
 عشر التاسعلعدد ا                                                                 مجلة العمارة والفنون                         

DOI: 10.12816/mjaf.2019.15901.1284                                                                                                          085  

 دراسة تاريخية أثرية قبة الخزينة أو قبة الزيت في المسجد النبوي

Dome of the Treasury or Dome of Oil in the Prophet’s Mosque 

A Historical and Archaeological Study 

 محمد عبد القادر منصور /د

 رةجامعة القاه -جة الدكتوراه باآلثار اإلسالمية من كلية اآلثار حاصل على در -باحث أكاديمي سوري

 لعربية السعودية.بالمملكة ا  -أمين متحف خاص  -

Dr. Mohammad Abdul Qadir Mansour 

A Syrian academic researcher - Holds a PhD in Islamic Archeology from the Faculty of 

Archeology- Cairo University – Curator of a private museum- in Saudi Arabia 

aostmohamed@gmail.com 

 الملخص:

فهو ثاني  يحتل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة مكانة عظيمة في قلوب المسلمين في شتى بقاع األرض،

لمكرمة. اي مكة فالحرمين الشريفين، وأجر الصالة فيه تعادل أجر ألف صالة فيما سواه من المساجد عدا المسجد الحرام 

آن ة من القرور عد  سُبني على يد خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام، ونزلت فيه 

لنبوية اديث اض الجنة، وفيه تحدث عليه الصالة والسالم بجم كبير من األحالكريم، وبين أركانه ُعينت روضة من ريا

ة واة الدولفيه ن المطهرة، وتدارس صلى هللا عليه وسلم أيضاً مع صحابته الكرام شؤون دينهم ودنياهم، ومن ثمَّ تأسست

سلم رسل وعليه  فيه صلى هللا اإلسالمية األولى، ومنه خرجت أولى الغزوات والفتوحات في التاريخ اإلسالمي، واستقبل

الصديق  بو بكرأالدول ووفود القبائل من العرب وغيرهم، وفي ثراه الطاهر دفن جسده الشريف، ودفن إلى جواره صاحباه 

طين اء والسالالخلف وعمر الفاروق رضي هللا عنهما، ونظراً إلى مكانة المسجد النبوي الدينية والروحية والتاريخية؛ حرص

أربعة  ، طواللنواب واألمراء وحتى عامة الناس، على االهتمام ببنائه وتوسعته وزخرفته ونظافته وخدمتهوالملوك وا

 عشر قرناً من الزمن وإلى يومنا هذا.

رة ينة المنوبالمد يتناول البحث دراسة تاريخية أثرية؛ إلحدى الظواهر المعمارية التي اسُتحدثت في صحن المسجد النبوي

ا، ، ووظيفتهة القبةوعرفت باسم )قبة الخزينة( أو )قبة الزيت( أو )قبة الشمع(. تناولت الدراسة نشأفي العصر العباسي، 

خون ه المؤرتتبع الباحث ما ذكرليها إلى اندثارها؛ ولتحقيق هذه األهداف ووصفها، وأبرز التغييرات التي طرأت ع

ات لمخطوطوالرحالة والبلدانيون المسلمون واألجانب عن تلك القبة، وأبان البحث شرحاً ودراسة بعضاً من صور ا

 رداً ألهمسلبحث اوعرض  اإلسالمية، ورسوم الرحالة األجانب، التي أظهرت أبرز المعالم المعمارية للقبة قبل اندثارها.

 األمثلة على قباب الخزن وقباب الزيت التي ُشيدت في صحون بعض المساجد الجامعة بالعالم العربي.

 م إجراءاتبقة، ثبدأ البحث بمقدمة، ثم مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، ثم مصطلحات البحث، فمنهجه، فالدراسات السا

 لت إليها الدراسة.البحث، وُختم بأبرز النتائج التي توص

 قبة الخزينة، قبة الزيت، المسجد النبوي، المدينة المنورة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The Holy Mosque of Medina occupies a place of great importance in the Muslim world; it is 

the second of the two holy mosques and the reward of praying in it is equal to that of a 

thousand prayers in other mosques except the Holy Mosque in Mecca. Constructed by the seal 

of the prophets Muhammad and his revered companions, it is where numerous chapters of the 

Quran were revealed, and between its pillars was designated "al Rawda" a Garden of Paradise. 

Many of the Prophet's sayings were narrated within the Mosque where the Prophet would 

discuss with his companions’ affairs of the religion and the world. Later, the Mosque became 

the nucleus of the first Islamic State, forming the base for the first battles and conquests of 

Islamic history. Within its walls, the prophet welcomed the ambassadors of various states and 

tribes. And finally, it is the final resting place of the Blessed Prophet and his companions Abu 

Bakr and Omar. In view of the Mosque’s significant religious, spiritual and historical status, 

caliphs, kings, and even common people over the span of fourteen centuries have been deeply 

invested in its construction, expansion, decoration, cleanliness and service. 

This paper is a historical and archaeological study of an architectural phenomenon introduced 

to the haram piazza of the Prophet’s Mosque during the Abbasid era known as “Dome of the 

Treasury” or “Dome of Oil” or “Dome of Wax”. This study deals with the origins of the 

dome, its function, description, and the most prominent changes brought upon it until its 

disappearance. To achieve these objectives, the researcher tracked mentions of the dome by 

historians and travelers in addition to Muslim and foreign geographers. The research also 

includes an extensive study of some Islamic manuscripts and drawings made by foreign 

travelers that depicted the most prominent architectural features of the dome. In addition, it 

presents an account of the most eminent examples of domes of treasury and oil that were 

erected in the courtyards of various mosques in the Arab world.  

The paper begins with an introduction, the central topic of the study, its importance and 

objectives, then proceeds with research terminology, method of research, previous studies as 

well as research procedures and ends with an analysis of the most important conclusions 

drawn by the author of the study.  

Keywords: Dome of the Treasury, Dome of Oil, The Prophet’s Mosque, Medina. 

 المقدمة:

 بسم هللا، والصالة والسالم علي خير خلق هللا أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: 

حتى الوالة، ووالطين مدينة النبوية المشرفة بشتى أوجه الرعاية واالهتمام من قبل الخلفاء والسحظي المسجد النبوي في ال

 ته؛ ولهذاونظاف عامة الناس من المسلمين، وعلى مدى تعاقب العصور اإلسالمية، وشمل العناية ببنائه وتوسعته وترميمه

د النبوي المسج خل الجزيرة العربية وخارجها، لخدمةالغرض أوقف المحسنون العديد من األوقاف والمبار الخيرية في دا

 . (1)واإلنفاق عليه وعلى موظفيه وخدمه

في  لظاهرةاُعرفت تلك تتناول الدراسة إحدى الظواهر المعمارية التي كانت قائمة في صحن المسجد النبوي الشريف. 

زينة( أو بة الخ)قالمصادر التاريخية، وفي صور المخطوطات، وفي الرسوم المنفذة على البالطات الخزفية وغيرها، باسم 

ئتها. يفتها وهيبانت وظوذكرتها العديد من المصادر التاريخية وكتب البلدانيين والرحالة، وأ)قبة الزيت( أو )قبة الشمع(، 

 حف الفنيةلى التلبناء أُزيل في العصر العثماني فإن رسوم الرحالة وصور المخطوطات والرسوم المنفذة عورغم أن هذا ا

 المختلفة، حفظت لنا شكله العام وموقعه من المسجد النبوي، وهو ما ستتناوله هذه الدراسة.
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 :مشكلة البحث

راجع ال الماول فكرة البحث، فضالً عن إغفتتحدد مشكلة الدراسة في غياب المعلومات الواضحة والمباشرة التي تتن

 .وواف   واألبحاث التي تناولت تاريخ عمارة المسجد النبوي الشريف دراسة هذه الظاهرة المعمارية بشكل مستقل

 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث في نقاط عدة:

 النبوي لمسجدا يتعلق بعمارة ال مللحرم المدني مكانة وقدسية مميزة عند جميع المسلمين في شتى بقاع األرض، وك -1

 الشريف يكتسب أهمية خاصة نظراً إلى رفعة موقعه في هذا المكان الطاهر.    

مصادر التاريخية، ، من خالل ال-محل الدراسة–إجراء دراسة تاريخية ألبرز األحداث المتعلقة بالخزينة أو القبة  -2

 وكتابات البلدانيين والرحالة.

 يه.حال إال إلشد الرلواحدة من الظواهر المعمارية التي أقيمت في المسجد النبوي، الذي ال تإجراء دراسة وصفية أثرية  -3

 في حدود علم الباحث: لم ُيدرس الموضوع المذكور من قبل دراسة علمية، مستقلة ووافية. -4

لمسجد في ا الزيتالمنهجية العلمية التي اعتمدها الباحث: قامت على دراسة موضوع البحث: )قبة الخزينة أو قبة  -5

 راسة تاريخية أثرية(، ومحاولة اإلحاطة بشتى المعلومات التي تناولت هذا الموضوع.د-النبوي

 أُلحق البحث بالعديد من األشكال واللوحات التوضيحية التي تسهم في إثراء الدراسة وشرح أهدافها. -6

 ها.بصادر والمراجع التي استعان اعتمد الباحث المنهج العملي في ترجمة األعالم واألماكن، وتوثيق الم -7

 أهداف البحث: 

 يسعى البحث إلى تحقيق جملة من األهداف؛ منها:

 لة.يين والرحالبلداناالتعرف على نشأة هذه الظاهرة المعمارية من خالل تتبع ما ُذكر عنها في المصادر التاريخية، وكتابات  -1

 ة.الرحالة، وصور المخطوطات اإلسالمية ذات الصلمعرفة موقع، وشكل، وصفة، هذه القبة باستقراء رسوم  -2

 لفة.معرفة أهم التغيرات واألحداث التي طرأت على هذه الظاهرة المعمارية عبر العصور التاريخية المخت -3

 مصطلحات البحث:

 فة.المشربوية نة الن، ويقع في المديصلى هللا عليه وسلمالمسجد النبوي: ثاني الحرمين الشريفين، وبه مرقد رسول هللا  -1

 المدينة المنورة: اسمها يثرب قبل اإلسالم، ويطلق عليها اسم المدينة النبوية.  -2

 ض الرئيس، والغربالمدينة المنورةقبة الخزينة أو قبة الزيت أو قبة الشمع: ُمنشأة أقيمت في صحن المسجد النبوي  -3

فظ وحِ  السرج،وناديل اإلنارة؛ نحو: الق وسائل منها ِحفظ أدوات المسجد المختلفة؛ نحو: الستور، والفرش، وغيرها، وِحفظ

– راشد عثمانيفة الالمواد القابلة لالشتعال لتكون بعيدة عن مصلى المسجد وأروقته الجانبية، كما ُحفظ بها مصحف الخل

 .وغطيت بقبة فعرفت بها -رضي هللا عنه

 منهج البحث:

ت لمراجع ذاخية واثر، وذلك من خالل دراسة المصادر التاريانتهج الباحث المنهج االستقرائي في الدراسة التاريخية لأل

 احث أيضاً المنهج، وانتهج الب-محل الدراسة–الصلة؛ الستنتاج أبرز األحداث التي طرأت على عمارة الخزينة أو القبة 

ور صوالوصفي األثري لوصف القبة ودراسة عمارتها، باالعتماد على كتابات ومشاهدات البلدانيين والرحالة، 

 المخطوطات، والرسوم المنفذة على التحف الفنية التي وثقت هيئة تلك القبة وشكلها.    
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 الدراسات السابقة:

ثرية(، أية دراسة تاريخ -في حدود علم الباحث، لم يحظ موضوع البحث: )قبة الخزينة أو قبة الزيت في المسجد النبوي 

اجع ر والمرالمعلومات المتصلة بموضوع البحث متناثرة في بعض المصادبدراسة مستقلة مستوفاة من قبل، إنما وقعت 

  المختلفة.

 أوالً: الدراسة التاريخية:

 بداية البناء: -أ

(، (4)، ونسبها إلى الخليفة )الناصر لدين هللا(3) م(1180هـ/576( بناء هذه الخزينة أو القبة في سنة )(2)أرخ )ابن فرحون

، (9)، ثم )حسن الباشا((8)، و)السمهودي((7)، و)الفيروزآبادي((6)، و)المراغي((5)من )المطيري(ونقل عنه ذلك التأريخ كالً 

في العصر الحديث، بيد أنَّ هذا الرأي يحتاج إلى تأمل وإعادة بحث؛ فالجغرافي المسلم )عبد هللا البكري(  (10)و)الشهري(

، أي: قبل والدة (11)هـ(1022هـ/413فريضة الحج سنة ) أداء شاهد الخزينة أو القبة عندما زار المدينة النبوية، بعد

جرت  مارة التيمن العضالخليفة )الناصر لدين هللا( بأكثر من مائة وأربعين عاماً، وعليه فبناء القبة أو الخزينة كان من 

فة أها الخليتي أنشللمسجد النبوي قبل زيارة )البكري(، فهل الخزينة أو القبة التي شاهدها )البكري( مختلفة عن تلك ال

 (؟  )الناصر لدين هللا

 ي ككل. النبو ولإلجابة عن هذا السؤال ال بد من تتبع أقوال المؤرخين والرحالة والبلدانيين عن عمارة صحن المسجد

أيضاً  تناولتوأجريت العديد من الزيادات واإلنشاءات في عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى زيارة )البكري(، و

ي كان د النبوأول ظهور  واضح لمعالم صحن المسجبالذكر والوصف، ولعل  مصادر تاريخ المدينة المنورة تلك الزيادات

م(، حين استعمل )عمر بن عبد 147 – 705هـ/69 – 86( )(12)بعد عمارة الخليفة األموي )الوليد بن عبد الملك

م(، ومكث 710هـ/91( والياً على المدينة، وأمره بهدم المسجد النبوي وإعادة بنائه وتوسعته، فهدمه في سنة )(13)العزيز

، ولم يكن للصحن المذكور هيئة واضحة في الزيادات السابقة على عمارة )الوليد(. )األشكال رقم (14)في بنائه ثالث سنين

[1 ،2   .)] 

ذكر أبسط  م( من أوائل المؤرخين الذين وصفوا عمارة المسجد النبوي، وأتى على814ه/199ُيعدُّ )ابن زبالة( )ت 

ريف مياه حت لتصثت في صحن المسجد بعهد )الوليد بن عبد الملك(، حتى إنه ذكر البالليع التي فُتالتغيرات التي أُحد

لشرب الماء، وذكر أيضاً حادثة طغيان المياه من الصحن  (16)، والسقايات التي أُوقفت في ذلك الصحن(15)األمطار

التي هي محل –أِت على ذكر الخزينة أو القبة ، في حين لم ي(17)ودخولها إلى المصلى وغرقه، وكيف تم عالج تلك الحادثة

 .(18)م(814هـ/199ما يؤكد على عدم وجودها حتى تاريخ إنجاز كتابه، في شهر )صفر( من سنة )م -الدراسة

م( بتغطية صحن المسجد النبوي بستور، حماية 757-753هـ/581-136( )(19)أمر الخلفية العباسي )أبو جعفر المنصور

 ور المدينةر المنصالشمس وغيرها من العوامل الجوية، وذكر )ابن النجار( ذلك في قوله: "لما قدم أبو جعفللمصلين من أشعة 

، وجعلت في (21)الفساطيط (20)سنة أربعين ومئة أمر بستور فُستـر بها صحن المسجد على عمد  لها رؤوس كقري ات

فأحدث هذه األستار، ولم يكن ســـُتــــٌر في زمن بني  ، أميـر المؤمنين،(23)، ثم قال: "حتى كان زمان هارون(22)الطيقان"

 . (24)أمية"

ُيستدل مما سبق: أن صحن المسجد النبوي كان مكشوفاً بشكل كامل طوال العصر األموي، حتى عهد الخليفة العباسي )أبي 

على أعمدة ترتفع  جعفر المنصور(، وصوالً إلى عهد )هارون الرشيد(، اللذين حرصا على تغطية الصحن بستور محمولة

الجدران المطلة على الصحن، ويفهم من هذا كله أن  فُتحت فيفوق رؤوس المصلين. ُغرست أطراف تلك األعمدة بطيقان  

 صحن المسجد كان خالياً من أي بناء  يعيق نشر تلك الستور حتى ذلك التاريخ. 
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م(؛ 785-774هـ/691–158( )(25)ـدي محمد بن عبد هللازيادة التالية للمسجد النبوي التي قام بها الخليفة )المهوكانت ال

 [(. 3م(، )انظر الشكل رقم ]781هـ/165، وفرغ منها في سنة )(26) م(778هـ/162والتي بدأها في سـنـة )

، و)ابن (27) م(939هـ/328وزار المسجد النبوي بعد هذه الزيادة عدد من المؤرخين والرحالة، وهم )ابن عبد ربه( )ت: 

، و)ناصر خسرو( (29) م(990هـ/380، و)المقدسي( )ت: (28)م(975هـ/365م، أو 951هـ/340)ت: الفقيه( 

 ، ولم يأِت أي منهم على ذكر القبة أو أي بناء آخر كان قائماً في صحن المسجد النبوي.(30) م(1088هـ/ 481)ت:

لمسجد اك الخزينة في صحن م( أول من ذكر رؤيته تل1091هـ/ 487ولربما كان الرحالة والجغرافي )البكري( )ت: 

ولعل هذه الخزينة أقيمت ضمن الزيادة التي قام بها الخليفة  -كما ُذكر سابقاً - (31)هـ(1022هـ/413في سنة ) النبوي،

 )المهدي( للمسجد النبوي. 

 -ولالمجه–ي وذكر الخزينة بعد زيارة )البكري( عدد من المؤرخين والرحالة المسلمين، ومن بينهم الرحالة المراكش

النبوي  م(، إذ وصف محتويات صحن المسجد12هـ/6( العائد إلى القرن )االستبصار في عجائب األمصارصاحب كتاب )

 .(32)في قوله: "وفي الجوف، في وجه البالط في الصحن، بناء قائم كأنه بيت، ُذكر أنه مخزن المسجد"

لنبوي ما نصه: ذكر في أثناء وصفه لصحن المسجد ام(، و1184هـ/580وزار )ابن جبير( أيضاً المدينة النبوية في سنة )

ا يحتاج ارك وم"وفي جهة جوف الصحن قبة كبيرة ُمحدَثة جديدة، ُتعرف بقبة الزيت، هي مخزن لجميع آالت المسجد المب

 . (33)إليه فيه"

عمارة  عن م( شيئاً عن صحن المسجد ومكوناته، وكان قد تحـدث في مصنفه1200ه/597ولم يذكر )ابن الجوزي( )ت: 

 .(34)المسجد النبوي، وفضله، وآداب زيارته

بعد التجديدات ، رغم أنه زار المسجد النبوي (35)م( الخزينة أو القبة 1245هـ/643ولم يذكر المؤرخ )ابن النجار( )ت: 

إبان م(، 1269–1263هـ/686–661(، بين األعوام )(36)المملوكي )الظاهر بيبرس البندقداريالتي قام بها السلطان 

 [(.4)انظر الشكل رقم ]. (37) م(1256هـ/654الحريق الذي أتى على المسجد في سنة )

مفروش  م( الخزينة أو القبة في أثناء وصفه لصحن المسجد؛ فقال: "ووسطه فضاء1320هـ/720وذكر )العبدري( )ت:

 .(38)د"برمل أحمر...، وفي الناحية الشمالية من فضاء المسجد بيت مربع مليح هو مخزن المسج

( التي أُجريت (39)بن قالوونكانت زيارة )العبدري( للمسجد النبوي، بعد تجديدات السلطان المملوكي )الناصر محمد و

 [(.5خالل فترة سلطنته. )انظر الشكل رقم ]

نبوي في م( على وصف الصحن ومكوناته، مع وصفه المفصل للمسجد ال1321هـ/721ولـم يأِت الرحالة )السبتي( )ت: 

 .(40)م(1285هـ/684رحلته للمدينة المنورة، التي وصلها في ذي القعدة سنة )

ووسطه كله "م( تلك القبة في صحن المسجد النبوي، ووصفها في قوله: 1378هـ/780وشاهد الرحالة )البلوي( )ت: قبل 

 م(.1336هـ/737وكان ذلك عام ) (41)مفروش بالحصا والرمل، وفي صحنه قبة بيضاء كبيرة".

شريف قبة م( عن الخزينة أو القبة؛ قال: "ومما أُحدث في صحن الحرم ال1340هـ/741المؤرخ )المطري( )ت:  وتحدث

 .(42)كبيرة عم رها الناصر لدين هللا في سنة ست وسبعين وخمس مئة" 

كما –( دين هللالم( الخزينة أو القبة، وقال إنها من عمارة الخليفة )الناصر 1367هـ/769)ابن فرحون( )ت: بينما ذكر 

 .(43)في بداية هذا المبحث -ُذكر سابقاً 

ر، لى جانبها بئم(، موقع تلك القبة؛ فقال: "وفي رحبة المسجد مقدار ثالث عشرة نخلة وع1379هـ/781وحدد )المرجاني( )ت: 

 .(44) "نيوعلى جانبها الغربي قبة حواصل المسجد الشريف أنشأها السلطان الملك الناصر وبهذه القبة المصحف العثما
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سبعين م( قبة صحن المسجد النبوي؛ فقال: "ومما أُحدث قبل ذلك في سنة ست و1413هـ/816وذكر )المراغي( )ت: 

 .(45)ه"وخمسمائة قبة كبيرة في صحن الحرم الشريف عمرها اإلمام الناصر لدين هللا لحفظ حواصل الحرم وذخائر

 . (46)لقبة الصحن في المسجد النبويم( بأي ذكر 1377هـ/779بينما لم يأِت )ابن بطوطة( )ت: 

سبعين وم(، ما ذكره )المطري( عن القبة؛ قال: "لما كان تاريخ سنة ست 1414هـ/817وقد نقل )الفيروزآبادي( )ت: 

 الحرم وخمسمائة، أمر اإلمام الناصر لدين هللا ببناء قبة في صحن الحرم الشريف لتكون خزانة تحفظ فيها حواصل

 .(47)وذخائره"

لمسجد م( شيئاً عن صحن المسجد النبوي، رغم حديثه المفصل عن ا1424هـ/827يذكر المؤرخ )الخوارزمي( )تولم 

 .(48)الشريف، وعمارته وفضائله

احترق "م( على ذكر نجاة الخزينة أو القبة من حريق المسجد النبوي، فقال: 1505هـ/911وأتى )السمهودي( )ت: 

. وقال في موضع آخر: (49)مضان سنة أربع وخمسين وست مئة، في أول الليل"المسجد النبوي ليلة الجمعة أول شهر ر

لقبة اذلك لكون ...، و"ولم يسلم سوى القبة التي أحدثها الناصر لدين هللا لحفظ ذخائر الحرم مثل المصحف الكريم العثماني

ن اب على ما ذكره -ذكورةالمذكورة بوسط صحن المسجد وببركة المصحف الشريف العثماني، وكانت عمارة القبة الم

 .(50)سنة ست  وسبعين وخمس مئة"–فرحون 

( عمارته مرتين؛ األولى بدأت في سنة (51)قايتبايوأتى وصف )السمهودي( للمسجد النبوي، بعدما أعاد السلطان )

 [(.7، 6. )انظر األشكال رقم ](52)م(1481هـ/866م(، والثانية بعد احتراق المسجد في سنة )1477هـ/881)

 م( أي وصف  لصحن المسجد النبوي ومكوناته، رغم أنه فصل في وصف1570هـ/977يذكر )ابن الجزري( )ت ولم

 .(53)المسجد النبوي الشريف، والمشاعر األخرى

نبوي م( كتاباً عن المدينة النبوية وفضائلها، وعن وصف المسجد ال1660هـ/1070وقد صنف )محمد كبريت( )ت: 

 .(54)ن دون أن يذكر الخزينة أو القبةالشريف، وذكر فيه وصفاً للصح

كنه لم يأِت لم( المسجد النبوي، ووصف العديد من أجزائه مفصالً، 1679هـ/1090وزار أيضاً الرحالة )العياشي( )ت: 

 .(55)على ذكر الخزينة أو القبة

ط الحرم وفي وسم( صحن المسجد النبوي، وذكر القبة؛ فقال: "1682هـ/1094بينما وصف الرحالة )أوليا جلبي( )ت: 

 .(56)تماماً، توجد قبة، وتحفظ فيها زيوت المصابيح"

، وذكر القبة في قوله: "وفي صحن الحرم (57)م( المسجد النبوي1731هـ/1143وزار الشيخ )عبد الغني النابلسي( )ت: 

 . (58)الشريف قبة كبيرة يحيط بها جدران أربعة، وبابها يفتح إلى الشرق لوضع الشمع والزيت"

نة ورسم المسجد النبوي، موضحاً هيئة القبة في م( المدي1167-1761هـ/1181–1174يضاً الرحالة )نيبور( )وزار أ

 [(.8. )الشكل رقم ](59)داخله

د النبوي واضعاً م( في أثناء العمارة )المجيدية(، ورسم المسج1852هـ/1268وكذلك زار الرحالة )بيرتون( المسجد عام )

 [(.10-9. )األشكال رقم ](60)الصحنالخزينة أو القبة في منتصف 

 وكان )بيرتون( آخر من وثق بالرسم شكل الخزينة أو القبة في صحن المسجد النبوي قبل اندثارها.

 وبعد تأمل أقوال المؤرخين والرحالة السابق ذكرها يمكن استخالص اآلتي:

 ( بناء الخزينة في صحن المسجد النبوي سنة )هـ(.1022هـ/413شاهد )البكري 

  م(.1180هـ/576)ذكر )ابن فرحون( أن الخليفة الناصر شيد تلك الخزينة أو القبة في سنة 
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 " :لنبوي اار المسجد زحين  قبة كبيرة ُمحدَثة جديدة"، أي: إن القبة كانت محدثةشاهد )ابن جبير( القبة، وعلق عليها بقوله

 م(.1184هـ/580في سنة )

 لم ي قوله: "وفبوي، سيون، وآخرهم الخليفة )الناصر( لترميم بناء المسجد الن)ابن النجار( ما قدمه الخلفاء العبا وذكر

راء على المدينة، ويمدونهم باألموال لتجديد ما ينهدم من ينفذون األم -رضي هللا عنهم–يزل الخلفاء من بني العباس 

جل أللف دينار مامي ألذهب العين اإلالمسجد، ولم يزل ذلك متصالً إلى أيام الناصر لدين هللا، فإنه ينفذ في كل سنة من ا

 لدوزجاريةدين واعمارة المسجد، وينفذ عدة من النجارين والبنائين والنقاشين والمزوقين والجصاصين والحراقين والحدا

اص والرص والحمالين، ويكون مادتهم ما يأخذونه من ديوان بغداد من غير هذه األلف المذكورة، وينفذ من الحديد

 ه إصبع إالبه ليس بال واآلالت شيئاً كثيراً، وال تزال العمارة متصلة في المسجد ليالً ونهاراً حتى إنواألصباغ والح

 .(61)عامر"

ى ة التي أتن القبمما سبق يتبين احتمالية أن الخزينة التي شاهدها )البكري( في صحن المسجد النبوي، هي بناء مختلف ع

ي سنة خين، والتي أمر بتشييدها الخليفة )الناصر لدين هللا( فعلى ذكرها )ابن فرحون(، ومن تبعه من المؤر

بإذن هللا - ستقبالً ، وال يمكن تأكيد ذلك أو نفيه في الوقت الراهن، فلربما تزودنا المصادر التاريخية مم(1180هـ/576)

، ية من جهةاهرة المعمارمعلومات هامة يمكن بواسطتها أن نضع أيدينا على التاريخ الدقيق لبداية بناء هذه الظب -تعالى

 وفي عهد أي من الخلفاء أو األمراء أنجزت من جهة ثانية.    

 لعمارة التي جرت للخزينة أو القبة في العصرين المملوكي والعثماني:ا -ب

لملك ام(، وأن 1256هـ/654يرجح )الشهري( أن )الظاهر بيبرس( استحدثها من جديد بعد الحريق األول في سنة )

نة سمد بن قالوون(، لم يستخدمها عندما جدد البالطتين اللتين في مقدم المسجد مما يلي صحنه )الناصر مح

 .(62)م(1329هـ/729)

، وذلك في عمارة (63)وتعتقد )عواطف نواب( أن القبة استبدلت ببيت صغير مربع جميل استخدم مخزناً ألدوات المسجد

 .-كما سبق ذكره-، (64)وصف )العبدري(السلطان )الناصر محمد بن قالوون(، باالستناد إلى 

، ضمن أحداث شهر شعبان في سنة (65)قبة الزيت من قبل السلطان )سليمان القانوني(ويذكر )ابن إياس( تجديد 

ار على لف دينم(، فيقول: "فلما توجه قاضي العسكر إلى الحجاز أشيع أن السلطان سليمان أرسل أربعين أ1522هـ/928)

. وأشار أيضاً (66)بسبب عمارة العين التي بمكة لما تعطلت، وعمارة قبة الزيت التي بالحرم"يد شخص من العثمانية 

لى هيئة مكعب م، ع1566ه/974)حسن الباشا( إلى تلك العمارة؛ فقال: "ثم أعيد بناؤها بأمر السلطان سليمان في سنة 

 .(67)كبير بابه في جداره الشرقي"

 وظيفة البناء:  -ج

في مشاهدته، واستخدم البناء مقراً لحفظ  (68)مركز لرصد مواقيت الصالة، وهو ما ذكره )البكري(اُتخذ هذا البناء ك

من الحريق األول للمسجد النبوي ببركة هذا  (69)المصحف العثماني الشريف، وسلِم البناء وفق ما ذكر )ابن فرحون(

اني وما العثم روزآبادي( ما نصه: "والمصحفالمصحف، وبحكم مكان القبة في وسط الصحن بعيداً عن النار، ويقول )الفي

 .(70)بين الصناديق والمصاحف والذخائر فيها سالمة إلى يومنا هذا"

. وُحفظ أيضاً في (71)ويذكر )ابن فرحون( أن القبة احتفظت بـــ: "عدة صناديق كبار متقدمة التاريخ صنعت بعد الثالثـمئة"

 . (72)كانت تستعمل في المسجد النبوي داخل القبة بالعديد من الذخائر واألدوات التي

 . (73) ويذكر )السخاوي(، أنها كانت مخصصة لخزن النقود، إضافة إلى كونها مخزناً لقناديل الذهب والفضة
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ليوم م(، أنها ُخصصت في عهده لخزن الزيت، وقال: "وغالب ما يوضع فيها ا1505هـ/911وذكر )السمهودي( )ت: 

 .(74)زيت وقود المسجد"

انظر )شمع[.  هذه القبة في العديد من صور المخطوطات وغيرها، وكتب إلى جوارها عبارة ]قبة خزينة[، أو ]قبةورسمت 

يت[، أو [(. ورسمت أيضاً في صور أخرى وكتب إلى جوارها عبارة ]قبة الز20، 19، 18، 16، 15، 13األشكال رقم ]

 [(.23. )]انظر الشكل رقم ](75)تي تنير المسجد النبوي]خزانة زيت[، للتعريف بكونها مخزناً لحفظ زيت القناديل ال

 عض األحداث التي ارتبطت بقبة الزيت:ب -د

ث ـــق كي، ووارتبطت القبة بواقعة سرقة ذخائر وأدوات المسجد النبوي الثمينة، والتي جرت مرتين في العهد المملو

أيام نيابته بها، وكسر قبة  (76)حسن بن زبيري)السخاوي( تلك الحادثة في قوله: "في سنة إحدى وتسع مئة، اقتحمها 

حين بلغه عزله في  –، فإنه (77)الزيت، وأخذ ما كان بها من نقد  وقناديل، وغير ذلك. وكان سبقه لنظير فعله: جماز بن هبة

 ير إلىء كثأخذ ما فيها من قناديل ذهب وفضة ، وثياب لتكفين الموتى، وذلك شيوكسر القبة،  -سنة إحدى عشرة وثمانمئة  

 . (78)غيره، ولم يلبث أن مات في التي تليها"

 زالة الخزينة أو القبة من صحن المسجد النبوي:إ -هـ

-1266)( للمسجد النبوي، والتي كانت بين األعوام (79)السلطان )عبد المجيد خانأزيلت الخزينة أو القبة ضمن عمارة 

 .(80)م(1917-1849هـ/ 1336

سنة  م( الذي عاصر تلك األحداث تأريخ عملية إزالة تلك القبة في1899هـ/1317حدد المؤرخ )البرزنجي( )ت: 

ه ن جهاتم(؛ قال: "وأزال القبة التي تقدم أنها كانت بصحن المسجد وجعل الصحن أخفض مما حوله م1877هـ/1294)

 [(.12. )الشكل رقم ](81)األربع"

 :-حل الدراسةم–الوصف األثري للخزينة أو القبة ثانياً: 

دراستها  ة يمكنُمتطلبات الوصف األثري أن يكون األثر قائماً على أرض الواقع، أو أن تكون له صور ورسوم أرشيفي من

وعناصره  كوناتهالستنتاج أبرز الوحدات والعناصر المعمارية لذلك األثر، أو أن يظهر لألثر وثيقة أو حجة وقف تصف م

ها بعض ال يوجد لدينا سوى بعض األوصاف التي ذكرتف -ي محل الدراسةالتي ه–المعمارية، وفي حالة الخزينة أو القبة 

م(، )األشكال 1852هـ/1268)بيرتون( للقبة عام )المصادر التاريخية، والتي طابق بعضها اللوحة التي رسمها الرحالة 

(، رم الرحالة )نيبو[(.  والجدير بالذكر أنه توجد بعض الرسوم األخرى لرحالة أجانب صورت القبة؛ نحو: رس10-9رقم ]

رقم  م(، )الشكل19هـ/13[(، ورسم منقوش على صفيحة من الفوالذ لمستشرق مجهول يعود للقرن )8)الشكل رقم ]

بة، ها القب[(، لكنها ال تتطابق مع أي من وصف المصادر، وتوجد أيضاً العديد من صور المخطوطات التي ُرسمت 11]

، سمت بشكل ُمجردرم(، لكن ال يمكن اعتمادها أداة دقيقة للوصف؛ ألن كالً منها 16هـ/10)والتي يعود بعضها إلى القرن 

 لبحث.اوبعيدة عن الواقع، وتحاكي ثقافة وفكر الفنان أو الناسخ التي رسمها، وهو ما سيظهر الحقاً في هذا 

في صحن المطاف بالمسجد الحرام في مكة  قريبة الشبه بالقبتين اللتين ُشيدتا -محل الدراسة–وهناك احتمال أن تكون القبة 

 [(17، 16[(، )اللوحات رقم ]26، 25)األشكال رقم ] .المكرمة، وُخصصتا لخزن أوقاف المسجد الحرام وأدواته

 القبة التي شاهدها )البكري(:  وصف -أ

 بن فرحون(سبه )امر في الدراسة التاريخية أن الجغرافي )البكري( شاهد بناء في صحن المسجد النبوي، سبق البناء الذي ن

انة ت هي خز"وفي صحن الـمسجد بيإلى الخليفة )الناصر لدين هللا(. ووصف )البكري( ذلك البناء بصوة موجزة؛ فقال: 

 .(83)؛ لمعرفة أوقات الظهر والعصر في جميع أيام العام"(82)ي أعالها بالطةالـمسجد، وأمام البيت أسطوانة قد ُرسـمـت ف
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، وال عبة الشكليطة مكُيستنتج مما ذكره )البكري( بأن الخزينة التي كانت قائمة في أثناء زيارته بنيت على هيئة ُحجرة بس

 رخامي أو بالطة(يمكن الجزم أنها كانت مغطاة بقبة أو ال، وقد حرص )البكري( على ذكر )المزولة( المنقوشة على لوح )

 زينة. حجري، والقائمة على أسطوانة أمام الخ

  صف القبة التي نسبت إلى الخليفة )الناصر لدين هللا(:و -ب

 :صاحب كتاب  -المجهول–الرحالة المراكشي تعددت الكتابات التي أتت على وصف هذه القبة، فحدد موقعها  الموقع

وأكد )ابن ، (84)"وفي الجوف، في وجه البالط في الصحن، بناء قائم كأنه بيت: "فقال؛ م(12هـ/6( في القرن )االستبصار)

وأتى )العبدري( على  .(85)جبير( على تحديد موقع القبة في جوف الصحن؛ قال: "وفي جهة جوف الصحن قبة كبيرة"

مخزن  ليح هوتحديد موقع الخزينة أو القبة بشكل مفصل؛ فقال: "وفي الناحية الشمالية من فضاء المسجد بيت مربع م

و)ابن جبير(، و)العبدري(، أن القبة بنيت في منتصف الصحن، عند طرفه ويفهم من كالم )المراكشي(،  .(86)المسجد"

 الشمالي، بمحاذاة الرواق )البالطة( الشمالي، وبمواجهة رواق )البالطة( المصلى الجنوبي.

 :ويذكر )حسن الباشا( أنه أعيد بناؤها في  ،(87))العبدري( شكل هذه القبة في قوله: "بيت مربع مليح"وصف  مسقط القبة

. ووصفها أيضاً الشيخ )النابلسي( في سنة (88)م(، على هيئة مكعب كبير بابه في جداره الشرقي1566ه/974سنة )

. ورسمها (89)ت"في قوله: "قبة كبيرة يحيط بها جدران أربعة، وبابها يفتح إلى الشرق لوضع الشمع والزيم( 1694هـ/1105)

ف دائري، م(، بناء مكعب الشكل، ذا مسقط مربع، وله فتحة باب معقودة بعقد نص1852هـ/1268بيرتون( عام )الرحالة )

[(. وُيستنتج 10، 9. )األشكال رقم ](90)فتحت في الجهة الشمالية، ويكتنف فتحة الباب شرقاً وغرباً فتحتين معقودتين لنافذتين

، ل مكعبسن الباشا(، أن القبة كانت ذات جدران أربعة، ولها شكمن وصف )العبدري(، و)النابلسي(، و)بيرتون(، و)ح

 ألخرى.اومسقطها مربع، في أحد جدرانها فتحة باب واحدة معقودة، وتوجد فتحات معقودة أصغر للنوافذ في الجدران 

 :ووصف (91))ابن جبير( هيئة خوذة القبة في هذا األثر؛ فقال: "وفي جهة جوف الصحن قبة كبيرة"وصف  خوذة القبة ،

الرحالة )بيرتون( رقبة تلك القبة بشكل ورسم  ،(92)الرحالة )البلوي( أيضاً لونها؛ في قوله: "وفي صحنه قبة بيضاء كبيرة"

 [(.10، 9] ال رقمأسطواني تتخلله عدة فتحتات صغيرة لإلنارة، ورسم أيضاً خوذة القبة بشكل أقرب إلى النصف دائرة. )األشك

مكانة ور مع شكل بة أكثلم للقبة وسيلة للتغطية، فكرة تشير إلى حسه الجمالي، إذ يتالءم شكل القولعل اختيار المعمار المس

 المسجد النبوي، فال يظهر موقع الخزن بيتاً شاذاً في منتصف الصحن. 

 نماذج لبعض األعمال الفنية التي صورت الخزينة أو قبة الزيت:ثالثاً: 

خاللها  مسلم منمن صور المخطوطات، والبالطات الخزفية، التي وثق الفنان ال لبعض النماذجيتناول هذا المبحث دراسة 

 هيئة الخزينة أو القبة وبأساليب فنية مختلفة.

 صور المخطوطات: -أ

  :محفوظ في )متحف الميتروبولتان (93)رسم للمسجد النبوي على ورقة من مخطوط )فتوح الحرمين(النموذج األول ،– 

محي الدين محمد م(، )العصر الصفوي(، من )إيران(، نسخ )1582هـ/990يكية(، يعود إلى العام )الواليات المتحدة األمر

، يتدلى من قم  يل ذو شكل  ته قنداالري شيخ زاده(. وعبر الناسخ عن الخزينة أو القبة برسم عقد مدبب ذو لون أحمر قان 

لوه قبة كن، يعنتقال، رسم باللون األزرق الداكروي أصفر اللون، ويعلو العقد مثلث مقلوب دون رأس يحاكي منطقة اال

 جمله بشكلرسم بمبصلية الشكل، رسمت باللون األصفر، وكتب أسفل الرسم عبارة ]قبة خزينة[ باللغة الفارسية، وُنفذ ال

 [(.1]رقم [(، )اللوحة 13)الشكل رقم ] مجرد بعيد عن الواقع.
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  :ف مخطوط )دالئل الخيرات(، محفوظ في مجموعة )متحرسم للمسجد النبوي على ورقة من النموذج الثاني

نغافورا(، ويعود المخطوط إلى القرن س - لمجلس التراث الوطنيئة الكتب النادرة(، والتابع )ف -الحضارات اآلسيوية

ة برسم و القبأ)الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميالدي(، ومصدره )الهند(. عبر الناسخ من خالل رسمه عن الخزينة 

قد مدبب، قودة بعقليالً عن مستوى أرضية الصحن، وفُتح في منتصف الجدار الشمالي فتحة مع ترتفعبناء قائم على قاعدة 

اكي ال رأس يحبمثلث  ولونت جدران البناء باللون األصفر، بينما لون عمق البناء من الداخل باللون األحمر، ويعلو البناء

سلوب رسم بأاب متجاورة بهيئة بصلية، رسمت بواسطة رقائق الذهب، وظهر المنطقة االنتقال، ويغطي البناء ثالث قب

 [(.2[(، )اللوحة رقم ]14)الشكل رقم ]رمزي مجرد، وبعيد عن الواقع. 

  :محفوظ في )المتحف البريطاني(، (94)رسم للمسجد النبوي على ورقة من مخطوط )دالئل الخيرات(النموذج الثالث ،

ر من يا(. عب)الثاني عشر الهجري/أواخر السابع عشر الميالدي(، )العصر العثماني(، من )تركيعود إلى مطلع القرن 

ق عليها فذة، ويغلي الناخاللها الناسخ عن الخزينة أو القبة برسم بناء مكعب الشكل، له فتحة مستطيلة بجداره الشمالي، تحاك

تحات حاكي فلفتحات المعقودة بعقود نصف دائرية، تمصبعات معدنية، ويعلو جدران المكعب الشمالي والغربي صف من ا

ة هالل، الخوذ اإلنارة، ويعلو المكعب ككل منطقة انتقال بهيئة مثلث بال رأس، يعلوها خوذة بشكل نصف شمامة، ويتوج

 يغلقتين، متجاوروويتقدم المكعب المذكور شرقاً بناء له جدران قصيرة، في جداره الشمالي فتحتان لنافذتين مستطيلتين 

لبناء لسفلية على كل منهما مصبعات معدنية، ويغطي هذا الجزء من البناء سقف مائل )جملوني(، وقد رسمت الجدران ال

فائح صيحاكي لباللون الوردي، بينما رسمت منقطة االنتقال، والخوذة، والسقف )الجملوني( باللون الرمادي الداكن؛ 

واقع. عن ال باللغة العثمانية، وظهر الرسم بأسلوب رمزي مجرد بعيد الرصاص، وكتب أسفل الرسم عبارة ]قبة خزينة[

 [(.3[(، )اللوحة رقم ]15)الشكل رقم ]

  :بونهامزرسم للمسجد النبوي على ورقة من مخطوط )دالئل الخيرات(، عرض في صالة مزادات )النموذج الرابع - 

ي(، من )تركيا(. ونسخ المخطوط الناسخ: )درويش م(، )العصر العثمان1734 –1733هـ/1146لندن(، يعود إلى العام )

، ُكتب بجوار كل منها  زينة[، لمة ]خكأحمد(؛ المعروف باسم )قرع جوش زاده(. ورسم الناسخ في هذا الرسم ثالث مبان 

ألصفر االلون ظهرت اثنتان من تلك الخزائن على شكل بناء مكعب، قائم على ما يحاكي القاعدة المرتفعة التي رسمت ب

ن ثم صفر الداكين األلداكن، بينما رسم الجزء السفلي من جدران كال البناءين باللون األبيض، ورسم الجزء العلوي باللونا

 خ على شكلالناس األخضر الداكن، وُغطي كال البناءين بسقف مسطح رسم باللون الوردي، أما الخزينة الثالثة فقد رسمها

يض، ون األبالمرتفعة، رسمت باللون األصفر الداكن. ورسمت الجدران باللبناء مكعب قائم على شكل يحاكي القاعدة 

ويعلو  لغربي،ورسم الناسخ أيضاً فتحتين للدخول، واحدة في الجدار الشمالي الشرقي، واألخرى في الجدار الشمالي ا

اللون سمت برينة قبة جدران الخزينة مثلث بال رأس يحاكي منطقة االنتقال، رسم باللون األصفر الداكن، ويغطي الخز

اللوحة رقم [(، )16)الشكل رقم ]األخضر الداكن، ويتوجها هالل، وظهر الرسم بأسلوب رمزي مجرد بعيد عن الواقع. 

[4.)] 

  :رسم للمسجد النبوي على ورقة من مخطوط )دالئل الخيرات(، محفوظ في )المكتبة الوطنية بدولة النموذج الخامس

م(، )العصر العثماني(، من )تركيا(. عبر الناسخ عن الخزينة أو 1734هـ/1146لى العام )االحتالل الصهيوني(، يعود إ

القبة برسم بناء مكعب، ذي جدران بيضاء اللون، قائم على قاعدة بسيطة بيضاء اللون أيضاً، وفُــتـح في الجدار الشمالي 

اكي اإلفريز الحجري البارز، ويغطي البناء قبة ذات من البناء فتحة مستطيلة الشكل تمثل فتحة الباب، ويعلو الجدران ما يح
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[(، 17)الشكل رقم ]شكل هرمي، رسمت باللون األزرق الفيروزي، وظهر الرسم بأسلوب رمزي مجرد، بعيد عن الواقع. 

 [(.5)اللوحة رقم ]

  :ريستز )كرسم للمسجد النبوي على ورقة من مخطوط )دالئل الخيرات(، عرض في صالة مزادات النموذج السادس- 

و أالخزينة  اسخ عنلندن(، ويعود المخطوط إلى القرن )الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميالدي(، من )الهند(. عبـر الن

 قودة بعقدتحة معفالقبة برسم بناء ملون باللونين األخضر الزيتي والبنفسجي الداكن، ورسم في واجهة البناء الشمالية 

ت كي بتالمستدير الشكل رسم باللون األصفر، يعلو البناء رفرف مزخرف بزخارف تحامفصص، يتدلى من قمتها قنديل 

 فر، وُكتبن األصالزهور، ويغطي البناء خوذة مدببة الشكل رسمت باللون البنفسجي الداكن، يتوجها شكل لوزي رسم باللو

[(، )اللوحة رقم 18)الشكل رقم ]اقع. تحت الرسم عبارة ]قبة شمع[، وُنفذ الرسم بمجمله بأسلوب رمزي مجرد بعيد عن الو

[6.)] 

  :مزاداترسم للمسجد النبوي على ورقة من مخطوط )فتوح الحرمين( محفوظ في )دار سوثبي للالنموذج السابع- 

ركيا(. دره )تلندن(، ويعود المخطوط إلى القرن )الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميالدي(، العصر )العثماني(، مص

صف دة بعقد نب معقوخالل رسمه عن الخزينة أو القبة برسم بناء قائم على قاعدة منخفضة، وللبناء فتحة با عبر الناسخ من

 سم بواسطةفذ الردائري في جداره الشمالي، ويغطي المبنى قبة مدببة الشكل، وكتب في داخل الرسم عبارة ]قبة شمع[، ون

 [(.7حة رقم ][(، )اللو19)الشكل رقم ]وبعيد عن الواقع.  رقائق الذهب على الورق، وظهر الرسم بأسلوب رمزي مجرد،

  :دولة بلوطنية ارسم للمسجد النبوي على ورقة من مخطوط )دالئل الـخيرات(، محفوظ في )الـمكتبة النموذج الثامن

لرسم عن بهذا ا م(، )العصر العثماني(، من )تركيا(. عبر الناسخ1862هـ/1278االحتالل الصهيوني(، ويعود إلى العام )

لة تحة مستطيبناء فالخزينة أو القبة برسم بناء متوازي األضالع، رسم باللون األخضر الزيتي، وفتح بالجدار الشمالي لل

م بمجمله ُنفذ الرسنة[، والشكل تحاكي النافذة، ويعلو البناَء قبتان متجاورتان متطاولتان، وكتب أسفل الرسم عبارة ]قبة خزي

 [(.8[(، )اللوحة رقم ]20)الشكل رقم ] عن الواقع.بأسلوب رمزي مجرد بعيد 

  :دولة وطنية برسم للمسجد النبوي على ورقة من مخطوط )دالئل الخيرات(، محفوظ في )المكتبة الالنموذج التاسع

 بر الناسخعرية(. االحتالل الصهيوني(، يعود إلى أوائل القرن )الثالث عشر الهجري/الثامن عشر الميالدي(، نسخة )كشمي

سمت رُ يسك(، وله واجهة مزخرفة بزخارف )أراب من خاللها عن القبة برسم بناء يحاكي اإلطار، ُرسم باللون األسود،

ززة ارف محباللون األحمر القاني، ويغطي البناء خوذة بصلية الشكل، ُرسمت باللون األزرق الداكن، وُزخرفت بزخ

[(، 21قم ]ر)الشكل بواسطة قالئد تحاكي حبات اللؤلؤ، وُنفذ الرسم بمجمله بأسلوب رمزي مجرد، وبعيد عن الواقع. 

 [(.9رقم ])اللوحة 

 البالطات الخزفية: -ب

  :باريس(،  -هذا النموذج رسماً للمسجد النبوي، على بالطة خزفية، محفوظة في )متحف اللوفريمثل النموذج األول

تركيا(. وعبر الفنان عن الخزينة أو القبة  - وتعود إلى القرن )الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميالدي(، من )إزنك

برسم بناء  مستطيل الشكل، ُرسم جداره السفلي باللون األزرق الداكن، وفُتح في منتصفه فتحة معقودة بعقد مدبب، لونت 

لبني، باللون البني، ويتدلى من منتصف الباب ثالث كرات تحاكي القناديل، يعلو الباَب صف من العقود المرسومة باللون ا

يتخللها ثالث فتحات مستطيلة الشكل تحاكي النوافذ، ويغطي البناء خوذة مدببة الشكل، ُرسمت باللون األزرق الداكن، 
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وُزخرفت بأربع أقواس مدببة ُرسمت باللون األبيض، ويتوج الخوذة هالل، وظهر الرسم بمجمله بأسلوب رمزي مجرد، 

 [(.10ة رقم ][(، )اللوح22)الشكل رقم ]وبعيد عن الواقع. 

 :ركية فنون التهذا النموذج رسماً للمسجد النبوي، على بالطة خزفية، محفوظة في )متحف اليمثل  النموذج الثاني

ر تركيا(. وعب -تعود إلى القرن )الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميالدي(، من )إزنك إسطنبول(، و -واإلسالمية 

روزي، زرق الفيلون األ قائم  على قاعدة منخفضة، ويتألف البناء من جدار ُرسم بالالفنان عن الخزينة أو القبة برسم بناء  

باللون  ( ُرسموفُتح في منتصفه فتحة معقودة بعقد نصف دائري، تحاكي المدخل، ويحيط بواجهة البناء إطار )جفت العب

ل الرسم تب أسفاألزرق الداكن، وكُ  األزرق الداكن، ويغطي البناء خوذة على شكل مثلث متساوي الساقين، ُرسم باللون

للوحة رقم [(، )ا23)الشكل رقم ]عبارة ]خزانة زيت[، وظهر الرسم بمجمله بأسلوب رمزي مجرد، وبعيد عن الواقع. 

[11.)] 

 :هذا النموذج رسماً للمسجد النبوي على بالطة خزفية، محفوظة في )متحف الفن اإلسالمي يمثل  النموذج الثالث- 

(. وعبر الفنان عن الخزينة أو القبة برسم قاعدة 3556م(، رقم سجل )1728هـ/1141ؤرخة بالعام )القاهرة(، وم

منخفضة يعلوها عامودان يحمالن رفرفاً، يتدلى منه قنديالن، ويعلو الرفرف خوذة ُرسمت باللون األزرق الداكن، يتوجها 

، وأسفل منها تاريخ الرسم وهو (95)َّيك ىك مك لك اكُّٱٱهالل، وجعل بجوار الرسم بحراً كتابياً بداخله اآلية الكريمة: 

[(، 24)الشكل رقم ]هـ(، وقد ظهر الرسم بمجمله بأسلوب رمزي مجرد، وبعيد عن الواقع. 1141)جمادى اآلخرة سنة

 [(.12)اللوحة رقم ]

ية عمال الفنمن األ يتضح مما سبق: حرص الفنان المسلم على توثيق قبة الخزينة، أو قبة الزيت، أو قبة الشمع، في العديد

ضول، أم األنا التي تناولت المسجد النبوي، وعلى مدى قرون من الزمن، وفي مختلف أقاليم العالم اإلسالمي، سواء في

ق ان المسلم لها الفنمن خال بالد فارس، أم الهند، وال يسع المقام في هذا البحث الموجز، لسرد جميع تلك الرسوم التي وثـــَـّ

فيذ، ة التنعمارية في المسجد النبوي، فهي كثيرة جداً، وتختلف من ناحية األسلوب الفني، وطريقهذه الظاهرة الم

 . (96)والمصدر

 رابعاً: قباب الخزن والزيت في المساجد الجامعة: 

، ولعل لجامعةيتناول هذا المبحث ذكراً لبعض النماذج من قباب الخزن وقباب الزيت، التي أُنشئت في بعض المساجد ا

بد وليد بن عته )المها )قبة المال أو الخزنة(، التي أُقيمت في صحن المسجد األموي الكبير بدمشق، والذي بدأ بعمارأقد

[(، 13)اللوحة رقم ] م(،780هـ/164( سنة )(97)م(، وأقام تلك القبة )الفضل بن صالح العباسي704هـ/86الملك(، سنة )

، وأُقيمت قبة أخرى في صحن المسجد األموي عرفت باسم )قبة (98)حين عينه الخليفة )المهدي( نائباً على دمشق

لعباسي )المهدي( ام(، ويعتقد )عفيف بهنسي( أنها أُنشئت في عهد الخليفة 1009هـ/400الساعات(، أقامها العبيدين سنة )

ه كان يوجد في [(. وقميٌن بالذكر أن14، وأُزيلت في مطلع القرن العشرين )اللوحة رقم ](99)م(776هـ/160أيضاً سنة )

 [(. 15]ة رقم صحن المسجد النبوي مبنى ضم ساعة شمسية )مزولة( أُقيم في عمارة السلطان )عبد المجيد خان(، )اللوح

م( قبتين في صحن الحرم المكي الشريف، 1183هـ/579وشاهد )ابن جبير( خالل رحلته إلى مكة المكرمة، في سنة )

، وهاتان القبتان مخزنان ألوقاف البيت الكريم من (100) عرف بقبة )اليهودية(إحداهما تعرف بقبة )العباس(، واألخرى ت

، ولم يحدد )ابن جبير( تاريخ بنائهما، وكان الخليفة العباسي )المهدي( أمر (101) المصاحف والشموع وأدوات الحرم

، فلعل هاتين (102) م(783هـ/167بعمارة وترميم أجزاء  واسعة من المسجد الحرام بما في ذلك صحن الطواف سنة )

القبتين ُشيدتا ضمن تلك العمارة، وحولت قبة )العباس( في العصر العثماني إلى مكتبة ضمت نفائس الكتب، بينما حولت 
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.)األشكال رقم (103)م(1884هـ/1301قبة )اليهودية( لتصبح )داراً للتوقيت والرصد(،  ثم أزيلتا من الصحن في عام )

 [(.17، 16[(، )اللوحات رقم ]26، 25]

بناء في أصل الوويحتفظ الجامع الكبير األعلى بحماة في سورية، بقبة خزنة، محمولة على ثمانية أعمدة رخامية ضخمة، 

ثناء خالفته م(، وُيذكر أن الخليفة العباسي المهدي قام بترميمه في أ636هـ/15مجمله كنيسة حولت إلى جامع سنة )

 [(. 18بة ُشيدت في تلك الفترة. )اللوحة رقم ]، ولعل هذه الق(104) م(785 -774هـ/169–158)

. (105)م(8160هـ/1017ويحتفظ جامع صنعاء الكبير في صحنه، )بقبة زيت( حجرية، أُنشئت في عهد العثمانيين سنة )

 [(. 19)اللوحة رقم ]

 خامساً: الخاتمة

 توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج نجملها في اآلتي:

ات، لمخطوطأطلقت على هذه الظاهرة المعمارية، سواء في المصادر التاريخية أم في صور اتنوعت التسميات التي  -1

 فعرفت باسم ]قبة خزينة[، أو ]قبة الزيت[، أو ]خزانة زيت[، أو ]قبة الشمع[، أو ]خزينة[.

رحون( ومن هـ(، وليس وفق ما ذكر )ابن ف1022هـ/413ُشيدت الخزينة أو قبة الزيت في المسجد النبوي قبل سنة ) -2

 ين هللا(.م(، في عهد الخليفة العباسي )الناصر لد1180هـ/576سنة )نقل عنه من المؤرخين، أن أول عمارتها كان 

اهدها هـ(، حين ش1022هـ/413النبوي قبل سنة )كان الخليفة العباسي )المهدي( آخر من أجرى عمارة للمسجد  -3

لتاريخية امصادر الجغرافي )البكري(، ولعل القبة كانت ضمن تلك العمارة، ويحتاج هذا الرأي إلى دليل ُموثق، ولعل ال

 .-بإذن هللا تعالى-تجود به في وقت قريب 

سنة  النبوي في لمسجدلن العمارة التي قام بها لعل الخليفة العباسي )الناصر لدين هللا( أعاد بناء الخزينة والقبة ضم  -4

 م(؛ ولذا نسبت القبة إليه.1180هـ/576)

إلنارة، إنما م( مقتصرة على خزن أدوات المسجد، ووسائل ا1022هـ/413لم تكن وظيفة الخزينة أو القبة قبل سنة )  -5

 كانت مركزاً لرصد مواقيت الصالة.

لمسجد في المرة اولما احترق  -رضي هللا عنه–بوي مقراً لحفظ مصحف عثمان كانت الخزينة أو قبة الزيت في المسجد الن  -6

 .م(، صانت القبة المذكورة المصحف من الحريق؛ لبعدها عن األروقة المحيطة بالصحن1256هـ/654األولى سنة )

حبوسة على المسجد؛ كانت الخزينة أو القبة في المسجد النبوي مقراً لحفظ النقد )المسكوكات(، واألوقاف الثمينة الم  -7

نحو: القناديل الفضية والذهبية وغيرها من التحف القيمة. ولم ُتغفل المصادر التاريخية ذكر من كسر هذه الخزنة، وسرق 

 نفائسها، واعتدى على حرمة الحرم النبوي الشريف.  

وكان  رقي،جانبها الش وصفت المصادر التاريخية القبة بأنها كبيرة الحجم، وبيضاء اللون، ولها مدخل وحيد في  -8

 موقعها أقرب إلى الطرف الشمالي من صحن المسجد النبوي.

م(، 1877هـ/1294أُزيلت الخزينة أو القبة من صحن المسجد النبوي، في عمارة السلطان )عبد المجيد خان(، سنة ) -9

 وتم خفض منسوب الصحن عن منسوب األروقة المحيطة به.

م في أوطات، رسموا معالم المسجد النبوي بتوثيق القبة سواء في صور المخطاهتم ُجل النساخ والفنانين الذين   -10

ذيها، قاليم منفراق وأالرسوم المنفذة على البالطات الخزفية، وتنوعت األساليب الفينة لتلك الرسوم بحسب تنوع ثقافات وأع

 آسيا، وغيرها.   فظهرت متأثرة باألساليب الفنية المتبعة في بالد فارس، واألناضول، والهند، وشرق
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إنما ظهرت  لم تكن فكرة إقامة بناء مستقل في صحون المساجد لغرض التخزين وغيرها حكراً على المسجد النبوي، -11

نعاء جامع ص، ووالجامع الكبير بحماةبعض األمثلة لتلك القباب: في الجامع األموي بدمشق، والحرم المكي الشريف، 

 ن كونها مخازن ألدوات المساجد، أو مراكز لرصد المواقيت.الكبير، وتنوعت وظائف تلك المباني بي

قباب قيت )يرجح الباحث أن الخليفة العباسي )المهدي( هو متبني فكرة إقامة قباب الخزائن، وقباب رصد الموا -12

في ، أم بدمشق الساعات(، في صحون المساجد الجامعة، سواء في المسجد النبوي، أم المسجد الحرام، أم الجامع األموي

لترميمات بعد ا جامع حماة الكبير، وإن لم تذكر المصادر التاريخية ذلك األمر صراحة، إال أن جميع تلك القباب ظهرت

 والزيادات التي قام بها الخليفة المذكور لتلك المنشآت. 

                                                            

 سادسًا: الهوامش واإلحاالت
 مية لعمارة وبناء وتوسعة وتجديدتناولت العديد من المصادر والمراجع الجهود التي بذلت في شتى العصور اإلسال( 1)

 : ُيـنظر، وال يسع المجال في هذا البحث المقتضب لذكرها؛ للمزيد، الشريف المسجد النبوي
 ندن:، ل1ط)تحقيق: قاسم السامرائي،  ".وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى"اهلل،  السمهودي، نور الدين علي بن عبد -

 .2ج:  ،(هـ1422موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤسسة الفرقان، 
تبة الجديد، المكالقاهرة: ، 1ط) ".نزهة الناظرين في مسجد األولين واآلخرين"يد إسماعيل المدني، البرزنجي، جعفر بن الس -

 (.هـ1332
 ،اء الشرقمكتبة زهر القاهرة: ، 2ط". )عمارة المسجد النبوي في العصرين األموي والعباسي"الحداد، محمد حمزة إسماعيل،  -

 .(م2004
 .(م2001 القاهرة، دارالقاهرة: ، 1ط) ".المملوكي إنشائه حتى نهاية العصر عمارة المسجد النبوي منذ"الشهري، محمد،  -
 .(م2003 هرة،القا دارالقاهرة: ، 1ط) ".هـ1344-923 العثماني المسجد النبوي الشريف في العصر"محمد،  الشهري، -
المدينة ، 1ط) ".وثائقية حضاريةأوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي دراسة تاريخية "البدرشيني، أحمد هاشم،  -

 .(هـ1426،المنورةمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة: 
المدني  بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون البدر، اليعمري األبدي الجياني عبد اهلل :ابن فرحون (2)

تى وفاته م(، ألبوين صالحين كريمين، ونشأ وتعلم وعلم بها ح1294هـ/693المالكي، مؤرخ المدينة المنورة، ولد بها سنة )
 م(، ودفن في البقيع. 1321هـ/721في سنة )

مدينة ، ال1حققين، )طمحة المشاور". تحقيق مجموعة يبن محمد اليعمري، "نص عبد اهللابن فرحون، للمزيد، ُينظر:  -
لـمطابة في "الـمغانم ا الفيروزآبادي، مـحمد بن يعقوب، .22- 14 هـ(،1434، المنورة مركز بحوث ودراسات المدينة :المنورة

: 3 (،هـ1423، المنورة مركز بحوث ودراسات المدينة :، المدينة المنورة1معالم طابة". تحقيق مجموعة من المحققين، )ط
1250. 

 .50"،المشاورحة يابن فرحون، "نص (3)
 م(، أطول1225هـ/622) :سنة في م( وتوفي1158هـ/553) :سنةفي أحمد أبو العباس المستضيء بأمر اهلل، ولد  (4)

الخلفاء العباسيين حكمًا، وأول من كسا الكعبة ديباجًا أسود. للمزيد، ُينظر: ابن األثير، أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
دار الكتب  :، بيروت1الشيباني، "الكامل في التاريخ". تحقيق محمد الدقاق، )ط عبد الواحدبن  عبد الكريمبن محمد بن 

"، البداية والنهاية" . ابن كثير، عمادي الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي،453 – 451: 11 م(،1424 العلمية،
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بن  عبد الرحمنالسيوطي، جالل الدين  .135-133 :17 هـ(،1419 دار هجر، :القاهرة ،1)ط التركي وآخرون، عبداهللتحقيق 
 .698 – 686 هـ(،1434وزارة األوقاف القطرية، :، الدوحة1أبي بكر،" تاريخ الخلفاء". تحقيق مجموعة محققين، )ط

المطري، جمال الدين محمد بن أحمد، "التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة". تحقيق سليمان الرحيلي، ( 5)
  .112 هـ(،1426 ،عبد العزيز، الرياض: دارة الملك 1)ط

ق تحقي "تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة".، زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر، المراغي( 6)
 .85 ،هـ(1374 القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ،1ط)، عبد الجواد األصمعيمحمد 

 . 466: 2( الفيروزآبادي، "الـمغانم الـمطابة في معالم طابة"، 7)
 .374: 2 السمهودي، "وفاء الوفاء"، (8)
 .139 :3هـ(،1420أوراق شرقية، ، بيروت: 1. )ط"موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية"حسن، ، الباشا (9)
 .234، 180 الشهري، "عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي"، (10)
، 1بن محمد بن أيوب، "المسالك والممالك". تحقيق أدريا فان وأندري فيري، )ط عبد العزيزالبكري، عبد اهلل بن ( 11)

 .405: 1م(،1992بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 
في الوليد بن عبد الملك: الخليفة األموي، أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي الدمشقي، ولد  (12)

اف م(، وامتدت في عهده الدولة العربية إلى الهند وأطر 705هـ/86م(، وبويع بعهٍد من أبيه في سنة )668هـ/48سنة )
 بناء يضاً وأعاد أبدمشق، الكبير أنشأ جامع بني أمية و الصين، وفتحت في عهده بوابة األندلس، وبالد الترك، وغزا الروم، 

 م(.  714هـ/96سنة )في مات و لقدس، مسجد رسول اهلل وزخرفه، والمسجد األقصى با
، 11شعيب األرناؤوط، )ط الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، "سير أعالم النبالء". تحقيقللمزيد، ُينظر:  -

 خير الدين، "األعالم ألشهر الرجال والنساء من العربالزركلي، . 348 – 347: 4 هـ(،1417مؤسسة الرسالة،  :بيروت
 .121: 8 م(،2002العلم للماليين،  ، بيروت: دار15والمستشرقين". )طوالمستعربين 

أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم األموي القرشي، الخليفة الصالح، والملك عمر بن عبد العزيز:  (13)
إمارتـها،  لوليده ام(، ووالَ 681هـ/61) :المدينة سنةفي خامس الخلفاء الراشدين تشبيهًا له بهم، ولد ونشأ  :العادل، قيل عنه

ت استمر  إذم(، ولم تطل مدته، 717هـ /99عهده سنة )في ثم استوزره )سلميان بن عبد الملك( بالشام، وولي الخالفة 
، الء"الذهبي، "سير أعالم النبنظر: للمزيد، يُ م(.  720هـ/101سنة )في نه مات مسمومًا إ :ن ونصف، وقيليخالفته سنت

 .50 :5 "،، "األعالمالزركلي .114: 5
ابن النجار، محمد بن محمود بن الحسن، "الدرة الثمينة في أخبار المدينة". تحقيق صالح الدين بن للمزيد، ُينظر:  (14)

 .320-312 هـ(،1427، المنورة مركز بحوث ودراسات المدينة :، المدينة المنورة1عباس شكر، )ط
مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة: ، 1ط)تحقيق صالح عبد العزيز،  ".أخبار المدينة"ابن زبالة، محمد بن الحسن، ( 15)

 .124 ،(هـ1424،المنورة المدينة
 .125، "أخبار المدينة"ابن زبالة،  (16)
 .412، "أخبار المدينة"ابن زبالة،  (17)
 .470: 2 ،"وفاء الوفا"السمهودي،  .331 "الدرة الثمينة في أخبار المدينة"، ابن النجار،أيضًا:  ظرنيُ  (18)
أبو جعفر المنصور: ثاني خلفاء بني العباس، عبد اهلل بن محمد بن علي بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، بويع  (19)

 م(.775ه/158) :سنة في سنة(، وتوفي22سنة(، وكانت خالفته )41م(، وعمره )753هـ/136بالخالفة سنة )
  .117: 4 ،"األعالم"لزركلي، ا .83: 7 ،"أعالم النبالء سير" الذهبي، .459: 13 ،"البداية والنهاية"ابن كثير، للمزيد، ُينظر:  -
  كقريات: جمع َقــِرَيـــــــة، بفتح وكسر مع تشديد الياء، وهي العصا، وأعواد فيها ُفرٌض ُيـجعـُل فيها رأس عمود البيت.( 20)
، 1ط) تحقيق عبد الحميد الرشودي، ".وما يتبعهما من المالبس والمرافق والهناتاآللة واألداة "الرصافي، معروف، ُينظر:  -
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 .269 ،(هـ1422مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة: 
  الفساطيط: جمع فسطاط، بيت من الشعر، وقيل ضرب من األبنية في السفر دون السرادق.( 21)
 .247، "اآللة واألداة"الرصافي، ُينظر:  -
 .327، "الدرة الثمينة"ابن النجار، ( 22)
ولد  الخامس، أبو جعفر هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي، أبو جعفر، هارون: الخليفة العباسي (23)

ة في م(، فازدهرت الدول786هـ/170سنة )في م(، وبويع بالخالفة بعد وفاة أخيه )الهادي( 766هـ/149)الري(، سنة )في 
 م(. 809هـ/193سنة )في توفي و أيامه، وكان فقيهًا، شاعرًا، عالمًا باألدب، والحديث، وأخبار العرب، 

  .62: 8 ،"عالماأل" الزركلي، .286 :9 ،"أعالم النبالء سير". الذهبي، 27 :14 ،"البداية والنهاية"ابن كثير، للمزيد، ُينظر:  -
 .327 ابن النجار، "الدرة الثمينة في أخبار المدينة"، (24)
المطلب  الخليفة العباسي، أبو عبد اهلل المهدي محمد بن عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل ابن عباس بن عبدالمهدي: ( 25)

ن م(، وكانت خالفته عشر سنين، كا774هـ/158م(، وبويع بالخالفة بعد أبيه سنة )744هـ/127سنة )في الهاشمي، ولد 
 م(. 785هـ/169): سنةفي توفي و محبًا للعلم، ومحمود السيرة، وهو أول من بنى جامع الرصافة، 

. الذهبي، "سير أعالم 450 – 440 . السيوطي، "تاريخ الخلفاء"،540 :13 ابن كثير، "البداية والنهاية"،للمزيد، ُينظر:  -
   .221 :6خير الدين، "األعالم"، الزركلي، . 400: 7النبالء"،

 .322ابن النجار، "الدرة الثمينة في أخبار المدينة"،  (26)
دار الكتب بيروت: ، 1ط)المجيد الترحيني،  تحقيق عبد ".العقد الفريد"ابن عبد ربه، أحمد بن محمد األندلسي، ( 27)

  .290 – 288: 7 ،(هـ1404العلمية، 
 .23 ،(هـ1302مطبعة بريل،ليدن: ، 1ط". )مختصر كتاب البلدان"ابن الفقية، أبي بكر أحمد بن محمد الهمذاني، ( 28)
بيروت:  ،1ط)تحقيق محمد مخزوم،  ".أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم"المقدسي، محمد بن أحمد بن البناء البشاري، ( 29)

 .82، (هـ1408العربي، دار إحياء التراث 
  .126 ،(م1993 ب،االهيئة المصرية العامة للكت  القاهرة:، 1ط)الخشاب،  ىترجمة يحي ".سفر نامة"ناصر خسرو علوي، ( 30)
 .405: 1، البكري، "المسالك والممالك"( 31)
، الدار البيضاء: دار النشر 1مجهول، "كتاب االستبصار في عجائب األمصار". تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، )ط( 32)

 .41 م(،1985المغربية، 
 .172 (،م1985 دار صادر، :، بيروت1ط)، "رحلة ابن جبير"بن أحمد الكناني األندلسي،  جبير، محمدابن  (33)
، 1ط)تحقيق مصطفى الذهبي،  ".مثير الغرام الساكن إلى أشرف األماكن" ابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن، (34)

 .473،483 – 462 ،(هـ1415دار الحديث، القاهرة: 
 .331"الدرة الثمينة في أخبار المدينة"،  ابن النجار، (35)
السلطان الملك الظاهر بن عبد اهلل، ركن الدين أبو الفتح بيبرس الصالحي النجمي البندقداري التركي، الظاهر بيبرس: ( 36)

ال قت ومساهمته فيبعد ترقيه في مراتب األمراء،  وذلك ،م(1259هـ/658تولى سلطنة دولة المماليك البحرية في عام )
 (.م1277هـ / 676م )مدة حكمه عن سبعة عشر سنة، وكانت وفاته في عا تالتتار، وزاد

 ".المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي"ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف األتابكي، للمزيد، ُينظر:  -
المقريزي، تقي الدين أحمد   .447: 3 ،(م2008، القوميةدار الكتب والوثائق ، القاهرة: 2)طتحقيق نبيل محمد عبد العزيز، 

، القوميةدار الكتب والوثائق القاهرة: ، 2ط)تحقيق محمد مصطفى زيادة،  ".لوك لمعرفة دول الملوككتاب الس"بن علي، 
 ".نهاية األرب في الفنون واألدب"[. النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، 437 – 436، 2ق  :1، ]ج (م2009

 – 531: 17 ،"البداية والنهاية"ابن كثير، . 235 ،3 :30 ،(م2004 دار الكتب العلمية،، بيروت: 1)طتحقيق مفيد قمحية، 
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532 .  
  .195 "،عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي"الشهري، ( 37)
 .424 ،(م2005 دار سعد الدين،دمشق: ، 2ط)تحقيق علي كردي،  ".رحلة العبدري"( العبدري، محمد بن علي بن سعود، 38)
الناصر محمد بن قالوون: السلطان الملك الناصر ناصر الدين أبو المعالي وأبو الفتوح وأبو السالطين، محمد بن  (39)

ي فم(، وتولى السلطنة في المرة األولى 1285هـ/684سنة )في السلطان الملك المنصور قالوون الصالحي األلفي، ولد 
لسلطنة للمرة الثانية في سنة إلى ا(، ثم أعيد م1295هـ/694سنة )في لع عنها م(، وخُ 1294هـ/693) سنة

، م(1309هـ/709لسلطنة للمرة الثالثة في سنة )إلى ام(، ثم أعيد 1308هـ/708م(، وخلع عنها في سنة )1298هـ/698)
 م(. 1340هـ/741واستمر في الحكم إلى أن مات في سنة )

عبد تحقيق  ".الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"العسقالني، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر، للمزيد، ُينظر:  -
: 10 ،"المنهل الصافي"ابن تغري بردي، . 92- 90 :4 ،(هـ1418 دار الكتب العلمية،بيروت: ، 1ط)محمد علي،  ثالوار 

268 – 286 . 
السبتي، محمد بن عمر بن رشيد الفهري، "ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة ( 40)

 . 35 – 34: 5 (،هـ1408، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1وطيبة". تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، )ط
العربية  تاإلمارا، 1ط)تحقيق الحسن السائح،  ".قتاج المفر "الفتوري،  البلوي، خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم( 41)

وقد أكمل )البلوي( رحلته في أول شهر ذي الحجة . 287 : 1 (،م1996ث، صندوق إحياء التراالمملكة المغربية،  -المتحدة 
 م(.1366هـ/768م( وفرغ من تأليف رحلته في آخر يوم شهر ربيع األول سنة )1339هـ/740سنة )

  .112"، التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة"المطري، ( 42)
 .50 ابن فرحون، "نصيحة المشاور"، (43)
تحقيق محمد  ".بهجة النفوس واألسرار في تاريخ دار هجرة المختار"( المرجاني، عبد اهلل بن عبد الملك البكري القرطبي، 44)

 .248، (هـ1425 الرياض: مطبعة النرجس التجارية، ،1ط)مكي، 
 .85"تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة"، ، المراغي( 45)
ابن بطوطة، شمس الدين أبي عبد اهلل محمد اللواتي الطنجي، "تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار".  (46)

 . 349: 1 هـ(،1417، الرباط: أكاديمية المملكة المغربية، المغرب، 1تحقيق عبد الهادي التازي، )ط
  .466 :2"الـمغانم الـمطابة في معالم طابة"،  ( الفيروزآبادي،47)
الخوارزمي، محمد بن إسحاق، "إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثالثة والبيت العتيق". تحقيق مصطفى الذهبي، ( 48)

 .387 – 373 :2 هـ(،1421، بيروت: المكتبة العصرية، 1)ط
 .2/371السمهودي، وفاء الوفاء،  (49)
 .2/374السمهودي، وفاء الوفاء،  (50)
تولى سلطنة دولة المماليك البرجية السلطان الملك األشرف أبو النصر قايتباي المحمودي الظاهري، السلطان قايتباي:  (51)

 أطول سالطين المماليك حكمًا، ويعد  مدة حكمه عن تسعة وعشرين سنة،  توزاد ،م(1467هـ/872)الثانية( في عام )
 م(.1496هـ/902سنة )في ته وكانت وفا

دار بيروت: ، 1ط) ".اسعالضوء الالمع ألهل القرن الت"السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، للمزيد، ُينظر:  -
تحقيق  ".رالنور السافر عن أخبار القرن العاش". العيدروس، عبد القادر بن عبد اهلل، 211 – 202 :3 ،(هـ1412 الجيل،

  .39 –36 ،(هـ1427 ،دار صادربيروت: ، 2ط)أحمد حالو، 
 .355-289( الشهري، عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي، 52)
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( الجزيري، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر األنصاري، "الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة 53)
 .  306 – 303: 2 هـ(،1422العلمية، ، بيروت: دار الكتب 1المعظمة"، )ط

، 2ط)تحقيق عائض الردادي،  ".الجواهر الثمينة في محاسن المدينة"( الحسيني، محمد كبريت بن عبد اهلل بن محمد، 54)
 .270- 269 ،(هـ1435 بالرياض، النادي األدبيالرياض: 

م(، وخرج منها للحج، في السابع 1662هـ/1073)( زار الرحالة )العياشي( المدينة النبوية، في الثاني من محرم سنة 55)
م(، 1663هـ/1037م(، ثم عاد إليها في التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة )1663هـ/1073عشر من شعبان سنة )

 م(.1663هـ/1074وخرج منها في الثاني من محرم سنة )
يمان تحقيق سعيد الفاضيلي وسل ".لة العياشيةالرح"اهلل بن محمد بن أبي بكر،  للمزيد، ُينظر: العياشي، أبو سالم عبد -

 . 373: 1 ،م(2006 دار السويدي للنشر،: يأبو ظب، 1ط)القرشي، 
 .191 ،(م1999 دار اآلفاق العربية،القاهرة: ، 1ط)ترجمة الصفصافي أحمد المرسي،  ".الرحلة الحجازية"( جلبي، أوليا، 56)
 م(.1694هـ/1105النبوية في الثاني من شهر رمضان سنة )النابلسي( المدينة عبد الغني ( دخل الشيخ )57)
عبد تقديم أحمد  ".الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجاز"( النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل، 58)

 .344 ،(م1986الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، القاهرة: 1)طهريدي،  دالمجي
 .90 ،(م1981النهضة العربية، داربيروت: ، 1ط) ".المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماريالمدينة "( لمعي، صالح، 59)
  .92 "،المدينة المنورة تطورها العمراني"لمعي، للمزيد، ُينظر: ( 60)

- BURTON, RICHARD, "PERSONAL NARRATIVE of A PILGRIMAGE AL-MADINAH 

& MECCAH", (LONDON: TYLOSTON AND EDWARDS, 1855), 1:334. 

 .336-533 ،"الدرة الثمينة في أخبار المدينة" ابن النجار، (61)
 .234 ،"عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي"الشهري،  (62)
"الرحالت المغربة واألندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع ، عواطف محمد يوسف، نواب( 63)

 .381 هـ(،1417: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1ط) ".-دراسة تحليلية مقارنة –والثامن الهجريين 
 .424"، رحلة العبدري"( العبدري، 64)
حتى وفاته في سنة  م(974هـ/926سنة )في تولى الحكم ، سليمان بن سليم بن بايزيد( سليمان القانوني: السلطان 65)
شآت له العديد من األعمال الحربية، والمن التي صدرت في عهده، ، لقب )بالقانوني(، لكثرة القوانينم(1566هـ/974)

 المعمارية المنسوبة إليه.
ة تاريخ الدولة العلي  "ريد بك، المحامي، محمد ف .396 "،النور السافر عن أخبار القرن العاشر"العيدروس، للمزيد، ُينظر:  -

السالطين "ده ده،  عبد القادرأوغلو،  .81،(هـ1401دار النفائس، بيروت: ، 1ط)تحقيق إحسان حقي،  ".العثمانية
 .52 م(،1999دار سحنون، تونس: ، 1ط)ترجمة محمد جان،  ".العثمانيون

القاهرة: ، 3طمحمد مصطفى، ) تحقيق "بدائع الزهور في وقائع الدهور".، محمد بن أحمد بن إياس الحنفيابن إياس، ( 66)
 .469 :5 م(،2008، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 .139: 3، "موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية" ،الباشا (67)
 .412 :1البكري، "المسالك والممالك"، ( 68)
 .50 ،"نصيحة المشاور"، ابن فرحون (69)
  .466 :2، "الفيروزآبادي، "الـمغانم الـمطابة في معالم طابة( 70)
 .50، "نصيحة المشاور"، ابن فرحون (71)
 .85"تحقيق النصرة"، ، المراغي( 72)
مركز المدينة المنورة: ، 1طمجموعة محققين، ) تحقيق "التحفة اللطيفة".، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، السخاوي (73)
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 . 300: 2 هـ(،1429المنورة، بحوث ودراسات المدينة 
 .472: 2، "وفاء الوفاء"، السمهودي (74)
 .113: 3، "موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية" ،الباشا (75)
 م(.1495- 1483هـ/019-888حسن بن زبيري: الحسن بن زبيري ين قيس بن ثابت، تولى نيابة المدينة بين األعوام )( 76)

، 1هـ". )ط1417-1ينة المنورة عبد الغني، عارف، "تاريخ أمراء المد. 300 :2 "التحفة اللطيفة"،، السخاويللمزيد، ُينظر:  -
 .509، 316 هـ(،1417دمشق: دار كنان، 

-783جماز بن هبة: جماز بن هبة بن جماز بن منصور الحسيني، تولى نيابة المدينة عدة مرات أولها في سنة )( 77)
 م(. 1387-1386هـ/789-788م(، ثم )1385-1383هـ/787-785م(، ثم )1383-1381هـ/785

 .291-286منورة"، تاريخ أمراء المدينة ال"عارف، . 219-218: 2 "التحفة اللطيفة"،، السخاويللمزيد، ُينظر:  -
 .135 :1 "التحفة اللطيفة"،، السخاوي( 78)
م(، تولى السلطنة بعد 1821هـ/1237السلطان عبد المجيد بن السلطان محمود، ولد في سنة )السلطان عبد المجيد: ( 79)

الشريفين م(، كانت له أعمال عدة، ومبرات وخيرات كثيرة على الحرمين 1860-1839هـ/1277–1255األعوام )أبيه بين 
م(، وعمره أربعون سنة 1860يونيو 6هـ/1277الحجة  ذي 17بوجه عام وعلى المسجد النبوي بوجه خاص، توفي في يوم )

 سنة( ونصف. 22وستة أشهر، ومدة حكمه )
، 2ط)محمد بهجة البيطار،  تحقيق ".حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر"البيطار، عبد الرزاق، للمزيد، ُيـنظر:  -

. أوغلو، 529، 455، "تاريخ الدولة العلية العثمانية". المحامي، 1036 – 1030 :2 ،(هـ1413دار صادر، بيروت: 
 .80"، السالطين العثمانيون"
 ،1ط)ترجمة محمد حرب،  ".موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب"صبري باشا، أيوب، للمزيد، ُينظر: ( 80)

تاريخ المسجد النبوي "البرزنجي، جعفر ابن السيد إسماعيل المدني،  .578: 4 ،(ه1424 العربية،دار اآلفاق القاهرة: 
المسجد ". الشهري، 93 ،(هـ1332 المطبعة الجمالية،القاهرة: ، 1ط) ".المسمى نزهة الناظرين في مسجد سيد األولين واآلخرين

 .182، 133، 125 ،"النبوي الشريف في العصر العثماني
 .28"، تاريخ المسجد النبوي"البرزنجي، ( 81)
( يقصد بها )المزولة(: وهي ساعة شمسية، تتألف من قطعة من حجر أو رخام، تنقش عليها أوقات الصالة صيفًا 82)

علم وشتاًء، بهيئة خطوط طولية أو عريضة، يثبت في طرفها عاموديًا، قطعة من معدن، ينعكس ظلها على تلك الخطوط في
 لوات.بها مواعيد الص

 .376 ،(م1986رس،بدروس بيروت:  ،1ط) ".موسوعة العمارة اإلسالمية"للمزيد، ُينظر: غالب، عبد الرحيم،  -
 .412 :1البكري، "المسالك والممالك"، ( 83)
 .41"،كتاب االستبصار في عجائب األمصار"مجهول، ( 84)
 .172،ابن جبير، "رحلة ابن جبير"( 85)
 .424،ري"( العبدري، "رحلة العبد86)
 .424،ري"( العبدري، "رحلة العبد87)
 .139: 3، "موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية" ،الباشا (88)
 .344، "الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجاز"( النابلسي، 89)
 .92"،المدينة المنورة تطورها العمراني"( لمعي، 90)
 .172،ابن جبير، "رحلة ابن جبير"( 91)
 .287: 1البلوي، "تاج المفرق"، ( 92)
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كتاب )فتوح الحرمين( تأليف: )شيخ زادة، محمد بن مصطفى القوجوي(، ت )القرن العاشر الهجري/السادس عشر ( 93)
زيز الميالدي(، والكتاب عبارة عن دليل إرشادي لحجاج بيت اهلل الحرام. منه نسخة محفوظة في مكتبة الملك عبد الع

 (.AUC/09201840672الرياض، برقم )العامة، 
كتاب )دالئل الخيرات وشوارق األنوار في ذكر الصالة على النبي المختار صلى اهلل عليه وسلم( تأليف: )أبي عبد اهلل ( 94)

م(، طبع عدة مرات، منها 1465هـ/870 :محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر سليمان الجزولي السماللي الحسني(، )ت
 . (هـ1424المكتبة العصرية،  )بيروت:طبعة 

 (. 107سورة األنبياء: اآلية )( 95)
المسجد النبوي ": علي، أحمد رجب محمد، لالطالع على نماذج فنية أخرى، خالف ما ُذكر في هذا المبحث، ُينظر( 96)

 . (هـ1420الدار المصرية اللبنانية،القاهرة: ، 1ط) ".بالمدينة المنورة ورسومه في الفن اإلسالمي
الفضل: الفضل بن صالح بن علي بن عبد اهلل بن عباس، نائب دمشق، ووالي الديار المصرية، ولد في سنة ( 97)
 م(.788هـ/172م(، وتوفي في سنة )740هـ/122)
، ألمانيا: فرانز شتايز 1لصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك، "الوافي بالوفيات". تحقيق مجموعة محققين، )طا -

سير أعالم النبالء"، 49: 24هـ( 1413شتوتكارت،   .222: 9. الذهبي، "ٍ
 .37: 24ُينظر: الصفدي، "الوافي بالوفيات"، ( 98)
  .105، 104، 34 م(،1988، دمشق: دار طالس،1بهنسي، عفيف، "المسجد األموي الكبير". )ط: ُيـنظرللمزيد، ( 99)
 .77ابن جبير، "رحلة ابن جبير"، ( 100)
، القاهرة: 1رجب محمد، "المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه في الفن اإلسالمي"، )طللمزيد، ُينظر: علي، أحمد ( 101)

 .68 هـ(،1420الدار المصرية اللبنانية، 
 .68ابن جبير، "رحلة ابن جبير"، ( 102)
 .82، 81 علي، "المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه في الفن اإلسالمي"، (103)
 .40 هـ(،2143، الرباط: إيسيسكو، 1ياغي، غزوان، "المعالم األثرية للحضارة اإلسالمية في سورية"، )ط: ُيـنظرللمزيد، ( 104)
 .400 :2 م(،2004، الدوحة: دار الشرق،1بهنسي، عفيف، "موسوعة التراث المعماري". )ط: ُيـنظرللمزيد، ( 105)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عشر التاسعلعدد ا                                          مجلة العمارة والفنون                                                

528 

                                                                                                                                                                                          

 ًا: ملحق األشكالسابع

 
(: مسقط للمسجد النبوي عقب 1الشكل رقم )

عمارة )الوليد بن عبدالملك(، نقالً عن: 
.)الحداد(  

 

 

(: منظور للمسجد النبوي عقب 2الشكل رقم )
 عمارة )الوليد بن عبد الملك(، نقالً عن: 

.)Hillenbrand( 
 

 
(: مسقط للمسجد النبوي 3الشكل رقم )

الشريف، عقب عمارة )المهدي 
.العباسي(، نقالً عن: )الحداد(  

 

 
(: مسقط للمسجد النبوي، 4الشكل رقم )

يبين مراحل تجديد سقف المسجد بعد 
الحريق األول حتى أواخر العصر المملوكي 

.األول، نقالً عن: )الشهري(  
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(: مسقط للمسجد النبوي، 5الشكل رقم )

سقف المقدم بعد يوضح الجزء المرتفع من 
إضافة )الناصر محمد( بالطتي مقدم 

 المسجد، نقالً عن: )الشهري( .
 

 
(: مسقط أفقي للمسجد 6الشكل رقم )

النبوي، عقب عمارة )قايتباي( األولى، نقالً 
.عن: )الشهري(  

 

 
(: مسقط للمسجد النبوي، عقب 7الشكل رقم )

.)الشهري(عمارة )قايتباي( الثانية، نقالً عن:   
 

 
(، للمسجد (: رسم الرحالة )نيبور8الشكل رقم )

النبوي، ومكوناته في القرن )الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميالدي(. نقالً عن: 

 )صالح لمعي(.
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 (: رسم الرحالة )بيرتون(، للمسجد النبوي، ومكوناته في القرن )الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر9الشكل رقم )

:الميالدي(. نقالً عن  
.(Buroton) 

 

 

( لقبة الزيت في صحن المسجد النبوي. )من عمل 9(: تفريغ من الشكل السابق )رقم 10الشكل رقم )
  الباحث(.
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، منفذ على لوح من الفوالذ بطريقة النقش، لفنان مجهول، القرن (: رسم للمسجد النبوي11الشكل رقم )

م(. نقالً عن: 19هـ/13)  
(https://id.wikipedia.org).  

 

، بعد عمارة السلطان )عبد المجيد خان(، وُيظهر الرسم اختفاء (: رسم للمسجد النبوي12الشكل رقم )
 قبة الزيت من الصحن. نقالً عن: 

(https://rivercitygranitestl.com).  
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(: تفريغ لشكل القبة في اللوحة 13الشكل رقم )

الباحث(. (، )من عمل1رقم )  
 

 
(: تفريغ لشكل القبة في اللوحة 14الشكل رقم )

(، )من عمل الباحث(.2رقم )  
 

 
(: تفريغ لشكل القبة في اللوحة رقم 15الشكل رقم )

(، )من عمل الباحث(.3)  
 

 
(: تفريغ لشكل القبة في اللوحة 16الشكل رقم )

(، )من عمل الباحث(.4رقم )  
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تفريغ لشكل القبة في اللوحة (: 17الشكل رقم )

(، )من عمل الباحث(.5رقم )  
 

 
(: تفريغ لشكل القبة في اللوحة 18الشكل رقم )

(، )من عمل الباحث(.6رقم )  
 

 
تفريغ لشكل القبة في (: 19الشكل رقم )

(، )من عمل الباحث(.7اللوحة رقم )  
 

 

تفريغ لشكل القبة في (: 20الشكل رقم )
(، )من عمل الباحث(.8)اللوحة رقم   
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- 

تفريغ لشكل القبة في (: 21الشكل رقم )
(، )من عمل الباحث(.9اللوحة رقم )  

 

 
تفريغ لشكل القبة في (: 22الشكل رقم )
(، )من عمل الباحث(.10اللوحة رقم )  

 

 
(: تفريغ لشكل القبة في اللوحة 23الشكل رقم )

(، )من عمل الباحث(.11رقم )  
 

 
(: تفريغ لشكل القبة في اللوحة رقم 24الشكل رقم )

(، )من عمل الباحث(.12)  
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م(، ُيظهر إحدى قباب الخزن التي كانت 1850هـ/1267(: رسم للحرم الكي الشريف، يعود للعام )25الشكل رقم )
 قائمة في صحن الطواف قبل اندثارها. نقالً عن 

(https://www.akg-images.co) 
 

 

 
(.25(: تكبير للقبة في الشكل رقم )26الشكل رقم )   

 

https://www.akg-images.co.uk/
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 : ملحق اللوحاتثامناً 

 
(: ورقة من مخطوط )فتوح 1اللوحة رقم )

الواليات  –الحرمين(، متحف )المتروبوليتان 
م(، 16هـ/10المتحدة(، من )إيران(، القرن )

عننقالً   
(www.sothebys.com). 

 

 
(: ورقة من مخطوط )دالئل 2اللوحة رقم )

 –الخيرات(، متحف )الحضارات اآلسيوية 
م(، 17هـ/11)سنغافورا(، من )الهند(، القرن 

:نقالً عن  
(https://roots.sg/learn/collections). 

 

 
(: ورقة من مخطوط )دالئل 3اللوحة رقم )

الخيرات(، )المتحف البريطاني(، من )تركيا(، 
م(، نقالً عن 17هـ/12القرن )  

)www.britishmuseum.org). 
 

 
(: ورقة من مخطوط )دالئل 4اللوحة رقم )

-  الخيرات(، من صالة مزادات )بونهامز
 1733هـ/1146لندن(، من )تركيا(، العام )

م(، نقالً عن1734 –  
 (www.artfoxlive.com). 
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- 
(: ورقة من مخطوط )دالئل 5اللوحة رقم )

الخيرات(، )المكتبة الوطنية بدولة االحتالل 
الصهيوني(، من )تركيا(، العام 

  م(، نقالً عن1734هـ/1146)
(http://web.nli.org.). 

 

 
(: ورقة من مخطوط )دالئل 6اللوحة رقم )

لندن(، من  -الخيرات(، من صالة مزادات )كريستز
)الهند(، القرن )الثاني عشر الهجري/الثامن عشر 

  الميالدي(، نقالً عن
)www.christies.com). 

 

 

(: ورقة من مخطوط )فتوح 7اللوحة رقم )
لندن(، من  -سوثبي للمزاداتالحرمين(، )دار 

)تركيا(، القرن )الثاني عشر الهجري/الثامن 
 عشر الميالدي(، نقالً عن 

)www.sothebys.com). 
 

 

(: ورقة من مخطوط )دالئل 8اللوحة رقم )
الخيرات(، )المكتبة الوطنية بدولة 

االحتالل الصهيوني(، من )تركيا(، العام 
م(، نقالً عن 1862هـ/1278)

)http://web.nli.org.(. 
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- 
(: ورقة من مخطوط )دالئل 9اللوحة رقم )

الخيرات(، )المكتبة الوطنية بدولة االحتالل 
الصهيوني(، من )كشمير(، أوائل القرن )الثالث 
 عشر الهجري/الثامن عشر الميالدي(، نقالً عن 

(http://web.nli.org.). 
 

 
 -)متحف اللوفر (: بالطة خزفية، 10اللوحة رقم )

م(، 17هـ/11تركيا(، القرن ) -باريس(، من )أزنك
 نقالً عن

(www.louvre.fr). 
 

 
(: بالطة خزفية، )متحف الفنون 11اللوحة رقم )

تركيا(،  -اسطنبول(، من )أزنك -التركية واإلسالمية 
 م(، نقالً عن17هـ/11القرن )

)https://ar.m.wikipedia.org(. 
 

 

(: بالطة خزفية، )متحف الفن 12اللوحة رقم )
القاهرة(، مؤرخة بالعام  -اإلسالمي 

(، نقالً 3556م(، رقم سجل )1728هـ/1141)
 عن 

(https://hiveminer.com). 
 

https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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(: قبة المال أو الخزنة في الجامع 13اللوحة رقم )

 األموي بدمشق. )تصوير الباحث(. 
 

 
(: قبة الساعات في الجامع 14اللوحة رقم )

االموي بدمشق قبل اندثارها، نقالً عن 
)www.damasgate.com(. 

 

 

(: المزولة التي كانت في صحن 15اللوحة رقم )
 المسجد النبوي، نقالً عن 

)http://love-madina.blogspot.com( 
 

 

(: قبتا الخزن في صحن المسجد 16اللوحة رقم )
الحرام قبل اندثارهما، نقالً عن 
)www.bukalapak.com( 

 

http://love-madina.blogspot.com/2011/08/old-historic-pictures-of-makkah-and.html
http://love-madina.blogspot.com/2011/08/old-historic-pictures-of-makkah-and.html
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(: صورة أخرى لقبتا الخزن في صحن المسجد الحرام قبل اندثارهما، نقالً عن 17اللوحة رقم )

)http://trdergisi.com( 
 

 
(: قبة الخزنة في الجامع الكبير 18اللوحة رقم )

سورية، نقالً عن  –األعلى في حماة 
)https://syriaphotoguide.com( 

 

 
(: قبة الزيت في جامع صنعاء 19اللوحة رقم )

الكبير، نقالً عن 
)https://en.m.wikipedia.org( 

 

 
 

http://trdergisi.com/en/the-holiest-conquest-mekke/
http://trdergisi.com/en/the-holiest-conquest-mekke/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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 ًا: مصادر ومراجع الدراسةتاسع
 :قائمة المصادر

روت: دار الكتب ، بي1، "الكامل في التاريخ". تحقيق محمد الدقاق، )طم(1233هـ/630)ت: الشيبانيابن األثير، علي  -1

 م(.1424العلمية، 

1-Ibn al'athir, ali al'shiybani (died:  630A.H./1233A.D.), "al'kamil fi al'tarikha". Tahqiq 

mohamed al'diqaqi, (1sted, Beirut: dar al-kutub aleilmia, 1424 A.H.).   

م(، "بدائع الزهور في وقائع الدهور". تحقيق محمد 1523هـ/930ابن إياس، محمد بن أحمد بن إياس الحنفي )ت: -2

 م(.2008، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الغرب اإلسالمي، 3مصطفى، )ط

2-Ibn 'iias, mohamed bin 'ahmad bin 'iias al'hinfiu (died:  930AH/1523A.D.), "bdayie al'zuhur 

fi waqayie al'dhwr". Tahqiq mohamed mustafaa, (3rded, Al-qahr: al-hayyat al-misria alama 

lilkitab, 2008A.D.). 

سيد  "تاريخ المسجد النبوي المسمى نزهة الناظرين في مسجد، م(1899هـ/1317)ت: البرزنجي، جعفر المدني -3

 هـ(.1332القاهرة: المطبعة الجمالية، ، 1طاألولين واآلخرين". )

3-Al-birzniji, jaefar al'madani (died:  1317AH/1899A.D.), "taarikh al'masjid al'nubui 

al'musamaa nuzhat al'naazirin fi masjid syd al'awalin wal akharina".  (1sted, Al-qahr: al-

mutbaea al-jamalia, 1332A.H.). 

م(، "تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب 1377هـ/779ابن بطوطة، شمس الدين محمد الطنجي )ت:  -4

 هـ(.1417، الرباط: أكاديمية المملكة المغربية، المغرب، 1األسفار". تحقيق عبد الهادي التازي، )ط

4-Ibn bitutati, shams al'diyn mohamed al'tanji (died: 779AH/1377A.D.), "thafat al'nizar fi 

gharayib al'amsar wae ajayib al'asifar". Tahqiq abdulhadi al'taazi, (1sted, Al-Ribat: 'akadimiat 

al'mamlaka al'maghribia, almaghrib, 1417A.H.). 

، 1، "المسالك والممالك". تحقيق أدريا فان وأندري فيري، )طم(1091هـ/ 487: )ت البكري، عبد هللا بن أيوب -5

 م(.1992بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 

5-Al-bikry, abdullah bin 'ayuwb (died: 487A.H./1091A.D.), "al'masalk wal mimalka". Tahqiq 

'adriaa fa'iin wa'andari firi, (1sted, Beirut: dar al'gharb al'iislami, 1992A.D.). 

إلمارات ا، 1، "تاج المفرق". تحقيق الحسن السائح، )طم(1378هـ/780قبل :)ت البلوي، خالد بن عيسى الفتوري -6

 م(.1996لمملكة المغربية، صندوق إحياء التراث، ا -العربية المتحدة 

6-Al-bilwi, khalid bin eisaa al'faturi (died:  780A.H./1378A.D.), "taj al-mfrq". Tahqiq al-hasan 

al-saayihi, (1sted, Al'imarat al-arabia al-mutahida – Al-mamlaka al-maghribia: sunduq 'iihya' 

al-tarathi, 1996A.D.). 

بهجة  م(، "حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر". تحقيق محمد1917هـ/1335البيطار، عبد الرزاق )ت:  -7

 هـ(.1413، بيروت: دار صادر، 2البيطار، )ط

7-Al-baytar, abdual-razzaq (died: 1335A.H./1917A.D.), "hliat al'bashar fi tarikh al'qarn 

al'ththalith eushra". Tahqiq mohamed bahjat al-bitar, (2nded, Beirut: dar sadir, 1413A.H.). 

م(، "المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي". 1470هـ/874)ت:  ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن األتابكي -8

 م(.2008، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2تحقيق نبيل محمد عبد العزيز، )ط

8-Ibn taghariy birdia, jamal al'diyn 'abu al'muhasin al'atabiki (died: 874A.H./1470A.D.), 

"al'munhil al'safy wal mustawfii baed al'wafi". Tahqiq nabil mohamed abdulaziz, (2nded, Al-

qahr: dar al-kutub wal wathayiq al-qawmia, 2008A.D.). 

 .م(1985 ، بيروت: دار صادر،1م(، "رحلة ابن جبير"، )ط1214هـ/614 الكناني األندلسي )ت: محمدابن جبير،  -9
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9-Ibn jabir, mohamed al-kanani al'undulsi (died: 614 A.H./1214A.D.), "rhalat Ibn jabyr", 

(1sted, Beirut: dar sadir, 1985A.D.). 

يق مكة ، "الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطرم(1570هـ/977)ت: الجزيري، عبد القادر األنصاري  -10

 هـ(.1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1المعظمة"، )ط

10-Al-jaziriy, abdulqadir al'ansariu (died: 977A.H. /1570A.D.), "al'idarar al'farayid 

al'munazamat fi 'akhbar al'haj watariq makat al'mueazamata", (1sted, Beirut: dar al-kutub 

aleilmia, 1422A.H.). 

قاهرة: دار ، ال1، "الرحلة الحجازية". ترجمة الصفصافي أحمد المرسي، )طم(1682هـ/1094)ت:جلبي، أوليا  -11

 م(.1999اآلفاق العربية، 

11-Jalbay, 'awliaa (died:  1094A.H./1682A.D.), "al'rhlat al'hijaziata". Tarjamat al-sifsafii 

'ahmad al-marsi, (1sted, Al-qahr: dar al-afaq al-arabia, 1999A.D.). 

فى ، "مثير الغرام الساكن إلى أشرف األماكن". تحقيق مصطم(1200ه/597)ت:  ابن الجوزي، عبد الرحمن -12

 هـ(.1415لقاهرة: دار الحديث، ا، 1الذهبي، )ط

12-Ibn al-jawzi, abdal-rahman (died: 597A.H./1200A.D.), "mthir al'gharam al'saakin 'iilaa 'ashraf 

al'amakina". Tahqiq mustafaa al'dhahaby, (1sted, Al-qahr: dar al-hdyth, 1415 A.H.). 

، "الجواهر الثمينة في محاسن المدينة". تحقيق عائض الردادي، م(1660هـ/1070)ت:الحسيني، محمد كبريت  -13

 هـ(.1435، الرياض: النادي األدبي بالرياض، 2)ط

13-Al-husiny, mohame kibrit (died: 1070A.H./1660A.D.), "al'jawahir al'thamina fi muhasin 

al'madiyna". Tahqiq ayid al'radadi, (2nded, Al-riyadh: al-nnadi al'adbayi bi al-rayadi, 

1435A.H.). 

البيت م(، "إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثالثة و1424هـ/827الخوارزمي، محمد بن إسحاق )ت:  -14

 ـ(.ه1421، بيروت: المكتبة العصرية، 1العتيق". تحقيق مصطفى الذهبي، )ط

14-Al-khwarzmy, mohamed bin 'iishaq (died: 827A.H./1424A.D.), "'iitharat al'targhib 

waltashwiq 'iilaa al’masajid al'thlatht wal bayt al'etyq". Tahqiq mustafaa al-dhahbi, (1sted, 

Beirut: al-maktabat al-eisria, 1421A.H.). 

يروت: ب، 11م(، "سير أعالم النبالء". تحقيق شعيب األرناؤوط، )ط1374هـ/748الذهبي، محمد بن أحمد )ت:  -15

 هـ(.1417مؤسسة الرسالة، 

15-Al-dhahaby, mohamed bin 'ahmad (died:  748A.H./1374 A.D.), "syr 'aelam al'nbla". Tahqiq 

shueayb al'arnawuwut, (11thed, Beirut: muasasat al-rasalat, 1417A.H.). 

مدينة المنورة: ، ال1، "أخبار المدينة". تحقيق صالح عبد العزيز، )طم(814ه/199 :)تابن زبالة، محمد بن الحسن  -16

 هـ(.1424مركز بحوث ودراسات المدينة،

16-Ibn zubala, mohamed bin al-hasan (died: 199A.H./814A.D.), "akhibar al'madina". Tahqiq 

salah Abdulaziz, (1sted, Al-madinah: markaz buhowth wa dirasat al-madina,1424A.H.). 

لى الحرمين ، "ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إم(1321هـ/721:)ت السبتي، محمد الفهري -17

 هـ(.1408، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1مكة وطيبة". تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، )ط

17-Al-sibti, mohamed al-fahri (died: 721A.H./1321A.D.), "mla' aleiba bima jame bitul 

al'ghayba fi al'wijhat al'wajihat 'iilaa al'haramayn maka w tyb". Tahqiq mohamed al-habib bin 

al-khawja, (1sted, Beirut: dar al-gharb al'iislami, 1408A.H.). 

م(، "التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة". تحقيق 1497هـ/902السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )ت:  -18

 هـ(.1429، المدينة المنورة: مركز بحوث المدينة، 1مجموعة محققين، )ط
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18-Al-sakhawi, mohamed bin abdal-rahman (died: 902A.H./1497A.D.), "al'tahfat al'latifat fi 

tarikh al'madina al'shryf". Tahqiq majmuet muhaqiqin, (1sted, Al-madinah: markaz buhowth 

wa dirasat al-madina, 1429A.H.). 

جيل، ، بيروت: دار ال1"الضوء الالمع ألهل القرن التاسع". )طم(، 1497هـ/902 السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )ت: -19

 هـ(.1412

19-Al-sakhawi, mohamed bin abdal-rahman (died: 902A.H./1497A.D.), "al'du' al'laamie li'ahl 

al-qarn al-tase". (1sted, Beirut: dar al-jil, 1412A.H.). 

لسامرائي، ا، "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى". تحقيق: قاسم م(1505هـ/911)تالسمهودي، علي بن عبد هللا  -20

 هـ(.1422، لندن: موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤسسة الفرقان، 1)ط

20-Al-samhudi, ali bin abdullah (died:  911A.H./1505A.D.), "wfa' al-wafa' bi'akhbar dar 

al'mustafaa". Tahqiq qasim al-samrayiy, (1sted, London: mawsueat maka al-mukarama wal 

madina al-munawara, muasasat al-furqan, 1422A.H.). 

، 1م(،" تاريخ الخلفاء". تحقيق مجموعة محققين، )ط1505هـ/911أبي بكر )ت:السيوطي، عبد الرحمن بن  -21

 هـ(.1434الدوحة، وزارة األوقاف القطرية،

21-Al-sywty, abdal-rahman bin 'abi bikr (died: 911A.H./1505A.D.), " tarikh al-khulfa'a". 

Tahqiq majmuet muhaqiqin, (1sted, Al-doha: wizarat al'awqaf al-qatri,1434 A.H.). 

د ، "موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب". ترجمة محمم(1890هـ/1290 )ت: صبري باشا، أيوب -22

 ه(.1424، القاهرة: دار اآلفاق العربية، 1حرب، )ط

22-Sabri basha, 'ayuwb (died:  1290A.H./1890 A.D.), "mwasueat mrat al-haramayn al-sharifayn wa 

jazirat al-arb". Tarjamat mohamed hurb, (1sted, Al-qahr: dar al-afaq al-arabi, 1424A.H.). 

نيا: فرانز ، ألما1م(، "الوافي بالوفيات". تحقيق مجموعة محققين، )ط1363هـ/764الصفدي، خليل بن أيبك )ت:  -23

 هـ(.1413شتايز شتوتكارت، 

23-Al-safday, khalil bin 'aybuka (died: 764A.H./1363 A.D.), "al-wafi bial wafyat". Tahqiq 

majmuet muhaqiqin, (1sted, Germany: faranz shatayz shututkart, 1413A.H.). 

، بيروت: دار 1، "العقد الفريد". تحقيق عبد المجيد الترحيني، )طم(939هـ/328 :)تابن عبد ربه، أحمد األندلسي  -24

 هـ(.1404الكتب العلمية، 

24-Ibn abd rabih, 'ahmad al'undulsi (died: 328A.H./939 A.D.), "al'eaqd al'farayd". Tahqiq 

abdel-maged al-tarhinii, (1sted, Beirut: dar al-kutub aleilmia, 1404A.H.). 

 م(.2005 دار سعد الدين،، دمشق: 2، "رحلة العبدري". تحقيق علي كردي، )طم(1320هـ/720)ت:العبدري، محمد بن سعود  -25

25-Al-abdary, muhamad bin sueud (died: 720A.H./1320 A.D.), "rhalat al' alabdary ". Tahqiq 

ali kardi, (2nded, Dimashq: dar saed al-diyn, 2005A.D.). 

بد الوارث تحقيق ع، "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة". م(1448هـ/852)ت: العسقالني، أحمد بن حجر  -26

 هـ(.1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد علي، )ط

26-Al-aisqlani, 'ahmad bin hajar (died: 852A.H./1448A.D.), "al'darar al'kamina fi 'aeyan al'miaya 

al'thamn". Tahqiq abdelwareth mohamed ali, (1sted, Beirut: dar al-kutub aleilmia, 1418A.H.). 

يلي وسليمان ، "الرحلة العياشية". تحقيق سعيد الفاضم(1679هـ/1090)ت:العياشي، أبو سالم عبد هللا بن محمد  -27

 م(.2006، أبو ظبي: دار السويدي للنشر، 1القرشي، )ط
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27-Al-eiashi, 'abu salim abdullah bin mohamed (died:  1090A.H./1679A.D.), "al-rhlat al-

eiashia". Tahqiq saeid al-fadilii & sulayman al-qarshii, (1sted, Abu Dhabi: dar al-suwidii 

lilnushur, 2006A.D.). 

تحقيق أحمد  م(، "النور السافر عن أخبار القرن العاشر".1038هـ/978العيدروس، عبد القادر بن عبد هللا )ت:  -28

 هـ(.1427، بيروت: دار صادر، 2حالو، )ط

28-Al-eydrws, abdulqadir bin abdullah (died: 978A.H./1038A.D.), "al-nuwr al-saafir an 'akhbar 

al-qarn al-eashra". Tahqiq 'ahmad halu, (2nded, Beirut: dar sadir, 1427 A.H.). 

المدينة  ،1المشاور". تحقيق مجموعة محققين، )ط ، "نصحيةم(1367هـ/769)ت: ابن فرحون، عبد هللا اليعمري  -29

 هـ(.1434المنورة، مركز بحوث ودراسات المدينة، 

29-Ibn farhawna, abdullah al-yaemari (died:769A.H./1367A.D.), "nsahiat al-mashawra". Tahqiq 

majmuet muhaqiqin, (1sted, Al-madinah: markaz buhowth wa dirasat al-madina, 1434A.H.). 

 هـ(.1302يل،، ليدن: مطبعة بر1)ط ، "مختصر كتاب البلدان".م(975هـ/365م، أو 951هـ/340)ت:ابن الفقية، أحمد الهمذاني  -30

30-Ibn al-faqiyh, 'ahmad al-hmdhani (died: 340 or 365A.H./951 or 975A.D.), "mkhatasir kitab 

al-buldan". (1sted, Leiden: mutbaet baril,1302A.H.). 

، "الـمغانم الـمطابة في معالم طابة". تحقيق مجموعة من م(1414هـ/817)ت: الفيروزابادي، مـحمد بن يعقوب  -31

 هـ(.1423، المدينة المنورة، مركز بحوث ودراسات المدينة، 1المحققين، )ط

31-Al-firuzabadi, mohamed bin yaequb (died: 817A.H. /1414A.D.), " al-mghanm al-mtaba fi 

maealim tba". Tahqiq majmuet muhaqiqin, (1sted, Al-madinah: markaz buhowth wa dirasat al-

madina, 1423A.H.). 

لتركي وآخرون، ا عبد هللا، "البداية والنهاية"، تحقيق م(1373هـ/774)ت: ابن كثير، أبي الفداء إسماعيل القرشي  -32

 هـ(.1419، القاهرة. دار هجر، 1)ط

32-Ibn kathyr, 'abi al-fada' 'iismaeil al-qurshi (died: 774A.H./1373A.D.), "al-bidayat wal 

nihaya", Tahqiq abdullah al-turkiy & et al, (1sted, Al-qahr: dar hijr, 1419A.H.). 

، الدار 1، )طدعبد الحميم(، "كتاب االستبصار في عجائب األمصار". تحقيق سعد 12هـ/6)ت: قرنمجهول  -33

 م(.1985المغربية، البيضاء: دار النشر 

33-Majhul (died:  cent6A.H./cent12A.D.), "ktab al-aistibsar fi ajayib al'amsara". Tahqiq saed 

abdulhamid, (1sted, Al-daar Al-bayda': dar al-nashr al-maghribia, 1985A.D.). 

ق محمد ، "تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة". تحقيم(1413هـ/816 )ت:المراغي، أبي بكر بن الحسين  -34

 هـ(.1374القومية،  والوثائق ، القاهرة، دار الكتب1األصمعي، )ط

34-Al-maraghi, 'abi bikr bin al-husayn (died: 816A.H./1413A.D.), "thaqiq al-nusrat bitalkhis 

maealim dar al-hjra". Tahqiq mohamed al'asmei, (1sted, Al-qahr: dar al-kutub wal wathayiq 

al-qawmia, 1374A.H.). 

تار". تحقيق ، "بهجة النفوس واألسرار في تاريخ دار هجرة المخم(1379هـ/781)ت:القرطبي  عبد هللاالمرجاني،  -35

 هـ(.1425، الرياض، مطبعة النرجس التجارية، 1)طمحمد مكي، 

35-Al-marjani, abdullah al-qrtabi (died:781A.H./1379A.D.), "bhijat al-nufus wal 'asrar fi 

tarikh dar hijrat al-mokhtar". Tahqiq mohamed miky, (1sted, Al-riyadh: mutbaet al-nirjas al-

tijaria, 1425A.H.). 

يق سليمان ، "التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة". تحقم(1340هـ/741)ت: محمد بن أحمدالمطري،  -36

 هـ(.1426، زعبد العزي، الرياض: دارة الملك 1الرحيلي، )ط
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36-Al-mtry, mohamed bin 'ahmad (died: 741A.H./1340A.D.), "al-taerif bima 'ansat al-hijrat 

min maealim dar al-hjra". Tahqiq sulayman al-rahili, (1sted, Al-riyadh: dart al-malik 

Abudaleziz, 1426A.H.). 

، 1م، )ط، "أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم". تحقيق محمد مخزوم(990هـ/380 :)تالمقدسي، محمد البشاري  -37

 هـ(.1408بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

37-Al-maqdisiy,  mohamed al-bashary  (died: 380A.H./990A.D.), "ahisan al-taqasim fi  maerifat 

al'aqalima". Tahqiq mohamed makhzum,  (1sted, Beirut: dar 'iihya' al-turath al-araby, 1408A.H.). 

محمد  م(، "كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك". تحقيق1442هـ/845المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت:  -38

 م(. 2009، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2مصطفى زيادة، )ط

38- Al-mqrizi, taqi al-diyn 'ahmad bin ali (died: 845A.H./1442A.D.), "ktab al-suluk limaerifat 

dual al-mulawka". Tahqiq mohamed mustafaa ziada, (2nded, Al-qahr: dar al-kutub wal 

wathayiq al-qawmia, 2009A.D.). 

شام ومصر ، "الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الم(1731هـ/1143)ت:  بن إسماعيل يعبد الغنالنابلسي،  -39

 م(.1986، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1هريدي، )ط دعبد المجيوالحجاز". تقديم أحمد 

39-Al-nablsy, abdulghani bin 'iismaeil (died: 1143A.H./1731A.D.), "al-haqiqa wal majaz fi al-

rihlat 'iilaa bilad al-shsham wa misr wal hijaz". Taqdim 'ahmad abdualmjid haridi, (1sted, Al-

qahr: al-hayyat al-misria alama lilkitab, 1986A.D.). 

ية ، القاهرة: الهيئة المصر1"سفر نامة". ترجمة يحي الخشاب، )ط ،م(1088هـ/ 481 )ت:ناصر خسرو علوي  -40

 م(.1993 العامة للكاتب،

40-Nasir khasru alwy (died: 481A.H./1088A.D.), "sfir namaa". Tarjamat yahia al-khashab, 

(1sted, Al-qahr: general egyptian book organization, 1993A.D.). 

الدين بن  ، "الدرة الثمينة في أخبار المدينة". تحقيق صالحم(1245هـ/643)ت:  ابن النجار، محمد بن الحسن -41

 هـ(.1427، المدينة المنورة، مركز بحوث ودراسات المدينة، 1عباس شكر، )ط

41-Ibn al-najar, muhamad bin al-hasan (died: 643A.H./1245A.D.), "al-durat al-thaminat fi 

'akhbar al-madiyina". Tahqiq salah al-diyn bin abbas shukr, (1sted, Al-madinah: markaz 

buhowth wa dirasat al-madina, 1427A.H.). 

قمحية،  م(، "نهاية األرب في الفنون واألدب". تحقيق مفيد1332هـ/733)ت:  بعبد الوهاالنويري، أحمد بن  -42

 م(.2004، بيروت، دار الكتب العلمية، 1)ط

42-Al-nuwayri, 'ahmad bin abdelwahab (died: 733A.H./1332A.D.), "nhayat al'arb fi al-funun 

wal'adba". Tahqiq mufid qamhiatin, (1sted, Beirut: dar al-kutub aleilmia, 2004A.D.). 

 قائمة المراجع العربية والمعربة:

 م(.1999، تونس: دار سحنون، 1أوغلو، عبد القادر ده ده، "السالطين العثمانيون". ترجمة محمد جان، )ط -43

43-Uwghlw, abd alqadir dh dh, "al-salatin al-Othmaniown". Tarjamat mohamed jan, (1sted, 

Tunis: dar sahnun, 1999A.D.). 

 هـ(.1420، بيروت: أوراق شرقية، 1الباشا، حسن، "موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية". )ط -44

44-Al-basha, hasan, "mawsueat al’eamara wal athar wal funun al'iislamia". (1sted, Beirut: 

'awraq sharqia, 1420A.H.). 

، 1الحرمين الشريفين في العصر المملوكي دراسة تاريخية وثائقية حضارية". )طالبدرشيني، أحمد هاشم، "أوقاف  -45
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 هـ(.1426المدينة المنورة: مركز بحوث ودراسات المدينة،

45-Al-bidrshini, ahmad hashim, "'awqaf al-haramayn al-sharifayn fi al-easr al-mamlukii 

dirasat tarikhia wathayiqia hadaria". (1sted, Al-madinah: markaz buhowth wa dirasat al-

madina, 1426A.H.). 

 م(.1988، دمشق: دار طالس،1بهنسي، عفيف، "المسجد االموي الكبير". )ط -46

46- Bahinsi, afif, " al-masjid al'umawia al-kabir". (1sted, Dimashq: dar talas, 1988A.D.). 

 م(.2004، الدوحة: دار الشرق،1طبهنسي، عفيف، "موسوعة التراث المعماري". ) -47

47-Bahinsi, afif, "mawsueat al-turath al-muemarii ". (1sted, Al-doha: dar al-shrq, 2004A.D.). 

 م(.2004 رق،، القاهرة: مكتبة زهراء الش2محمد حمزة، "عمارة المسجد النبوي في العصرين األموي والعباسي". )ط الحداد، -48

48-Al-hadad, mohamed hamza,"eamarat al-masjid al-nubuii fi al-eisrin al'umawii wal 

eabasii". (2nded, Al-qahr: maktabat zuhara' al-shrq, 2004A.D.). 

، 1الرشودي، )ط دعبد الحميالرصافي، معروف، "اآللة واألداة وما يتبعهما من المالبس والمرافق والهنات". تحقيق  -49

 هـ(.1422الدينية، القاهرة: مكتبة الثقافة 

49-Al-risafi, maeruf, "al-alat wal'adat wama yatbieuhuma min al-malabis wal marafiq wal hunat". 

Tahqiq abdulhamid al-rashudi (1sted, Al-qahr: maktabat al-thaqafa al-diynia, 1422A.H.). 

 ، بيروت: دار15العرب والمستعربين والمستشرقين". )طخير الدين، "األعالم ألشهر الرجال والنساء من الزركلي،  -50

 م(.2002العلم للماليين، 

50-Al-zarkali, khayr aldiyni, "al'aelam li'ashhur al-rijal wal nisa' min al-arab wal mustaeribin 

wal mustashriqin". (15thed, Beirut: dar al'eilm lilmalayin, 2002A.D.). 

 م(.2003، القاهرة: دار القاهرة، 1هـ". )ط1344 -923"المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني الشهري، محمد،  -51

51-Al-shahri, mohamed,"al-masjid al-nubawi al-sharif fi al-easr al-Othmani 923- 1344A.H.". 

(1sted, Al-qahr: dar al-qahr, 2003A.D.). 

 م(.2001 قاهرة،، القاهرة: دار ال1منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي". )طالشهري، محمد، "عمارة المسجد النبوي  -52

52-Al-shahri, mohamed, "eamarat al-masjid al-nubuii munzo 'iinshayih hataa nihayat al-easr 

al-mamlukii". (1sted, Al-qahr: dar al-qahr, 2001A.D.). 

 هـ(.1417، دمشق: دار كنان، 1هـ". )ط1417-1المنورة  ، عارف، "تاريخ أمراء المدينةيعبد الغن -53

53-Abdulghani, arif, "tarikh 'amra' al-madin al-munawara 1-1417A.h.". (1sted, Dimashq: Dar 

Kinan, 1417A.H.). 

 اللبنانية،، القاهرة: الدار المصرية 1علي، أحمد رجب، "المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه في الفن اإلسالمي"، )ط -54

 هـ(.1420

54-Ali, Ahmed ragab, "al-masjid al-haram bimaka al-mukarama wa rusumih fi al-fin 

al'iislamii". (1sted, Al-qahr: al-daar al-misria al-lubnania, 1420A.H.). 

دار المصرية القاهرة: ال، 1علي، أحمد رجب، "المسجد النبوي بالمدينة المنورة ورسومه في الفن اإلسالمي". )ط -55

 هـ(.1420اللبنانية،

55-Ali, Ahmed ragab, "al-masjid al-nubuiu bi al-madina al-munawara wa rusumih fi al-fin 

al'iislamii". (1sted, Al-qahr: al-daar al-misria al-lubnania, 1420A.H.). 

 م(.1986بيروت: دروس برس،، 1، "موسوعة العمارة اإلسالمية". )طمعبد الرحيغالب،  -56

56-Ghalib, abdul rahim, "mawsueat al-amara al'iislamia". (1sted, Beirut: durus bris, 1986A.D.). 
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