                                           

أَن  عنهما اهللا رضي اللهِ  عبد بن َجابِرِ روى البخاري عن  )١(
اْألَْنَصارِ  من اْمَرأَةٌ  فقالت :َخنَْلةٍ  أو ةٍ َشَجرَ  إىل اجلُُْمَعةِ  يوم يـَُقومُ 
اجلُُْمَعةِ  يوم كان فلما ،ِمْنبَـرًا له َفَجَعُلوا ، ِشْئُتمْ  إن :قال ؟ِمْنبَـرًا

 ِيبالص،  فضمها صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يبالن نـََزلَ  ُمث
صحيح البخاري رقم. ِعْنَدَها الذْكرِ  من َتْسَمعُ  كانت ما على تـَْبِكي كانت

  .٢/٥٥ الكشمريي العرف الشذي شرح سنن الرتمذي )٢(
ستقل عن السواري من أنه جذع م أوالً  ذكرته ما الراجح ولعل

غرس من يكون أو الناس، منه يأكلل فيغرس يرجع أن بني
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بدفنه النيب فأمر اجلنة، غرس من
  .١٠/٣٩٠اري ، فتح الب١٠/٣٨٨
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ذكرت قُبيل قليل أن النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كان يخطب 
ثم صنع له أحد األنصار بجانب جذع نخلة يستند إليه إذا شق عليه القيام، 

بعدها  ن قد ُصنَع له المنبر قبل تحويل القبلة، وقد صنع له المنبر

بن سليم  مراد العثماني السلطان
ثالث بخارجه : وبه اثنتا عشرة درجة 

  .ين، والمنبر لم يتغير مكانه بإجماع المسلم

  @ @
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Ñí‹“Ûa@�ä¾aZ@ @

ذكرت قُبيل قليل أن النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم كان يخطب 
بجانب جذع نخلة يستند إليه إذا شق عليه القيام، 

  .منبراً من ثالث درجات
ن قد ُصنَع له المنبر قبل تحويل القبلة، وقد صنع له المنبرولم يك 

( سنة ثمان
١

(.  
السلطان وأما المنبر الموجود اآلن فهو من صنع

وبه اثنتا عشرة درجة ، م١٥٨٩/ هـ٩٩٨ سنة فيصنع وقد 
، والمنبر لم يتغير مكانه بإجماع المسلموتسع من داخل

                                                           

  .٣٣٩١راجع صحيح البخاري رقم )

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

بجانب جذع نخلة يستند إليه إذا شق عليه القيام، 
منبراً من ثالث درجات

سنة ثمان

وقد 
وتسع من داخل

                  

)١(
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áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@�äß@Ýî–bÐm@ÙîÛgë@Z@ @

إن مكان منبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
ذراعاً ٥٣المسافة بين المنبر والحجرة 

سجد ، وكانت المسافة بين المنبر والحائط القبلي في م

بين المنبر ومصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كان 
  .أمتار ونصف تقريباً 

  
 األثل،  يشبه شجررفاء، من شجر الط

  @ @
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@ @

áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@�äß@Ýî–bÐm@ÙîÛgë

�ä¾a@ÉšìßZ  إن مكان منبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
المسافة بين المنبر والحجرة هو مكان المنبر اليوم لم يتغير، و 

، وكانت المسافة بين المنبر والحائط القبلي في ممتراً ٢٦.٥ وتساوي
  .سم٥٠النبي صلى اهللا عليه وسلم نحو 

بين المنبر ومصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كان والمسافة 
أمتار ونصف تقريباً ٧وزيادة، وتساوي  يصلي فيه أربعة عشر ذراعاً 

Ñí‹“Ûa@�äàÜÛ@k“©a@ÊìãZ  من شجر الط

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

هو مكان المنبر اليوم لم يتغير، و 
وتساوي

النبي صلى اهللا عليه وسلم نحو 

يصلي فيه أربعة عشر ذراعاً 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

  
أي نحو  ،وزيادة ذراع :منبر النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

 :إلى نهاية الرمانة صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .سم٢

ليه وسلم وأما ارتفاع المنبر إلى نهاية مسند ظهر النبي صلى اهللا ع

 سد عندو  الدود أيب مفرق حنو كم،٢٥ حنو 

  @ @
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(وجيء به من منطقة الغابة
١

(.  
  ة شجر الطرفاءذه صور وه

منبر النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمعرض 
   .سم٦٠

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممنبر النبي  ارتفاع
٢٠أي نحو متر وذراعان وشبر وثالثة أصابع، 

وأما ارتفاع المنبر إلى نهاية مسند ظهر النبي صلى اهللا ع
  .سم٥٠والخشبي فهو متر 

                                                           

 املنورة املدينة عن وتبعد املدينة غرب مشال الغابة، منطقة )١(
  .الغابة
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اللتين كان يمسكهما بيديه الكريمتين إذا 

النبي صلى اهللا عليه ظهر مستند 
وعرضها  ،سم ٥٠أي  ذراع،

مكان جلوس النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم نحو ذراع وزيادة طوًال 
وهذا هو مكان  سم عرضاً حسب عرض المنبر

الدرجة إلى  وهو ما تحت المسند

ذكرت أن منبر النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم من 
  .، يقف على الدرجة الثانية، ويجلس على الثالثة

  
سم، وطولها ٣٠ نحو أي

  .سم
ارتفاع الدرجة الثالثة وهي مكان جلوس النبي صلى اهللا عليه وسلم 

سلم خمسة على آله و كان لمنبر النبي صلى اهللا عليه و 

  @ @
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اللتين كان يمسكهما بيديه الكريمتين إذا  المنبر طول رمانتي فيكون
  .سم٢٠أي نحو  صبعانأجلس شبر و 

مستند  خشبة وهو -مسند المنبرارتفاع ن و ويك
ذراع، إذا جلس عليه_ كما سبق_ وعلى آله وسلم

  .رض المنبروهو ع ٦٠
مكان جلوس النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم نحو ذراع وزيادة طوًال 

سم عرضاً حسب عرض المنبر ٦٠سم طوًال و ٦٠أي نحو 
   .الدرجة الثالثة

وهو ما تحت المسند من رأسهحسب تقديري  :طول المنبر
  .سم١٠ذراعان وزيادة أي نحو متر و األولى

ذكرت أن منبر النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم من : ات المنبردرج
، يقف على الدرجة الثانية، ويجلس على الثالثة)وقيل من أربع(ثالث درجات 

  حسب تقديري أبعاد الدرجة األولى والثاني
أي وزيادة شبرإلى الداخل عرض كل درجة 

  .حسب عرض المنبر سم٦٠
سم ٣٠نحو  رجة األولى والثانيةارتفاع الدو 
ارتفاع الدرجة الثالثة وهي مكان جلوس النبي صلى اهللا عليه وسلم  ماأو 

  واهللا أعلم .سم٤٠على مربعها نحو 
كان لمنبر النبي صلى اهللا عليه و : أعواد المنبر

  .ثالثةأعواد، من جهاته ال

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

جلس شبر و 

وعلى آله وسلم
٦٠

أي نحو 
الدرجة الثالثة

األولى

ثالث درجات 

٦٠

على مربعها نحو 

أعواد، من جهاته ال
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رافق من أسفل المنبر إلى أعاله ويت
اثنان تحت حسب تقديري ، ومكان هذه العيدان 

ويكونان من أسفل المنبر إلى مسند ظهر النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، 
وقد مر أن المسند الساتر الخشبي الذي كان وراء ظهر النبي 

وهما من أسفل المنبر إلى أعاله بحيث 

كون تحت الدرجة األولى للمنبر واهللا 

صلى اهللا عليه الروضة الشريفة هي المكان الواقع بين بيت المصطفى 
  .وبين المنبر الشريفوهو بيت عائشة رضي اهللا عنها 

 ٥٣: صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

لكن وجود الحاجز النحاسي أنقص منها فصار ما بين المنبر والشباك 

  . تراً م١٥من الشمال إلى الجنوب 

عشرون أسطوانة، عبارة عن أربع صفوف ما 
  .بين الشرق والغرب في كل صف خمس سواري

  @ @
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ويتأو الخشبة الكبيرة هو العمود والعود  
، ومكان هذه العيدان ببعضهالمنبر لربط خشب 

مسند ظهر النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، 
وقد مر أن المسند الساتر الخشبي الذي كان وراء ظهر النبي أعلى المسند، 

  .صلى اهللا عليه وسلم
وهما من أسفل المنبر إلى أعاله بحيث  ان تحت رمانتي المنبر،واثن 

  .ترتكز الرمانتين على هذين العودين
كون تحت الدرجة األولى للمنبر واهللا وت وهو خشبة كبيرة وبقي واحد 

  .أعلم
òÐí‹“Ûa@òšë‹Ûa@†bÈicZ@ @

الروضة الشريفة هي المكان الواقع بين بيت المصطفى 
وهو بيت عائشة رضي اهللا عنها  موعلى آله وسل

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلممن المنبر إلى بيت النبي البعد و 
  .، كما سبقمتراً ٢٦.٥= ذراعاً 

لكن وجود الحاجز النحاسي أنقص منها فصار ما بين المنبر والشباك 
  .متراً ٢٢النحاسي 

من الشمال إلى الجنوب  :عرض الروضة
  .)٢م ٣٣٠( :مساحة الروضة

عشرون أسطوانة، عبارة عن أربع صفوف ما  ٢٠ عدد أسطوانات الروضة
بين الشرق والغرب في كل صف خمس سواري
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التي  ) أو األعمدة(هي السواري 
مرت أثناء عمارة السلطان قد عُ 

في مكان السواري التي كانت في عهد النبي 
  .من جذوع النخل

أسطوانة في موضعها التي وضعها النبي 

الة تستحب المبادرة للص ستة

  
، "المعّطرة"و" المطّيبة"وتعرف باألسطوانة 

صلى اهللا عليه وعلى آله أي أنها َعَلم على مصّلى النبي 

  @ @
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‡v�¾a@pbãaìİ�cZ  هي السواري  األسطواناتو
قد عُ الموجودة اآلن و  ،المسجد النبويكانت في 

في مكان السواري التي كانت في عهد النبي رحمه اهللا  عبد المجيد العثماني
من جذوع النخلوالتي كانت  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

أسطوانة في موضعها التي وضعها النبي  وضع كلفقد تحّروا عند البناء 
  .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

ستة المسجد النبويروضة  من أسطواناتو  
  :وهي عندها

Q_@òÔÜƒ¾a@ òãaìİ�þaZ  وتعرف باألسطوانة
أي أنها َعَلم على مصّلى النبي " َعَلم المصّلى"
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كانت في 
عبد المجيد العثماني

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

عندها

"و
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أقيمت موضع الجذع الذي حن إلى رسول 
كان يستند إليه أثناء الخطبة قبل صنع 

  .أمامها

  
من القبر،  وهي الثالثة من المنبر، والثالثة
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  .وسلم
أقيمت موضع الجذع الذي حن إلى رسول المخلقة  أن األسطوانة :وقيل 

كان يستند إليه أثناء الخطبة قبل صنع قد  و  ،صلى اهللا عليه وعلى آله وسلماهللا 
أمامهااليوم  المشاهد ني المحرابوقد بُ  المنبر،

R_@ò“öbÇ@ òãaìİ�c@ Zوهي الثالثة من المنبر، والثالثة
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  .فقد كانوا يجتمعون عندها

  
ن القبر، لثانية موهي الرابعة من المنبر، وا

رضي اهللا عنه نفسه بها ألنه ربط 
ثم نزلت اآلية  ،بني قريظةمن لحلفائه 

وتلتصق بالشباك  ،وتقع شرقي أسطوانة التوبة
 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
، فقد كان له سرير من جريد النخل، وكان يوضع عند هذه السارية، فكان 
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فقد كانوا يجتمعون عندها". المهاجرين"و" رعةالقُ "وتُعرف بأسطوانة 

S_@òiìnÛa@ òãaìİ�cZ وهي الرابعة من المنبر، وا
ألنه ربط  ؛عرف بأسطوانة أبي لبابةوالثالثة من القبلة، وتُ 

لحلفائه  أفشى السربضع عشر ليلة بعد الذي 
  .بتوبته رضي اهللا عنه

T_@‹í‹�Ûa@òãaìİ�c@ Zوتقع شرقي أسطوانة التوبة
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموهي محّل اعتكاف النبي  ،الروضةالمطل على 

، فقد كان له سرير من جريد النخل، وكان يوضع عند هذه السارية، فكان 
  .يضطجع على سريره عند هذه األسطوانة
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وتُعرف بأسطوانة 

والثالثة من القبلة، وتُ 
بضع عشر ليلة بعد الذي 

بتوبته رضي اهللا عنه

المطل على 
، فقد كان له سرير من جريد النخل، وكان يوضع عند هذه السارية، فكان 

يضطجع على سريره عند هذه األسطوانة
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وتقع خلف أسطوانة السرير من جهة الشمال، 
يخرج منها  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

رضي اهللا عنها وأرضاها إلى  بكر عائشة بنت أبي
رضي اهللا عنه ألنه   علي بن أبي طالب

، وسميت بهذا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .كانوا يجلسون عندها  عليه وعلى آله وسلم

وتقع خلف أسطوانة المحرس من الشمال، 
يجلس إليها الستقبال وفود  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
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U_@‘‹¨a@òãaìİ�c@Z ،وتقع خلف أسطوانة السرير من جهة الشمال
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمبل الخوخة التي كان النبي وهي مقا

عائشة بنت أبيإذا كان في بيت أم المؤمنين 
علي بن أبي طالبللصالة، كما تسمى بأسطوانة  الروضة

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمكان يجلس عندها يحرس النبي 
عليه وعلى آله وسلمصلى اهللا ألن حرس النبي 

V_@†ìÏìÛa@ òãaìİ�c@ Z ،وتقع خلف أسطوانة المحرس من الشمال
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلموكان سيدنا محمد 

  .العرب إذا جاءته
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بواسطة مشاعل أوًال وكانت إنارة المسجد تتم 
 عنه اهللا رضي يارِ الد  أوسٍ  بنُ  
 وعلق، زيتالو  قناديلال معه جلب
.  
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‡v�¾a@ñŠbãg@ðìjäÛa:  وكانت إنارة المسجد تتم
 يممِ تَ  قدم فلما، ل، توقد في الليلمن جريد النخ

جلب بعد غزوة تبوك سنة تسع للهجرة، المدينة
.سرج المسجدوأ المسجد بسواري القناديل تلك
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من جريد النخ
المدينة

تلك
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  ثامن
   ـه٧ بعد غزوة خيرب التوسعة األوىل للمسجد النبوي الشريف

، وبسبب ازدياد ٦٢٨الموافق  هـ
نتيجة الهجرة إليها ضاق المسجد النبوي 

  .للمسجدبتوسعة  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  هذه التوسعة بالعناوين التالية

ðìjäÛa@‡v�¾a@ÀZ أربعين ذراعاً  ةاديز كانت ال 
متراً  ١٥مترًا في العرض و ٢٠ذراعًا في الطول تقريبًا فصار 

 آالف ذراع وتساوي ١٠ صارت مساحته
أرض هو من اشترى  رضي اهللا عنه

  .والشرقيةوبقي المسجد على حّده من الجهة الجنوبية، 
الجهة الشمالية إلى ما ينتهي إليه البناء المجيدي 

مكتوب و ومن الجهة الغربية، كان حّده األسطوانة الخامسة من المنبر 
  .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  @ @

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

58 

   

ثامنال املطلب
التوسعة األوىل للمسجد النبوي الشريف معامل 

هـ ٧سنة  محرمفي شهر  غزوة خيبربعد 
نتيجة الهجرة إليها ضاق المسجد النبوي و  ،أعداد المسلمين في المدينة

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمقام النبي فبالمصلين، 
هذه التوسعة بالعناوين التالية وإليك وصف

ñ†bí�Ûa@òyb�ß@ðìjäÛa@‡v�¾a@À

ذراعًا في الطول تقريبًا فصار  ٣٠و ،في العرض
صارت مساحتهو مربعًا  المسجد فصارفي الطول، 

رضي اهللا عنه عثمان بن عفانمترًا مربعاً، وكان  ٢٥٠٠
  .التوسعة

وبقي المسجد على حّده من الجهة الجنوبية، 
 الجهة الشمالية إلى ما ينتهي إليه البناء المجيدي  ه اليوم منوحد

  .المسقوف اليوم
ومن الجهة الغربية، كان حّده األسطوانة الخامسة من المنبر  
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مسجد النبي حدّ : عليها

  :كما في الشكل التالي
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  .متراً  ٣.٥ذرع أي 

  .بنيت أساساته من الحجارة
، )المجفف بالشمس الطين المسبوك

ف، وتكون خلف وهذه الجدران لفصل المسجد عن خارجه ال لحمل السق

كعوارض فوق   وضعوهي من خشب النخل وت
، ولم يكن )أغصان النخيل(يوضع عليها الجريد 
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ذرع أي سبعة أارتفاع سقفه : ارتفاع المسجد
‡v�¾a@‘b�cZ بنيت أساساته من الحجارة

‡v�¾a@ æaŠ‡uZ  ِبنالطين المسبوك(من الل
وهذه الجدران لفصل المسجد عن خارجه ال لحمل السق

  .  صف األعمدة األخير
ém‡àÇcZ  من جذوع النخلوكانت.  

ÑÔ�Ûa@ Šì�uZ وهي من خشب النخل وت
يوضع عليها الجريد ثم  ،األعمدة لحمل السقف
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وهذه الجدران لفصل المسجد عن خارجه ال لحمل السق
صف األعمدة األخير

األعمدة لحمل السقف
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من الجنوب  على طول المسجد
 ١٠ من الشرق إلى الغرب أسطوانة، وعددها على عرضه

  .أسطوانة

 حرمبناء الند منتهى عآخر األبواب من الجهة الغربية 

  .بعد األسطوانة السابعة من ناحية الشرق
  .عند محل أهل الصفة في مؤخرة المسجد

صلى اهللا عليه   النيب َمْسِجدَ  َأن رضي اهللا عنهما 
 ُجُذوعِ  من  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  

 ُمث  النْخلِ  َوِجبَرِيدِ  النْخلِ  ِجبُُذوعِ  فـَبَـَناَها َبْكرٍ  أيب
  .اْآلنَ  حىت

ومما يدل على أن سقف مسجِد النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مل يكن مطينًا ما رواه البخاري 
 اْألَُولِ  وسلم َعْشرَ صلى اهللا عليه وعلى آله  اللهِ 
 اْألَْوَسطَ  اْلَعْشرَ  فَاْعَتَكفَ  أََماَمكَ  َتْطُلبُ  الذي
م صلى اهللا عليه وعلى آله وسل النيب قام ،أََماَمكَ 

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  النيب مع اْعَتَكفَ 
 َأْسُجدُ  َكَأين  رأيت َوِإين  ،ِوْترٍ  يف اْألََواِخرِ  اْلَعْشرِ 

 فَأُْمِطْرنَا قـَْزَعةٌ  َفَجاَءتْ  شيئا السَماءِ  يف نـََرى وما
َهةِ  على َواْلَماءِ  الطنيِ  أَثـَرَ  رأيت   اللهِ  رسول َجبـْ

صحيح مسلم ) ٧٨٠(صحيح البخاري رقم 
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(هذا الجريد طين فوق
١

(.  
@ †‡Ç@ pbãaìİ�þaIñ‡àÇþaHZ على طول المسجد

أسطوانة، وعددها على عرضه ١١ للشمال
أسطوانة ١١٠، فيكون عدد األسطوانات أسطوانات

‡v�¾a@laìicZ@ @

آخر األبواب من الجهة الغربية  وهو: باب الرحمة
  .المجيدي

بعد األسطوانة السابعة من ناحية الشرق: باب جبريل 
في مؤخرة المسجدوهو  :باب الجهة الشمالية

                                                           

رضي اهللا عنهما  ُعَمرَ  بنا عن) ٤٥٢رقم (روى أبو داود يف سننه )١(
  اللهِ  رسول َعْهدِ  على َسَوارِيهِ  كانت  وسلموعلى آله 

أيب ِخَالفَةِ  يف خنََِرتْ  أا ُمث  النْخلِ  ِجبَرِيدِ  ُمظَللٌ  أَْعَالهُ  النْخلِ 
حىت ثَابَِتةً  تـََزلْ  فلم بِاْآلُجر  فـَبَـَناَها ُعْثَمانَ  ِخَالفَةِ  يف خنََِرتْ  أا

ومما يدل على أن سقف مسجِد النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مل يكن مطينًا ما رواه البخاري 
اللهِ  رسول اْعَتَكفَ  :قال أنه اْخلُْدرِي  َسِعيدٍ  أيب ومسلم عن

الذي ِإن  فقال ِجْربِيلُ  فَأَتَاهُ  معه َواْعَتَكْفَنا َرَمَضانَ  من
أََماَمكَ  َتْطُلبُ  الذي ِإن  :فقال ،ِجْربِيلُ  فَأَتَاهُ  معه فَاْعَتَكْفَنا

اْعَتَكفَ  كان من :فقال َرَمَضانَ  من ِعْشرِينَ  َصِبيَحةَ  َخِطيًبا
َلةَ  أُرِيتُ  فَِإين  ،فـَْليَـْرِجعْ  اْلَعْشرِ  يف َوِإنـَها ،ُنسيتُـَها َوِإين  اْلَقْدرِ  لَيـْ

وما ،النْخلِ  َجرِيدَ  اْلَمْسِجدِ  َسْقفُ  وكان ،َوَماءٍ  ِطنيٍ  يف
رأيت صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حىت النيب بَِنا َفَصلى

صحيح البخاري رقم . ُرْؤيَاهُ  َتْصِديقَ  ،َوأَْرنـََبِتهِ  ه وسلم صلى اهللا عليه وعلى آل
  ). ١١٦٧(رقم 
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باب مفتوح فقد كان له : رضي اهللا عنه
، وقد كان للصحابة المجاورين 
للمسجد أبواب شارعة في المسجد، فأمر جميع األبواب التي لها منفذ 

، فقد روى رضي اهللا عنه للمسجد بإغالقها ما عدا باب أبي بكر الصديق
صلى  اللهِ  رسول َخَطبَ  :قال أنه
َيا بين َعْبًدا َخيـرَ   نـْ ما َوبـَْينَ  الد 

صلى اهللا عليه   اللهِ  رسول ُيْخِبرَ 
صلى اهللا عليه وعلى آله  اللهِ 

  نْ مِ  ِإن  الناس َأَمن  في َعَلي 
 ،َبْكرٍ  أَبَا َالتَخْذتُ  رَبي غير َخِليًال 

 أبي بَابَ  إال ُسد  إال بَابٌ  اْلَمْسِجدِ 
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رضي اهللا عنه بيت أبي بكر الصديقباب 
، وقد كان للصحابة المجاورين ويسمى خوخة أبي بكر الصديق للمسجد

للمسجد أبواب شارعة في المسجد، فأمر جميع األبواب التي لها منفذ 
للمسجد بإغالقها ما عدا باب أبي بكر الصديق

أنه عنه اهللا رضي اْلُخْدِري  َسِعيدٍ  أبي البخاري عن
 اللهَ  ِإن  :وقال اهللا عليه وعلى آله وسلم الناس

  .اللهِ  ِعْندَ  ما اْلَعْبدُ  ذلك فَاْخَتارَ  ِعْنَدهُ 
َنا َبْكرٍ  أبو فـََبَكى :قال  ُيْخِبرَ  َأنْ  لُِبَكائِهِ  فـََعِجبـْ

اللهِ  رسول َفَكانَ  ُخيـرَ  َعْبدٍ  عن وعلى آله وسلم 
  .َأْعَلَمَنا َبْكرٍ  أبو وكان ،اْلُمَخيـرَ  وسلم هو

 :وسلم عليه اهللا صلى اللهِ  رسول فقال 
َخِليًال  ُمتِخًذا كنت َوَلوْ  ،َبْكرٍ  أَبَا َوَماِلهِ  ُصْحَبِتهِ 
ْسَالمِ  ُأُخوةُ  َوَلِكنْ  َقَين  َال  ،َوَمَودتُهُ  اْإلِ اْلَمْسِجدِ  في يـَبـْ
(َبْكرٍ 

١
(.  

                                                           

  ). ٣٤٥٤(صحيح البخاري رقم  )
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للمسجد
للمسجد أبواب شارعة في المسجد، فأمر جميع األبواب التي لها منفذ 

للمسجد بإغالقها ما عدا باب أبي بكر الصديق
البخاري عن

اهللا عليه وعلى آله وسلم الناس
ِعْنَدهُ 

وعلى آله وسلم 
وسلم هو

ُصْحَبِتهِ 
َوَلِكنْ 
َبْكرٍ 
  
  
  
  
  

                  

)١(
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  تاسع
  لمسجد النبوي زمن عمر بن اخلطاب

   للهجرة ١٧سنة 
عمر قام الخليفة  وكثرة المسلمين

، م٦٣٨للهجرة، الموافق  ١٧
صلى اهللا عليه بعد توسعة النبي  للمسجد النبوي
لم  أبا بكر الصديق، حيث أن التوسعة األولى بعد غزوة خيبر

  .التي نخرت السواري، غير أنه جدد 
بن عمر  اللهِ  َعْبدَ  ن إ: رحمه اهللا أنه قال

 عليه اهللا صلى اللهِ  رسول َعْهدِ  على
 فيه يَزِدْ  فلم ،النْخلِ  َخَشبُ  َوُعُمُدهُ 

َيانِهِ   اهللا صلى اللهِ  رسول َعْهدِ  في بـُنـْ
 فـََزادَ  ُعْثَمانُ  َغيـَرهُ  ثُم  َخَشًبا ُعُمَدهُ 
ُقوَشةِ   من ُعُمَدهُ  َوَجَعلَ  َواْلَقصةِ  اْلَمنـْ

  .مخطط المسجد ثم نأتي على توصيفه

  @ @
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تاسعال املطلب
لمسجد النبوي زمن عمر بن اخلطابل الثانية لتوسعةمعامل ا

سنة  رضي اهللا عنه 
وكثرة المسلمين اتساع رقعة الدولة اإلسالمية،بسبب 
١٧سنة  بتوسعة المسجد النبوي بن الخطاب

للمسجد النبوي هي التوسعة الثانيةهذه وكانت 
التوسعة األولى بعد غزوة خيبر وعلى آله وسلم

، غير أنه جدد ضف على مساحة المسجد شيئاً يُ 
رحمه اهللا أنه قال نَاِفعٌ روى البخاري رحمه اهللا عن 

على كان دَ اْلَمْسجِ  َأن  أخبره رضي اهللا عنهما
َوُعُمُدهُ  اْلَجرِيدُ  َوَسْقُفهُ  بِاللِبنِ  َمْبِنيا وسلم آله وعلى

َيانِهِ  على َوبـََناهُ  ُعَمرُ  فيه وزاد ،شيئاً  َبْكرٍ  أبو بـُنـْ
ُعُمَدهُ  َوَأَعادَ  ،َواْلَجرِيدِ  بِاللِبنِ  سلمو  آله وعلى عليه
ُقوَشةِ  بِاْلِحَجارَةِ  ِجَدارَهُ  َوبـََنى َكِثيَرةً  زِيَاَدةً  فيه اْلَمنـْ

ُقوَشةٍ  ِحَجارَةٍ  (بِالساجِ  َوَسَقَفهُ  َمنـْ
١

(.  
مخطط المسجد ثم نأتي على توصيفه إليك رسمثم 

                                                           

  .٤٣٥رقم  البخاري صحيح)١(
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حول المسجد التي البيوت  اشترى عمر رضي اهللا عنه

من الجهة الشمالية والغربية والجنوبية، وأما الجهة الشرقية ففيها 
  

بالحجارة أساس المسجد  عمر رضي اهللا عنه

رواقًا واحدًا فزاد من جهة القبلة 
  .، ففيه صف واحد من أعمدة النخل

  @ @
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pìîjÛa@õa‹’Z اشترى عمر رضي اهللا عنه
من الجهة الشمالية والغربية والجنوبية، وأما الجهة الشرقية ففيها  لتوسعته،
  . فلم يزد فيها شيئاً ، أمهات المؤمنينحجرات 

‡v�¾a@‘b�cZ عمر رضي اهللا عنه بنى
  .نحو متر ونصفأي وجعله نحو قامة الرجل، 

 òÜjÔÛa@òèu@åß@ñ†bí�Ûa@Ša‡ÔßZ  فزاد من جهة القبلة
، ففيه صف واحد من أعمدة النخلأمتار ٥نحو  أي أذرع ١٠أي 
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لتوسعته،
حجرات 

وجعله نحو قامة الرجل، 

أي 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

 ذراعًا،  ٣٠زاد من جهة الشمال  

 وهذه ليست فيها أعمدة بل بقيت برحة وإلى اآلن، وتسمى الحصوة

  

  @ @
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 Þbà“Ûa@òèu@åß@ñ†bí�Ûa@Ša‡ÔßZ 
  .متراً ١٥أي 

وهذه ليست فيها أعمدة بل بقيت برحة وإلى اآلن، وتسمى الحصوة
  .وعليها المظالت
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ن عشريالجهة الغربية  زاد من
ودخلت دار أبي بكر  فصار فيه رواقان من أعمدة النخل،

 ١٤٠طول المسجد من الشمال إلى الجنوب
  .متراً  ٦٠

 ٥.٥ ذراعًا أي ١١ صار ارتفاع المسجد

باب الثالثة القديمة، وفتح : 
في الحائط الشرقي، وباب في 

، وهما في الجهة الغربية باب الرحمة
  .مالبابان في الش، و وهما في الجهة الشرقية

محراب سيدنا عمر رضي اهللا عنه خلف محراب النبي صلى اهللا عليه 

  .المصنوع من الطين
  .دون وجود أي طين عليهالنخل 

  .ادي العقيقو  من اجيء به

  @ @
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@l‹ÌÛa@ òèu@ åß@ ñ†bí�Ûa@ Ša‡ÔßZ زاد من
فصار فيه رواقان من أعمدة النخل، ،أمتار ١٠ذراعاً، أي

  .الصديق في هذه التوسعة
‡v�¾a@òyb�ßZ  طول المسجد من الشمال إلى الجنوبصار

٦٠ ذراعاً أي ١٢٠متراً، وعرضه  ٧٠ ذراعاً أي
‡v�¾a@ÑÔ�@ÊbÐmŠaZ صار ارتفاع المسجد

  .متراً 
‡v�¾a@ laìicZ جعل له ستة أبواب :

في الحائط الشرقي، وباب في  باب النساءفي أول الحائط الغربي، و  السالم
باب الرحمة، باب السالم، بمعنى الحائط الشمالي

وهما في الجهة الشرقية باب النساء، و باب جبريل
محراب سيدنا عمر رضي اهللا عنه خلف محراب النبي صلى اهللا عليه 

  .وعلى آله وسلم من جهة الجنوب
‡v�¾a@ñ‡àÇcZ من الخشب.  
‡v�¾a@æaŠ‡uZ  المصنوع من الطين نبِ بالل
‡v�¾a@ÑÔ�Z النخل  مسقوف بجريد

 ‡v�¾a@�ŠcZ  جيء بهالصغيرة و الحصباء من
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ذراعاً، أي
الصديق في هذه التوسعة

ذراعاً أي

متراً 

السالم
الحائط الشمالي

باب جبريلو 

وعلى آله وسلم من جهة الجنوب
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  . صورة لوادي العقيق وفيها مبنى في محل قصر عروة بن الزبير رضي اهللا عنه

  

  

  @ @
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صورة لوادي العقيق وفيها مبنى في محل قصر عروة بن الزبير رضي اهللا عنه
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  عاشر
رضي  عثمان بن عفان للمسجد النبوي زمن 

  للهجرة 
مع مرور السنين ازداد عدد المسلمين، وضاق المسجد النبوي الشريف 

 بن عفان رضي اهللا عنه ، وساءت حال أعمدته، فأمر الخليفة عثمان
شترى هـ بزيادة مساحة المسجد وإعادة إعماره، فا

، ولم يتعرض للجهة الشرقية لوجود حجرات زوجات النبي 

، هـ٣٠إلى المحرم سنة ٢٩ ل سنة

  .وإليك مخطط التوسعة ثم بيان الشرح عنها

  @ @
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عاشرال املطلب
للمسجد النبوي زمن  لثةلتوسعة الثاا معامل

للهجرة  ٢٩سنة  اهللا عنه
مع مرور السنين ازداد عدد المسلمين، وضاق المسجد النبوي الشريف 

، وساءت حال أعمدته، فأمر الخليفة عثمانبالمصلين
هـ بزيادة مساحة المسجد وإعادة إعماره، فا٢٩سنة في ربيع األول 

، ولم يتعرض للجهة الشرقية لوجود حجرات زوجات النبي الدور المحيطة به
  .فيها صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

ل سنةمن ربيع األو : مدة التوسعةوكانت 
  .أشهر ١٠والمدة كانت 

وإليك مخطط التوسعة ثم بيان الشرح عنها
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بالمصلين
في ربيع األول 

الدور المحيطة به
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

والمدة كانت 
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  :ثالث
أضاف رواقًا واحداً، وهو حد المسجد من هذه الجهة 

  .أمتار
   .أمتار٥أذرع، أي  ١٠بمقدار  

ليس فيها أعمدة أيضًا أذرع، وهذه 

  @ @
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ñ†bí�Ûa@Ša‡ÔßZ@ @

ثالثال المسجد جهاتمن  التوسعة كانت 
أضاف رواقًا واحداً، وهو حد المسجد من هذه الجهة : الشماليةالجهة  

أمتار ٥أذرع، أي  ١٠، ومقدار الزيادة إلى اآلن
 أضاف رواقاً واحداً : الغربيةن الجهة مو  
أذرع، وهذه  ١٠قدار مزاد ب الجنوبيةمن الجهة و 
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كما سبق بيانه في توسعة سيدنا عمر بن الخطاب 

  .٢م٤٨٧٥

  .)١(أبواب ٦ كما هو
  .وهما في الجهة الغربية
 .وهما في الجهة الشرقية

الحديد  قضبانلها األعمدة من الحجارة ووضع بداخ

  .والجص) المنحوتة(البناء بالحجارة المنقوشة 
  .خمسة ونصف متر

بابني عن ميني القبلة وباب مروان املعروف 
اب عاتكة وهو املعروف اليوم بباب الرمحة وبابني عن يسارها ومها الباب الذي  
كان يدخل منه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وباب النساء وبابني خلف القبلة يعين من جهة 
الشام ومل يغري باب عاتكة وال الباب الذي يدخل منه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال املطري 

  @ @
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كما سبق بيانه في توسعة سيدنا عمر بن الخطاب   بل هي على شكل رحبة
  .رضي اهللا عنه

   :مساحة المسجدفصارت 
  .متراً  ٧٥من الجنوب للشمال 

  .متراً  ٦٥ضه من الشرق للغرب عر و 
٤٨٧٥: وأصبحت المساحة الكلية للمسجد 

  .٢م٦٧٥ ومقدار الزيادة
‡v�¾a@laìicZ  كما هو  عدد األبواببقي

وهما في الجهة الغربية :باب الرحمةو ، باب السالم
وهما في الجهة الشرقية :باب النساء، و باب جبريل

  .بان في الشمالاب
@ñ‡àÇc‡v�¾aZ األعمدة من الحجارة ووضع بداخ

  .والرصاص لتقويتها
‡v�¾a@æaŠ‡uZ  البناء بالحجارة المنقوشة

خمسة ونصف متر م٥.٥٠ارتفاع الجدران و   
                                                           

بابني عن ميني القبلة وباب مروان املعروف  :أبوابجعل له ستتة : ١/١٢٦قال يف خالصة الوفاء  )
اب عاتكة وهو املعروف اليوم بباب الرمحة وبابني عن يسارها ومها الباب الذي  اليوم بباب السالم وب

كان يدخل منه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وباب النساء وبابني خلف القبلة يعين من جهة 
الشام ومل يغري باب عاتكة وال الباب الذي يدخل منه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قال املطري 

  .هو باب جربيل عليه السالمو 
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بل هي على شكل رحبة
رضي اهللا عنه

والرصاص لتقويتها

                  

)١(
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الساج القوي الثمين شجر السقف من خشب 
  . ناتالمعترضة بين األسطوا

في محراب المسجد  غرفة صغيرة
، ومكانها عند المحراب لحماية اإلمام، وبها فتحات يراه منها المصلون

  . تتم بواسطة قناديل الزيت الموزعة في أنحاء المسجد
 إماماً  عنه هللا رضي عفان بن عثمان

 في ويقع العثماني، المحراب، وهو 

 بن عثمان سيدنا مصلى موضع في
 الملك جدده ثم الشريف، للمسجد

  .اآلن إلى اإلمام 

  @ @
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@‡v�¾a@ ÑÔ�Z  السقف من خشب
المعترضة بين األسطوا المحمول على األعمدة

‡v�¾a@ ñŠì—ÔßZ  غرفة صغيرةعبارة عن
لحماية اإلمام، وبها فتحات يراه منها المصلون

  . الموجود اآلن الجنوبي
‡v�¾a@ñŠbãgZ تتم بواسطة قناديل الزيت الموزعة في أنحاء المسجد

la‹�aZ عثمان سيدنا صالة مكان هو
، وهو اآلن اإلمام مصلى مكان وهو بالمسلمين،

  .القبلة جدار في المسجد مقدمة
في اهللا رحمه العزيز عبد بن عمر أقامه

للمسجد توسعته بعد بالناس عنه اهللا رضي عفان
 موضع يزال وال هـ٨٨٨ معا قايتباي األشرف

  .وهذه صورته
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  @ @
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  شرادي ع
  لبيوت أزواج النبي

  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
إن مكانًا تشرف بالنبي صلى اهللا عليه وسلم لهو من أعظم األمكنة، وقد  

النبي صلى اهللا عليه  كانت بيوت أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم محط عيش
، بل محط تنزل الرحمات والبركات وأعلى التجليات، حازت 

  .فكانت أعظم بيت على وجه األرض
áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@@týq

pbßë@åÇ@É�m)١(:  
  . ، وكان بيتها في مكة المكرمة

  .عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهللا عنها

  .أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي اهللا عنها
  .ان رضي اهللا عنها

صلى اهللا عليه جويرية بنت الحارث وكان اسمها برة، فسماها رسول اهللا 

  .ميمونة بنت الحارث الهاللية رضي اهللا عنها

  .١/٣٩٤املختار النيب سرية يف األسرار

  @ @

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

72 

   

ادي عاحل املطلب
لبيوت أزواج النبي املعامل التارخيية

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
إن مكانًا تشرف بالنبي صلى اهللا عليه وسلم لهو من أعظم األمكنة، وقد  

كانت بيوت أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم محط عيش
، بل محط تنزل الرحمات والبركات وأعلى التجليات، حازت وعلى آله وسلم

فكانت أعظم بيت على وجه األرض السبق قصب
@æb×ëëŒ@†‡Ç@�äÛa@pbuáÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–

ñ‹“Ç@ñc‹ßaL@É»ë@µi@ô‡yg@ñ‹“ÇL@pbßë

، وكان بيتها في مكة المكرمةنهاخديجة بن خويلد رضي اهللا ع -١
  . رضي اهللا عنها ةسودة بنت زمع -٢
عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهللا عنها -٣
  . حفصة بنت عمر رضي اهللا عنها -٤
  . زينب بنت خزيمة رضي اهللا عنها -٥
أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي اهللا عنها -٦
ان رضي اهللا عنهاأم حبيبة رملة بنت أبي سفي -٧
جويرية بنت الحارث وكان اسمها برة، فسماها رسول اهللا  -٨

  . جويرية وعلى آله وسلم
ميمونة بنت الحارث الهاللية رضي اهللا عنها -٩

                                                           

األسرار ومطالع األنوار حدائق، ٣/١٦٣ دمشق مدينة تاريخ )١(
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  . صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا عنها

صلى اهللا عليه وعلى آله تي توفي عنهن رسول اهللا 

 الحارث بنت وجويرية ،عمر
 جحش بنت وزينب ،األموية 

 ،النضرية أخطب بن حيي بنت
 رضي المخزومية أمية أبي بنت

.  
ثم إليك الوصف التاريخي لبيوت الحبيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

@�a@óÜ–áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇZ@ 

يوب األنصاري أا قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم نزل في بيت أبي 
في بيته نحو سبعة أشهر، وكان محل بيته 

بناء  بعدبيوت أزواجه  ببناء صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
بيت عائشة وسودة بنت زمعة رضي اهللا عنهن، 

  .ثم كلما تزوج امرأة بنى لها بيتاً 

  @ @
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صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا عنها -١٠
  .زينب بنت جحش رضي اهللا عنها -١١
  .حكيم بن جابر بنت شريك أم_ ١٢
  .الشاعة بنت رفاعة_ ١٣

تي توفي عنهن رسول اهللا او لالزوجات الاسم و 
  :وسلم

عمر بنت وحفصة، بكر أبي بنت عائشة
 سفيان أبي بنت رملة حبيبة وأم ،المصطلقية

بنت وصفية ،العامرية زمعة بنت وسودة ،األسدية
بنت هند سلمة وأم ،الهاللية الحارث بنت وميمونة

.أجمعين اهللا رسول أصحاب سائر وعن عنهن اهللا
ثم إليك الوصف التاريخي لبيوت الحبيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

  .في العناوين اآلتية
fl�flä�ò@ž‡jÛačõ@õbäji@čpìîi@@�äÛa@�a@óÜ–

 ا قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم نزل في بيت أبي لم
في بيته نحو سبعة أشهر، وكان محل بيته  وبقي ساكناً  ،رضي اهللا عنه كما تقدم

  .في شرقي المسجد النبوي
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنبي بدأ ثم 
بيت عائشة وسودة بنت زمعة رضي اهللا عنهن، : وأول البيوت بناء، المسجد

ثم كلما تزوج امرأة بنى لها بيتاً وكانا في الجهة الشرقية للمسجد، 

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

١٠
١١
١٢
١٣

وسلم

المصطلقية
األسدية
وميمونة

اهللا

في العناوين اآلتية

رضي اهللا عنه كما تقدم
في شرقي المسجد النبوي

المسجد
وكانا في الجهة الشرقية للمسجد، 
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بيوت  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
 كان  وربما كانت مبنية، فقد ،رضي اهللا عنه

  .عن أرض كلما أحدث أهالً  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–Z تسعة بيوت ٩.  

كانت جميع بيوت النبي صلى اهللا عليه 
إلى متعددة ب أبواولها  المسجد وتمتد إلى الشمال والجنوب

هي بيت عائشة رضي اهللا  على التحديد
وذلك في الجهة  عنها، وفيه دفن الحبيب المصطفى صلى اهللا عليه وسلم

بيت حفصة ، ثم اأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهم
حبيب محمد صلى اهللا عليه وهو مكان سالم الناس اآلن على ال

إلى شرقهما، ثم بيت أم سلمة إلى جنوب بيت سودة 
، وباقي أمكنة بيوت زوجات النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  @ @
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صلى اهللا عليه وعلى آله وسلماألرض التي بنى عليها رسول اهللا و 
رضي اهللا عنه النعمان بن لحارثة كانتنسائه  

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلميتنازل لرسول اهللا 
@�äÛa@pìîi@†‡ÇáÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–

pìîjÛa@æbØß@pa‹v¨aëZ  كانت جميع بيوت النبي صلى اهللا عليه
المسجد وتمتد إلى الشمال والجنوب يشرقوسلم 

  .وغير المسجدالمسجد 
على التحديد هاف مكانُ رِ وأكثر البيوت التي عُ 

عنها، وفيه دفن الحبيب المصطفى صلى اهللا عليه وسلم
أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهم ورائهوإلى ، الشرقية من الغرفة

وهو مكان سالم الناس اآلن على ال، شماليهإلى 
إلى شرقهما، ثم بيت أم سلمة إلى جنوب بيت سودة سودة ثم بيت وسلم 

، وباقي أمكنة بيوت زوجات النبي صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنهن جميعاً 
 .هي على التقدير

 كما في الشكل التالي
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  :وتفصيل معالم بيوت النبي صلى اهللا عليه وسلم في العناوين التالية

áÜ�ë@ éÛe@óÜÇë@ éîÜÇ@�a@óÜ–@@òãìØß

 تحويطة هي أي ،مساحة خاصة به
وقد يزيد  نحو متر ونصف جدار الحجرة
تي توصيف وغير ذلك، وسيأ ، ومع هذا البيت حمام لالستحمام فيه

الظاهر يل من التتبع أنه يف أول األمر كانت هناك مخسة بيوت فقط بدون ُحَجٍر مث صار لكل بيت 

  @ @
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وتفصيل معالم بيوت النبي صلى اهللا عليه وسلم في العناوين التالية
@�äÛa@xaëŒc@ å×b�ßáÜ�ë@ éÛe@óÜÇë@ éîÜÇ@�a@óÜ–

åß@Žyë@pìîiflv‹N  
مساحة خاصة به التي تضم البيت وحولههي  :ةجر الحُ و 
جدار الحجرة وارتفاع وفي داخله البيت جدار
، ومع هذا البيت حمام لالستحمام فيه)١(قليًال 

                                                           

الظاهر يل من التتبع أنه يف أول األمر كانت هناك مخسة بيوت فقط بدون ُحَجٍر مث صار لكل بيت  )
  . حجرة ومنافع

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

åß

جدارال
قليًال 

                  

)١(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

  .أمتارخمسة  ٥ويساوي 
  .أمتارأربعة 

، وقد تأخذ اَ مربع اً متر عشرون  ٢٠
.  

 طوالً  ثالثة أمتار ونصف ٣.٥نحو

 اثنا عشر ١٢.٢٥نحو   )غرفة(

 للسكن هو المساحة الفارغة من الحجرة حيث ال بناء
كانت توجد بعض   ر مربع، وفي هذا المقدار

ويوجد فيها وسيأتي بيانه، وهذا مسقوف 
، )١(الكنيف وهو مكان صغير نحو متر بمتر لقضاء الحاجة، ولكن ال سقف له

وفي  ،ن للطبخ، وقد يحوي بعض الحيوانات كالشاة أو البعير
 وقد يكون على شكلان للجلوس واستقبال الضيوف، 

 ،َحاَجِيت  لِبَـْعضِ  َحْفَصةَ  بـَْيتِ  َظْهرِ  فـَْوقَ  اْرتـََقْيتُ 
َلةِ  ُمْسَتْدِبرَ  َحاَجَتهُ  يـَْقِضي  .الشام ُمْستَـْقِبلَ  اْلِقبـْ

  @ @
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  .هذا
  :طوًال وعرضاً  مساحة البيت والحجرة

ويساوي أذرع  ١٠ الحجرة بما فيها البيت طول
أربعة  ٤ ويساويأذرع  ٨ عرض الحجرة

٢٠البيت الحجرة وداخلها مساحة  إن أي
.الحجرة شكل مربع وقد تأخذ شكل مستطيل

نحو )الغرفة داخل الحجرة( البيت مساحة
  .في كل حجرة غرفة واحدة فقطف، وعرضاً 

( بيتوتكون المساحة اإلجمالية لكل 
  .وربع اً مربع اً متر 

čÏfläŽõb@oîjÛaZ هو المساحة الفارغة من الحجرة حيث ال بناء
ر مربع، وفي هذا المقدارسبع مت ٧عليها، ومقدارها نحو 

وهذا مسقوف مغتسل البيت  :األشياء وأهمها
الكنيف وهو مكان صغير نحو متر بمتر لقضاء الحاجة، ولكن ال سقف له

ن للطبخ، وقد يحوي بعض الحيوانات كالشاة أو البعيرمكايوجد فيها و 
ان للجلوس واستقبال الضيوف، بعض األفنية يوجد مك

  .خيمة للجلوس فيها

                                                           

اْرتـََقْيتُ  :قال نهما أنهرضي اهللا ع ُعَمرَ  بن اللهِ  عبد عن )١(
يـَْقِضي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اللهِ  َرُسولَ  فـََرأَْيتُ 

  .١٤٧رقم البخاري صحيح
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سم سبعون  ٧٠حفصة نحو 

  .واحد 
رضي اهللا عنها نحو متر  وبيت فاطمة

عرض جميع الحجرات ما بين الشرق والغرب بما في ذلك الممرات 

  .متراً  ٧٥
التسع ما  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  .متر مربع ١٨٠: الحجرات
  .تقريباً 

bèäÇ@ �a@ ïšŠ@ ò“öbÇ@ ñ‡î�Ûa@ ñ‹vyZ بدأ من وت
أو ( إلى ما بعد األسطوانة الخامسة

  .)من حد األسطوانة األولى بالروضة إلى ما بعد الثالثة
، )١(للجهة الغربية إلى المسجد

  .شرقيةمن الخارج للجهة ال

 فَُأَرجُلهُ  رَْأَسهُ  إيل يُْدِين  اْعَتَكفَ  إذا وسلم
  .٢٩٧رقم

  @ @
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pa‹v¨a@µi@pa‹à¾aZ@ @

حفصة نحو  حجرةعائشة و  حجرةعرض الممر بين 
  .سنتيمتراً 

 متر ١ الحجرات باقي عرض الممرات بين
وبيت فاطمة عائشةوباب المسجد عند بيت 

  .ونصف
  .ونصف متران جبريلممر باب عرض 

عرض جميع الحجرات ما بين الشرق والغرب بما في ذلك الممرات 
  .متر ١١نحو 

٧٥وطولها ما بين الجنوب والشمال نحو  
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمالنبي  حجراتمساحة جميع 

الحجراتعدا ممر باب المسجد والممرات بين 
تقريباً  اً مربع اً متر  ٦٦٠ساحة الكلية التقريبية الم

@ òyb�ßbèäÇ@ �a@ ïšŠ@ ò“öbÇ@ ñ‡î�Ûa@ ñ‹vy

إلى ما بعد األسطوانة الخامسةمن حد المسجد الجنوبي األسطوانة الثالثة 
من حد األسطوانة األولى بالروضة إلى ما بعد الثالثة

إلى المسجد من البيتباب : ثالثة أبوابوكان للبيت 
من الخارج للجهة ال لبيت داخل الحجرة، وباب للحجرةوباب ل

                                                           

وسلم عليه اهللا صلى النيب كان: ((قالت عائشة رضي اهللا عنها )
ْنَسانِ  ِحلَاَجةِ  إال اْلبَـْيتَ  يَْدُخلُ  َال  وكان رقم مسلم صحيح )).اْإلِ

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

سنتيمتراً 

ونصف

نحو 

عدا ممر باب المسجد والممرات بين 

األسطوانة الثالثة 
من حد األسطوانة األولى بالروضة إلى ما بعد الثالثة

وباب ل
                  

)١(
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ò“öbÇ@ñ‡î�Ûa@oîjÛ@laìiþaëZ@ @

والباب للمسجد من قماش الصوف األسود 
  .سبعون سنتيمتراً  سم٧٠متر ونصف، وعرضه 

شجر [من خشب العرعر أو الساج 
 سم٧٠متر ونصف وعرضه  ١.٥

: مثل بيت السيدة عائشة رضي اهللا عنها
إلى المسجد من من الخشب، واألبواب الداخلية واألبواب 

  .لجهة أخرىوكل بيت مالصق للمسجد له بابان باب للمسجد وباب 
، فإن للحجرات يتفاوت حسب مالصقته للبيت

ار الحجرة كان مرتفعاً، وإال كان أخفض عن ارتفاع غرفة 

pa‹v¨a@Ý‚a†@�ÛaZ@ @

وذلك بحسب ما هو متيسر  على ثالثة أنواع

  .بيوتثالثة نحو وتقديري أنها ل
  .ثالثة بيوتنحو لوهذه للبيوت والحجر 

من الداخل، ] لنخيل الملطخ بالطين

  @ @
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‹v¨a@lbi@òÇbä–ñ@ò“öbÇ@ñ‡î�Ûa@oîjÛ@laìiþaë

والباب للمسجد من قماش الصوف األسود  للبيت الباب الداخليكان 
متر ونصف، وعرضه  ١.٥ وارتفاع الباب نحو

من خشب العرعر أو الساج  شرقيةللخارج للجهة الوباب الحجرة 
١.٥نحو  ارتفاعهو صرعة واحدة وهو ، ]السرو

  .سبعون سنتيمتراً 
مثل بيت السيدة عائشة رضي اهللا عنها والبيوت أبواب باقي الحجرات

من الخشب، واألبواب الداخلية واألبواب األبواب الخارجية ف
  .المقاسات لها متقاربةو الصوف 

وكل بيت مالصق للمسجد له بابان باب للمسجد وباب 
للحجرات يتفاوت حسب مالصقته للبيتجدران الارتفاع : تنبيه

ار الحجرة كان مرتفعاً، وإال كان أخفض عن ارتفاع غرفة دالصق البيت لج
  .إلى نحو متر ونصف البيت

Ûa@Êìã@õbäjæaŠ‡§@aÛpìîj@pa‹v¨a@Ý‚a†@�Ûa

على ثالثة أنواع كان بناء الحجرات والبيوت
  :للبناء به
وتقديري أنها ل :الحجارة المبنية بالطين_ ١
٢ _ بِ الل وهذه للبيوت والحجر  :ينن والط
لنخيل الملطخ بالطينأوراق ا[سعف النخيل المطين _ ٣
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  .وهذا لباقي البيوت واهللا أعلم
 _كما مر_ ين البيوت ارتفاعها بحدود متر ونصف

  .ومبنية من اللبن والطين
ÑÔ�Ûa@ÊbÐmŠa@ëc)مترال ربعو متران  :)٢.  

بدون  النخل) أوراق(من جريد 
والعوارض في السقف من خشب 

 ةمرتفع ،صغير لجمع الطعام والشراب فيها
  

م متر وسبعون سم، ويكون منتهى 

بيتني لزوجتيه عائشَة وَسْوَدة رضي اهللا  مسجده، بىن
ٌد ِمصراٌع واح ِد النْخِل، وكان لبيت عائشَة رضي اهللا عنها

نساءه بىن هلن ُحَجرًا، وهي  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
الذي يلي باَب النيب صلى اهللا  إىل الباب

كان منها أربعُة أبياٍت بَِلِنبٍ هلا ُحَجٌر ِمن َجرِيٍد، وكانت مخسَة أبياٍت ِمن جريٍد 
تـْرَ  ْعُت السْعر، وَذرا ُمُسوح الشالطبقات .فوجدتُه ثالثَة أَْذرٍُع يف ِذراعٍ  ُحَجَر هلا، على أبوا 

 ِيبِيف  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-ُكنُت أدخُل بيوَت أَْزَواِج الن
  .٢/١٧٨األدب املفرد 

  @ @
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وهذا لباقي البيوت واهللا أعلم )١(وأما من الخارج فعليه الصوف المنسوج
ين البيوت ارتفاعها بحدود متر ونصفالجدران التي تفصل ب

ومبنية من اللبن والطين ثالثون سنتيمتراً  سم٣٠وعرضها 
æaŠ‡§a@ÊbÐmŠa@ÜÛpìîj@ÑÔ�Ûa@ÊbÐmŠa@ëc

من جريد  مكونة الراجح أنهاإن : وتيسقف البأ
والعوارض في السقف من خشب  ،مع الجريد وقيل أنها مطينة السقف طين،
  . لحمل سعف النخيل رعالعر 

òi‹“¾a@ZòîÜÈÛa@ëcZ صغير لجمع الطعام والشراب فيها بيت
  .خشب الخيل يعمر بواسطة أعمدة عن األرض

  .ارتفاع جدرانها نحو مترين
م متر وسبعون سم، ويكون منتهى ١.٧٠ارتفاعها عن سطح األرض نحو 

  .م أربعة أمتار٤نحو ارتفاعها عن األرض 
                                                           

مسجده، بىن  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمملا بىن رسول اهللا )١
ِد النْخِل، وكان لبيت عائشَة رضي اهللا عنهاوَجري ْعِت بناء املسجِد ِمن َلِنبٍ على نَـ  عنهما

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- أو َساٍج، وملا تزوج رسوُل اهللا  ِمن َعْرَعرٍ 
إىل الباب -رضي اهللا عنها- تسعُة أبياٍت، وهي ما بني بيت عائشَة 

  .١/٩٠الدرة الثمينة  .عليه وعلى آله وسلم
كان منها أربعُة أبياٍت بَِلِنبٍ هلا ُحَجٌر ِمن َجرِيٍد، وكانت مخسَة أبياٍت ِمن جريٍد : قال ِعمراُن بُن أيب أنس

تـْرَ  ُمطَيـَنًة ال ْعُت السْعر، وَذرا ُمُسوح الشُحَجَر هلا، على أبوا
  .١/٤٩٩ الكربى

ُكنُت أدخُل بيوَت أَْزَواِج النِيب ((: البصري رمحه اهللا قال احلسن )
األدب املفرد )) ِخالفة ُعثمان ْبِن َعفاَن، فَأتَناوُل ُسُقَفها بِيدي

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

وأما من الخارج فعليه الصوف المنسوج

وعرضها 

طين،
العر 

عن األرض

ارتفاعها عن األرض 
                  

 )١

قال ِعمراُن بُن أيب أنس

)٢(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

  .طوال وعرضاً متران ونصف 

، كأنه ه درجات للصعود عليها

bèäÇ@�a@ïšŠZ@ @

، شمال بيت عائشة رضي اهللا عنها، ويفصل بينهما طريق

  .باب بيت فاطمة للمسجد، وله باب آخر للطريق
  .ثم ُسدتكان لبيت فاطمة كوة تطل على بيت عائشة رضي اهللا عنهما، 

محاذاة األسطوانة الخامسة، وينتهي 

أسطوانة داخل المقصورة الشريفة وعندها 

http://www١٥٦٧&highlight=%E٣
CA٥%CC%CF. 

  @ @
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متران ونصف م ٢.٥نحو مساحة المشربة 
  .سعف النخيلجدرانها من 

  .سقفها من سعف النخيل
ه درجات للصعود عليهان جذع نخلة محفور فيم :جاتهادر  

  .مضلّ سُ 
@oîi@ñ‡î�Ûaòà bÏ@õa‹ç�Ûa@bèäÇ@�a@ïšŠ

شمال بيت عائشة رضي اهللا عنها، ويفصل بينهما طريقفي  بيتها كانو 
  .بالمسجد البيت ويلتصق
باب بيت فاطمة للمسجد، وله باب آخر للطريقو 

كان لبيت فاطمة كوة تطل على بيت عائشة رضي اهللا عنهما، 
محاذاة األسطوانة الخامسة، وينتهي  منرضي اهللا عنها يبدأ بيت فاطمة و 

   .عند أول األسطوانة السابعة
أسطوانة داخل المقصورة الشريفة وعندها وفي محاذاة األسطوانة الخامسة 

.)١( محراب السيدة فاطمة رضي اهللا عنها  

                                                           

  نت طيبة موقع)١(
www.taibanet.com/showthread.php?t=

%CD%D١%C٧%C٨+%C٧%E١%CA%E

  



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

  
، الشرقيةجد للجهة للمسالممر 
عند باب المسجد أي  رضي اهللا عنها

 صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم النيب َزْوجَ 
 يف اْلَمْسِجدِ  يف ُمْعَتِكفٌ  وهو تـَُزورُهُ   عليه وعلى آله وسلم

 َقِلبُ  قَاَمتْ  ُمث صلى اهللا  النيب َمَعَها فـََقامَ  تـَنـْ
 النيب َزْوجِ  َسَلَمةَ  أُم  َمْسَكنِ  ِعْندَ  الذي اْلَمْسِجدِ 
صلى اهللا عليه  اللهِ  رسول على َفَسلَما اْألَْنَصارِ 

 ِهيَ  إمنا ،رِْسِلُكَما ىعل: صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
 من َجيْرِي الشْيطَانَ  ِإن  :قال .قال ما َعَلْيِهَما
  .٥٨٦٥رقم البخاري صحيح

  @ @
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الممر يشترك بيت فاطمة رضي اهللا عنها في و 
رضي اهللا عنها بيت أم سلمةيقع  حيث في نهايته

  .)١(للمسجد الخارجي

                                                           

َزْوجَ  رضي اهللا عنها ُحَيي  بِْنتَ  َصِفيةَ  َأن  احلَُْسْنيِ  بن َعِلي  عن )
 عليه وعلى آله وسلمصلى اهللا اللهِ  َرُسولَ  َجاَءتْ  أا َأْخبَـَرْتهُ 
ُمث  اْلِعَشاءِ  من َساَعةً  ِعْنَدهُ  فـََتَحدَثتْ  َرَمَضانَ  من اْلَغَواِبرِ  اْلَعْشرِ 

اْلَمْسِجدِ  بَابَ  بـََلَغتْ  إذا حىت يـَْقِلبُـَها عليه وعلى آله وسلم
اْألَْنَصارِ  من َرُجَالنِ  َِِما َمر  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اللهِ  رسول َهلَُما فقال نـََفَذا ُمث  وعلى آله وسلم
َعَلْيِهَما وََكبُـرَ  ،اللهِ  َرُسولَ  يا اللهِ  ُسْبَحانَ  :قاال ،ُحَيي  بِْنتُ  َصِفيةُ 

َلغَ  آَدمَ  بن صحيح. قـُُلوِبُكَما يف يـَْقِذفَ  َأنْ  َخِشيتُ  َوِإين  ،الدمِ  َمبـْ

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a

  

حيث في نهايته
الخارجي

                  

)١(
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          ] رمز المغتسل في الصورة هو
متر ونصف  طوالً مساحته و  ،البيت
، وقد يكون المغتسل نفسه ومسقوف

  .)٢(فقط مكاناً لقضاء الحاجة أيضاً، فال يكون مخصصاً لالغتسال

@À@áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@xaëŒc@pìîi@Þì‚†

َسَنة سبٍع وثمانين كتب الوليد ِإلى ُعمر بِن عبد العزيز يأمُره بهدم 
، وَهْدِم لتوسعته وتجديده  عليه وعلى آله وسلم

، وتحدد بيت السيدة عائشة بُيوت أزواج النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
رضي اهللا عنها، وبيت السيدة فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها مقصورة، وباقي 
البيوت صارت من المسجد، ومنه بيت السيدة حفصة رضي اهللا عنها للسالم 

  .حبيب النبي صلى اهللا عليه وسلم كما تقدم

وهو مكان خمصص لالغتسال، وقد جاء ذكره يف 
 اْألَْحزَاِب، ِمنَ  فـَرَغَ  َلما َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى 

 َأْسِلَحتَـَنا َوَضْعَنا َما السَالَح، َوَضْعُتمُ  أََوَقدْ : فـََقالَ 
 َالم، َعَلْيهِ  ِجْربِيلَ  ِإَىل  أَْنظُرُ  َكَأينَخَللِ  ِمنْ  الس 

  .١٤٩٩٤مسند اإلمام أمحد رقم 
، ويف هذه احلالة وليس يف فناء احلجرة) البيت

  .يكون خمصصاً لالغتسال فقط، ويكون قضاء احلاجة يف الكنيف الذي خارج البيت

  @ @
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@oîjÛa@Ý�nÌßIoîjÛa@âb¼H@)رمز المغتسل في الصورة هو[ )١
البيتمغتسل بجانب  حجرةوكان في كل 

ومسقوفين، متر  نحو قريباً، وارتفاعهوعرضًا ت
مكاناً لقضاء الحاجة أيضاً، فال يكون مخصصاً لالغتسال

  
@À@áÜ�ë@éÛe@óÜÇë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�äÛa@xaëŒc@pìîi@Þì‚†

ðìjäÛa@‡v�¾aN@ @

َسَنة سبٍع وثمانين كتب الوليد ِإلى ُعمر بِن عبد العزيز يأمُره بهدم في 
 عليه وعلى آله وسلمصلى اهللا- مسجد رسول اهللا 

بُيوت أزواج النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
رضي اهللا عنها، وبيت السيدة فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها مقصورة، وباقي 
البيوت صارت من المسجد، ومنه بيت السيدة حفصة رضي اهللا عنها للسالم 

حبيب النبي صلى اهللا عليه وسلم كما تقدمعلى ال
   

                                                           

وهو مكان خمصص لالغتسال، وقد جاء ذكره يف : غَتَسل، أو ُمْسَتَحّم، أو ِمْرَحاض، أو َكِنيفم )١(
 اهللاِ  َرُسولَ  ن إ: رضي اهللا عنها أا قالت حديث َعاِئَشةَ 

فـََقالَ  السَالم، َعَلْيهِ  ِجْربِيلُ   ءَ َفَجا لِيَـْغَتِسَل، اْلُمْغَتَسلَ  َدَخلَ 
َكَأين : " َعاِئَشةُ  فـََقاَلتْ  ،" قـَُرْيَظةَ  َبِين  ِإَىل  ]اض[ انـَْهدْ  بـَْعُد،
مسند اإلمام أمحد رقم . اْلُغَبارِ  ِمنَ  رَْأَسهُ  َصبَ عَ  َقدْ  اْلَبابِ 

البيت(أشار بعض املهتمني إىل أن املغتسل كان داخل الغرفة  )٢(
يكون خمصصاً لالغتسال فقط، ويكون قضاء احلاجة يف الكنيف الذي خارج البيت
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  :بعض الصورة للمقصورة الشريفة من الداخل   

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a
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  @ @

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

85 

   

òÐí‹“Ûa@pa‹v¨aë@ðìjäÛa@‡v�àÜÛ@òî²ŠbnÛa@�bÈ¾a
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 رثاني عش

دنا أشهر بيوت الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم بعد توسعة سي
  عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

لاللتماس  عنهوعدم البعد  النبوي

Ûa@ òè§a@oãb×@ �Ûa@ Éšaì¾aòîÓ‹“@@‡v�àÜÛ

دار عثمان ، و دار عثمان بن عفان الكبرى
دار ، و دار أبي بكر الصديق، و السفاح
، دار خالد بن الوليد، و األنصاري 

طريق وفي الجهة نفسها رضي اهللا عنهم أجمعين، 

îi‹ÌÛa@ òè§a@ oãb×@ �Ûa@ Éšaì¾a@‡v�àÜÛ@ ò

 ودار، سودمطيع بن األ ودار، حكيم بن حزام
، )دار القضاءوسميت فيما بعد (عمر بن الخطاب 
بن يزيد  بنت عبد اهللا عاتكة ودار، 

، عبد اهللا بن جعفر ودار، بنت الحسين
وفي الجهة نفسها  بن العوام، رضي اهللا عنهم،

  .دةاعِ سقيفة بني سَ 

  @ @
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ثاني عشاملطلب ال
أشهر بيوت الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم بعد توسعة سي 

عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
النبوي حرص الصحابة على جوار المسجد

 .، والعطايا الربانيةنفحات النبوية

@ áçcëë@ Šë‡ÛaÛa@ òè§a@oãb×@ �Ûa@ Éšaì¾a
ïçZ@ @

دار عثمان بن عفان الكبرى و دار أبي أيوب األنصاري
السفاح دار ريطة بنت أبي العباس و ،الصغرى

 دار جبلة بن عمرو، و يالثقف المغيرة بن شعبة
رضي اهللا عنهم أجمعين، ، دار عمرو بن العاصو 

  .مصلى الجنائز، و البقيع
çcë@ áë@ Šë‡Ûaîi‹ÌÛa@ òè§a@ oãb×@ �Ûa@ Éšaì¾a

ïçZ@ @

حكيم بن حزام دارو ، بن أبي سفيان معاويةدار 
عمر بن الخطاب  ودار، بن سعد العامري أويس
، بن عبد اهللا ميْ عَ نُـ  ودار، عبد اهللا بن مكمل ودار

بنت الحسين ينةكَ سُ  ودار، تميم الداري ودار، بن معاوية
بن العوام، رضي اهللا عنهم، الزبير ودار، اهللا بيدطلحة بن عُ  ودار

سقيفة بني سَ و  بن ثابت رضي اهللا عنه، انس م حَ طُ أُ 
  



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

ïç@‡v�àÜÛ@òîiìä§a@òè§a@oãb×@�ÛaZ@ @

ودار عامر بن عبد اهللا بن الزبير، 

@‡v�àÜÛ@òîÛbà“Ûa@òè§a@oãb×@�Ûa

عبد الرحمن بن ودار  ، رملة بنت أبي سفيان رضي اهللا عنها
بستان و  رضي اهللا عنهم عتبة بن مسعود

م عشرة أمتار، وطوله بطول 
متران  ٢.٥المسافة من أول المسجد إلى باب جبريل، وعرض طريق البقيع 

وأخيراً إليك رسم الوصف التاريخي لمواضع بيوت الصحابة رضوان اهللا عليهم 

  @ @
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Ûa@áçcëŠë‡@ïç@‡v�àÜÛ@òîiìä§a@òè§a@oãb×@�Ûa

ودار عامر بن عبد اهللا بن الزبير،   عنه،آل عمر بن الخطاب رضي اهللا دار
  .مروان بن الحكمودار 

Ûa@áçcëÉšaì¾aë@ Šë‡@@‡v�àÜÛ@òîÛbà“Ûa@òè§a@oãb×@�Ûa
ïçZ@ @

رملة بنت أبي سفيان رضي اهللا عنها ؛أم حبيبةدار 
عتبة بن مسعودودار ، عبد اهللا بن مسعود ودار ،عوف

  .بئر حاءوفيه  أبي طلحة األنصاري

م عشرة أمتار، وطوله بطول ١٠نحو  يقدر عرض مصلى العيد: ملحظ
المسافة من أول المسجد إلى باب جبريل، وعرض طريق البقيع 

  .ونصف

وأخيراً إليك رسم الوصف التاريخي لمواضع بيوت الصحابة رضوان اهللا عليهم 
  :مكانمع أهم األ
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دار
ودار 

ïç

دار 
عوف

أبي طلحة األنصاري

ملحظ
المسافة من أول المسجد إلى باب جبريل، وعرض طريق البقيع 

ونصف

وأخيراً إليك رسم الوصف التاريخي لمواضع بيوت الصحابة رضوان اهللا عليهم 
مع أهم األ
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  @ @
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  َهَياِمـي َوفـَْرطَ  َشْوِقي َوأبـُثهُ 

  اْألقْـَدامِ  َمــْوِطنَ  أُقـَبلَ  

َقعُ  ـَراءَ زَهْ    َواِمـيأوَ  ُغلـِتي تَـنـْ

  َمَقامِ  أَجل  الُزْلَفىْ  ِفيْ  َوأنَالُ 

  األيام على مشرقةً  علياءَ 

  األيامِ  على مدارُكها تسمو

  وسالمِ  بنظرةٍ  منهُ  وأفوزُ 

  ِسَقاِمي وكشفِ  أمري في أرجوكَ 

  إمامِ  رُ خي وهو اإلمامةَ 

  َظالمِ  كل  لكشفِ  يضيءُ  

 وكالمِ  برؤيةٍ  النبي  

  واألعالمِ  األخيارِ  منبتَ 

  واإلسالمِ  اإليمانِ  مْأرزَ 

  وباِإلنـَْعامِ  بِِنَعمٍ  ِلَمطَالِِبي

  واإلكرامِ  الفضلِ  أهلِ  

  @ @
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‹Çb“Ûa@ÞbÓ@rbßbn‚ëZ@ @

َوأبـُثهُ                    َوَسَالِمـي َتِحيِتيْ  نٍبي ال ُأْهِدي

رُ  فـََرِحي ِمنْ  َوَأَكادُ   َحتى                 ِلطَْيَبةٍ  أِطيـْ

ـَراءَ زَهْ                      زِيَـارَةً  الَزَمـانُ  يـُبَـلغُِني َفَمَتى 

َوأنَالُ                     بِـهِ  ُمْغَتِبطَاً  الُشـباكَ  أْستَـْقِبلُ 

علياءَ                  مكانةً  النبي  عطفِ  منْ  وأنالُ 

تسمو                   بشارةً  النبي  مدحِ  منْ  وأنالُ 

وأفوزُ                  سعادةً  النبي  حب  منْ  وأنالُ 

أرجوكَ                       إنني البريةِ  رب  يا وأقولُ 

اإلمامةَ  فيكِ                      نبينا نالَ  اإلسراءِ  ليلةَ  يا

 نورٌ                   رِفعةً  َحْسُبك المعراجِ  ليلةَ  يا

النبي  فازَ                  وُسُكونِها ُجنِحها في ليلةً  يا

منبتَ  يا              الهدى مْأوى يا المختارِ  طيبةَ  يا

مْأرزَ  يا              التقى حصن يا األنوارِ  مطلعَ  يا

ِلَمطَالِِبي         واستجبْ  ذنوِبي واْغِفرْ  ُجدْ  رب  يا

 على الصالةُ  ثم  واآللِ               وصحبهِ  النبي 
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النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
ن أن هناك مواضع يقينية توارثها المسلمون وأجمعوا على مكانها مثل 
الحجرة الشريفة وما ضمت من الجسد الشريف وجسد صاحبيه أبي بكر 
وعمر رضي اهللا عنهما، وكذلك الروضة والمنبر واألسطوانات، وحدود مسجد 

إن مسجدًا للرسول صلى اهللا عليه وسلم وتسعة بيوت له ال تتعدى  
يقتدوا بالنبي صلى اهللا  نْ عشرة آالف  سعودي جدير بالمسلمين ِأل 

  .وتواضعه في معيشته
ت بيوت أزواج النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بشكل 

كان   عدة سنواتعلى مدى فومن حيث البناء، 
لكل زوجة بيتًا عندما يتزوجها، وكانت البيوت 
يكتمل بناؤها من حيث الكماليات شيئًا فشيئًا على عدة سنوات، فلم يكن في 

ثم صار البيوت كنيفًا لقضاء الحاجة ثم صار فيه، وبعضها لم تكن له حجرة 

وهذا لجدير بالمسلمين أن يقتدوا بالنبي صلى اهللا عليه وسلم في الرضا 
: ، كما قال اهللا تعالىيفتح اهللا عليهم

O��N��M��L��K��J���IP� ���Q

  @ @
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pbî–ìnÛaë@ò¸b©aZ@ @
النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  إن الوصف التاريخي لمسجد_ ١

ن أن هناك مواضع يقينية توارثها المسلمون وأجمعوا على مكانها مثل ي بَـ 
الحجرة الشريفة وما ضمت من الجسد الشريف وجسد صاحبيه أبي بكر 
وعمر رضي اهللا عنهما، وكذلك الروضة والمنبر واألسطوانات، وحدود مسجد 

  . يرهاالنبي صلى اهللا عليه وسلم، وغ
إن مسجدًا للرسول صلى اهللا عليه وسلم وتسعة بيوت له ال تتعدى  _ ٢
عشرة آالف  سعودي جدير بالمسلمين ِأل كلفتها 

وتواضعه في معيشته عليه وسلم في بساطة العيش
ت بيوت أزواج النبي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم بشكل يَ نِ بُ لقد _ ٣
ومن حيث البناء،  تعدد البيوتمن حيث  تدريجي

لكل زوجة بيتًا عندما يتزوجها، وكانت البيوت  صلى اهللا عليه وسلم يبني
يكتمل بناؤها من حيث الكماليات شيئًا فشيئًا على عدة سنوات، فلم يكن في 

البيوت كنيفًا لقضاء الحاجة ثم صار فيه، وبعضها لم تكن له حجرة 
  ..له، وهكذا

وهذا لجدير بالمسلمين أن يقتدوا بالنبي صلى اهللا عليه وسلم في الرضا 
يفتح اهللا عليهمبالميسور كي تتم أمور زواجهم، وبعدها 

mG��F��E��D��C��B��AH��O��N��M��L��K��J���I
���T��S��Rl ] رالنو.[     
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وذلك شريفة من جهة المقصورة الشريفة، 
بتأخير الحاجز النحاسي الموجود عند األسطوانات الثالث؛ أسطوانة السرير، 
، ، وهذا عمل محمود تؤجر عليه الحكومة السعودية إن فعلته

  

  .هذه األسطوانات
  .في الروضة الشريفةللصالة 

  @ @
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شريفة من جهة المقصورة الشريفة، أقترح توسيع الروضة ال_ ٤
بتأخير الحاجز النحاسي الموجود عند األسطوانات الثالث؛ أسطوانة السرير، 

، وهذا عمل محمود تؤجر عليه الحكومة السعودية إن فعلتهوالحرس، والوفود
  .وليس فيه أي محظور شرعي

  :أهمها لعدة أسبابوذلك 
هذه األسطواناتوراء وجود المكان المتسع : األول
للصالة توسيع المكان على المسلمين : الثاني
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بتأخير الحاجز النحاسي الموجود عند األسطوانات الثالث؛ أسطوانة السرير، 
والحرس، والوفود

وليس فيه أي محظور شرعي



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   

ببعض الشركات التي تشتغل في مجال العمارة والفن أن تعمل 
مسجدًا على شكل المسجد الذي بناه النبي صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك 

  . بيوتا على شكل بيوت النبي صلى اهللا عليه وسلم

  @ @
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ببعض الشركات التي تشتغل في مجال العمارة والفن أن تعمل أهيب _ ٥
مسجدًا على شكل المسجد الذي بناه النبي صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك 

بيوتا على شكل بيوت النبي صلى اهللا عليه وسلم
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  مت البحث 
  فلله احلمد والشكر على توفيقه

  وجوده 
  وإحسانه

  وأسأل اهللا تعاىل رضوانه
  

Éua‹¾aë@Š†b—¾a)١(  
  .جمع وتوثيق صالح سالمة

  .لشاملة واقتصرت على اسم الكتاب واملؤلف

  @ @
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مت البحث 
فلله احلمد والشكر على توفيقه

وجوده  
وإحسانه

وأسأل اهللا تعاىل رضوانه
  وغفرانه

@ @
@ @
@ @
@ @

Éua‹¾aë@Š†b—¾a

جمع وتوثيق صالح سالمة أخبار المدينة لمحمد بن الحسن بن زبالة، 
                                                           

لشاملة واقتصرت على اسم الكتاب واملؤلفبعض املصادر من املكتبة ا )
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فلله احلمد والشكر على توفيقه

• 
                  

)١(
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  .بن عبد البر
 دار: النشر دار الكاساني، الدين

  .الثانية: الطبعة
بلغة السالك ألقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد 
ألحمد الصاوي، ضبطه وصححه محمد عبد السالم شاهين، دار 

  .م١٩٩٥
صلى اهللا عليه وسلم ثاني إبداع في العمارة اإلسالمية، حفصة 

: المؤلف، بيوت الصحابة رضي اهللا عنهم حول المسجد النبوي الشريف

  .الغني عبد إلياس

أبو البقاء محمد بهاء  ؛الضياء بن
  .الدين بن الضياء المكي الحنفي القرشي العمري العدوي

 الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد
  .بيروت - العلمية الكتب
 حجر بن علي بن أحمد: تأليف الكبير،
: تحقيق ،١٩٦٤ - ١٣٨٤ -  

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى 

  @ @
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بن عبد البرال ستيعاب في معرفة األصحاباال •
الدين عالءل الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع •

الطبعة ،١٩٨٢ - بيروت - العربي الكتاب
بلغة السالك ألقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد  •

ألحمد الصاوي، ضبطه وصححه محمد عبد السالم شاهين، دار  الدردير
١٩٩٥/هـ١٤١٥الكتب العلمية، بيروت لبنان، 

صلى اهللا عليه وسلم ثاني إبداع في العمارة اإلسالمية، حفصة  بيوت الرسول •
  .العمري، أنوار مشعل الغبشة

بيوت الصحابة رضي اهللا عنهم حول المسجد النبوي الشريف •
  .محمد إلياس عبد الغني

إلياس محمدل الشريف النبوي المسجد تاريخ •
  .عساكر بنال دمشق تاريخ •
بنال الحرام والمسجد فةالمشر  مكة تاريخ •

الدين بن الضياء المكي الحنفي القرشي العمري العدوي
محمدل الترمذي، جامع بشرح األحوذي تحفة •

الكتب دار: النشر دار العال، أبو المباركفوري
الكبير، يالرافع أحاديث في الحبير تلخيص •

 المنورة المدينة - العسقالني الفضل أبو
  المدني اليماني هاشم عبداهللا السيد

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى  •
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داهللا ، محمد بن إسماعيل أبو عب
دار طوق : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، 

 ويرتن شرح المختار الدر على
 بيروت  والنشر للطباعة الفكر

 دار الدسوقي، عرفه محمد: تأليف
  .عليش

 علي بن الرحمن عبد المختار 

  .لسمهودي
 بن محمد اإلمامح للصالحي 

 السيواسي، الواحد عبد بن محمد
  .الثانية

 مري بن شرف بن يحيى زكريا
: الطبعة ،١٣٩٢ - بيروت - 

  @ @
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، محمد بن إسماعيل أبو عب)صحيح البخاري(آله وسلم وسننه وأيامه 
محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: البخاري الجعفي، تحقيق

مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، (النجاة 
 .ـه١٤٢٢األولى، : الطبعة

  .إلمام محمد بن سليمانل جمع الفوائد 
على المختار رد حاشية" حاشية ابن عابدين 

الفكر دار: النشر دار ،. عابدين بنال" األبصار
  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١

تأليف الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية 
عليش محمد: تحقيق بيروت، - الفكر دار: النشر

 النبي سيرة في األسرار ومطالع األنوار حدائق 
  .الشيباني محمد بن

  خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى 
لسمهوديل المصطفى دار بأخبار الوفا خالصة 
 العباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبل 

  .الشامي الصالحي يوسف
محمد الدين كمال: تأليف القدير، فتح شرح 

الثانية: الطبعة بيروت، - فكرال دار: النشر دار
زكريا أبو: تأليف النووي، بشرح مسلم صحيح 

 العربي التراث إحياء دار: النشر دار النووي،
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• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
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  .الزهري البصري عبداهللا أبو 
 الرحيم عبد الفضل أبو الدين زين
 ، م٢٠٠٠ -بيروت- العلمية الكتب

  .علي 
محمد أنور شاه ابن معظم : المؤلف 

 الكافي عبد بن علي الدين تقي الحسن
  بيروت/ 
  .الفكر دار: النشر دار الهيتمي، 

 أبو جرح بن علي بن أحمد: تأليف
: تحقيق بيروت، - المعرفة دار: 

 الناس، ألسنة على األحاديث من
 الرسالة مؤسسة: النشر دار الجراحي،

  .القالش أحمد: قتحقي
: النشر دار الهيثمي، بكر أبي بن 

  .هـ١٤٠٧ - بيروت،  القاهرة

  @ @
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  .الثانية الطبعة
  الطبقات الكبرى •
 منيع بن سعد بن محمدلالكبرى  الطبقات •
زين: تأليف ، التقريب شرح في تثريبال طرح •

الكتب دار: النشر دار العراقي، الحسيني بن
 محمد القادر عبد: تحقيق األولى،: الطبعة

المؤلف  العرف الشذي شرح سنن الترمذي •
  .شاه الكشميري

الحسن أبي االمام: تأليف ،السبكي فتاوى •
/ لبنان -  المعرفة دار: النشر دار السبكي،

 حجر ابن: تأليف الفقهية، الكبرى الفتاوى •
  .ابن َحَجر الَعْسقالني فتح الباري •
تأليف البخاري، صحيح شرح الباري فتح •

: النشر دار الشافعي، العسقالني الفضل
  .الخطيب الدين محب

من اشتهر عما اإللباس ومزيل الخفاء كشف •
الجراحي، العجلوني محمد بن إسماعيل: تأليف

تحقي الرابعة،: الطبعة ،١٤٠٥ -  بيروت -
 علي: تأليف الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع •

القاهرة - العربي الكتاب دار /للتراث الريان دار
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: النشر دار الهيثمي، بكر أبي 
  .هـ١٤٠٧ - بيروت،  القاهرة

محيي الدين بن شرف النووي، حققه 
  .هـ١٤١٥/ ١٩٩٥محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، ط

 الشيباني، عبداهللا أبو حنبل بن

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا 
، مسلم بن الحجاج النيسابوري 

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي 
 الخطيب محمد: تأليف المنهاج،

 أحمد بن اهللا عبد: تأليف الشيباني،
 -  بيروت - الفكر دار: النشر

 أحمد بن اهللا عبد: تأليف الشيباني،
 -  بيروت - الفكر دار: النشر

  .لمحمد علوي المالكي
 األلسنة، على المشتهرة األحاديث

: النشر دار السخاوي، محمد 

  @ @
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 بن علي: تأليف الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع 
القاهرة - يالعرب الكتاب دار /للتراث الريان دار

محيي الدين بن شرف النووي، حققه  المجموع شرح المهذب للنووي 
محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، ط

بن أحمد: تأليف حنبل، بن أحمد اإلمام مسند 
  مصر - قرطبة مؤسسة: النشر دار

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا  المسند الصحيح 
، مسلم بن الحجاج النيسابوري )صحيح مسلم(عليه وعلى آله وسلم 

دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: تحقيق
المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني 

  .بيروت - الفكر دار: النشر دار الشربيني،
الشيباني، حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني 

النشر دار محمد، أبو المقدسي قدامة بن
  األولى: الطبعة ،١٤٠٥

الشيباني، حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني 
النشر دار محمد، أبو سيالمقد قدامة بن

  .األولى: الطبعة ،١٤٠٥
لمحمد علوي المالكي مفاهيم يجب أن تصحح 
األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد 

 بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو: تأليف
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 األولى،: الطبعة م،١٩٨٥ - هـ 

 الرحمن عبد بن محمد: تأليف
: الطبعة ،١٣٩٨ - بيروت - الفكر

  الفهرس
٦  

  ١٤تحديد مكان مسجد النبي صلى 

  @ @
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 ١٤٠٥ - بيروت - العربي الكتاب دار
  .الخشت عثمان محمد: تحقيق

تأليف خليل، مختصر لشرح الجليل مواهب •
الفكر دار: النشر دار اهللا، عبد أبو المغربي

 .الثانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفهرس
 المقدمة

تحديد مكان مسجد النبي صلى  َأْمُر اهللا تعالى في: المطلب األول
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١٨  

  ٢٢فضل تأدية أربعين صالة في مسجد سيدنا محمد 

  ٢٣  .فضل الصالة في الروضة الشريفة

  ٢٥  .صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله

أهمية التفريق بين المكان الذي بناه النبي صلى 
  .اهللا عليه وعلى آله وسلم وبين ما زيد من المسجد من توسعات

٣٢  

  ٣٦الوصف التاريخي لبناء المسجد النبوي حتى 

  ٥٨معالم التوسعة األولى للمسجد النبوي الشريف 

  ٦٢معالم التوسعة الثانية للمسجد النبوي زمن عمر بن 

  ٦٧معالم التوسعة الثالثة للمسجد النبوي زمن عثمان 

  ٧٢المعالم التاريخية لبيوت أزواج النبي صلى 

أشهر بيوت الصحابة رضوان اهللا تعالى 
  .عليهم بعد توسعة سيدنا عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه

٨٦  

  @ @
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 .اهللا عليه وسلم
  .فضيلة المسجد النبوي: المطلب الثاني

فضل تأدية أربعين صالة في مسجد سيدنا محمد : المطلب الثالث
  .صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله

فضل الصالة في الروضة الشريفة: المطلب الرابع
صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آلهزيارة النبي : المطلب الخامس
أهمية التفريق بين المكان الذي بناه النبي صلى : المطلب السادس

اهللا عليه وعلى آله وسلم وبين ما زيد من المسجد من توسعات
الوصف التاريخي لبناء المسجد النبوي حتى :  المطلب السابع

  .العام السابع من الهجرة
معالم التوسعة األولى للمسجد النبوي الشريف : المطلب الثامن
  .هـ٧بعد غزوة خيبر 
معالم التوسعة الثانية للمسجد النبوي زمن عمر بن :المطلب التاسع

  . للهجرة ١٧الخطاب رضي اهللا عنه سنة 
معالم التوسعة الثالثة للمسجد النبوي زمن عثمان : المطلب العاشر

  . للهجرة ٢٩بن عفان  رضي اهللا عنه سنة 
المعالم التاريخية لبيوت أزواج النبي صلى : المطلب الحادي عشر

  .اهللا عليه وعلى آله وسلم
أشهر بيوت الصحابة رضوان اهللا تعالى :  المطلب الثاني عشر

عليهم بعد توسعة سيدنا عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه
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اهللا عليه وسلم
المطلب الثاني

المطلب الثالث
صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله

المطلب الرابع
المطلب الخامس
المطلب السادس

اهللا عليه وعلى آله وسلم وبين ما زيد من المسجد من توسعات
المطلب السابع

العام السابع من الهجرة
المطلب الثامن
بعد غزوة خيبر 
المطلب التاسع

الخطاب رضي اهللا عنه سنة 
المطلب العاشر

بن عفان  رضي اهللا عنه سنة 
المطلب الحادي عشر

اهللا عليه وعلى آله وسلم
المطلب الثاني عشر

عليهم بعد توسعة سيدنا عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه
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٩٠  
٩٤  
٩٩  
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  الخاتمة والتوصيات
  المصادر والمراجع

  فهرسال
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