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تصاوير المسجد الحرام في ضوء مخطوط )فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس( 
  دراسة أثرية فنية لمقميوبي

 سم اهلل الرحمن الرحيمب
الحمد هلل رب العالمين عمم اإلنسان ما لم يعمم، والصالة والسالم عمـ  أشـرا المرسـمين      

 .ميو وآلو وأصحابو والتابعينالنبي األمي الكريم صم  اهلل ع
 وبعد
ُكبــرى فــي منطقــة الجزيــرة العربيــة   أىميــة كــان لظيــور اإلســالم فــي القــرن الســاب  المــيالدي

ل الذين ال يعرفـون االسـتقرار وال االنتمـاء لـوطن معـين  حيث كانت تضم قبائل من البدو الُرح  
 .(ٔ)نوبيةا شبو دولتين شمالية وجتوذلك باستثناء مكة واليمن حيث كان

لعب فن التصوير اإلسـالمي دورًا بـارزًا فـي توضـيض بعـض الجوانـب المتعمقـة بـالنواحي الفنيـة 
 .(ٕ)والعممية والدينية وغيرىا من نواحي الحياة المختمفةواالجتماعية 

ومن أجمل أنواع التصاوير تصوير الحرم المكي الشريا فقد وردت أحاديـث عـن قداسـة      
ـةا " أن الرسول الكريم قال : مكانو ومكانتو منيا ْيٍر ماا عاظ ُمـوا ىاـِذِه اْلُحْرما الا تازااُل ىاِذِه اأْلُم ُة ِبخا

ـي ُعوىاا ىاماُكـوا ضا ق  تاْعِظيِمياا، فاِإذاا تاراُكوىاـا وا ومـن ىنـا قـام بعـض العممـاء بتصـوير الحـرم .(ٖ)"حا
 نا إلبراز ىذا الموضوع . المكي ليحفظوا لنا آثار السابقين في العناية بو وىو ما دفع

من ىنا تأتي أىمية الدراسة التي نقـدميا ىنـا عـن تنـاول تصـاوير المسـجد الحـرام فـي        
ضوء مخطوط ) فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس( لمقميوبي  ويرجـ  المخطـوط إلـ  القـرن 

ـــيالدي  ويرجـــ  تاريخـــو إلـــ  ســـنة  ه/ ٜٓٓٔالحـــادي عشـــر اليجـــري/ الســـاب  عشـــر الم

                                                           

ـ(  1333  ) لبنػػػػػػػػافن شكوبػػػػػػػػ  ناشػػػػػػػػركف  3  طموســــــــوعة التصــــــــوير اإلســــــــالميعكاشػػػػػػػػ    ػػػػػػػػرك    -(3)
 .0ص

 .10  ص1ـ(  ج3:91 )شصرن فن التصوير في العصر اإلسالمي  صالح أحشد  البهنسي -(1)
مســــند اإلمــــام ، ق(143)   أبػػػػك عبػػػػد ان أحشػػػػد بػػػػف شحشػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ بػػػػف  ػػػػالؿ بػػػػف أسػػػػد  الشػػػػيباني -(0)

  ) ش سسػػػػػػػ  الرسػػػػػػػال   3  طعػػػػػػػادؿ شرشػػػػػػػد، ك  ػػػػػػػركف -شػػػػػػػنيو ا رنػػػػػػ كط   وحقيػػػػػػػؽن أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل
 .0:3  ص03  جان بف عبد الشحسف الوركي د عبد ـ(  إشراؼن1333ق / 3413
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م  ويحتوي المخطـوط عمـ  مائـة وخمـس وخمسـين صـفحة بـداخميا صـورة توضـيحية ٜٚٙٔ
 واحدة لممسجد الحرام لم يسبق نشرىا.

ـــد       ـــوبي وق ـــي ضـــوء مخطـــوط القمي ـــاري لموضـــوع تصـــاوير المســـجد الحـــرام ف ـــ  اختي وق
 ألنو موضوع جديد لم يسبق دراستو دراسة أكاديمية من قبل.

في أنو لم يتم دراسة ىذا المخطوط دراسة أكاديمية من قبل  فتتمثل  أىداا الدراسةأما      
تقديم وصا وتحميل لتصاوير المسجد الحرام من خالل مخطوط باإلضافة إل  الرغبة في 

م  وقد بني ٜٕٙٔه/  ٜٖٓٔالسيما بعد قيام عمارة الحرم بعد سقوطو سنة القميوبي .
ويعطي لمموضوع أىمية  م خالل عامين كاممين، ومما يجدر ذكرهٖٔٙٔه/ ٔٗٓٔسنة 

كبيرة أن ىذه أول تصاوير الحرم بعد بنائو في القرن الحادي عشر فكان من األىمية بمكان 
دراسة الموضوع حت  نتعرا عم  شكل الكعبة والمسجد الحرام ومكانتو األثرية إبان ذلك 

 القرن موضوع الدراسة .  
اإلسالمي ونشأتو وموقا اإلسالم عن التصوير  إل  مقدمة فقد قسمتو خطة البحثأما      

منو  ثم دراسة وصفية لممسجد الحرام في ضوء مخطوط القميوبي والمراحل البنائية التي مر 
 بيا المسجد  ووصا الصور التوضيحية الواردة بنسخ المخطوط  ثم دراسة تحميمية مقارنة 

 اسة بمالحق البحث  وأرفقت الدر ةإلييا الباحث تثم خاتمة تتضمن أىم النتائج التي توصم
من أشكال تتضمن رسوم توضيحية قامت بيا الباحثة لبناء سيدنا إبراىيم لمكعبة  وبناء 
قريش  وبناء عبد اهلل بن الزبير  وكذلك بناء الحجاج بن يوسا الثقفي باإلضافة إل  عمل 
رسم توضيحي لوصا حسين الديار بكري لممسجد الحرام وأبوابو ومناراتو  وكذلك عمل 

 اس رسم لمصورة التوضيحية بالمخطوط محل الدراسة  وذلك باإلضافة لكتالوج الموحات ،مقي
 بأىم المراج  التي أفادت منيا ىذه الدراسة. ثم ثبتٍ 
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 التعريا بالمؤلا: -المبحث األول 
 

المؤرخ والفقيو شياب الدين القميوبي من المؤرخين القميمين الذين عاشوا في القرن الحادي 
ي/الساب  عشر الميالدي  ويكتنا حياتو الكثير من الغموض فال يعرا عن عشر اليجر 

مولده وال عن أسرتو وال عن حياتو الخاصة شيئا كثير حيث لم يتعرض المؤرخون وكتاب 
 الطبقات عنو شيًئا في ىذا الجانب لذا سنتعرض لما يمكن ذكره المؤرخون عنو فيما يمي :

 يأبالمكنـــ  بـــ أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـالمةين أمـــا اســـمو ا ىـــو الشـــيخ شـــياب الـــد     
ــــوبي ــــاس القمي ــــوب العب ــــة قمي ــــ  مدين ــــاىرة عاصــــمة  (ٔ)نســــبة إل ــــة الق ــــن مدين ــــة م القريب

ــــا  ــــاني (ٕ)مصــــر فنســــب إليي ــــاء العصــــر العثم ــــن أىــــم فقي ــــوبي واحــــد م ، والشــــيخ القمي
 .(ٖ)السيما في القرن الحادي عشر اليجري / الساب  عشر الميالدي

 شيوخو:
عن الشمس ديث ـو والحــاء المعاصرين لو  فأخذ الفقــكوكبو من العممأخذ عن            

 وعميا  (ٙ)وسالم الشبشيري (٘)اديــور الزيــا الزم النــوات  كمـو ثالث سنـوالزم (ٗ) يــالرمم
 

                                                           

ـ بسػػػػـ بميػػػػكو  كأطمػػػػؽ عميهػػػػا 3911كانػػػػ  بميػػػػكو باعػػػػدق لشديريػػػػ  القميكبيػػػػ   حيػػػػ  أنشػػػػ   ػػػػي سػػػػن    -(3)
ـــــي ـ كال زالػػػػػ  ونػػػػػرؼ بػػػػػ, حوػػػػػ  ا ف. رشػػػػػزم  شحشػػػػػد  3983شركػػػػػز بميػػػػػكو  ػػػػػي سػػػػػن   ـــــاموس الجغراف الق

 .:3  ص3ـ(  ج4::3لمكواو  ) القا رقن الهيئ  الشصري  الناش   لمبالد العربية 
ـــي أعيـــان القـــرن الشحبػػػي  شحشػػػد  شػػػيف بػػػف   ػػػؿ ان بػػػف شحػػػو الػػػديف بػػػف شحشػػػد   -(1) خالصـــة األثـــر ف

 .383  ص 3 ػ(  ج3194  ) القا رقن الشطبن  الك بي,  الحادي عشر
 .1:  ص3ـ(  ج1331  )بيرك ن دار النمـ لمشالييف  33  طاألعالم الزركمي   ير الديف  -0
ق. بػػػػاعمكم  شحشػػػػد بػػػػف أبػػػػي 3334 ػػػػك شػػػػشس الػػػػديف شحشػػػػد بػػػػف أحشػػػػد بػػػػف حشػػػػزق الرشميكوػػػػك ي سػػػػن   -(4)

ـــرن الحـــادي عشـــربكػػػر بػػػف أحشػػػد الشػػػيمي ـــي أواخـــر الق ـــدرر ف ـــد الجـــواىر وال   وحقيػػػؽن إبػػػرا يـ أحشػػػد   عق
 .11-13ـ(  ص ص 1330  ) اليشفن شكوب  اإلرشاد كشكوب  وريـ الحدي    3الشقحفي ط

ق  أ ػػػػػػذ عػػػػػػف ال شػػػػػػاؿ الرشمػػػػػػي  كلػػػػػػ, 3314عمػػػػػػي الزيػػػػػػادم  شػػػػػػا ني  وػػػػػػك ي سػػػػػػن   ػػػػػػك نػػػػػػكر الػػػػػػديف  -(3)
  عقــــد حاشػػػػي  عمػػػػ  الشػػػػنهن  كشػػػػا أ ػػػػذ عنػػػػ, الك يػػػػركف. بػػػػاعمكم  شحشػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف أحشػػػػد الشػػػػيمي

 .340  ص الجواىر والدرر في أواخر القرن الحادي عشر
ـ  كحالػػػػػػ   3133ق/ :333 ػػػػػػك سػػػػػػالـ بػػػػػػف الحسػػػػػػف الشبشػػػػػػيرم  الشػػػػػػا ني  وػػػػػػك ي  ػػػػػػي شصػػػػػػر سػػػػػػن   -(1)

 .131  ص 4ن ) بيرك ن شكوب  الش ني(  جمعجم المؤلفينعشر ر ا  
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 .(ٖ)وغيرىم من مشاىير الشيوخ (ٕ)والسبكي (ٔ)الحمبي
 تالميذه:

  وشـــــاىين بـــــن منصـــــور بـــــن عمـــــم (ٗ)اء إبـــــراىيم البرمـــــاويأخـــــذ عنـــــو مـــــن العممـــــ     
  وشـــــعبان الفيـــــومي األزىـــــري الشـــــافعي اإلمـــــام العامـــــل الفقيـــــو  (٘)األرمنـــــاوى الحنفـــــي

ــــي ــــابن العمــــاد الحنبم ــــري الشــــيير  ب ــــن يحيــــ  العك ــــد الحــــي ب صــــاحب" شــــذرات  (ٙ)وعب
ـــــــالبطنيني الدمشـــــــقي  ـــــــروا ب ـــــــاز المع ـــــــ  الخب ـــــــن يحي ـــــــد ب ـــــــذىب"  والمحـــــــدث محم ال

مــــام األزىــــر منصــــور بــــن عبــــد الــــرازق المعــــروا بــــالطوخي المصــــري (ٚ)عيالشــــاف   وا 

                                                           

 ػػػػك عمػػػػي بػػػػف إبػػػػرا يـ بػػػػ, أحشػػػػد الحمبػػػػي القػػػػا رم  أبػػػػك الفػػػػرج النالشػػػػ  الشػػػػ رخ الفقيػػػػ,  كلػػػػد  ػػػػي شصػػػػر  -(3)
ق بالقػػػػا رق كد ػػػػف بهػػػػا  صػػػػاحو السػػػػيرق 3344ق  كوػػػػك ي  ػػػػي أ ػػػػر يػػػػـك شػػػػف شػػػػهر شػػػػنباف سػػػػن  83:سػػػػن  

  ) 3وحقيػػػػػػؽن شحشػػػػػػكد ا رنػػػػػػا كط  ط شــــــذرات الــــــذىب فــــــي أخبــــــار مــــــن ذىــــــب ابػػػػػػف النشػػػػػػاد   الحمبيػػػػػػ .
 .93  ص 3ـ(  ج3:91بيرك ن دار بف ك ير  

 ػػػػػك الشػػػػػيخ أحشػػػػػد بػػػػػف  ميػػػػػؿ إبػػػػػرا يـ بػػػػػف ناصػػػػػر الػػػػػديف الشمقػػػػػو بشػػػػػهاو الػػػػػديف الشصػػػػػرم الشػػػػػا ني    -(1)
ان بػػػػف شحػػػػو الػػػػديف  الشحبػػػػي  شحشػػػػد  شػػػػيف بػػػػف   ػػػػؿ ق.3301شػػػػف  شػػػػادم ا  ػػػػر سػػػػن   10وػػػػك ي  ػػػػي 
 .393 ص 3ج    خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشربف شحشد

ـــان القـــرن الشحبػػػي  شحشػػػد  شػػػيف بػػػف   ػػػؿ ان بػػػف شحػػػو الػػػديف بػػػف شحشػػػد -(0) ـــي أعي ـــر ف   خالصـــة األث
 .383ص  3ج  الحادي عشر

 حشػػػػػػدم  ػػػػػػك إبػػػػػػرا يـ بػػػػػػف شحشػػػػػػد بػػػػػػف أحشػػػػػػد بػػػػػػف شػػػػػػهاو الػػػػػػديف بػػػػػػف  الػػػػػػد البرشػػػػػػاكم ا نصػػػػػػارم ا -(4)
الشػػػػػا ني  شػػػػػيخ ال ػػػػػاشث ا ز ػػػػػر  لػػػػػ, الك يػػػػػر شػػػػػف الحكاشػػػػػي شنهػػػػػا حاشػػػػػي  عمػػػػػ  شػػػػػرح ال ايػػػػػ  البػػػػػف باسػػػػػـ 

 .93  ص 3جمعجم المؤلفين  ـ. كحال   عشر ر ا  31:4ق/ 3313ال زم  كوك ي سن  
ق  أ قػػػػ, الحنفيػػػػ   ػػػػي 3303 ػػػػك شػػػػا يف بػػػػف شنصػػػػكر بػػػػف عػػػػاشر ا رشنػػػػاكل الحنفػػػػي  كلػػػػد  ػػػػي سػػػػن   -(3)

ق. 3333ا رق  اشػػػػػػػوهر صػػػػػػػي  كسػػػػػػػار   وػػػػػػػكا  بػػػػػػػالبالد  كحفػػػػػػػظ القػػػػػػػر ف  كوػػػػػػػك ي م سػػػػػػػن  عصػػػػػػػر  بالقػػػػػػػ
  خالصــــة األثــــر فــــي أعيــــان القــــرن الشحبػػػػي  شحشػػػػد  شػػػػيف بػػػػف   ػػػػؿ ان بػػػػف شحػػػػو الػػػػديف بػػػػف شحشػػػػد

 .113 ص 1ج  الحادي عشر
 ػػػػػك الفقيػػػػػ, اإلشػػػػػاـ ا ديػػػػػو الشػػػػػ رخ عبػػػػػد الحػػػػػي بػػػػػف أحشػػػػػد بػػػػػف شحشػػػػػد النكػػػػػرم الدششػػػػػقي الصػػػػػالحي  -(1)

ق  كوػػػػك ي  ػػػػي 3301حنبمػػػػي الشنػػػػركؼ بػػػػابف النشػػػػاد  كلػػػػد بدششػػػػؽ يػػػػـك ا ربنػػػػا  شػػػػف شػػػػهر ر ػػػػو سػػػػن  ال
 شــــذرات الــــذىب فــــي أخبــــار مــــن ذىــــب ق بشكػػػػ  الشكرشػػػػ . ابػػػػف النشػػػػاد  33:9شػػػػف ذم الح ػػػػ  سػػػػن   31
 .:9-91  ص ص 3ج
شػػػػقي  ػػػػك شحشػػػػد بػػػػف يحيػػػػ  بػػػػف أحشػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف شحشػػػػد بػػػػف شحشػػػػد الشػػػػهير بػػػػالبطنيني ال بػػػػاز الدش -(8)

ق  كد ػػػػف بشػػػػرج الدحػػػػداح  3380شػػػػقي الشػػػػا ني  أحػػػػد كبػػػػار عمشػػػػا  الشػػػػاـ  كوػػػػك ي بدششػػػػؽ  ػػػػي سػػػػن  الدش



 

 ــــ دراسة أثرية فنية تصاوير المسجد الحرام في ضوء مخطوط )فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس( لمقميوبي
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الشــــــافعي  والمفتــــــي حامــــــد بــــــن ســــــالم العجمــــــوني الشــــــافعي  واإلمــــــام الشــــــيخ يــــــونس 
 .(ٔ)المصري بن أحمد المحمي األزىري الكفراوي

 آراء المؤلفين حولو:
ب الفقــــراء  قــــال عنــــو المحبــــي فــــي كتابــــو خالصــــة األثــــر :"  أن القميــــوبي كــــان يحــــ     

ومييًبـــا  ال يقبـــل مـــن أحـــد صـــدقة  واســـ  المعرفـــة كان مثقًفـــا مالزًمـــا لمطاعـــات  جامًعـــا 
 .(ٕ)لمعموم الشرعية متضمًعا في العموم العقمية كان خبيرًا ماىرًا في الطب " 

 أىم مؤلفاتو:
ــــا  وىــــو فــــي ذلــــك يســــبق عصــــره  حيــــث أن       باإلضــــافة إلــــ  أنــــو كــــان مؤرًخــــا وأثرًي

ـــام  ـــي منتصـــا القـــرن االىتم ـــام ف ـــن االىتم ـــة م ـــ  درجـــة كافي ـــن عم ـــم يك ـــار ل ه/ ٔٔباآلث
ــــي ٚٔ ــــالمخطوط محــــل الدراســــة والت ــــي توجــــد ب ــــار والمصــــورات الت ــــو اىــــتم باآلث م  إال أن

تؤكــــد ىــــذا األمــــر  إال أنــــو كــــان ميتًمــــا بالعديــــد مــــن العمــــوم مثــــل الفقــــو وتــــرك مجموعــــة 
 كبير من المؤلفات مثل: 

    (ٖ)مجالل المحميحاشية عم  شرح المنياج ل .ٔ
 حاشية عم  شرح التحرير لشيخ اإلسالم   .ٕ
 (ٗ)حاشية عم  شرح أبي شجاع البن قاسم الغزي .ٖ

                                                                                                                                                      

بػػػػرا يـ المقػػػػػاني كالشػػػػهاو أحشػػػػػد القميػػػػكبي كشػػػػػف عاصػػػػر ـ شػػػػػف أ ػػػػؿ طبقػػػػػوهـ. =أ ػػػػذ عػػػػػف  النػػػػكر الحمبػػػػػي كال
ـــــرن ق(  3310الحشػػػػػكم  شصػػػػػطفي بػػػػػف  ػػػػػو  ان )   ـــــار الق ـــــي أخب ـــــائج الســـــفر ف ـــــد االرتحـــــال ونت فوائ

  ص ص 3ـ(  ـ 1333  )لبنػػػػػافن دار النػػػػػكادر  3وحقيػػػػػؽن عبػػػػػد ان شحشػػػػػد الكنػػػػػدرم  ط  الحـــــادي عشـــــر
1:3-1:3  . 

ـــي أعيـــان القـــرن الشحبػػػي  شحشػػػد  شػػػيف بػػػف   ػػػؿ ان بػػػف شحػػػو الػػػديف بػػػف شحشػػػد   -(3) خالصـــة األثـــر ف
 .383ص  3 جالحادي عشر

ـــي أعيـــان القـــرن  خالصـــة األثـــرالشحبػػػي  شحشػػػد  شػػػيف بػػػف   ػػػؿ ان بػػػف شحػػػو الػػػديف بػػػف شحشػػػد   -(1) ف
 .383ص  3ج  الحادي عشر

ق. ر كؼ  عشػػػػاد 914 ػػػػك  ػػػػالؿ الػػػػديف شحشػػػػد بػػػػف أحشػػػػد الشحمػػػػي الشػػػػا ني  الػػػػذم وػػػػك ي  ػػػػي سػػػػن   -(0)
ــــة ببغــــدادعبػػػػد السػػػػالـ ــــة القادري ــــة فــــي المكتب ـ(  3:84  )ب ػػػػدادن شطبنػػػػ  اإلرشػػػػاد  3  ط  اآلثــــار الخطي

 .90  ص3ج
بػػػػك عبػػػػد ان شػػػػشس الػػػػديف ال ػػػػزم  ينػػػػرؼ بػػػػابف القاسػػػػـ  ػػػػك شحشػػػػد بػػػػف باسػػػػـ بػػػػف شحشػػػػد بػػػػف شحشػػػػد أ -(4)

ـ  شػػػػػػف أ ػػػػػػـ ش لفاوػػػػػػ,  ػػػػػػو  القريػػػػػػو 3433ق/:93كابػػػػػػف ال رابيمػػػػػػي   ػػػػػػك  قيػػػػػػ, شػػػػػػا ني  كلػػػػػػد ب ػػػػػػزق سػػػػػػن  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي طارق عمي فييم بيومي
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 حاشية عم  شرح األزىرية   .ٗ
 عم  األجرومية (ٔ)حاشية عم  شرح الشيخ خالد .٘
    (ٖ)ابن تيمية (ٕ)حاشية عم  شرح إيساغوجي في المنطق لشيخ اإلسالم .ٙ

تـذكرة ولـو أيضـا من أىـل البيـت الـذي سـماه تحفـة الراغـب   في تراجم جماعة كما كتب أيًضا
رســالة فضــائل مكــة والمدينــة وبيــت المقــدس وشــيء مــن تاريخيــا فــي و القميــوبي فــي الطــب  

ورقة  تعرا فـي دار الكتـب المصـرية بالنبـذة المطيفـة فـي بيـان مقاصـد الحجـاز ومعالمـو ٓٚ
الضاللة في معرفة الوقـت والقبمـة مـن اليداية من و   وأوراق لطيفة  ) محل الدراسة( الشريفة
 .(ٗ)غير آلو

ممــا ســبق تتضــض أىميــة جيــود الشــيخ شــياب الــدين القميــوبي حيــث كانــت مؤلفاتــو فــي      
الفقــو والنحــو والفمــك والمنطــق والطــب فضــال عــن تخصصــو الــذي نحــن بصــدد دراســتو وىــو 

ا لعـدم اىتمـام عممـاء عصـره التاريخ واآلثار إذ يعد ما بذلو في ىذا الجانب جديًدا بالفعـل نظـرً 
فقـد كـان العممـاء يكتفـون بوصـا دقيـق لمحـرم إمـا أن يقـوم  -فيما يظـن قبـل –بتمك الجيود 

الشيخ بالرسم بنفسو فال شك أن ىذا جيـًدا جـدًيا يضـاا لرصـيده العممـي كمـا سـنتعرض فـي 
 .(٘)مٜ٘ٙٔه/ ٜٙٓٔالصفحات التالية، وكانت وفاتو: في أواخر شير شوال سنة 

                                                                                                                                                      

الش يػػػػو  ػػػػي شػػػػرح ألفػػػػاظ لوقريػػػػو الػػػػذم ينػػػػرؼ بشػػػػرح ابػػػػف باسػػػػـ عمػػػػ  شػػػػوف أبػػػػي شػػػػ اع  كوػػػػك ي سػػػػن  =
  . 1-3  ص ص8ج  األعالم الزركمي  ـ.3331ق/ 39:

 ػػػػك  الػػػػد بػػػػف عبػػػػد ان بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف شحشػػػػد بػػػػف أحشػػػػد ال ر ػػػػاكم ا ز ػػػػرم  الشصػػػػرم  الشػػػػا ني   -(3)
ـ وقريبنػػػػا  كوػػػػك ي بالقػػػػا رق 3403ق/ 909ينػػػػرؼ بالكبػػػػاد ) زيػػػػف الػػػػديف(  كلػػػػد ب ر ػػػػ  بصػػػػنيد شصػػػػر سػػػػن  

ـ  شػػػػػف أ ػػػػػـ ش لفاوػػػػػ, الشقدشػػػػػ  ا ز ريػػػػػ   ػػػػػي عمػػػػػـ الم ػػػػػ  النربيػػػػػ   ::34ق/ 33: ػػػػػي شػػػػػهر شحػػػػػـر سػػػػػن  
  الضـــــوء الالمـــــ  ألىـــــل ح ا  ركشيػػػػػ  ك.يػػػػػر ـ. السػػػػػ اكم  شػػػػػشس الػػػػػديف شحشػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحشفكشػػػػػر 

 .381 -383  ص ص 0ـ(  ج1::3  ) بيرك ن دار ال يؿ  القرن التاس 
ىديــــــة  ػػػػػػػ(  ::30الب ػػػػػػدادم  إسػػػػػػشاعيؿ بػػػػػػف شحشػػػػػػد  شػػػػػػيف بػػػػػػف شيػػػػػػر سػػػػػػميـ البابػػػػػػاني الب ػػػػػػدادم )    -(1)

ـــــار المصـــــن ـــــؤلفين وآث ـــــارفين أســـــماء الم   3ـ(  ج3:33) بيػػػػػرك ن دار إحيػػػػػا  الوػػػػػرا  النربػػػػػي   فين الع
 .313ص

 ػػػػػك وقػػػػػي الػػػػػديف أبػػػػػي النبػػػػػاس أحشػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الحمػػػػػيـ بػػػػػف عبػػػػػد السػػػػػالـ الػػػػػذم ينػػػػػرؼ بػػػػػابف ويشيػػػػػ   -(0)
ق. الب ػػػػػدادم  إسػػػػػشاعيؿ 819الحرانػػػػػي الدششػػػػػقي الحنبمػػػػػي   ػػػػػك  قيػػػػػ, كشحػػػػػد  كشفسػػػػػر  وػػػػػك ي  ػػػػػي سػػػػػن  

  ) لبنػػػػافن دار إحيػػػػا  الوػػػػرا  ي الــــذيل عمــــ  كشــــا الظنــــون  إيضــــاح المكنــــون فــــباشػػػػا بػػػػف شحشػػػػد أشػػػػيف
 .10  ص 3النربي(  ج

  .1:ص  3ج  األعالم الزركمي  -(4)
ـــي أعيـــان القـــرن الشحبػػػي  شحشػػػد  شػػػيف بػػػف   ػػػؿ ان بػػػف شحػػػو الػػػديف بػػػف شحشػػػد   -(3) خالصـــة األثـــر ف

 .383ص  3ج  الحادي عشر



 

 ــــ دراسة أثرية فنية تصاوير المسجد الحرام في ضوء مخطوط )فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس( لمقميوبي

- 0:8 - 

 

 التعريا بالكتاب موضوع الدراسة:–ا ثانيً 
قبل أن نتعرض لوصا الكتاب ينبغي أن نتعرض في سطور لقضية موقـا اإلسـالم مـن      

وواضـض فـي اتخـاذ موقـا متـردد  مـن التصـوير أثـر كبيـرقـرآن الكـريم كان لموقـا الالتصوير 
ــك فــي ــل ذل ــة األصــنام ، وتمث ــك لمخشــية مــن العــودة لجاىمي تحــريم  مــن التصــوير ويرجــ  ذل

لاقاـْد آتاْيناـا ِإْبـرااِىيما ُرْشـداُه التصوير في موقا سيدنا إبراىيم الذي ورد ذكره في سورة األنبياء"  وا
ـاِلِمينا  ُكن ـا ِبـِو عا ـاِكُفونا  *ِمْن قاْبُل وا اِثيـُل ال ِتـي أاْنـُتْم لاياـا عا ـا ىاـِذِه الت ما قاْوِمـِو ما  *ِإْذ قاـالا أِلاِبيـِو وا

ــْدنا  جا اِبــِدينا قاــاُلوا وا ٍل ُمِبــينٍ  *ا آبااءاناــا لاياــا عا ــالا قاــاُلوا أاِجْئتاناــا  *قاــالا لاقاــْد ُكْنــُتْم أاْنــُتْم واآباــاُؤُكْم ِفــي ضا
ِعِبــينا  قأ أاْم أاْنــتا ِمــنا الال  ماــ  *ِبــاْلحا ــمااوااِت وااأْلاْرِض ال ــِذي فاطاــراُىن  واأاناــا عا ْبُكــْم راْب الس  ــْل را قاــالا با

ْلـوا ُمـْدِبِرين*نا الش اِىِدينا ذاِلُكْم مِ  ُكْم باْعـدا أاْن ُتوا اِكيـدان  أاْصـنااما تاالم ِو ألا عاماُيـْم ُجـذااًذا ِإال  كاِبيـرًا  *وا فاجا
 .(ٔ)"لاُيْم لاعام ُيْم ِإلاْيِو ياْرِجُعونا 

أما موقا األحاديث النبويـة الشـريفة المنقولـة عـن سـيدنا محمـد صـمي اهلل عميـو وسـمم      
فمنيــا نوعــان : األول يفيــد تحــريم التصــوير ومتمثــل فــي حــديث شــريا عــن عبــد اهلل بــن 

 .(ٕ)مسعود قال رسول اهلل صمي اهلل عميو وسمم" أشد الناس عذاًبا يوم القيامة المصورون"
ــة      ــا أنيــا ســترت نمرق ــام رســول اهلل  (ٖ)وعــن عائشــة رضــي اهلل عني فييــا تصــاوير  فق

أتوب إل  اهلل مما أذنبت  فقال ما ىذه النمرقة  فقمـت تجمـس عمييـا بالباب فمم يدخل  فقمت" 
وتتوسدىا  قـال " إن أصـحاب ىـذه الصـور يعـذبون يـوم القيامـة  يقـال ليـم أحيـوا مـا خمقـتم  
ن المالئكة ال تدخل بيتًا فيو الصورة  وقالت عائشة " فأخذتـو فجعمتـو مـرفقين فكـان يترفـق  وا 

 .(ٗ)بيما في البيت"

                                                           

 .39و  ح 33  شف ا ي  سورة األنبياءالقر ف الكريـ   -(3)
)  المســــند الصــــحيض المختصــــر ق(  113النيسػػػػابكرم  شسػػػػمـ بػػػػف الح ػػػػاج أبػػػػك الحسػػػػف القشػػػػيرم )  -(1)

 .:14  ص 1بيرك ن دار إحيا  الورا  النربي(  ج
نشربػػػػ  ال شػػػػث نشػػػػارؽ  كيقصػػػػد بهػػػػا الكسػػػػادق. البقػػػػاعي  إبػػػػرا يـ بػػػػف عشػػػػر بػػػػف حسػػػػف الربػػػػاط بػػػػف عمػػػػي  -(0)

) القػػػػػػػا رقن دار الكوػػػػػػػاو  تناســـــــب اآليـــــــات والســـــــور  نظـــــــم الـــــــدرر فـــــــيق(  993بػػػػػػػف أبػػػػػػػي بكػػػػػػػر )  
 .31  ص 11اإلسالشي(  ج

  ) بيػػػػرك ن دار طػػػػكؽ الن ػػػػاق 3  طصــــحيض البخــــاريالب ػػػػارم  شحشػػػػد بػػػػف إسػػػػشاعيؿ أبػػػػك عبػػػػد ان    -(4)
 .10  ص 0ق(  ج3411لمنشر  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي طارق عمي فييم بيومي

- 0:9 - 

 

ــد       ــا مختمــا عــن الموقــا  ولق ــك القضــايا موق ــل تم ــان لعممــاء اإلســالم الــواعين بمث ك
الســابق كمــا أورد البخــاري  عــن بســر بــن ســعيد عــن زيــد بــن خالــد عــن أبــي طمحــة قــال أن 
رسول اهلل صمي اهلل عميـو وسـمم قـال: إن المالئكـة ال تـدخل بيتًـا فيـو الصـورة  قـال بسـر" ثـم 

ربيـب ميمونـة  -ستر فيو صور  فقمـت لعبيـد اهلل الخـوالنياشتكي زيد فعدناه  فإذا عم  بابو 
زوج النبي صمي اهلل عميو وسمم  ألم يخبرنا زيد عن الصـور يـوم األول  فقـال عبيـد اهلل: ألـم 

 .(ٔ)تسمعو حين قال " إال رقًما في ثوب"
وىذا دليل واضض عم  أنو ال توجد في  اإلسالم مشـكمة حيـال تمـك القضـية وأنـو قـد أبـاح     

التصــوير المتمثــل فــي تصــاوير األشــجار والنباتــات بعيــًدا عــن الوثنيــة ورســم األشــخاص  فقــد 
بـبعض األسـس  -خاصـة فـي المخطوطـات اإلسـالمية  -جعل المصور يمتزم في رسم صـوره 

والصدق في تمثيـل الطبيعـة مـن خـالل إىمـال  ،منيا البعد عن التجسيم ؛ التيوالقيم الجمالية
اعــد المنظــور  وعــدم مراعــاة النســب التشــريحية فــي الرســوم اآلدميــة قواعــد الظــل والنــور وقو 

والحيوانيــة وكــذلك الطيــور  وعمــ  الــرغم مــن أن ىــذه الخصــائص تعــد عيوًبــا بمقــاييس القــيم 
 الجمالية في العصر الحديث إال أنيا جعمتو يحتل مكانة كبيرة في تاريخ الفنون.

لكــل مرحمــة منيــا عوامــل  ،مراحــل متعــددةب مــر التصــوير اإلســالمي لــذا يمكــن القــول أن     
يصـعب تحديـد  ،وفي ظروفيـا وبيئتيـا  ويمكـن حصـرىا فـي أربـ  مـدارس رئيسـية ،مؤثرة فييا

بداية ونياية كل مدرسة لتداخميا  وىـذه المراحـل ىـي: مدرسـة التصـوير العربيـة  والفارسـية  
رز فـي تطـور فـن التصـوير والمغولية في اليند  والتركية  حيث كان ليذه المدارس الدور البـا

 .(ٕ)اإلسالمي عم  مر العصور اإلسالمية في مختما األقطار والبمدان اإلسالمية
 أما عن وصفو فالحقيقة أن الكتاب من المؤلفات الميمة في بابيا ألسباب :

ــث أســماء األمكنــة       ــؤرخ لمحجــاز مــن حي ــاكيي كتابــا ي ــي والف ــد كتــاب األزرق ــم نجــد بع ل
ــال والقــرى و  الــدروب والمناىــل والمــوارد أكثــر مــن ىــذا الكتــاب وىــو مــا تمكــن أىميتــو والجب

الحقيقة بسببو فقد وصا إقميم الحجاز وصفا دقيقا في كل ما سبق ذكره ممـا يـدف  بضـرورة 
 نشره محققا ألىميتو ، وأما اسم الكتاب فقد ورد بأكثر من اسم كما يمي :

                                                           

رم    كالنيسػػػػػػػابك 319  ص8  جصـــــــحيض البخـــــــاريالب ػػػػػػػارم  شحشػػػػػػػد بػػػػػػػف إسػػػػػػػشاعيؿ أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد ان    -(3)
 .3313  ص 0  جالمسند الصحيض المختصرق(  113شسمـ بف الح اج أبك الحسف القشيرم ) 

 .31ـ(  ص3::3  ) شصرن الدار الشصري  المبناني     التصوير اإلسالمي ر.مي أبك الحشد -(1)
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 معالمو" " نبذة لطيفة في مباحث شريفة في تاريخ الحجاز و  .ٔ
 ،المقدس وشيء من تاريخيا" الحرام بيتالفضائل مكة والمدينة و رسالة في "  .ٕ
  لطيفة في مباحث شريفة في تاريخ مكة والمدينة وبيت المقدس" ة" نبذ .ٖ
 " النبذة المطيفة في بيان مقاصد الحجاز ومعالمو الشريفة".  .ٗ

ــو ع ــو بمــا ســبق ب ــؤرخ لمــا ســبق اإلشــارة إلي ــة ي ــي النياي ــاب ف ممــاء عصــره ، والكت
والحقيقـة أن فكـرة الكتـاب ليسـت جديـدة مــن حيـث ورود مناىـل الحجـاز فـي الكتـب الجغرافيــة 
الكبرى الميتمة بالجزيرة العربية إال أن الجديد ىو إفراد الحجاز بمثل ىذا النوع مـن الدراسـات 

فيمــا  ذات القيمــة التاريخيــة الكبــرىوىــو مــن المخطوطــات فــي تمــك الفتــرة التاريخيــة المبكرة 
يتكـون ىـذا المخطـوط مـن مقدمـة وبـابين وخاتمــة    و يتعمـق بمكـة المشـرفة والمدينـة المنـورة

ويحتوي ىذا المخطوط عمـ  صـورة تصـويرية وحيـدة تعـد مـن أول الصـور الخاصـة بالمسـجد 
السـيما وقـد سـبق كتـاب عـاتق بـن غيـث الـبالدي الـذي قـام بيـذه  الحرام مرسومة بخـط اليـد 

 خامس عشر اليجري.الميام في القرن ال
والكتــاب نشــر فــي طبعــة رديئــة تســتحق القيــام بإعــادة النشــر محققــا  وبالفعــل نمــا 

 -حيث يقوم بو أحد البـاحثين وىـو فـي المطبعـة اآلن  -لعممي أن ىذا الكتاب سيحقق قريبا 
 حيث توجد عدة نسخ من الكتاب وىي عم  النحو التالي :

 (ٕو  ٔرقم  النسخة األولي محل الدراسة )أ(: ) لوحة
الناسخ باإلضافة لوجود خـتم مجيـول صـاحبة  ولكـن معمـوم سـنة  ىذه النسخة مجيولة     

االنتيــاء مــن كتابــة ىــذا المخطــوط وفًقــا لمــا ذكــر فــي خاتمــو ىــذه النســخة ومقــدمتيا تحتــوي 
" ىذه نبـذه لطيفـة فـي مباحـث شـريفة مشـتممة :عمي رسالة مختمفة عن األول  نصيا ما يمي

ستغني عن معرفتو مما يتعمق بمكة المشرفة والمدينة المنورة وبيت المقـدس لممـام عمًما ال ي
العالم العالمة الرحمة الفيامة خير المؤلفين وبركة األئمة المحدثين سـيدي الشـيخ  (ٔ)اليمام

                                                           

الهشػػػػػاـ يقصػػػػػد بػػػػػ, الشػػػػػ اع  ككػػػػػاف  ػػػػػذا المقػػػػػو  ػػػػػشف ألقػػػػػاو نائػػػػػو النسػػػػػكر ب ػػػػػزق  كنائػػػػػو الكػػػػػرؾ   -(3)
الرحبػػػػ   ككرد   ػػػػي ألقػػػػاو أحػػػػد كوػػػػو الفػػػػرنن عػػػػف نائػػػػو الشػػػػاـ كػػػػذلؾ كرد  ػػػػذا المقػػػػو بالنديػػػػد شػػػػف كنائػػػػو 

ـــــــةالنشػػػػػػػائر اإلسػػػػػػػالشي  بالقػػػػػػػا رق ببػػػػػػػؿ النصػػػػػػػر الن شػػػػػػػاني. بركػػػػػػػا   شصػػػػػػػطفي     ) األلقابوالوظائفالعثماني
 .319ص ـ(1333دار .ريو لمطباع  كالنشر كالوكزيث   نالقا رق



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي طارق عمي فييم بيومي

- 433 - 

 

  أحمـــد شـــياب الـــدين القميـــوبي األزىـــري الشـــافعي رحمـــو اهلل تعـــالي ونفعنـــا ببركاتـــو آمـــين"
 (ٖة عم  صورة توضيحية وحيدة لمحرم المكي.) لوحة رقم وتحتوي ىذه النسخ

 مكان الحفظ: دار الكتب القومية .ٔ
ه ، وأمـــــا ٜٓٓٔتـــــاريخ تيمـــــور عربـــــي ، والكتـــــاب منســـــوخ ســـــنة ٛٓٗٔالحفـــــظ:  رقـــــم

ـــاس:  ســـطرًإٔعـــدد الســـطور:، كمـــا أن  صـــفحة ٘٘ٔعددالصـــفحات:    xٕ.ٕٓ، والمق
نـوع الخـط: خـط مشـكل مـن خـط مـا عـن د ، ألـون المـداد: األسـو سم  ، فضال عـن أن ٗ.ٗٔ
وذكر في نياية ىـذا المخطـوط أنـو تـم االنتيـاء .(ٖ)وخط الثمث (ٕ)والخط النسخ  (ٔ)الرقعة

                                                           

  النسػػػػ  ط  ػػػػي دكائػػػػر ـ الرسػػػػشي  لسػػػػهكل  الكوػػػػاو بػػػػ, أك ػػػػر شػػػػف ال ػػػػط اسػػػػونشؿ الن شػػػػانيكف  ػػػػذا ال ػػػػ-(3)
كانوشػػػػػر  ػػػػػي بمػػػػػداف اإلشبراطكريػػػػػ  الن شانيػػػػػ   كينػػػػػرؼ حػػػػػركؼ  ػػػػػذا ال ػػػػػط بػػػػػالحركؼ القصػػػػػيرق الوػػػػػي وشيػػػػػؿ 
إلػػػػػ  الوػػػػػدكير  كينػػػػػد شػػػػػف أسػػػػػهؿ ال طػػػػػكط النربيػػػػػ  شػػػػػف حيػػػػػ  الكوابػػػػػ ، كشػػػػػا اشوػػػػػاز بالك ػػػػػكح كاسػػػػػوقاش  

وحوشػػػػػػؿ الوركيػػػػػػو كالوشػػػػػػكيؿ  ػػػػػػي صػػػػػػيا.   شمػػػػػػ, ششػػػػػػا  نمػػػػػػ, نػػػػػػادر حرك ػػػػػػ,  كينػػػػػػد شػػػػػػف الحػػػػػػركؼ الوػػػػػػي 
نصػػػػرق  شحشػػػػد  .االسػػػػو داـ  ػػػػي النػػػػكاحي الز ر يػػػػ  لمفنػػػػكف اإلسػػػػالشي  بصػػػػف  عاشػػػػ  كالنشػػػػارق بصػػػػف   اصػػػػ 

 ) جماليــــات الكتابــــات العربيــــة فــــي العمــــارة اإلســــالمية كمــــدخل لتجميــــل واجيــــات المبــــانيعمػػػػ  شحشػػػػكد 
 .341صـ(  ش طكط رسال  دكوكرا   1333القا رقنكمي  الوربي  الفني   

أطمػػػؽ عميػػػ, الػػػبنض ال ػػػط الشقػػػكر أك المػػػيف  ك ػػػط النقػػػؿ ك ػػػك ال ػػػط الػػػذم شػػػاع اسػػػو داش,  ػػػي بدايػػػ  -(1)
الكػػػػػػك ي  =ظهػػػػػػكر اإلسػػػػػػالـ لسػػػػػػهكل  الوػػػػػػدكيف بػػػػػػ,  ككانػػػػػػ  ومػػػػػػؾ الوسػػػػػػشي  لوشييػػػػػػز  عػػػػػػف ال ػػػػػػط اليػػػػػػابس أك 

نػػػػ  الوػػػػي ووفػػػػاك   ػػػػي  كدوهػػػػا إال أف  ػػػػذ  كعمػػػػ  الػػػػر.ـ شػػػػف اسػػػػو داـ ذلػػػػؾ االسػػػػـ عمػػػػ  كػػػػؿ ال طػػػػكط المي
الوسػػػػػشي  و ػػػػػص  طنػػػػػا ليننػػػػػا ش ػػػػػكدنا وػػػػػـ ابوكػػػػػار   ػػػػػي القػػػػػرف السػػػػػادس اله ػػػػػرم  حيػػػػػ  ك ػػػػػن  لػػػػػ, نسػػػػػو 
كأصػػػػكؿ كشقػػػػػاييس  اصػػػػػ  بػػػػ,  كبمػػػػػ   ػػػػػذا ال ػػػػط ذركوػػػػػ,  ػػػػػي زشػػػػف ا يػػػػػكبييف حوػػػػػ  أصػػػػب  ينػػػػػا س ال ػػػػػط 

الكوابػػػػا  عمػػػػ  كا هػػػػا   الكػػػػك ي ك ػػػػط رسػػػػشي كز ر ػػػػي  كشػػػػا احوػػػػؿ الصػػػػدارق  ػػػػي نسػػػػخ الشصػػػػاحؼ ك ػػػػي
ـــــارة اإلســـــالميةنصػػػػػرق  شحشػػػػػد عمػػػػػ  شحشػػػػػكد  .النشػػػػػارق كالوحػػػػػؼ ـــــي العم ـــــة ف ـــــات العربي ـــــات الكتاب   جمالي

 .:30ص
  سػػػشي بػػػذلؾ  نػػػ, يكوػػػو بقمػػػـ يقػػػط شحػػػرؼ بسػػػشؾ يسػػػاكم  مػػػ  النسػػػ   ػػػك شػػػف أشػػػهر أنػػػكاع ال ػػػط  -(0)

شك,  سػػػػػشا  الػػػػػبنض بػػػػػال ط بطػػػػػر القمػػػػػـ  كذلػػػػػؾ  نػػػػػ, يحوػػػػػاج إلػػػػػ  وشػػػػػنير ال وػػػػػ وي إال بحػػػػػرؼ القمػػػػػـ كسػػػػػ
النربػػػػػي  نػػػػػ, ال ػػػػػط ا ساسػػػػػي لك يػػػػػر شػػػػػف ال طػػػػػكط النربيػػػػػ   كينوبػػػػػر  ػػػػػط ال مػػػػػ  ال ػػػػػط ا ك ػػػػػر صػػػػػنكب  

ال بػػػػػكرم  كاشػػػػػؿ  .بػػػػػيف ال طػػػػػكط النربيػػػػػ  ا  ػػػػػرل شػػػػػف حيػػػػػ  القكاعػػػػػد كالشػػػػػكازيف كالقػػػػػدرق عمػػػػػ  اإلن ػػػػػاز
ــــــث( سػػػػػػميشاف   ــــــي )خــــــط الثم ؿ لمنشػػػػػػر كالوكزيػػػػػػث  ) بيػػػػػػرك ن دار كشكوبػػػػػػ  الهػػػػػػال موســــــوعة الخــــــط العرب
 التكوينـــــــــــــــــــــــــــــالفني  الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيني إياد حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ان  8ـ(  ص1333 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ 3413

. شرزكؽ شحشػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد النزيػػػػػػػػػز  9:ـ(  ص 1330 )بيػػػػػػػػرك ن دار صػػػػػػػػادر  مخطالعربيوفقأسسالتصــــــــميمل



 

 ــــ دراسة أثرية فنية تصاوير المسجد الحرام في ضوء مخطوط )فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس( لمقميوبي
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ه وتمكنــت مــن ٜٓٓٔمــن نقمــو يــوم الثالثــاء فــي شــير محــرم خــامس يــوم منــو مــن ســنة 
سـتة نسـخ ليـذا المخطـوط  وأطمقـت عمـ  ىـذه النسـخة محـل الدراسـة رمـز  ٙالحصول عمـ  

  والنسخة الثانيـة رمـز )ب(  والثالثـة رمـز )ج(  والرابعـة )د(  والخامسـة )ه(  والسادسـة )أ(
 )و(.
 (٘و  ٗالثانية )ب(: ) لوحة النسخة  .ٕ

وعنوانيـا نبــذه لطيفــة فـي مباحــث شــريفة فـي تــاريخ الحجــاز ومعالمـو   وىــي محفوظــة بــدار 
د بـن أحمـد بـن محمـد تـاريخ تيمـور  وقدنسـخيا الشـيخ محمـ ٕٜٕٗالكتب القومية  تحتـرقم 

ه  وأماعددالصــفحات: ٗٛٓٔبـن أبــي العبـاس بــن محمـد ســكيكر بـن مــدين بـن محمــد سـنة 
ســطرًا  كمادونالمقاسعمالغالفالنســخة  ٖٕصــفحة بينمــا عــدد الســطور فــي كــل صــفحة:  ٜٖٔ
ٕٓ.٘x ٔ٘.٘ سم وأمانوعالخط: الخط المشكول المكون من خط الرقعة  وخط النسخ  وخـط

ىــذه النســخ عمــ  خــتم وقــا أحمــد بــن إســماعيل بــن محمــد تيمــور  الثمــث  ويحتــوي غــالا
 (ٙبمصر  وبيذه النسخة عم  صورة توضيحية. )لوحة رقم 

 
 ( ٛو  ٚالنسخة الثالثة )ج(: ) لوحة رقم  .ٖ

ــت المقــدس وعنوانيــا  ــة وبي ــاريخ مكــة والمدين ــي ت ــة فــي مباحــث شــريفة ف ــذة لطيف وذكــر  نب
تـــاريخ تيمـــور  ٕ٘ٚٔتحت رقـــم ة)القومية(محفوظـــة بـــدار الكتـــب المصـــريمعالميـــا ، وىـــي 

ه ، ٕ٘ٔٔعربي وقد نسخيا الشيخ  محمـد أبـو الخيـر بـن ياسـين المنـاواتي الشـافعي سـنة 
، كمـا دون سطرًا ٕٔ: في كل صفحة  عدد السطوربينما  صفحة ٜٕٔعدد الصفحات: وأما 

ن مـن نوع الخط: الخط المشكول المكـوسم وأما  ٘.ٜٔ xٖٔالمقاس عم  غالا النسخة   
 ويحتوي  غالا ىـذه النسـخ عمـ  خـتم وقـا أحمـد بـن خط الرقعة  وخط النسخ  وخط الثمث

إسماعيل بن محمد تيمور بمصر  وىذه النسخة أيًضـا تحتـوي عمـ  صـورة توضـيحية وحيـدة 
 (ٜلمحرم المكي. )لوحة رقم

 (ٔٔو  ٓٔالنسخة الرابعة )د(: ) لوحة  .ٗ

                                                                                                                                                      

ـ(  3:98الهيئػػػػػػػػػػػ  الشصػػػػػػػػػػػري  الناشػػػػػػػػػػػ  لمكوػػػػػػػػػػػاو   ن ) القػػػػػػػػػػػا رقالفنونالزخرفيةاإلسالميةفيالعصـــــــــــرالعثماني
 .383ص
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ت الحــرام المقــدس وشــيء مــن تاريخيــا  وىــي بعنــوان رســالة فــي فضــائل مكــة والمدينــة والبيــ
الجغرافيــــا والبمــــدان   ٖ٘ٔمحفوظــــة  بمعيــــد المخطوطــــات اإلســــالمية بمصــــر تحــــت رقــــم 

صـفحة  وفـي كـل  ٓٗه  جـاءت فـي ٓٗٔٔوقدنسخيالشيخ محمد النجاحي األزىري فيسنة 
سطرًا  أما نوع الخط فيو خط النسخ  مكتوبـة بقمـم عـادي  تحتـوي ىـذه النسـخة  ٖٕصفحة 

من الخطوط عم  صـورة توضـيحية بيـا رسـم الحـرم المكـي والكعبـة المشـرفة  وبيـذه الصـورة 
ترتيــب وتنظــيم ممحــوظ عــن غيرىــا مــن بقيــة الصــور بالنســخ األخــرى لممخطــوط.) لوحــة رقــم 

ٕٔ) 
 ( ٗٔو  ٖٔالنسخة الخامسة )ه(: )لوحة رقم  .٘

ـــوان ـــة والمدي جـــاءت تحـــت عن ـــي تـــاريخ مك ـــة فـــي مباحـــث شـــريفة ف نـــة وبيـــت نبـــذة لطيف
   نسـخيا الشـيخ ٖٛ٘حفوظة بالمكتبة المركزية لممخطوطات اإلسالمية تحترقم م.وىيالمقدس

عمـــــر بـــــن عمـــــي بـــــن بـــــالي القدســـــي الحنفـــــي  وذلـــــك وفًقـــــا لمـــــا ورد فـــــي خاتمـــــة ىـــــذا 
 أما نـوع سطرًا ٕ٘ورقة من الحجم الكبير في كل صفحة  ٚٗ.وجاءت فيىـٖٗٔٔ.المخطوط

لــون المــداد: العنــوان ث أمــا عــن الرقعــة  النســخ  الثمــ بــين والخمــيط الخــط: الخــط المشــكول 
الرئيســي مكتــوب بــالمون األســود واألحمــر كــذلك الــنص  أمــا العنــوان الفرعــي فيــو بــالمون 

يحتـوي  عمـ  أختـام خاصـة بالممـك ويميز ىـذه النسـخة أن غالفيـا األحمر  والفواصل ممونـة.
تحتــوي  تياســيد القصـبي  وكانــت مقـدمالسـيد محمـد الســيد النابمسـي  والممــك السـيد محمـد ال

" ىـذه الرسـالة فييـا فوايـد مفيـدة ومزايـا عديـدة متعمقـة بالمسـاجد الثالثـة  :رسالة نصيا  عم
شـياب (ٔ)المشرفة المعظمة المكرمة لشيخ مشايخنا خاتمة المحققين وزين المغيـرين الشـيخ

  ىـذه النسـخة مـن مـين"واسـعة آ ةالدين أحمد بن سالمة القميوبي نفعنا اهلل بـو ورحمـو رحمـ
 المخطوط تحتوي عم  صورة توضيحية واحدة أيًضا ولكن بيا بعض التفكك والرطوبة.

 ( ٙٔو  ٘ٔالنسخة السادسة )و(:) لوحة رقم   .ٙ

                                                           

الشػػػػػيخ  ػػػػػي الم ػػػػػ   ػػػػػك الطػػػػػاعف  ػػػػػي السػػػػػف  كلقػػػػػو بػػػػػ, أ ػػػػػؿ النمػػػػػـ كالصػػػػػالح وػػػػػك يرنا لهػػػػػـ كشػػػػػا يػػػػػكبر  -(3)
الشػػػػػػيخ الكبيػػػػػػر  كالشػػػػػػيخ عػػػػػػرؼ عنػػػػػػد الصػػػػػػك ي   ب نػػػػػػ, اإلنسػػػػػػاف الكاشػػػػػػؿ  ػػػػػػي عمػػػػػػـك الشػػػػػػرين  كالطريقػػػػػػػ  
 كالحقيقػػػػ   البػػػػػال  إلػػػػ  حػػػػػد الوكشيػػػػؿ  يهػػػػػا لنمشػػػػػ, بر ػػػػا  النفػػػػػكس كأشرا ػػػػها كدكائهػػػػػا كبدروػػػػ, عمػػػػػ  شػػػػػفائها 

 .131  صاأللقابوالوظائفالعثمانيةكالقياـ بهدا ا إف اسوند  ال ودائها. بركا   شصطفي  
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ــان مقاصــد الحجــاز ومعالمــو الشــريفة   ــي بي ــة ف ــذة المطيف ــوان النب جــاءت تحــت عن
 ٕٕم الكبيـر  وفيكمصـفحة ورقـة مـن الحجـ ٓٔٔوىيمحفوظة بدار الكتب القومية  وجـاءتفي 

سـم  ولـم يـذكر فـي ىـذه النسـخة ٕٔ x٘.٘ٔسطرًا  كما دون المقاس عم  غالا النسـخة  
اســم الناســخ وســنة النســخ  كمــا تقــ  ىــذه المخطوطــة ضــمن مجموعــة تشــتمل عمــ  ثــالث 
رسائل أخرى  وتحتوي ىـذه النسـخة عمـ  صـورتين توضـيحيتين لمحـرم المكـي مرسـومة بخـط 

 (ٚٔختالفات. ) لوحة رقم اليد بيا بعض اال
 مسـجد الحـراموأما أبـرز القضـايا التـي تعـرض ليـا المخطـوط فكـان وصـا المـؤرخ لم

وصــًفا دقيًقــا منــذ نشــأة المســجد الحــرام قبــل اإلســالم  وتعــدد المراحــل البنائيــة التــي مــر بيــا 
كمـا ورد  –مر بمراحل بناء متعددة فذكر أنو  وفًقا لما ذكر بمخطوط القميوبي المسجد الحرام 

 ىي:  مراحلعشر  ٓٔوصمت إل  - مخطوط القميوبيب
 المرحمة األولي: بناء المالئكة لممسجد الحرام

 المرحمة الثانية: بناء آدم عميو السالم 
 المرحمة الثالثة: بناء شيت بن آدم عميو السالم ومن رافقو

 (ٔ) شكل رقم  المرحمة الرابعة: بناء سيدنا إبراىيم عميو السالم
 (ٔ)حمة الخامسة: بناء العماليق لمبيت العتيقالمر 

 (ٕ)المرحمة السادسة: بناء جرىم

                                                           

 كشػػػػػا كرد  ػػػػػي بكلػػػػػ, :1كرد اسػػػػػـ البيػػػػػ  النويػػػػػؽ  ػػػػػي سػػػػػكرق الحػػػػػن   كليطك ػػػػػكا بالبيػػػػػ  النويػػػػػؽ   يػػػػػ   -(3)
 ونػػػػالي  ػػػػي سػػػػكرق الفيػػػػؿ  طيػػػػرنا أبابيػػػػؿ   وػػػػرشيهـ بح ػػػػارق شػػػػف سػػػػ يؿ    نمهػػػػـ كنصػػػػؼ  شػػػػ ككؿ  ا يػػػػا 

  ك ػػػػػذا دليػػػػػؿ عمػػػػػ  أف سػػػػػبو وسػػػػػشيو, بػػػػػذلؾ  ػػػػػك أنػػػػػ, أبػػػػػدـ كأشػػػػػرؼ كأكػػػػػـر بيػػػػػ  ك ػػػػػث عمػػػػػ  3-0شػػػػػف 
ا رض كأف ان سػػػػػبحان, كونػػػػػػالي أعوقػػػػػػ, شػػػػػػف وسػػػػػػمط ال بػػػػػػابرق  حيػػػػػػ  بػػػػػػاؿ ع شػػػػػػاف كأ برنػػػػػػي الن ػػػػػػر بػػػػػػف 
عربػػػػي عػػػػف  ش ا ػػػػد  ػػػػاؿ  البيػػػػ  النويػػػػؽ اعوقػػػػ, ان عػػػػز ك ػػػػؿ شػػػػف كػػػػؿ  بػػػػار  ػػػػال يسػػػػوطيث  بػػػػار يػػػػدعي 

) أبػػػػك الكليػػػػد شحشػػػػد بػػػػف عبػػػػد يقػػػػاؿن بيػػػػ   ػػػػالف كال ينسػػػػو إال إلػػػػ  ان عػػػػز ك ػػػػؿ. ا زربػػػػي   ب نػػػػ, لػػػػ, كال
ــــار مكــــة ومــــا جــــاء فييــــا مــــن اآلثــــارـ(  909 ػػػػػ/114ان     وحقيػػػػؽن عبػػػػد الشمػػػػؾ بػػػػف عبػػػػد ان بػػػػف أخب

  .193 ص3جـ(.1330 ػ/ 3414  ) 1د يش  ط
ببيمػػػ   ػػػر ـ ا كلػػػي كيػػػذكر أنهػػػا  ػػػي عهػػػد   ػػػر ـ  ػػػي شػػػف القبائػػػؿ البائػػػدق الوػػػي انقسػػػش  إلػػػ  بسػػػشيفن -(1)

ببيمػػػػ  عػػػػاد  كببيمػػػػ   ػػػػر ـ ال انيػػػػ  الوػػػػي ونوشػػػػي إلػػػػ  يقطػػػػف أك بحطػػػػاف  حيػػػػ  يػػػػذكر اإل بػػػػاريكف أف ببيمػػػػ  
 ػػػػر ـ ال انيػػػػ  بػػػػد  ػػػػا   بنػػػػد  ػػػػالؾ  ػػػػر ـ ا كلػػػػػي  كأباشػػػػ  بشكػػػػ   كأف سػػػػيدنا إسػػػػشاعيؿ بػػػػد نشػػػػ  بينهػػػػػا 
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 جد الرسول صمي اهلل عميو وسمم (ٔ)المرحمةالسابعة: بناء قصي بن كالب
 (ٛٔرقم  ) لوحة( ٕ) شكل رقم  المرحمة الثامنة: بناء قريش لمبيت العتيق

رقــم  ) لوحــة( ٖ) شــكل رقــم  (ٕ)عنــوالمرحمــة التاســعة: بنــاء عبــد اهلل بــن الزبيــر رضــي اهلل 
ٜٔ) 

 (ٕٓ ) لوحةرقم( ٗ) شكل رقم  لمبيت العتيق(ٖ)المرحمةالعاشرة: بناء الحجاج 
قدم القميوبي وصًفا دقيًقا لكل مرحمة   وذكر األدلة عمييا مـن األحاديـث  وكتـب األخبـار      

بدقــة شـديدة كمــا كــان  والتـواريخ وفــي النيايـة كــان متـأثرًا بعمــم الحــديث حيـث خــّرج األحاديـث
 يذكر منيجو وأن تمك األحاديث لم يصض منيا شيء أو حديث صحيض بدقة عالية.

 
 عند القميوبيالمسجد الحرام  لوصا صورةالدراسة الوصفية 

اختمفت الصـور التوضـيحية الموجـودة بـالمخطوط فـي النسـخ السـتة المنسـوبة لممؤلـا       
ناسـخ  ولكـن المعمومـات الموجـودة فيـي واحـدة ال كما اختمفت في درجة دقة ووضـوح رسـم ال

                                                                                                                                                      

بنػػػػد أف بنػػػػي الكنبػػػػ  كر ػػػػث بكاعػػػػد ا بػػػػد وػػػػرؾ ابنػػػػ, بيػػػػنهـ كوػػػػزكج شنهػػػػا  كأف سػػػػيدنا إبػػػػرا يـ عميػػػػ, السػػػػالـ =
  صػػػػب  لػػػػ, صػػػػم  بهػػػػـ إلػػػػ  أف و مبػػػػ  عمػػػػيهـ ببيمػػػػ   زاعػػػػ   كانوزعػػػػ  شػػػػنهـ السػػػػدان   كاحوفظػػػػ  بهػػػػا إلػػػػ  

  ) دار 4  طالمفصــــــمفيتاريخ العــــــرب قبــــــل اإلســــــالمـ(  3439. عمػػػػػػي   ػػػػػػكاد  )أف انوقمػػػػػػ  إلػػػػػػ  بػػػػػػريش
 .33  ص1ـ(  ج1333 ػ/3411السابي  

بصػػػػي بػػػػف كػػػػالو  ػػػػك ال ػػػػد الرابػػػػث لمنبػػػػي صػػػػمي ان عميػػػػ, كسػػػػمـ  اسػػػػش, زيػػػػد كيقػػػػاؿ لػػػػ, ش شػػػػث  نػػػػ,  -(3)
 شػػػػث ببائػػػػؿ بػػػػريش بنػػػػد وفربهػػػػا  ك ػػػػك ابػػػػف كػػػػالو الػػػػذم ينػػػػرؼ بحكػػػػيـ  كلقػػػػو بكػػػػالو  نػػػػ, كػػػػاف يصػػػػطاد 

التــــاريخ القــــويم لمكــــة وبيــــت اهلل بهػػػا  كأشػػػػ,  اطشػػػ  بنػػػػ  سػػػػند بػػػف سػػػػيؿ. الشكػػػػي  شحشػػػد طػػػػا ر الكػػػػردم  
 .13  ص0  جمالكري

ينػػػػػرؼ بنبػػػػػد ان بػػػػػف الزبيػػػػػر بػػػػػف النػػػػػكاـ أبػػػػػا بكػػػػػر  كيكنػػػػػي و أبػػػػػا  بيػػػػػو  أشػػػػػ  أسػػػػػشا  ذا  النطػػػػػابيف  -(1)
بنػػػػ  أبػػػػي بكػػػػر الصػػػػديؽ  ك ػػػػك أكؿ شكلػػػػكد لمشهػػػػا ريف بالشدينػػػػ  بنػػػػد اله ػػػػرق  ككػػػػاف بػػػػد صػػػػحو رسػػػػكؿ ان 

تـــــاريخ ق(  11:بكرم  حسػػػػػيف بػػػػػف شحشػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػيف الػػػػػديار)  ك ػػػػػك صػػػػػبي كحفػػػػػظ شنػػػػػ, ا حاديػػػػػ .
 .033 ص 1  )بيرك ن دار صادر(  جالخميس في أحوال أنفس النفيس

 ػػػػك الح ػػػػاج بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف أبػػػػي عقيػػػػؿ بػػػػف شسػػػػنكد بػػػػف عػػػػاشر بػػػػف شالػػػػؾ بػػػػف كنػػػػو بػػػػف سػػػػند بػػػػف -(0)
عػػػػػكؼ بػػػػػف  قيػػػػػؼ  كلػػػػػد كنشػػػػػ  بالطػػػػػائؼ  كال  عبػػػػػد الشمػػػػػؾ بػػػػػف شػػػػػركاف عسػػػػػكر   كبوػػػػػاؿ ابػػػػػف الزبيػػػػػر كشكػػػػػ  

  وحقيػػػػؽن شحسػػػػف تــــاريخ مكــــةلشكػػػػي  شحشػػػػد بػػػػف عمػػػػ  بػػػػف   ػػػػؿ الطبػػػػرم  كالشدينػػػػ  كالطػػػػائؼ  ػػػػـ النراؽ.ا
 .39  ص3  )القا رقن دار الكواو ال اشني(  ج3شحشد حسف سميـ  ط
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ــ  أن الصــورة التوضــيحية بالنســخة الخامســة )ه( تعرضــت  ــك باإلضــافة إل ــر فييــا  وذل تغيي
لمرطوبة والتآكل في أطرافيا  وقـد أضـاا المـؤرخ إلـي العنـوان بيـت المقـدس  وذلـك ألن بيـت 

 المقدس ال يقل أىميو عن مكة والمدينة.
 (ٔ)لممسجد الحرام التي وردت بالمخطوط: وصا الصور التصويرية

مـ  توضـيض االتجاىـات في النسخ السـتة اليد خط قام الناسخ برسم الصورة بنفسو ب
حيــث فــي تاريخــو،  رســمت لممســجد الحــرام التــيوالحــدود  وىــي مــن أول الصــور التوضــيحية 

لمغـرب الجيات األرب  وما بينيما : المشرق ومشرق الصيا ومشرق الشـتاء  وا فييا وضض
 ومغرب الصيا ومغرب الشـتاء  والشـمال  والجنـوب مـ  توضـيض عـدد األبـواب فـي كـل اتجـاه

 (ٕ)(ٜ.انظر)لوحة رقم والطواا ورسم مبسط لمكعبة المعظمة 
 الرسوم األثرية لجيات الحرم وما تشتمل عمييا :

  

                                                           

 لـ يسبؽ نشر ا. -(3)
 .13ش طكط نبذ  لطيف   ي شباح  شريف   ي واريخ شك  كالشدين  كبي  الشقدس  ص -(1)
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 رسم المسجد الحرام وما بو  : .ٔ
 األروقة : -ا

  وثالثة صـفوا  فـي (ٔ)جية ثالث أروقةحيث يوضض جيةالمشرق: أن في ىذه ال
وثالثـون عمـوًدا  وفـي الصـا الثـاني اثنـان وثالثـون عمـوًدا  وفـي  ةالصا األول يوجـد ثالثـ

 .(ٕ)الثالث أحد وثالثون اسطوانة
جية الشمال: يوجد في ىذه الجية ثالث أروقـة وثالثـة صـفوا مـن األعمـدة كـل صـا منيـا 

 .أحد وخمسون عموًدا خمسة وأربعون عموًدا  وفي دار الندوة
منيا فـي كـل مـن الصـا األول  ،جية المغرب: يوجد ثالث أروقة وثالثة صفوا من األعمدة

 .والثاني أربعة وثالثون  وفي الصا الثالث ثالثة وثالثون عموًدا
 .جية الجنوب: يوجد بيا ثالثة صفوا في كل صا خمس وأربعون اسطوانة

 أبواب الحرم وجياتيا األربعة : -ب
ضافة إل  ذكر الفنان ألبواب المسجد الحرامبالتفصيل فـي كـل جيـة عـدد األبـواب باإل

 وأسمائيا وىي كاآلتي:
 بـاب السـدرة: (ٖ):بـاب السـالم: وبـو ثـالث طاقـاتيأبواب ى أربعةجية الشرق: تحتوي عم  

 .وبو طاقان ويعرا أيًضا بباب الجنايز  باب العباس: بو ثالث طاقات  باب عمي: بو طاقان

                                                           

كالػػػػػػركاؽ بالشسػػػػػ د يقصػػػػػد بػػػػػ, صػػػػػفكؼ ا عشػػػػػدق  الوػػػػػػي أركبػػػػػ, الشفػػػػػرد ركاؽ بوشػػػػػديد الػػػػػرا  ككسػػػػػر ا   -(3)
 معجـــــــمينمك ػػػػػػػا عقػػػػػػػكد  كبػػػػػػػد يشػػػػػػػوشؿ الػػػػػػػركاؽ أحياننػػػػػػػا عمػػػػػػػ  طابػػػػػػػا  أك شػػػػػػػبابيؾ. رزؽ  عاصػػػػػػػـ شحشػػػػػػػد  

 .::ص  ـ(1333  شدبكل شكوب   ن  )القا رق3ط  اإلسالمية والفنون العمارة مصطمحات
 يف شوسػػػػػػػاكييف عمػػػػػػػ   يئػػػػػػػ  يقصػػػػػػػد باالسػػػػػػػطكان  النشػػػػػػػكد أك السػػػػػػػاري   ك ػػػػػػػي  سػػػػػػػـ صػػػػػػػمو ذك طػػػػػػػر  -(1)

ػػػػػا ب نهػػػػػا النشػػػػػكد ذك البػػػػػدف الػػػػػدائرم  ا دائرينػػػػػا أك شمفك نػػػػػا  كونػػػػػرؼ أي ن دائػػػػػرويف شوطػػػػػابقويف وحصػػػػػراف سػػػػػطحن
بطنػػػػػ  كاحػػػػػدق  كبيػػػػػؿ أنػػػػػ, حػػػػػا ز شفػػػػػرغ يفصػػػػػؿ بػػػػػيف ششػػػػػر كشسػػػػػاح  أ ػػػػػرل دا ػػػػػؿ البنػػػػػا . رزؽ  عاصػػػػػـ 

 .10  صاإلسالمية والفنون العمارة مصطمحات معجمشحشد  
ػػػػػا بػػػػػالككق كيقصػػػػػد بهػػػػػا  وحػػػػػ  صػػػػػ يرق نا ػػػػػذق  ػػػػػي سػػػػػكر أك  ػػػػػدار طابػػػػػا   -(0) الشفػػػػػرد طابػػػػػ  كونػػػػػرؼ أي ن

إلد ػػػػػػاؿ النػػػػػػػكر كالهػػػػػػكا   كاعوػػػػػػػاد الشنشػػػػػػار الشسػػػػػػػمـ عمػػػػػػ  أف ي نػػػػػػػؿ الكػػػػػػكا  أك الطابػػػػػػػا   ػػػػػػي ا  ػػػػػػػزا  
 معجــــــمالنمكيػػػػػػ  شػػػػػػف ال ػػػػػػدراف حوػػػػػػ  ال وكػػػػػػكف سػػػػػػببنا  ػػػػػػي كشػػػػػػؼ عػػػػػػكرا  النػػػػػػاس. رزؽ  عاصػػػػػػـ شحشػػػػػػد  

 .138  ص اإلسالمية نونوالف العمارة مصطمحات
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اب بـ:بـاب حـزورة: بـو طاقـان  بـاب إبـراىيم: يعـرا بيأبـواب ى ثالثـةالغـرب: يوجـد بيـا  جية
 الخياط وبو طاقة واحدة باب العمرة: بو طاقة واحدة 

:باب الصفا: بـو خمـس طاقات بـاب الميـاجرين: بـو ىي أبواب سبعةجية الجنوب: يوجد بيا 
ــو  طاقــان  بــاب البغمــة أو القضــا: بــو طــاق واحــد  بــاب أجيــاد: بــو طاقــان  بــاب أم ىــاني: ب

 طاقان بابالمدرسة: بو طاقان
:بـاب السـدة: بـو طـاق واحـد  بـاب العجمـة: بـو طـاق ىي أبواب خمسةجيةالشمال: يوجد بيا 

الندبــة : بــو طــاق  طاقــات  بــاب ثــالثواحــد  بــاب النــدوة: بــو طــاق واحــد  بــاب الســويقة: بــو 
 .واحد

بالتفصــيل:  يفييــا تســ  وثالثــون طاقــة وىــويــذكر المخطــوط أن األبــواب التســعة عشــر باًبــا 
 (ٔ)(ٖ)لوحة رقم 

جيةالمشــرق المقابمــة لجيــة بــاب البيــت الشــريا بــين الحجــر األســود والــركن الشــامي أربعــة 
 أبواب فييا أحد عشر طاًقا وىم:

باب عمي رضي اهلل عنو: يقال لو باب بني ىاشـم  وبـو ثـالث طاقات بـاب العبـاس رضـي اهلل 
الجنـايز وفيـو ثـالث طاقـات  بـاب الجنـايز األصـمي: يحتـوي عمـ  طاقـان  عنو: يقـال لـو بـاب 

 باب السالم: يقال لو باب بني شيبو وفيو ثالث طاقات
جيةالشمال المقابمة لمحجـر بـين الـركنين الشـاميين جيـة الشـام وتحتـوي عمـ  خمسـة أبـواب 

 فييا سب  طاقات وىم:
اب عثمـان فـي شـمال زيـادة النـدوة وفيـو باب الندبة: وىو طاق واحد باب السويقة: يقال لو ب

ثــالث طاقــات  بــاب النــدوة: يقــال لــو بــاب قيقعــان فــي الــركن الغربــي بــو طاقــو واحــدة  بــاب 
العجمة: يقال لو باب البسيطة وىو طاق واحد  بـاب السـدة: يقـال لـو بـاب عمـرو بـن العـاص 

 وىو طاق واحد
 واب بيا أرب  طاقات وىم:جيةالمغرب المقابمة لما بين الشامي واليماني ثالثة أب

                                                           

كيػػػػػذكر بػػػػػف  بيػػػػػر أف لمشسػػػػػ د الحػػػػػراـ وسػػػػػن  عشػػػػػر بابنػػػػػا كأك ر ػػػػػا شفوػػػػػكح عمػػػػػ  أبػػػػػكاو كبيػػػػػرق. ر ػػػػػو   -(3)
  ) القػػػػا رقن الػػػػدار الشصػػػػري  3 طاإلســــالمي الفــــن فــــي ورســــومو المكرمــــة بمكــــة الحــــرام المســــجدأحشػػػػد  
 .83-  :1ـ(  ص ص1::3 ػ/ 3438المبناني   
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باب العمرة: يقال لو باب بني سـيم وىـو طـاق واحـد  بـاب إبـراىيم: ىـو اسـم رجـل خيـاط كمـا 
 يعرا باسم باب الخياطين  وىو طاق واحد  باب حزورة: فيو طاقان

جيةالجنوب المقابمة لما بين اليمـانيين تحتـوي عمـ  سـبعة أبـواب  وفييـا سـبعة عشـر طاقـة 
 وىم:

: فيو طاقان  باب المدرسة: نسبة إل  مدرسة متصـمة بـو عامرىـا حسـن عجـالن يباب أم ىان
وفيــو طاقــان  بــاب أجيــاد الصــغير: فيــو طاقان بــاب الصــفا: يقــال لــو بــاب بنــي مخــزوم وفيــو 

  بــاب ســويقة: بــو طــاق (ٔ)خمــس طاقات بــاب البغمــة: فيــو طاقــان  بــاب بــازان: فيــو طاقــان
 :بيـومي فيـيم وقـال الـدكتور محمـد عمـيم ، اب السـالواحد  وزيد باب جنوبي بعد ذلك وىو ب

حيـث تـم تـرميم  ،ن ساىموا في تعمير وترميم أبواب الكعبة خالل العصر العثمـانييأن المصري
ـــواب مـــرة أخـــرى ـــائز ،ىـــذه األب ـــاب الجن ـــرميم ب حيـــث جـــددت شـــرفاتو فـــي ســـنة  ،وشـــمل الت

ن قبــل الســمطان م  وبــاب العبــاس الــذي عمــر ورمــم فــي نفــس تمــك الســنة مــٙٚ٘ٔىـــ/ٜٗٛ
م وتـم التـرميم فـي ٙٚ٘ٔىــ/ ٜٗٛ  وباب عمي فقد رمم في عمارة سنة (ٕ)سميمان القانوني

م وكـذلك رممـت شـرفاتو ٙٚ٘ٔىــ/ٜٗٛم  وباب بـازان تـم تجديـده سـنة ٓٛ٘ٔىـ/ٜٛٛسنة 
سـنة  (ٖ)شرفة  وباب القبمـة الـذي جـدد فـي عيـد السـمطان مـراد ةالتي كان عددىا ست عشر 

اب الصــفا جــددت شــرفاتو فــي نفــس الســنة  وبــاب أجيــاد وبــاب الرحمــة م  وبــٙٚ٘ٔىــ/ٜٗٛ
                                                           

كػػػػػؿ شحػػػػػؿ ينػػػػػزؿ إليػػػػػ, بػػػػػدرج يكػػػػػكف شسػػػػػوطيالن يسػػػػػشي بػػػػػازاف  ػػػػػي عػػػػػرؼ أ ػػػػػؿ  يقػػػػػكؿ ابػػػػػف ظهيػػػػػرق أف -(3)
 الزشاف  ك ي شك  ا ف  ال   أشاكف.

سػػػػػػميشاف القػػػػػػانكني  ػػػػػػػك السػػػػػػمطاف سػػػػػػػميشاف  ػػػػػػاف ا كؿ بػػػػػػػف السػػػػػػمطاف سػػػػػػػميـ  ػػػػػػاف ا كؿ الشنػػػػػػػركؼ  -(1)
ـ(  كوػػػػػػػػػػك ي عػػػػػػػػػػاـ :333 ػػػػػػػػػػػ/11:ـ  كوػػػػػػػػػػكلي ال ال ػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػاـ 34:4 ػػػػػػػػػػػ/33:بالقػػػػػػػػػػانكني  كلػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػاـ 

  ) الشدينػػػػػػػ  1 طالنبويــــــة بالمدينــــــة األثريـــــــة المســــــاجدـ. عبػػػػػػد ال نػػػػػػي  شحشػػػػػػػد إليػػػػػػاس  3311 ػػػػػػػ/84:
 .30ـ(  ص:::3 ػ/:343الشنكرقن شطابث الرشيد  

ـ  3011ق/811السػػػػػػمطاف شػػػػػػراد  ػػػػػػاف ا كؿ بػػػػػػف السػػػػػػمطاف أكر ػػػػػػاف ال ػػػػػػازم الػػػػػػذم كلػػػػػػد  ػػػػػػي سػػػػػػن   -(0)
الد شنهػػػػا أدرنػػػػ,  ك ػػػػك أكؿ شػػػػف أطمػػػػؽ ـ  ا وػػػػو  ك يػػػػر شػػػػف الػػػػب3013وػػػػكلي السػػػػمطن  عقػػػػو ك ػػػػاق أبيػػػػ, سػػػػن  

 ػػػػػ 8:1سػػػػن   كوػػػػك ي سػػػػن   03عمػػػػ  الششاليػػػػؾ لقػػػػو يكي ػػػػرم أم النسػػػػكر ال ديػػػػد  ككانػػػػ  شػػػػدق سػػػػمطنو, 
  وحقيػػػؽن إحسػػػاف العثمانيـــة العميـــة الدولـــة تـــاريخ ػػػػػ(  3009عمػػػ  يػػػد أحػػػد النصػػػارل .  ريػػػد  شحشػػػد   )

نزىــــــــــة   شقػػػػػػػػػػديش  شحشػػػػػػػػػػكد  :31  ص3ـ(  ج3:93ق/3433  ) بيػػػػػػػػػػرك ن دار النفػػػػػػػػػػائس  3حقػػػػػػػػػػي  ط
  ) بيػػػػػرك ن دار 3  وحقيػػػػؽن عمػػػػ  الػػػػزكارم كشحشػػػػد شحفػػػػكظ طاألنظــــار فــــي عجائــــب التــــواريخ واألخبـــــار

 .9  ص1ـ(  ج3:99ال رو اإلسالشي  
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الذي بمغت شرفاتو عشرون شرفة  وباب أم ىانئ وشرفاتو  وباب دريبة  كل تمك األبـواب قـد 
م  كمـا تـم تأسـيس بـاب السـممانية عمـي يـد ٙٚ٘ٔه،/ٜٗٛتم ترميميـا وتجديـدىا فـي سـنة 

ان األربعة ممرًا لربـاط السـممانية الـذي يوجـد األميرقاسم بك  وذلك عندما أنشأ السمطان سميم
 .(ٔ)خما المدرستين

ن باًبـــــا  وفـــــييم أربعـــــون طاقـــــة  بيـــــا خمســـــمائة ووبـــــذلك يتضـــــض وجـــــود عشـــــر 
،  وتسعوخمسـون اســطوانة كمــا أكــده المخطــوط  ولكــن مــ  حــدوث تغييــر فــي أســماء األبــواب

ي العصـر العثمـاني  ن أبـواب المسـجد بعـد اسـتقرار عمارتـو فـوولكن وصـا الرحالـة والمؤرخـ
حيــث ذكــروا أن المســجد الحــرام لــو خمســة وعشــرون باًبــا منيمــا ثمانيــة أبــواب بالشــمال  
وخمسة بالمشرق  وسبعة بالجنوب  وخمسة بالغرب  سـتة أبـواب مـنيم صـغيرة عرفـت باسـم 

ذو الفتحـة الواحـدة والـثالث والخمـس فتحـات  كمـا  :خوخات  والباقي منيـا أبـواب كبيـرة منيـا
راء بعض المؤرخين فـي عـدد األبـواب بالمسـجد الحـرام  ويـذكر أن آاختالا بالفعل بين يوجد 

ىذه األبواب تسعة عشر باًبا مثل ابـن جبيـر الـذي وصـا المسـجد الحـرام وأبوابـو بعـد زيارتـو 
  (ٕ)لو في أواخر القـرن السـادس اليجـري قبـل نيايـة الدولـة العباسـية بحـوالي قـرن ونصـا

ًضا ذكرا أن عدد األبواب تسعة عشر باًبا ولم يضـعوا فـي حسـبانيم بـاب والقطبي والنابمسي أي
قايتبــاي بالجيــة الشــرقية  وكــذلك أبــواب المــدارس الســممانية بالجيــة الشــمالية عمــ  اعتبــار 
أنيــا مالحــق المســجد الحــرام وألنيــا صــغيرة جــًدا غيــر رســمية  ولكــن رأي إبــراىيم رفعــت ىــو 

فـي نيايـة العصـر العثمـاني  وفيمـا يمـي وصـا األبـواب األصض حيث أنـو زار المسـجد الحـرام 
 الكبيرة والصغيرة في كل ضم  عم  حده كما أوردىا إبراىيم رفعت في كتابو مرآة الحرمين:

 أبواب الجية الشرقية: 
  وباب بني عبد شمس  وىو ذو ثالث فتحات وىذا البـاب ةباب السالم: يعرا بباب بني شيب

 .القدوم يدخل فيو الحجاج ألداء طواا
 .باب قايتباي: وىو باب صغير" خوخة"

                                                           

ـــاني فـــي بيػػػكشي  شحشػػػد عمػػػي  هػػػيـ   -(3) ـــي مصـــر إبـــان العصـــر العثم مخصصـــات الحـــرمين الشـــريفين ف
ــــــــن  ــــــــرة م ـــــــــ/ ٕٕٓٔ-ٖٕٜالفت ـ(  :::3 ػػػػػػػػػ/:343قػػػػػػػػا رقن  اشنػػػػػػػػ  ا ز ػػػػػػػػر  )ال م ٘ٓٛٔ-ٚٔ٘ٔى

 .1:3-:19ش طكط رسال  شا سوير  ص ص 
 .19-18  ص ص المسجدالحرامبمكةالمكرمةورسوميفيالفناإلسالمير و  أحشد   -(1)



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي طارق عمي فييم بيومي
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  وىـو ذو  باب الجنائز: عرا بذلك االسم ألن الجنائز تخرج منو في الغالب إل  مقبرة المعم
 .فتحتين

 .باب العباس بن عبد المطمب: سمي بذلك ألنو يقابل داره بالمسع   وىو ذو ثالث فتحات 
 ىــٜٗٛات  وقـد جـدده السـمطان مـراد سـنة باب عمي: يعرا بباب بني ىاشم  ولو ثالث فتح

 م.ٙٚ٘ٔ/ 
 أبواب الجية الجنوبية: 

بــاب بــازان: ســمي بــذلك ألن يمــين مكــة المعروفــة ببــازان قربــو  وعــرا فــي العصــر العثمــاني 
 .باسم باب القرة قول "المخفر" ألنو أمامو  وىو ذو فتحتين

 .نيا إل  أرضية المسجدباب البغمة: ىو باب ذو فتحتين  ولو إحدى عشرة درجة ينزل م
باب الصفا: سمي بذلك ألنو يمـي الصـفا  كمـا يعـرا أيًضـا باسـم بـاب بنـي مخـزوم  وىـو ذو 

 .خمس فتحات
 .باب أجياد الصغير: يعرا أيًضا بباب بني مخزوم وىو ذو فتحتين

 .باب المجاىدين: يقال لو باب الرحمة  وأيًضا باب بني مخزوم وىو ذو فتحتين
بـاب التكيـة ألنـو  :ويقـال لـو ،ا عجـالن: سـمي بـذلك ألنيـا كانـت بجانبـوبـاب مدرسـة الشـري

 .ناالتكية المصرية أمامو ولو فتحت
بنت أبي طالب: يطمق عميـو بـاب الحميديـة" دار الحكومـة التركيـة" ألنيـا أمامـو  يباب أم ىان

 .وىو ذو فتحتين
 أبواب الجية الغربية:

كـان فـي ىـذا المكـان  ودخمـت ضـمن مسـاحة باب الحزورة: الحزورة اسم سوق في الجاىمية 
فــي العصــر العثمــاني بــاب  :ويقــال لــو ،ببــاب البقاليــة  المســجد الحــرام عنــد توســعتو  ويســم

 .الوداع ألن الناس يخرجون منو عند موتيم  وليذا الباب فتحتان
 .اباب إبراىيم: ىو باب ذو فتحة واحدة كبيرة جد  
 .باب صغير: ىو باب ذو فتحة واحدة صغيرة

 .باب الدوادية: ىو باب صغير جًدا لو فتحة واحدة صغيرة
بــاب العمــرة: ســمي بــذلك ألن المعتمــرين يخرجــون ويــدخمون منــو فــي الغالــب وىــو ذو طــاق 

 .واحد
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 :(ٔ)أبواب الجية الشمالية
البـاب  :باب السدة لكونو سد ثم فتض بعد ذلـك  كمـا يقـال لـو :باب عمرو بن العاص: يقال لو

 .فتحة واحدة العتيق  وىو ذو
 .: ىو باب صغير ذو فتحة واحدة  وقد استحدث في أواخر العصر العثمانياألماميةباب 

 .باب العجمة : يقال لو باب الباسطية  ولو فتحة واحدة
باب القطبي: يقال لو باب الزيادة لكونو غرب الزيادة التي في شمال المسجد  وىـو ذو فتحـة 

 .واحدة كما يعرا بباب الندوة
ــاب  ــالث ب ــادة  وىــو ذو ث ــاب الزي ــدوة: أي شــماليا" ويعــرا بب ــادة دار الن ســويقة: فيصــدر زي
 .فتحات

 .ا ذو فتحة واحدة  وىو من أبواب المدارس السميمانيةباب المحكمة: ىو باب صغير جد  
 .(ٕ)ا من الطرا الشمالي الشرقي وىو ذو فتحة واحدةباب دريبة: ىو باب صغير جد  

ـــة أبـــواب رئيســـية فـــي عصـــر آل ســـعود ىـــثـــم زيـــد لممســـجد ال      : يحـــرام بعـــد ذلـــك ثالث
بــــاب الفــــتض ويقــــ  فــــي الزاويــــة الشــــمالية  بــــاب العمــــرة ويقــــ  فــــي الزاويــــة الغربيــــة  بــــاب 

 .(ٖ)الممك عبد العزيز في الزاوية الجنوبية

                                                           

بنػػػػد الوكسػػػػن  الوػػػػي حػػػػد    ػػػػي عهػػػػد أبػػػػي  نفػػػػر الشنصػػػػكر لمشسػػػػ د الحػػػػراـ باشوػػػػداد ال ػػػػدار الشػػػػشالي  -(3)
  أدم ذلػػػػػؾ إلػػػػػ   ػػػػػو  أبػػػػػكاو  ديػػػػػدق يبػػػػػدأ ورويبهػػػػػا شػػػػػف الشػػػػػرؽ إلػػػػػ  ال ػػػػػرو .ربػػػػػي دار النػػػػػدكق كدار الن مػػػػػ

حيػػػػ   نػػػػؿ  ال ػػػػ  أبػػػػكاو  ػػػػي ال هػػػػ  الشػػػػشالي  بػػػػاو دار النػػػػدكق كبػػػػاو دار ح يػػػػر بػػػػف أبػػػػي أ ػػػػاو كعػػػػرؼ 
ببػػػػاو بيقنػػػػاف نسػػػػب  إلػػػػػي  بػػػػؿ بيقنػػػػاف ك ػػػػػذا البػػػػاو شػػػػف  وحػػػػػ  كاحػػػػدق ينمػػػػك  طػػػػػابؽ كينػػػػزؿ إلػػػػ  الشسػػػػػ د 

 ػػػػـ  ػػػػي ا صػػػػؿ  شػػػػاني در ػػػػا  إال أف السػػػػيكؿ كا وربػػػػ  و طػػػػي أحياننػػػػا الحػػػػراـ عػػػػف طريػػػػؽ سػػػػ  در ػػػػا  ك 
ا نوػػػػيف شنهػػػػا  كبػػػػاو دار الن مػػػػ  يفػػػػو  عمػػػػ  الزبػػػػاؽ الفاصػػػػؿ بػػػػيف  ػػػػدار الشسػػػػ د الحػػػػراـ كبػػػػيف دار الن مػػػػ  
كعػػػػػرؼ بزبػػػػػاؽ دار الن مػػػػػ   كبػػػػػاو دار عشػػػػػرك بػػػػػف النػػػػػاص يقػػػػػث باشوػػػػػداد ال ػػػػػدار الشػػػػػشالي كسػػػػػشي بػػػػػذلؾ 

النػػػػاص كيوكػػػػكف البػػػػاو شػػػػف  وحػػػػ  كاحػػػػدق. عبػػػػد النزيػػػػز  ألفػػػػ  صػػػػال  عمػػػػي  لشكا هوػػػػ, بػػػػدار عشػػػػرك بػػػػف 
ــــي مكتبــــة برنســــيون األمريكيــــة ــــة المحفوظــــة ف   )  اشنػػػػ  كفػػػػر دراســــة لتصــــاوير مخطــــوط زيــــارات نام

 .314ـ( ش طكط رسال  شا سوير  ص1338 ػ/3409الشيخنكمي  ا داو  
 .3:-98  ص صاإلسالمي لفنا في ورسومو المكرمة بمكة الحرام المسجد  ر و  أحشد -(1)
 .9:  ص اإلسالمي الفن في ورسومو المكرمة بمكة الحرام المسجدر و  أحشد    -(0)



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي طارق عمي فييم بيومي
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فــي توســعة الممــك فيــد بــن عبــد العزيــز حيــث زيــد مــدخل رئيســي ىــو  ىثــم زيــد مــرة أخــر 
 .(ٔ)باب الممك فيد

باًبــا بمجمــوع  ٕٙفـي حــين أن الــدكتور حســين ســالمة ذكــر أن المسـجد الحــرام يحتــوى عمــ  
نافــذة مقســمة عمــ  جيــات المســجد الحــرام األربــ    فيفــتض بعضــيا عمــ  نافــذة وبعضــيا  ٚٗ

.) انظـر (ٕ)عم  نافذتين وبعضيا عم  ثالث نوافذ  وباب واحـد فقـط يفـتض عمـ  خمـس نوافـذ
 (.ٔجدول رقم 

 لمشرفة :رسم الكعبة ا .ٕ

 
ــ  نســخ المخطــوط مربعــة  ــام الفنــان برســم الكعبــة المشــرفة فــي الصــور التوضــيحية بجمي ق

حيـث يرتفـ  قمـياًل  (ٖ)الشكل  حيـث تتوسـط المسـجد الحـرام  يفـتض بابيـا فـي الجـدار الشـرقي
                                                           

 .333  ص اإلسالمي الفن في ورسومو المكرمة بمكة الحرام المسجدر و  أحشد   -(3)
ـــسػػػالش   حسػػػيف عبػػػد ان   -(1) ـــراىيم وبئ ـــام إب ـــوى مـــن مق ـــاريخ عمـــارة المســـجد الحـــرام بمـــا احت ر زمـــزم ت

ـــــك ـــــر ذل ـــــر وغي ـ(  3:94 ػػػػػػ/ 3433  ) الششمكػػػػػ  النربيػػػػػ  السػػػػػنكدي   وهاشػػػػػ  لمنشػػػػػر كالوكزيػػػػػث  4  طوالمنب
 .330ص 

وفــــي  ػػػػو  بػػػػاو الكنبػػػػ   ػػػػي ال ػػػػدار الشػػػػربي الشائػػػػؿ إلػػػػي الشػػػػشاؿ   فــــي النســــخة )ج( و النســــخة )د( -(0)
 نػػػػكبي ال ربػػػػػي    ػػػػي ال ػػػػدار ال فرســــم فــــي الصــــورة األولــــيالوػػػػي وحوػػػػكم عمػػػػ  صػػػػكرويف  النســــخة )و(

 رسـ الباو  ي ال دار الششالي ال ربي. وفي الصورة الثانية



 

 ــــ دراسة أثرية فنية تصاوير المسجد الحرام في ضوء مخطوط )فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس( لمقميوبي
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  والمقام في الضم  الشمالي المائل قمـياًل إلـي (ٔ)عن األرض  ويق  أمام الباب بمسافة زمزم
  كمـا يقـ  (ٖ)  والحجر األسود يق  في الجدار الشرقي المائل إل  الجنوب(ٕ)الشرقيالضم  

 والـــركن العراقـــي فـــي الجـــدار الشـــمالي والشـــمال (ٗ)الميـــزاب والحجـــر فـــي الجيـــة الشـــمالية
  والركن الشامي يق  في الجيـة الشـمالية (ٙ)  والركن اليماني في الجية الجنوبية(٘)الغربي

   ويحيط بالكعبة المشرفة المطاا.(ٚ)والشمالية الشرقية
 الكعبة المشرفة:

سـم  وعـرض ٓٔأمتـار و  ٓٔ xمٕٔتق  الكعبة وسط الحرم وىي مربعة الشكل طوليـا      
ــاب الكعبــة٘ٔالشــاذروان وارتفاعــو  ــزم وب ــة الممت ىــو  (ٛ)م  ويقــ  فــي الضــم  الشــرقي لمكعب

ر إســماعيل فــي الضــم  درجــة  فــي حــين أن الميــزاب وحجــٕٓالضــم  المائــل لمشــمال بنحــو 
م  والحجــر األســود يوجــد بــين ٓٔدرجــة وطولــو ٕٓالشــمالي المائــل لمضــم  الغربــي بنحــو 

                                                           

 ػػػي  بينمـــا ُرســـم فـــي الصـــورة الثانيـــة( ُرسػػػـ  ػػػي الصػػػكرق ا كلػػػي  ػػػي ال هػػػ  ال ربيػػػ   وفـــي النســـخة ) -(3)
 ال ه  الشربي .

 ػػػػي  انيةبينمــــا ُرســــم فــــي الصــــورةالثُرسػػػػـ  ػػػػي الصػػػػكرق ا كلػػػػي  ػػػػي ال هػػػػ  ال ربيػػػػ  و(فــــي النســــخة ) -(1)
 ال ه  الشربي .

يقػػػػث  ػػػػي  أمــــا فــــي الصــــورةالثانيةُرسػػػػـ  ػػػػي الصػػػػكرق ا كلػػػػي  ػػػػي ال هػػػػ  ال نكبيػػػػ   و(فــــي النســــخة ) -(0)
 الششاؿ ال ربي.

ـــي النســـخة )و( ُرســـم ُرسػػػـ  ػػػي  هػػػ  ال ػػػرو الشائمػػػ  لمشػػػشاؿ   ب(و النســـخة )د(فـــي النســـخة ) -(4) أمـــا ف
  ي ال ه  ال نكبي . في الصورة الثانية

وفــــي النســــخة )و( ُرســــم النرابػػػػي  ػػػػي ال هػػػػ  ال ربيػػػػ   يقػػػػث الػػػػركف  و النســــخة )د(( ي النســــخة )جفــــ -(3)
ُرسػػػػـ  ػػػػي ال هػػػػ  ال ربيػػػػ     أمــــا فــــي الصــــورة الثانيــــة ػػػػي ال هػػػػ  الشػػػػشالي  الشػػػػربي  فــــي الصــــورة األولــــي

 الشائم  لم نكو.
 . ي  ه  ال رو في الصورة الثانيةُرسـ في النسخة )و(  -(1)
وفــــي النســــخة )و( ُرســــم فــــي الصــــورة ُرسػػػػـ الػػػػركف الشػػػػاشي  ػػػػي ال هػػػػ  الشػػػػشالي    ج() فــــي النســــخة -(8)

 ُرسـ  ي ال ه  الشربي . وفي الصورة الثانية ي  ه  الششاؿ ال ربي    األولي
كػػػػاف بػػػػاو الكنبػػػػ  ذا  كسػػػػكق شزركشػػػػ  كرائنػػػػ  ووشيػػػػز بػػػػا والؼ ألكانهػػػػا كز ار هػػػػا  يبمػػػػ  طكلهػػػػا عشػػػػرق  -(9)

ط الػػػػػذ و  ال إلػػػػػ, إال ان شحشػػػػػد رسػػػػػكؿ ان . شػػػػػداح  أشيػػػػػرق بنػػػػػ  عمػػػػػي  عشػػػػػرق أذرع بهػػػػػا كوابػػػػػ  شػػػػػف  يػػػػػك 
  ) القػػػػػا رقن شكوبػػػػػ  3ط اىتمـــــام العثمـــــانيين بكســـــوة الكعبـــــة المشـــــرفة وتطورىـــــا فـــــي العصـــــر الحـــــديث 

 .11ـ(  ص 1333ز را  الشرؽ  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي طارق عمي فييم بيومي
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الضم  الشرقي والضم  الشرقي الجنوبي ويواجيو من البالد الجزء الجنـوبي مـن بـالد الحجـاز 
حت  عدن ومدغشقر واستراليا وجنوب اليند  ويواجـو حجـر إسـماعيل )الـركن الشـامي( الـذي 

ا بالركن العراقي ويكون بين الضم  الشمالي والشمالي الشـرقي حيـث يواجيـو مـن الـبالد يعر 
الجزء األكبر من الحجـاز والعجـم وتركسـتان والعـراق وشـمال الينـد والسـند والصـين وسـيبريا  
والــركن الغربــي الــذي يقــ  بــين الضــم  الغربــي والغربــي الشــمالي ويواجيــو مــن غــرب روســيا 

طنطينية وشـــمال افريقيـــة نحـــو الغـــرب والجزائـــر ومـــراكش وتـــونس وجمـــ  أوروبـــا مـــ  القســـ
وطرابمس ومصر حتـ  الشـالل الثـاني مـن بـالد النوبـة  والـركن اليمـاني بـين الضـم  الجنـوبي 
والجنوبي الغربي يواجيو من البالد قطعة افريقية الجنوبيـة ابتـدًءا مـن سـواكن البحـر األحمـر 

 .(ٔ)حت  رأس الرجاء الصالض إل  الرأس الخضرة باألوقيانوس الالتيني
ــرميم       ــالكثير مــن الترميمــات كمــا مــر المســجد الحــرام  فقــد تــم ت مــرت الكعبــة المشــرفة ب

الكعبة من الداخل والتي كان أخرىا في عيد الممك سعود رحمـو اهلل الـذي أمـر بتجديـد سـقا 
صــالح جــدارىا فقــام الممــك فيصــل بــن عبــد العزيــز رحمــو اهلل بتنفيــذ أوامــر التجديــد  الكعبــة  وا 

ه  ٖٚٚٔشـعبان سـنة  ٕٔلمممك سعود حيث اسـتمرت أعمـال التجديـد ىـذه مـن يـوم األحـد 
يوًمــا  وجــدد بــالط الكعبــة فــي عيــد الممــك فيــد رحمــو اهلل   ٕٔوافتتحيــا الممــك ســعود بعــد 

ه بــأمر مــن الممــك فيــد  حيــث شــمل التجديــد ســقا ٚٔٗٔوجــددت تجديــد شــامل فــي ســنة 
زالـة الميــزاب القــديم واسـتعمال أخــر جديـد بــنفس المقاســات الكعبـة وتبمــيط سـطحيا  بالرخــام وا 

والكتابة  وعمل سمم جديـد لمكعبـة  فقـد اسـتمرت أعمـال التـرميم مـن بدايـة شـير محـرم حتـ  
ــز رحمــو اهلل فــي ٚٔٗٔبدايــة شــير رجــب ســنة  ــد العزي ــك عبــد اهلل بــن عب ه وافتتحيــا المم
 .(ٕ)احتفال رسمي خاص بيا

 الحجر األسود:

                                                           

ــــجصػػػػادؽ  شحشػػػػد حشػػػػزق   -(3) ــــل ف ــــة مــــن ك ــــة والمدين ــــ  مك ــــوارد إل ــــل الحــــج لم   ) شصػػػػر  الشطبنػػػػ  دلي
 .039-038ص ص  ـ(39:1 ػ/ 3030الكبرم ا شيري   

ـــــي الشـــــريا واألعـــــالم المحيطـــــة بـــــومػػػػػؾ بػػػػػف عبػػػػػد ان  شبػػػػػف د ػػػػػيش  عبػػػػػد الا -(1)   )شكػػػػػ  الحـــــرم المك
 .03الشكرش ن د. (  ص
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ىو مبدأ الطواا  يرتف  عـن األرض بمقـدار متـرًا ونصـا  أسـود المـون لـو تجويـا فيـو      
م  وذلـك عـن طريـق فتحـة ٔٚٛٔه/ٜٕٓٔتشقق  وتم عمل غطـاء مـن فضـة لـو فـي سـنة 

 .  (ٔ)سم   حيث يري الحجر منو وتسميموٕٚمستديرة قطرىا 
 حجر إسماعيل:

بيـت إلـ  جـدران الحجـر أربعـة عشـر يوجد بالجية الشمالية مـن البيـت   عرضـو مـن جـدار ال
 .(ٕ)ذراًعا  ومن الخارج ذراعان وقيراطان  وىو مكسو بالرخام

 مقام إبراىيم:
ىو عبارة عن حجر كان يقا عميو سيدنا إبراىيم عندما كان يبني الكعبـة  ويوجـد عميـو      

ذراع  وعمـ   ٘ٚ.ٓآثر قدمين غائرين  ىـو مـن الحجـر عبـارة عـن شـكل مربـ  طـول ضـمعو 
الحجر قفص من حديـد يعمـوه قبـة عاليـة مـن الخشـب قائمـة عمـ  أربعـة أعمـدة مـن الحجـارة 
المنحوتة فييا أربعة شبابيك  خمفيا مصـمي مكـون مـن ظمـة قائمـة عمـ  أربعـة أعمـدة وفييـا 

 .(ٖ)عمودان عمييما قبة  وىي متصمة بالقبة والظمة مًعا ومزخرفة بالذىب
 المنبر:
ــ  يجــاور المقــام مــن جيــة ا      لشــمال   مصــنوع مــن الرخــام  أىــداه الســمطان ســميمان إل

الحــرم  مزخــرا بنقــوش كتابيــة بخــط الــذىب نصــيا " أنــو مــن صــن  ســميمان  وأنــو بســم اهلل 
 (ٗ)الرحمن الرحيم"

 :المقارنةالدراسة التحميمية  .ٖ
كان مـن أول األشـخاص الـذين قـاموا بوصـا الحـرم المكـي: األزرقـي  الفـاكيي  حسـين      

 بكري  ابن جبير  وىم كالتالي:الديار 
  

                                                           

  ص 3جـ( 1333  ) القػػػػػػػػا رقن شكوبػػػػػػػػ  ال قا ػػػػػػػػ  الدينيػػػػػػػػػ   3طمــــــــرآة الحــــــــرمين  ر نػػػػػػػػ   إبػػػػػػػػرا يـ   -(3)
114. 

 .94  صالمسجد الحرام ورسومو في الفن اإلسالمي  ر و  أحشد ر و -(1)
 .93  ص المسجد الحرام ورسومو في الفن اإلسالمير و  أحشد ر و   -(0)
 .93  ص المسجد الحرام ورسومو في الفن اإلسالمير و  أحشد ر و   -(4)
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 وصا األزرقي لمحرم المكي:
المســجد الحــرام غيــر محــاط بجــدران فــي أول األمــر  وكانــت الــدور تضــيق بــو مــن كــل       

جانب مما أدي إل  شراء سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو الدور المحيطـة بـو وىـدميا 
لحـرام فـي عيـد سـيدنا عثمـان بـن عفـان وأحاط عميو جـدارًا قصـيرًا  كمـا تـم توسـي  المسـجد ا

ــو ســنة  ــاطي ٕٙرضــي اهلل عن ــة بكســوتين إحــداىما مــن القب ه  وكــان أول مــن كســي الكعب
المصرية واألخرى من البرود اليمانية  وتم إدخال المنبر فيو في عيد معاوية بن أبـي سـفيان 

زبيـر فـزاد فـي ه  وكسي الكعبة بالـديباج مـ  القبـاطي  أمـا فـي عيـد عبـد اهلل بـن الٗٗسنة 
المسجد وجعل فيو أعمدة من الرخام  ثم في عيد عبد الممك بن مروان فمم يـزد فـي مسـاحتو 
ولكنو رف  الجدران وجمب إليو السواري من البحر في جده وسـقفو بالسـاج  وفـي عيـد الوليـد 
بــن عبــد الممــك الــذي كــان أول مــن نقــل إليــو أســاطين ) أعمــدة( مــن الرخــام وســقفو بالســاج 

  وجعل برؤوس ىذه األساطين من ذىب  وتم ترخيم داخـل المسـجد فـي عيـده  كمـا زاد أيًضا
أبي جعفر المنصور المسجد من الجية الشمالية التي تمي دار الندوة  وبنـي مئذنـة فـي ركـن 
المسجد الشمالي الغربـي والتـي عرفـت بمئذنـة بنـي سـيم  وكـان فـي عصـر الميـدي زيـادتين 

انيــة اشــتممت أيًضــا عمــ  توســعة المســجد الحــرام حتــ  توســطتو متشــابيتين ولكــن الزيــادة الث
الكعبة   كما تم عمارة مبني زمزم في عيد الخميفة المعتصم  وغطاىـا بقبـو مـن الفسيفسـاء  
وكــان أول مــن عمــل لممــؤذنين ظمــة يؤذنــون فييــا ىــو ىــارون الرشــيد  كمــا ذكــر األزرقــي أن 

 وأربعون فتحة.لممسجد الحرام أربعة وعشرون باًبا فييا ثالثة 
الجية الشرقية بيا خمسة أبواب تحتوي عم  إحدى عشر فتحـة وىـم :بـاب بنـي شـيبو  بـاب 

 القوارير  باب النبي  باب العباس  باب عمي.
الجيـة الجنوبيــة ) الــركن اليمـاني( بيــا ســبعة أبــواب ىـم: بــاب بنــي عائـد  بــاب بنــي ســفيان  

ا  بـاب بنـي تـيم  بـاب أم ىـاني بنـت أبـي باب الصفا  باب بني مخزوم  باب بني مخزوم أيضً 
 طالب.

الجية الغربية والتي سماىا األزرقي جية بني جمض بيا ستة أبـواب ىـم: بـاب بنـي حكـيم بـن 
ــي  ــاب أب ــاب بنــي جمــض  ب ــاطين  ب ــاب الخي ــن العــوام(  ب ــر ب ــاب الزبي ــة  ب ــاب الحزامي حــزام) ب

 البحتري بن ىاشم األزدي  باب زبيدة  باب بني سيم.
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شمالية ) الركن الشامي( تحتوي عمي ستة أبواب ىم: بـاب عمـرو بـن العـاص  بـاب الجية ال
الســدة  بــاب العجمــة  بــاب قيقعــان ) بــاب حجيــر بــن أىــاب(  بــاب دار النــدوة  بــاب دار بنــي 

 شيبو بن عثمان.
 كما ذكر األزرقي أن لممسجد الحرام أرب  مآذن تق  في أركانو األرب  ىم كالتالي:

التي تمي باب بني سيم وىي مـن أعمـال أبـي جعفـر المنصـور  ويـؤذن فييـا المئذنة األولي: 
 صاحب الوقت بمكة.

المئذنة الثانية: التي تمي باب أجياد  وتشرا عم  الحـزورة وسـوق الخيـاطين  وفييـا يسـحر 
 المؤذن في شير رمضان.

 المكيين. المئذنة الثالثة: التي تشرا عم  دار بن عباد  وعم  سوق الميل ويقال ليا منارة
 .(ٔ)المئذنة الرابعة: ىي التي تمي دار اإلمارة. "

 وصا الفاكيي لمحرم المكي:
لم يختما وصا الفاكيي كثيرا عن وصا األزرقي لممسجد الحـرام  حيـث ذكـر الفـاكيي      

ــو وســمم وكــان  ــا بجــدران فــي عيــد رســول اهلل صــمي اهلل عمي ــان محاًط أن المســجد الحــرام ك
فسيفسـاء ومـن الخـارج بـالجص  ثـم اشـتري سـيدنا عمـر بـن الخطـاب منقوش مـن الـداخل بال

رضي اهلل عنو الدور المحيطة بو وىدم ما قرب من المسـجد ووسـعو  وكـان فـي عيـد سـيدنا 
عثمان بن عفان رضي اهلل عنو محاط بحائط قصير غير مسقا  وقام عبد الممك بن مـروان 

رخـام  وسـقفو بالسـاج المزخـرا وىـو برف  جدران المسجد وعممو بطاق واحد بأساطين من ال
أول من عمل أساطين لممسجد الحـرام  وحـدث فـي عمـارة جعفـر المنصـور أنـو زيـد فـي شـقو 
الشامي الذي فيو دار العجمة ودار الندوة  وزيد في أسفمو  ولم يزد فـي أعـاله وال فـي الجيـة 

ــ  المســجد  كمــا ذ ــوادي  أمــا الخميفــة الميــدي فقــد زاد فــي أعم كــر الفــاكيي أن التــي تمــي ال
 لممسجد الحرام ثالثة وعشرون باًبا فييم أربعون طاًقا.

طاًقا وىم: باب بني شيبو  باب بنـي عبـد شـمس  بـاب  ٔٔجية الشرق بيا خمسة أبواب بو
 القوارير  باب النبي  باب العباس  باب موجود بسوق الميل.

                                                           

 .:33-19  ص ص 1  جأخبار مكة وما جاء فييا من اآلثار ا زربي -(3)
 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي طارق عمي فييم بيومي

- 439 - 

 

: بــاب بنــي عائــد وىــو طاًقــا وىــم ٚٔجيــة الجنــوب ) الــركن اليمــاني( بيــا ســبعة أبــواب بيــا 
الباب األعم   باب أبي سفيان بن عبد األسد  باب من أبواب بني مخـزوم  بـاب الصـفا  بـاب 

 بني تيم بن مرة  باب مخزوم  باب أم ىاني.
جية الغرب بيا سـتة أبـواب وىـم  بـاب المنـارة التـي تمـي أجيـاد الكبيـر  بـاب الخيـاطين  بـاب 

ألسـدي  بـاب يصـعد منـو إلـ  دار زبيـدة  بـاب بنـي بني جمض  باب أبـي البحتـري بـن ىاشـم ا
 سيم.

جية الشـمال بيـا سـتة أبـواب وىـم: بـاب دار عمـرو بـن العـاص  بـاب دار العجمـة الـذي سـد 
 بالبناء فيما بعد  باب دار العجمة  باب قيقعان  باب دار الندوة  باب دار شيبة بن عثمان.

يا المسجد عم  سطحو  يغمـق عمـ  كـل ذكر الفاكيي أن لممسجد أرب  )منارات( مآذن في زوا
 منارة باب وىم:

 المئذنة األولي: التي تمي باب بني سيم تشرا عم  دار عمرو بن العاص.
المئذنة الثانية: التي تمي باب أجياد  وتشرا عم  الحـزورة وسـوق الخيـاطين  وفييـا يسـحر 

 المؤذن في شير رمضان.
ودار السـفيانيين عمـ  سـوق الميـل ويقـال ليـا  المئذنة الثالثة: التي تشرا عم  دار بن عبـاد

 منارة المكيين.
 .(ٔ)المئذنة الرابعة: بين المشرق والشام  وىي تطل عم  دار اإلمارة  وعم  الحذائين والردم

 وصا ابن جبير لمحرم المكي:
ـــاني عشـــر       ـــرن الســـادس اليجـــري / الث ـــي أواخـــر الق ـــر المســـجد الحـــرام ف ـــن جبي زار ب

  وصــا عــام لممســجد الحــرام حيــث يــذكر أن طــول المســجد أربعمائــة ذراع  المــيالدي  ووضــ
ذراع  ويحــيط بــو مــن جياتــو األربــ  ثــالث بالطــات عمــ  ثالثــة أعمــدة مــن  ةوعرضــو ثالثمائــ

الرخام  كما يذكر أن بنـاء الكعبـة كـان قريـب مـن التربيـ  وارتفاعـو فـي اليـواء ن ناحيـة بـاب 
اب الكعبــة عــن األرض بأحــد عشــر ونصــا شــبرًا  الصــفا تســعة وعشــرون ذراًعــا  ويرتفــ  بــ

ــت والحــوائط مفروشــة بالرخــام المجــزع  والســقا  ــة  وداخــل البي مصــنوع مــن الفضــة المذىب

                                                           

أخبـــــــار مكـــــــة فـــــــي قـــــــديم الـــــــدىر شػػػػػػػد بػػػػػػػف إسػػػػػػػحاؽ بػػػػػػػف النبػػػػػػػاس الفػػػػػػػاكهي الشكػػػػػػػي  الفػػػػػػػاكهي  شح -(3)
ــــة ـ(  4::3 وحقيػػػػؽن عبػػػػد الشمػػػػؾ بػػػػف عبػػػػد ان بػػػػف د ػػػػيش  )بيػػػػرك ن دار   ػػػػر لطباعػػػػ  كالنشػػػػر  وحديث

 .383-338  ص ص 1ج
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مكسو بكساء من الحرير الممون  ويذكر بن جبير أن الحجـر األسـود يقـ  فـي الـركن المقابـل 
وىـو مـن أربـ  قطـ   إل  جية المشرق  ويدخل في الجدار بمقدار ذراعين وطولو سبر وعقد 

ــارة عــن حجــر  ــراىيم عب ــام إب ــ  بعــض بصــفيحة مــن الفضــة  ومق ممصــقة مشــدود بعضــيا إل
مزخرا بالفضة عمي آثر القدمين المباركين  يعموه قبـة مـن الخشـب  وحجـر إسـماعيل الـذي 
يق  في الجية الشمالية من الكعبة  وىو عم  ىيئة ثمثي دائرة ومكسـوة مـن الـداخل والخـارج 

األرضية مكسوة بالرخـام المجـزع  والمطـاا يحـيط بالبيـت الحـرام وىـو مـبمط بالرخـام بالرخام و 
ويبعد تس  خطوات عن البيت باستثناء الجية التي يوجد بيا المقام  وقبة زمزم توجـد بجـوار 
المقام وداخميا مفروش بالرخام األبيض  وخمفيا قبتان أحدىما تعـرا بقبـة العبـاس واألخـرى 

ة  ويحتــوي المســجد عمــ  ســب  مــآذن مــنيم أربعــة فــي الجيــات األربــ  تعــرا بقبــة الييوديــ
لممســجد  وواحـــدة فـــي دار النــدوة   وواحـــدة صـــغري أعمــ  بـــاب الصـــفا  وأخــرى عمـــ  بـــاب 
إبراىيم  وبيا شبابيك من الخشب  والجزء العموي منيا اسطواني الشكل تنتيي بتـاج مسـتدير 

ة الشــكل يعموىــا أشــكال تشــبو المحاريــب الشــكل فيمــا عــدا مئذنــة بــاب إبــراىيم فيــي مســتطيم
 مزخرفة بزخارا جصية مخرمة تنتيي بتاج   وكان لممسجد تسعة عشر باًبا ىم: 

باب الصفا  باب الخمقيين  باب العباس  باب عمي  باب النبي  باب صـغير بجانـب بـاب بنـي 
بـاط الـذي شيبة ال اسم لو  باب بني شيبة  باب صغير بجانب باب بني شيبو يعرا ببـاب الر 

يدخل منو رباط الصوفية  باب العجمـة  بـاب السـدة  بـاب العمـرة  بـاب حـزورة  بـاب إبـراىيم  
باب ينسب إل  حزورة  باب أجياد الكبير  باب ينسب إل  أجياد بـاب ينسـب إلـ  أجيـاد  بـاب 

 .(ٔ)دار الندوة
 وصا الديار بكري لمحرم المكي:

عبة المعظمة والمسجد الحـرام وصـًفا لممسـجد وقد ورد في مخطوط رسالة في مساحة الك     
الحــرام وأبوابــو والمقامــات األربــ   وذلــك باإلضــافة إلــ  وصــا الكعبــة والحجــر األســود ومقــام 
إبراىيم وحجر إسماعيل وصًفا دقيًقا  حيث ذكـر أن المسـجد الحـرام يبمـل طولـو مـن بـاب بنـي 

ذراع  وعرضـو مـن بـاب  ٗٓٗ شيبو في الجـدار الشـرقي إلـي بـاب العمـرة فـي الجـدار الغربـي
بنـي مخـزوم فــي الجـدار الجنـوبي إلــ  الجـار األصـمي فــي جيـة الشـمال عنــد بـاب دار النــدوة 

                                                           

  رحمـــــــة ابـــــــن جبيـــــــرق(  134ابػػػػػػف  بيػػػػػػػر  شحشػػػػػػػد بػػػػػػػف أحشػػػػػػد بػػػػػػػف  بيػػػػػػػر الكنػػػػػػػاني ا ندلسػػػػػػي )   -(3)
 .98-88ـ(  ص ص 3:91  لمنشر كالطباع   )بيرك ن دار بيرك 
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ـــ  ذراع   ٖٗٓ ـــ  الســـماء ســـبعة وعشـــرون ذراع ورب ـــة الشـــريفة إل ـــاع الكعب ذراع  وأن ارتف
ــا   ــركن العراقــي خمســة وعشــرون ذراًع ــي ال ــن الحجــر األســود إل وطوليــا فــي األرض مــن رك

مــن الــركن اليمــاني إلــ  ركــن الحجــر األســود عشــرون ذراًعــا  وعــرض جــدار الكعبــة  وعرضــو
ذراعان  وطول الباب ستة عشر أذرع وعشر أصـاب   وعرضـو أربعـة أذراع  حيـث يقـ  البـاب 
في الجدار الشرقي لمكعبة وىـو مـن السـاج المصـفض بالفضـة ويق  الميـزاب فـي وسـط الجـدار 

جـر األسـود مـن األرض ثـالث أذرع إال سـب  أصـاب   ومـن الذي يمي الحجر  وكان ارتفاع الح
ــراىيم ســبعة وعشــرون ذراع  والمطــاا مفــروش بــالبالط  وكــان  ــ  مقــام إب الحجــر األســود إل
لممسجد أرب  مقامات وىم : المقام الشافعي في جية المشرق في مقابل وجو الكعبة  المقـام 

فــي جيــة الغــرب فــي مقابــل ظيــر  الحنفــي فــي جيــة الشــمال مقابــل الميــزاب  المقــام المــالكي
الكعبة  والمقام الحنبمـي فـي مواجيـة جبـل قبـيس إلـ  الحجـر األسـود بـين الجنـوب والشـرق  

 ولممسجد تسعة عشر باًبا  
أبواب وىم: باب بني شيبة  باب النبي الـذي يعـرا بالجنـايز   ٗتق  منيم في جية المشرق 

 باب العباس  باب عمي.
بواب ىم: باب بني عائـذ  بـاب بنـي سـفيان الـذي يعـرا بالبغمـة  أ ٚجية الجنوب تفتض فييا 

باب بني مخزوم  باب أجياد الصغير  باب المجاىدية  باب مدرسة الشريا عجـالن  بـاب أم 
 ىاني.

 أبواب: باب حزورة  باب إبراىيم  باب بني سيم. ٖجية الغرب فييا 
ر النــدوة  بــاب الدريبــة  بــاب أبــواب: بــاب الســدة  بــاب العجمــة  بــاب دا ٘جيــة الشــمال فييــا 

 .(ٔ)السويقة
ومقارنتـــو مـــ  الصـــورة (ٕ)(لوصـــا الـــديار بكـــري ٘وبعمـــل رســـم توضـــيحي )شـــكل رقـــم     

التوضيحية الواردة بمخطوط القميوبي النسخة )أ( محـل الدراسـة  وجـدت أن ىنـاك توافـق بـين 
ات منيـا أن معظـم باًبـا  ولكـن ىنـاك الكثيـر مـن االختالفـ ٜٔالنسختين فـي أن عـدد األبـواب 

                                                           

ـــــة المعظمـــــة بكػػػػػرم  حسػػػػػيف بػػػػػف شحشػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف الػػػػػديار   -(3) مخطـــــوط رســـــالة فـــــي مســـــاحة الكعب
 واريخ(.1100  )شحفكظ  بدار الكوو الشصري   وح  ربـ والمسجد الحرام

ـــــة المعظمـــــة بكػػػػػرم  حسػػػػػيف بػػػػػف شحشػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف الػػػػػديار   -(1) مخطـــــوط رســـــالة فـــــي مســـــاحة الكعب
 واريخ(.1100  )شحفكظ  بدار الكوو الشصري   وح  ربـ المسجد الحرامو 
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ــي اخــتالا األســماء  وذلــك  ــا باإلضــافة إل ــي أماكني ــة ف ــ  اتجاىــات مختمف ــي األرب ــواب ف األب
باإلضافة إل  أن باب الكعبـة فـي مخطـوط مسـاحة الكعبـة يفـتض فـي الجيـة الشـرقية  ووجـود 
أربـــ  مقامـــات )الشـــافعي  الحنبمـــي  المـــالكي  الحنفـــي(  واتضـــض ذلـــك مـــن خـــالل الرســـم 

ما في وصا القميوبي فيفتض في الجية الشمالية الشـرقية  وىـي تعـد مـن أقـرب التوضيحي  أ
 الصور لممسجد الحرام والكعبة في ىذا الوقت.

وممــا ســبق يتضــض أنــو مــن الطبيعــي أن يكــون البنــاء القــديم مختمــا تماًمــا عــن البنــاء      
مـراد الرابـ  ىـي الجديد بعد حدوث السيل  ومن المؤكـد أن أول صـورة ليـذا المبنـي بعـد بنـاء 

 الصورة الموجودة بالمخطوط.
كما اتضض مما سبق أن ىناك العديد مـن الفـروق وكـذلك التشـابيات بـين وصـا األربعـة     

أشــخاص لمحــرم المكــي  حيــث وجــد اخــتالا بــين األربعــة فــي توضــيض العــدد المؤكــد ألبــواب 
لمـآذن التـي وجـدت المسجد الحرام باإلضـافة إلـ  اخـتالا بعضـيم فـي أسـمائيا  كـذلك عـدد ا

بالمسجد والتي اتفـق فييـا الفـاكيي واألزرقـي واختمـا معيـم ابـن جبيـر  وكـان حسـين الـديار 
بكري ىو الوحيد الذي تحـدث عـن المقامـات األربعـة بالمسـجد بالتفصـيل  وكـان ىنـاك تشـابو 
في وصا الحرم نفسو من خالل وصـا األزرقـي والفـاكيي  ولكـن وصـا الـديار بكـري وابـن 

 أىم وأدق ما وصمنا عن وصا الحرم حيث وصفوه وصًفا دقيًقا. جبير من
حيث قامت الباحثة بعمل رسـم توضـيحي لمكعبـة المشـرفة فـي بنـاء سـيدنا إبـراىيم عميـو      

(  ٖ(  وبناء عبد اهلل بـن الزبيـر) شـكل رقـم ٕ(  وبناء قريش)شكل رقم ٔالسالم ) شكل رقم 
ــن يوســ ــاء الحجــاج ب ــرًا رســم توضــيحي لبن ــم وأخي ــاء ٗا الثقفي)شــكل رق ــل بن (  لتوضــيض ك

 ومرحمة مرت بيا الكعبة المشرفة خالل ىذه المراحل األربعة.
( الفروق بين رسم محمد صادق  ٖٕو  ٕٕكما وضحت الباحثة في ) لوحة رقم      

براىيم رفعت باشا  حيث أن محمد صادق الذي يعد من أول مصوري المسجد الحرام  وا 
فوتوغرافية في مقياس رسم الحرم الشريا الوارد في كتابو "الرحالت  والمسجد النبوي صورًا

الحجازية" دليل الحج لموارد إلي مكة والمدينة من كل فج  ورد في رسمو أن عدد األبواب 
باًبا باإلضافة إل  عدم وضوح الصورة وضوًحا كاماًل  ٕٕالموجودة عم  الرسم الموضض 

واثنان غير واضحين  وقيل أنيا من أول الصور باًبا فقط لمقارئ ٕٓحيث يتضض منيما 
(  في حين أن إبراىيم رفعت باشا الذي زار ٕٕالتي صورت لممسجد الحرام) لوحة رقم 
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 ٕ٘المسجد الحرام في نياية العصر العثماني قد وضض أن عدد األبواب الموجودة في الحرم 
( ٖٕباًبا ) لوحة رقم  ٜٔ باًبا ولكن موضض بالرسم الموجود في كتابو مرآة الحرمين أنيم

مطابقة لألبواب التي ذكرىا محمد صادق باإلضافة إل  وجود خمسة مآذن  وىذا دليل واضض 
عم  أن الصورة التوضيحية لممسجد الحرام الواردة بالمخطوط تعد من أول الصور التي 

 (ٖرسمت لمحرم الشريا خاصًة وأنيا رسمت بخط الناسخ.) لوحة رقم 
احثة بعمل مقياس رسم تقريبي لمصورة التوضـيحية الواردةبـالمخطوط النسـخة وقامت الب     

)ج(حيث وضحت فيو الطول والعـرض واالرتفاعـات لمحـرم المكـي بنسـب تقريبيـة  وىـو عبـارة 
م فـي الطبيعـة تقريًبـا  حيـث وضـض طـول المسـجد ٗ.ٙسـم عمـ  الموحـة تعـادل ٔعن أن كـل 

سـم  ٔٗ.ٔٓٔوالطـول مـن الجيـة الجنوبيـة  سم ٙٙ.ٕٓٔمن الجية الشمالية عم  الموحة 
سـم  كـل ىـذه ٜٕ.ٗٙسم  والعـرض فـي الجيـة الشـرقية ٕٔ.٘ٙوالعرض في الجية الغربية 

المقاسات تقريبية وضـحيا المقيـاس  كمـا توضـض أيًضـا بعـض الخمـل فـي رسـم الفنـان لمحـرم 
 (ٙالمكي. )شكل رقم 
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 الخاتمة:
مكـــة والمدينـــة وبيـــت  لطـــوط ) فضـــائيعـــد موضـــوع تصـــاوير المســـجد الحـــرام فـــي ضـــوء مخ

المقدس( لمقميوبي من الموضـوعات الميمـة  وذلـك ألنـو لـم يـتم دراسـتو دراسـة أكاديميـة مـن 
 قبل  وبعد انتياء البحث توصمت الدراسة إل  النتائج التالية وىي كاآلتي:

* بعـــد الدراســـة اتضـــحت أىميـــة ىـــذه الصـــور التوضـــيحية التـــي وردت بمخطـــوط القميـــوبي  
 أن ىذه التصاوير لم يتم دراستيا من قبل وذلك حسب عمم الباحثة. خاصة

* أن ىذه النسخ التصويرية بالمخطوط ليا أىمية كبيرة  وذلـك ألنيـا لـم تعـد موجـودة نتيجـة 
 تغير المباني الذي أدي إل  أىميتيا.

*قامـــت الباحثـــة بعمـــل مقيـــاس رســـم تقريبـــي لمصـــورة التوضـــيحية لممســـجد الحـــرام وأبوابـــو 
 مخطوط بال

ـــو بالصـــورة  ـــري ومقارنت ـــديار بك ـــل رســـم توضـــيحي لوصـــا حســـين ال ـــة بعم ـــت الباحث *قام
 التوضيحية بمخطوط القميوبي.

العديد من المراحل البنائية عم  المسجد الحرام بداية من مرحمة بناء سـيدنا آدم حتـ   ى*جر 
 مرحمة بناء الحجاج بن يوسا الثقفي.

ــ تجــت عــن الزيــادات التــي حــدثت فيمــا بعــد لممســجد أبــواب المســجد التــي ن ت الدراســةح*وض 
 الحرام ولم يرد ذكرىا بالمخطوط.

 التوصيات :
المزيد من االىتمام بقبمة المسممين الكعبة المشـرفة فـي الدراسـات لـربط المسـممين بيـذا  .ٔ

 المكان المقدس السيما الشباب .
 يفين إنشاء كرسي عممي لممسجد الحرام يتب  الرئاسة العامة لمحرمين الشر  .ٕ
االىتمــام بجمــ  وثــائق ومصــادر تــاريخ الكعبــة والمســجد الحــرام مــن مكتبــات العــالم كمــو  .ٖ

 لتحفظ في مكتبة الحرم الشريا .
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 المصادر والمراج :قائمة 
 القرآن الكريم
 أواًل المخطوطات:

ــديار  مخطــوط رســالة فــي مســاحة الكعبــة المعظمــة  بكــري  حســين بــن محمــد بــن الحســن ال
 تاريخ(.ٖٖٕٕ)محفوظة بدار الكتب المصرية  تحت رقم  والمسجد الحرام 

 المصادر: -ثانًيا
م(  أخبـار مكـة ومـا جـاء فييـا ٖٛٛىــ/ٕٕٗاألزرقي) أبو الوليد محمـد بـن عبـد اهلل ت  .ٔ

  م(ٖٕٓٓىــ/ ٕٗٗٔ  ) ٕمن اآلثـار  تحقيـق: عبـد الممـك بـن عبـد اهلل بـن دىـيش  ط
 .ٔ ٕج

فــي غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار(   ابـن بطوطــة  رحمــة ابــن بطوطة)تحفــة األنظـار .ٕ
 (.دار الكتاب العربي :  ) القاىرةٔط

ىــ(  ٜٜٖٔالبغدادي  إسـماعيل بـن محمـد آمـين بـن ميـر سـميم البابـاني البغـدادي ) ت  .ٖ
ىديـة العــارفين أسـماء المــؤلفين وآثـار المصــنفين  ) بيـروت: دار إحيــاء التـراث العربــي  

 .ٔم(  جٜٔ٘ٔ
ا بــن محمــد أمــين  إيضــاح المكنــون فــي الــذيل عمــ  كشــا البغــدادي  إســماعيل باشــ .ٗ

 .ٔالظنون  ) لبنان: دار إحياء التراث العربي(  ج
ه(  نظــم ٘ٛٛالبقــاعي  إبــراىيم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عمــي بــن أبــي بكــر )ت  .٘

 ) القـاىرة: دار تقديم: المظفر سعيد بن محمـد السـناريالدرر في تناسب اآليات والسور 
 .ٕٕمي دمشق(  جالكتاب اإلسال

مسـند (،هٕٔٗ)ت  أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبـل بـن ىـالل بـن أسـد  الشيباني .ٙ
د    إشــراا:عــادل مرشـد، وآخــرون -شــعيب األرنـؤوط   تحقيـق: اإلمـام أحمــد بـن حنبــل

م(  ٕٔٓٓه / ٕٔٗٔ  ) مؤسســة الرســالة  ٔ  طعبــد اهلل بــن عبــد المحســن التركــي
 .ٖٔج

  ىـــ(ٗٚٚت) بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري إســماعيل ابــن الدمشــقي  أبــو الفــداء .ٚ
 .ٜم(  جٜٙٛٔىـ/ ٚٓٗٔالبداية والنياية  )دار الفكر  
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ــة ببغــداد  ط .ٛ ــة فــي المكتبــة القادري ــد الســالم  اآلثــار الخطي   )بغــداد: ٔرءوا  عمــاد عب
 .ٔم(  جٜٗٚٔمطبعة اإلرشاد  

 .ٗج كحالة  عمر رضا  معجم المؤلفين: ) بيروت: مكتبة المثني(  .ٜ
  سـير أعـالم ىــ(ٛٗٚمحمد بن أحمد بن عثمان ت)  الذىبي  شمس الدين أبو عبد اهلل .ٓٔ

 .٘م(  جٕٙٓٓىـ/ ٕٚٗٔالنبالء  ) القاىرة: دار الحديث  
ىـــــ(  ٚٙٔٔابــــن الغــــزي  شــــمس الــــدين أبــــو المعــــالي محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن ت ) .ٔٔ

ــــق: ســــيد كســــوري حســــن ــــب الٔط  ديواناإلســــالم  تحقي ــــروت: دار الكت ــــة    ) بي عممي
 .ٔ  جم(ٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ

السخاوي  شمس الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن  الضـوء الالمـ  ألىـل القـرن التاسـ   )  .ٕٔ
 .ٖم(  جٕٜٜٔبيروت: دار الجيل  

ابــن العمــاد  شــياب الــدين أبــي الفــالح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد العكــري الحنبمــي  .ٖٔ
  ) ٔألرنـــاؤوط  طالدمشـــقي  شـــذرات الـــذىب فـــي أخبـــار مـــن ذىـــب  تحقيـــق: محمـــود ا

 .ٔم(  جٜٙٛٔبيروت: دار بن كثير  
باعموي  محمـد بـن أبـي بكـر بـن أحمـد الشـيمي  عقـد الجـواىر والـدرر فـي أواخـر القـرن  .ٗٔ

  )اليمن: مكتبة اإلرشـاد ومكتبـة تـريم ٔالحادي عشر  تحقيق: إبراىيم أحمد المقحفي ط
 م(.ٖٕٓٓالحديثة  

)  ه(  رحمة ابـن جبيـر ٗٔٙاألندلسي )ت ابن جبير  محمد بن أحمد بن جبير الكناني  .٘ٔ
 .مٕٜٛٔبيروت: دار بيروت لمنشر والطباعة  

الفــاكيي  محمــد بــن إســحاق بــن العبــاس الفــاكيي المكــي  أخبــار مكــة فــي قــديم الــدىر  .ٙٔ
وحديثـــة  تحقيـــق: عبـــد الممـــك بـــن عبـــد اهلل بـــن دىيش )بيـــروت: دار خضـــر لطباعـــة 

 .ٕم(  جٜٜٗٔوالنشر  
  ) بيـروت: دار طـوق ٔاعيل أبو عبد اهلل   صحيض البخـاري  طالبخاري  محمد بن إسم .ٚٔ

 .ٚ  جٖه(  جٕٕٗٔالنجاة لمنشر  
المكــي  محمــد بــن عمــ  بــن فضــل الطبــري  تــاريخ مكــة  تحقيــق: محســن محمــد حســن  .ٛٔ

 .ٔ  ) القاىرة: دار الكتاب الجامعي(  جٔسميم  ط
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ألثـر فـي أعيـان المحبي  محمد آمين بن فضل اهلل بن محب الدين بـن محمـد  خالصـة ا .ٜٔ
 .ٔ ٕىـ(  جٕٗٛٔالقرن الحادي عشر  )القاىرة: المطبعة الوىبيو  

  ) لبنــان: دار ٔالكــريم  ط وبيتــاهلل لمكــة القــويم المكــي  محمــد طــاىر الكــردي  التــاريخ .ٕٓ
 .ٔجم( ٕٓٓٓىـ/ ٕٓٗٔخضر لمطباعة والنشر والتوزي   

تحقيــق: عمــ  الــزواري مقــديش  محمــود  نزىــة األنظــار فــي عجائــب التــواريخ واألخبــار   .ٕٔ
 .ٕم(  جٜٛٛٔ  ) بيروت: دار الغرب اإلسالمي  ٔومحمد محفوظ ط

ه(  المســند الصــحيض ٕٔٙالنيســابوري  مســمم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري )ت .ٕٕ
 .ٖ  جٕالمختصر )بيروت: دار إحياء التراث العربي(  ج

فر فـي أخبـار ه(  فوائد االرتحـال ونتـائج السـٖٕٔٔالحموي  مصطفي بن فتض اهلل )ت  .ٖٕ
  ) لبنـــان: دار النـــوادر  ٔالقـــرن الحـــادي عشـــر  تحقيـــق: عبـــد اهلل محمـــد الكنـــدري  ط

 .ٔم(  م ٕٔٔٓ
 المراج : -ثالثًا
ــــراىيم -ٔ ــــت  إب ــــور(: رفع ــــة  ٔمرآة الحــــرمين  ط) دكت ــــة الديني ــــة الثقاف ــــاىرة: مكتب   ) الق

 .ٔم(  جٕٓٓٓ
  )القـاىرة: ٔ طاإلسـالمي الفـن في ورسومو المكرمة بمكة الحرام المسجد  ) دكتور( رجب  أحمد -ٕ

 م(.ٜٜٙٔىـ/ ٚٔٗٔالدار المصرية المبنانية  
مداح  أميرة بنت عمي ) دكتورة(  اىتمام العثمانيين بكسوة الكعبة المشرفة وتطورىا في  -ٖ

 م(.ٕٓٔٓ  ) القاىرة: مكتبة زىراء الشرق  ٔالعصر الحديث  ط
ــــــوي -ٗ ــــــد اهلل  التك ــــــي نالحســــــيني إياد حســــــين عب ــــــط الفن ــــــي لمخ ــــــق العرب  أســــــس وف

 م(.ٖٕٓٓدار صادر   :التصميم )بيروت
  ) لبنـان: مكتبـة ناشـرون  ٔعكاشة  ثروت ) دكتـور(  موسـوعة التصـوير اإلسـالمي  ط-٘

 م(.ٕٔٓٓ
ــور( الباشــا  حســن-ٙ ــون اإلســالمية  ط)دكت ــار والفن ــروت: ٔ  موســوعة العمــارة واآلث   ) بي

 .ٔم ( مٜٜٜٔىـ/ٕٓٗٔأوراق شرقية لمطباعة والنشر  
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سالمة  حسين عبد اهلل  تاريخ عمارة المسـجد الحـرام بمـا احتـوى مـن مقـام إبـراىيم وبئـر -ٚ
  ) المممكـــة العربيـــة الســعودية  تيامـــة لمنشـــر والتوزيـــ   ٗزمــزم والمنبـــر وغيـــر ذلــك  ط

 .م(ٜٗٛٔىـ/ ٘ٓٗٔ
 ومسـاحة المعظمـة الكعبـة   ذرعه(ٜٙٙبكري  حسين بن محمد بـن الحسـين الـديار )ت -ٛ

 م(.ٕٗٓٓىـ/ ٕٗٗٔالمممكة العربية السعودية   :  ) جدةٔالحرام  ط المسجد
ه(  تاريخ الخميس في أحـوال أنفـس ٜٙٙبكري  حسين بن محمد بن الحسين الديار) ت-ٜ

 .ٖٔٓ ص ٕالنفيس  )بيروت: دار صادر(  ج
بنانيــة  فرغمي أبــو الحمــد) دكتــور(  التصــوير اإلســالمي  ) مصــر: الــدار المصــرية الم-ٓٔ

 م(.ٜٜٔٔ
 .ٔ ٚم(  جٕٕٓٓدار العمم لمماليين   :  )بيروت٘ٔاألعالم  طخير الدين، الزركمي -ٔٔ
المبــارك  ) القــاىرة: المجمــس األعمــ   األقصــ    عمارةالمســجد)دكتــور(  عــزب  خالــد-ٕٔ

 م(.ٜٕٓٓلمثقافة  
ــد  أطمستاريخالعصــرالممموكي  ط-ٖٔ ــن أحم ــد اهلل ب ــن عب ــوث  ســامي ب ريــاض:  ) الٔالمغم

 م(.ٖٕٔٓىـ/ ٖٖٗٔمكتبة العبيكان  
ىورخرونيــة  ســنوك  صــفحات مــن تــاريخ مكــة المكرمــة  ) المممكــة العربيــة الســعودية: -ٗٔ

م(  ترجمــة عمــي عــودة الشــيخ  تعميــق محمــد ٜٜٜٔىـــ/ ٜٔٗٔدارة الممــك عبــد العزيــز  
 .ٔمعراج نواب مرزا  ج -محمود السرياني

ـــور(   فـــ-٘ٔ ـــي العصـــر اإلســـالمي  ) مصـــر  البينســـي  صـــالح أحمـــد) دكت ن التصـــوير ف
 .ٕم(  جٜٙٛٔ

ــبالدي  عــاتق بــن غيــث  معــالم-ٙٔ ــة مكــة ال ــة  ) القــاىرة التاريخي دار مكــة لمنشــر  :األثري
 م(.ٕٓٓٓىـ/ ٕٓٗٔوالتوزي   

ـــد-ٚٔ ـــور( رزق  عاصـــم محم ـــارة مصـــطمحات   معجـــم)دكت ـــا العم   ٔإلســـالمية  ط والفنون
 م(.ٕٓٓٓ  مدبول مكتبة  :)القاىرة

بن عبد اهلل  الحرم المكي الشريا واألعالم المحيطـة بـو  )مكـة  كالممبن دىيش  عبد ا-ٛٔ
 (.المكرمة: د.ت
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 والمسـجدالنبوي الحـرام المسـجد   عمـارة)دكتـور( ابن دىيش  عبد المطيـا بـن عبـد اهلل-ٜٔ
 م(.ٜٜٜٔىـ/ ٜٔٗٔحضارية"  ) الرياض   السعودي"دراسةتاريخية العيد في
ــو عمي جواد-ٕٓ ــل اإلســالم  طٛٓٗٔت)ر( )دكت ــاريخ العــرب قب   ) دار ٗم(  المفصــل فــي ت

 .ٕ ٚجم(  ٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔالساقي  
  موسـوعة الخـط العربـي )خـط الثمـث(  ) بيـروت: دار )دكتـور( الجبوري  كامل سـميمان-ٕٔ

 م(.ٕٓٓٓىـ/ ٕٓٗٔومكتبة اليالل لمنشر والتوزي   
المدينة من كل فج  ) مصـر  المطبعـة صادق  محمد حمزة  دليل الحج لموارد إل  مكة و -ٕٕ

 .م(ٜٙٛٔىـ/ ٖٖٔٔالكبري األميرية  
رمــزي  محمــد  القــاموس الجغرافــي لمــبالد العربيــة  ) القــاىرة: الييئــة المصــرية العامــة -ٖٕ

 .ٔم(  جٜٜٗٔلمكتاب  
العثمـاني )  العصـر فـي اإلسـالمية الزخرفيـة   الفنون)دكتور( مرزوق محمد عبد العزيز-ٕٗ

 م(.ٜٚٛٔالييئة المصرية العامة لمكتاب   :القاىرة
 عصـرمحمدعمي وثـائق فـي المعماريـة   المصـطمحات) دكتور( عبد الحفيظ  محمد عمي-ٕ٘

 م(.ٕ٘ٓٓ  ) القاىرة: دار نشر الجريسي  ٔم(  طٜٚٛٔ-٘ٓٛٔوخمفاؤه)
  ) بيـــروت: دار ٔالعثمانيـــة  ط العميـــة الدولـــة ىـــــ(  تـــاريخٖٖٛٔفريـــد  محمـــد ت )-ٕٙ

 .ٔم(  تحقيق: إحسان حقي  جٜٔٛٔه/ٔٓٗٔ النفائس 
 فـي المعماريـة   المصـطمحات)دكتـور(  و ليمي عم  إبراىيم )دكتور(آمين  محمد محمد-ٕٚ

 م(.ٜٜٓٔالممموكية ) القاىرة: دار النشر بالجامعة األمريكية   الوثائق
لمطباعـة دار غريب  :العثمانية  ) القاىرة والوظائا   األلقاب) دكتور( بركات  مصطفي-ٕٛ

 م(.ٕٓٓٓوالنشر والتوزي   
 ) بيـروت: ٔاألمير  موسي بن عمي بن محمد ) دكتور(  جـابر بـن عبـد اهلل وفقيـو  ط-ٜٕ

 .ٔم(  مٕٓٓٓه/ ٕٔٗٔدار بن حزم  
ــاس  المســاجداألثرية-ٖٓ ــي  محمــد إلي ــد الغن ــة  ط عب ــورة: ٕبالمدينةالنبوي ــة المن   ) المدين

 م(.ٜٜٜٔىـ/ٜٔٗٔمطاب  الرشيد  
  تـاريخ مكـة المكرمـة المصـور  معاويـة محمـد إليـاسبد الغني  أحمد محمد إلياس و ع -ٖٔ
 (.ىـٕٖٗٔ  ) المدينة المنورة: مطاب  الرشيد  ٔط
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ىــ(  سـفر نامـة  تحقيـق ٔٛٗدياني ) ت االمروزي  أبو معين ناصر خسرو الحكيم الق -ٕٖ
 .ٔم(  جٖٜٛٔ  )بيروت: دار الكتاب الجديد  ٖط  يحيي الخشاب

 
 الرسائل العممية: -ارابعً 
  مخصصــات الحــرمين الشــريفين فــي مصــر إبــان ) دكتــور( بيــومي  محمــد عمــي فيــيم-ٔ

ــرة مــن  ــي الفت ــاني ف ــة ٘ٓٛٔ-ٚٔ٘ٔىـــ/ ٕٕٓٔ-ٖٕٜالعصــر العثم ــاىرة: جامع م  )الق
 م(  مخطوط رسالة ماجستير.ٜٜٜٔىـ/ٜٔٗٔاألزىر  

نامة المحفوظـة فـي مكتبـة  عبد العزيز  ألفت صالض عمي  دراسة لتصاوير مخطوطزيارات-ٕ
م(  مخطـــوط ٕٚٔٓىــــ/ٖٛٗٔبرنســـيون األمريكية )جامعـــة كفـــر الشـــيخ: كميـــة اآلداب  

 رسالة ماجستير.
عبد العظيم محمـد عبـد الـودود ) دكتـور(  دراسـة مقارنـة لمكتابـات والزخـارا عمـ  النقـود -ٖ

والتحـــــــا المعدنيـــــــة فـــــــي العصـــــــر المممـــــــوكي  ) جامعـــــــة القـــــــاىرة: كميـــــــة اآلثـــــــار  
   مخطوط رسالة ماجستير.ٔم(  مٕٗٓٓىـ/ٕ٘ٗٔ

نصـــرة  محمـــد عمـــ  محمود جماليـــات الكتابـــات العربيـــة فـــي العمـــارة اإلســـالمية كمـــدخل -ٗ
م(  مخطــوط رســالة ٕٔٓٓالقاىرة:كميــة التربيــة الفنيــة  جامعــة لتجميــل واجيــات المباني )

 .دكتوراه
 المواق  اإللكترونية: -خامًسا

 .www.gph.gov.saالمسجد الحرام والمسجد النبويموق  الرئاسة العامة لشئون 
  

http://www.gph.gov.sa/
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 المالحق
 الموحات:الجداول واألشكال و  كتالوج

 أواًل الجداول:
 ( يوضض عدد األبواب وتسميتيا وفًقا لما ذكره الدكتور حسين سالمةٔ)جدول رقم 

 ثانًيا األشكال :
 لبناء سيدنا إبراىيم لمكعبة. عمل الباحثة( رسم توضيحي ٔ)شكل رقم -ٔ
 ( رسم توضيحي لبناء قريش لمكعبة المعظمة . عمل الباحثةٕ)شكل رقم -ٕ
 ( رسم توضيحي لبناء عبد اهلل بن الزبير لمكعبة. عمل الباحثةٖ)شكل رقم -ٖ
 ( رسم توضيحي لبناء الحجاج بن يوسا الثقفي. عمل الباحثةٗ)شكل رقم -ٗ
سم توضيحي لوصا الكعبة المعظمـة والمسـجد الحـرام مـن وصـا الـديار ( ر ٘)شكل رقم -٘

 بكري. عمل الباحثة
( مقياس رسم تقريبي لمصورة التوضيحية بالمخطوط لممسـجد الحـرام . عمـل ٙ)شكل رقم -ٙ

 الباحثة
 ثالثًا: الموحات:

 صورة توضض بداية المخطوط النسخة )أ(( ٔ) لوحة رقم  .ٔ
 صورة توضض نياية المخطوط النسخة )أ(( ٕ) لوحة رقم  .ٕ
 ( صورة توضض الصورة التصويرية بالمخطوط النسخة )أ(ٖ)لوحة رقم  .ٖ
 صورة توضض بداية المخطوط النسخة )ب(( ٗ) لوحة رقم   .ٗ
 ( صورة توضض نياية المخطوط النسخة )ب(٘)لوحة رقم  .٘
 صورة توضض الصورة التوضيحية بالمخطوط النسخة )ب(( ٙ) لوحة رقم  .ٙ
 صورة توضض بداية المخطوط النسخة )ج(( ٚلوحة رقم )  .ٚ
 ( صورة توضض نياية المخطوط النسخة )ج(ٛ) لوحة رقم  .ٛ
وأبــواب  توضــض االتجاىــات والحــدود لمكعبــة ( صــورة توضــيحية بــالمخطوطٜ)لوحــة رقــم  .ٜ

 المسجد الحرام.
 ( صورة توضض بداية المخطوط النسخة )د(ٓٔ)لوحة رقم  .ٓٔ
 نياية المخطوط النسخة )د(( صورة توضض ٔٔ)لوحة رقم  .ٔٔ
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 صورة توضض الصورة التوضيحية بالمخطوط النسخة )د(( ٕٔ) لوحة رقم  .ٕٔ
 ( صورة توضض بداية المخطوط النسخة )ه(ٖٔ)لوحة رقم  .ٖٔ
 ( صورة توضحنياية المخطوط النسخة )ه( ٗٔ)لوحة رقم  .ٗٔ
 ( صورة توضض بداية المخطوط النسخة )و(٘ٔ)لوحة رقم  .٘ٔ
 ض الصورة التوضيحية األول  بالمخطوط النسخة )و(صورة توض(ٙٔ) لوحة رقم  .ٙٔ
 صورة توضض الصورة التوضيحية الثانية بالمخطوط النسخة )و(( ٚٔ) لوحة رقم  .ٚٔ
جــدول يوضــض الفــروق بــين بنــاء قــريش لمبيــت العتيــق وبنــاء الخميــل ( ٛٔ) لوحــة رقــم  .ٛٔ

 إبراىيم. نقاًل عن عبد المطيا بن عبد اهلل دىيش.
ضض عمارة عبد اهلل بن الزبيـر لمكعبـة المشـرفة. نقـاًل عـن عبـد رسم يو ( ٜٔ) لوحة رقم  .ٜٔ

 المطيا بن عبد اهلل دىيش.
رســم يوضــض عمــارة الحجــاج بــن يوســا الثقفــي لمكعبــة المشــرفة. نقــاًل ( ٕٓ)لوحــة رقــم  .ٕٓ

 عن عبد المطيا دىيش.
 مسقط أفقي لممسجد الحرام وأبوابو كاممًة. نقال عن أحمد رجب.( ٕٔ) لوحة رقم  .ٕٔ
لرســم الحـرم الشـريا وأبوابــو. نقـاًل عــن محمـد حمــزة صــورة توضـيحية ( ٕٕم )لوحـة رقـ .ٕٕ

 صادق
 ( صورة توضض رسم الحرم الشريا وأبوابو. نقاًل عن إبراىيم رفعت.ٖٕ) لوحة رقم  .ٖٕ
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 أواًل: الجداول
 التسميات األخرى اسمالباب م
 سمي بباب بني شيبو  ويوجد أمام مقام إبراىيم باب السالم ٔ
 يعرا بباب القوارير ويحتوي عم  مئذنة السمطان قايتباي بايباب قايت ٕ
باب النبي صمي  ٖ

 اهلل عميو وسمم
عرا بذلك ألن النبي صمي اهلل عميو وسمم كان يخرج منو ويدخل فيو من منزلو 
بزقاق العطارين  وىو منزل السيدة خديجة أم المؤمنين رضي اهلل عنيا  كما يعرا 

تخرج منو  وباب النساء  وباب القفص ألن الصاغة  بباب الجنائز ألن الجنائز
 كانوا يضعون الحمي داخل أقفاص بالقرب من الباب

 عرا بذلك نسبة إل  باب بن عبد المطمب ألنو يقابل داره التي بالمسجد باب العباس ٗ
 عرا بباب بني ىاشم وباب البطحاء باب عم  ٘
 باب القرة وباب مخفرعرا بباب بني عائذ وباب النعوش و  باب بازان ٙ
 عرا بباب بني سفيان باب البغمة ٚ
 عرا بباب بني مخزوم وباب أجياد الصغير  وسمي بذلك ألنو يقابل جبل الصفا باب الصفا ٛ
باب أجياد  ٜ

 الصغير
 نعرا بذلك ألنو يخرج منو إليو عم  خط مستقيم  كما يعرا بباب الخمفيي

 جياد أيًضاباب المجاىدية وباب أ باب الرحمة ٓٔ
عرا بذلك ألنو يق  أمام التكية المصرية  ويقال لو باب الشريا عجالن وباب  باب التكية ٔٔ

 بني تيم
نسبة إل  ابنة أبي طالب  ويقال لو باب الحميدية وىي دار الحكومة  كما يقال لو  باب أم ىانئ ٕٔ

 باب أجياد الكبير
 وباب بني حكيم بن حزام يعرا بباب حزورة وباب الحزامية باب الوداع ٖٔ
 عرا بذلك نسبة إل  رجل خياط يدعي إبراىيم باب إبراىيم ٗٔ
 يق  بمدرسة الشريا عبد المطمب باب صغير ٘ٔ
 عرا بذلك ألنو يدخل إل  المسجد من مدرسة الدوادية باب الدوادية ٙٔ
يدخل المسجد عرا بذلك ألنو المعتمر من التنعيم يرج  من طريق الشبيكة ف باب العمرة ٚٔ

 الحرام من ىذا الباب لقربو  كما يعرا بباب بني سيم
 يقال لو باب السدة وباب عمرو بن العاص باب العتيق ٛٔ
 يقال لو باب العتيق وباب الباسطية باب الزمامية ٜٔ
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عرا بذلك التصالو بمدرسة عبد الباسط  كما يقال لو باب العجمة وسمي بذلك  باب الباسطية ٕٓ
 ار بجانبو بناىا بن الزبير عم  عجللوجود د

عرا بذلك نسبة إل  عبد الكريم القطب  وىو جانب من رحبة باب الزيادة كما  باب القطبي ٕٔ
 يقال لو باب الزيادة

 عرا بباب سويقة ألنو يخرج منو إليو باب الزيادة ٕٕ
 عرا بذلك ألنو يؤدي إلييا باب المحكمة ٖٕ
 الذي يدخل منو إل  المسجد الحرامىو الباب  باب الكتبخانو ٕٗ
 عرا بذلك ألن بو درب صغير يؤدي إل  سويقة باب دريبة ٕ٘
باب مدرسة  ٕٙ

 الشريا غالب
 يفتض ىذا الباب عم  منفذين صغيرين يوصل إل  شارع السوق الصغير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مي طارق عمي فييم بيومي

- 404 - 

 

 سالمة ( يوضض عدد األبواب وتسميتيا وفًقا لما ذكره الدكتور حسينٔ)جدول رقم 
 ثانًيا: األشكال

  

ضيحي لبناء سيدنا إبراهيم رسم تو  (1)شكل رقم 
 للكعبة

 عمل الباحثة

 

رسم توضيحي لبناء قريش للكعبة  (2شكل رقم )
 عمل الباحثةادلعظمة 

بناء عبد اهلل رسم توضيحي ل (3)شكل رقم 
 بن الزبري للكعبة

 عماللباحثة

رسم توضيحي لبناء احلجاج بن يوسف  (4)شكل رقم 
 الثقفي

 عمل الباحثة
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( مقياس رسم تقريبي لمصورة التوضيحية بالمخطوط لممسجد ٙ)شكل رقم 

 الحرام
 عمل الباحثة
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 ثالثًا: الموحات

 
 
 

( صورة توضح بداية 1) لوحة رقم 
 النسخة )أ(ادلخطوط 

 

( صورة توضح هناية ادلخطوط 2) لوحة رقم 
 النسخة )أ(
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ادلخطوط  بداية ( صورة توضح4)لوحة رقم  

 النسخة )ب(

 ( صورة توضيحية بادلخطوط 3) لوحة رقم 

 النسخة )أ(
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 الصورة التوضيحية بادلخطوطصورة توضح ( 6قم )لوحة ر 

 النسخة )ب(

 

 النسخة )ب(ادلخطوط  هناية( صورة توضح 5)لوحة رقم 
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 (جالنسخة )( صورة توضح بداية ادلخطوط 7) لوحة رقم 
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 ( صورة توضح هناية ادلخطوط 8) لوحة رقم 

 (جالنسخة )

 

 ( صورة توضيحية بادلخطوط توضح االجتاهات واحلدود للكعبة9ة رقم ) لوح

 بالنسخة )ج(
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 ( صورة توضض بداية المخطوط ٓٔ) لوحة رقم 

 النسخة )د(

 
 
 

 ادلخطوط  هناية( صورة توضح 11) لوحة رقم 

 (دالنسخة )
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 الصورة التوضيحية بالمخطوطصورة توضض ( ٕٔقم )لوحة ر 

 النسخة )د(

 
 
 

( صورة توضح هناية ادلخطوط 14) لوحة رقم 
 (هالنسخة )
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 ( صورة توضح بداية ادلخطوط 15) لوحة رقم  

 (والنسخة )
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( صورة توضح الصورة 61)لوحة رقم 

 األولي بالمخطوطالتوضيحية 

 النسخة )و(

الصورة  ( صورة توضح61)لوحة رقم 

 التوضيحية 

 النسخة )و(بالمخطوط لثانيةا
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.

 
 

 

 ( جدول يوضح الفروق بني بناء قريش للبيت العتيق وبناء اخلليل إبراهيم18) لوحة رقم 

 نقالا عن عبد اللطيف بن عبد اهلل دهيش.

 

يوضح عمارة احلجاج بن ( رسم 22) لوحة رقم 
 يوسف الثقفي للكعبة ادلشرفة

 يش. عن عبد اللطيف بن عبد اهلل دهنقالا 

 

( رسم يوضح عمارة عبد اهلل بن الزبري للكعبة 19) لوحة رقم 
 ادلشرفة

 يش.هالا عن عبد اللطيف بن عبد اهلل دنق
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 ( صورة توضح رسم احلرم الشريف وأبوابه. 22) لوحة رقم 

 د حمزة صادقنقالا عن محم

 

 ( مسقط أفقي للمسجد احلرام وأبوابه كاملة  21) لوحة رقم 

 نقال عن أحمد رجب.
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( صورة توضح رسم احلرم الشريف 23) لوحة رقم 
 نقالا عن إبراهيم رفعتوأبوابه. 
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In the Name of Allah, the Merciful, 

 Praise be to Allah, Lord of the Worlds, taught the human what he did not know. 

And peace be upon prophet Mohamed, his family, friends and fellows. 
And then 

The Islamic depiction art acted as an important element to clarify some of the 

aspects related to the religious, scientific, literary and technical sides as well as 

several life aspects. 
The Islamic Depiction has passed several stages and every stage has influenced by 

many things and the circumstances of its environment. We can restrict these stages 

into four main schools that are difficult to state their beginning and end due to their 

overlap. 

These stages are "The Arabic, Farsi, Maghul and Turkish depiction schools". They 

had a vital role in the development of the Islamic depiction all through Islamic ages 

and in all Islamic countries. For this reason, I have chosen a research title "The 

depictions of the great mosque of Mecca according to The Manuscript of "Virtues of 

Mecca, Medina and Jerusalem" for Al-Kalioubi.  Archaeological and technical 

study" 
This research discusses the depiction of the great mosque of Meccaaccording to The 

Manuscript ofAl-Kalioubi (died: 1069AH/313:AD) which is preserved in the 

Egyptian Dar El Kotop, Under No. 1408, and there are more than one copy of it. The 

Manuscript,studied, had been copied in (1090 AH). It has 155 sheets and every sheet 

has 21 lines written by  black ink in the headlineand the book texts but the subtitle is 

by with red ink and the breaks of the book are coloured. 

This Manuscript contains diagrams for the three honoured mosques " The great 

mosque of Mecca, Prophet's Mosque, Al-Aqsa Mosque". The researcher explains the 

depictions existed in the Manuscript from an Archaeological and technical study. 

The researcher also gives a description and analysis for the depictions of the great 

mosque of Mecca in the Manuscript with showing some of the ornamental elements 

for the depictions. All this description happens through the age of the 11
th
 century 

AH/ 17
th
 century AD. 

And we ask God success and repayment. 
 


