
 
 

 الروضة الشريفة
 دراسة تاريخية توثيقية

 (ل القسم األو )

 
إبرررررا يم  أ.                أحمد محمد شعبان أ.         

 الجهنيمحمد 
مسرررابد باحرررث بمركرررز بحررروث ودراسرررات      باحث في مركز بحوث ودراسات المدينة

 المدينة

 

 
الرسرول لما أشرقت شمس اإلسالم بلى يثرب ، وشرفت بهجرر  

 خلعررت اسررمها القررديم  يثرررب  ،  ،جليلررةفضررا ل  لهرراليهرراظ رهرررت إ
واكتسررت باسررمها القر"نرري  المدينررة ، وتحلررت بعررف معالمهررا ب ررفات 
إيمانية جعلتها حبيبة إلى قلوب المؤمنين: كجبل أحد ، ووادي العقير،، 

 وبقيع الغرقد.
قطعة من أرف المربد الذي سارت أبرم تلك المعالم فضالً  ومن

المررومور  بررومر   ، وبركررت فرري ناحيررة منررن ،  رسررول    إليررن ناقررة

  رار مق ردبشررا ن، وخطرن مسرجداً نبويراً جامعراً،  فومر رسول   
إلررى يرروم الرردين، و ررارت تلررك القطعررة جررز اً متميررزاً مررن  المسررلمين

ً  نرري بلررى حررد ا الشرررقي بيررت ضررم الرسررول المسررجد، ب   ، حيرراً وميتررا

و رو - منبرر النبروي الشرريو، وأخبرنرا ضع بلى حد ا الغربري الوو  
 أنها روضة من رياف الجنة.-ال ادق الذي ال ينط، بن الهوى
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الروضة في اللغة  ي: األرف ذات الخضر ، أو 
  .(1)البستان الحسن
المكرران : (2)بهررا فرري اال ررطالع الشررربي ويررراد

 ومنبره الشريو. الواقع بين بيت النبي 
ر الذي رواه ببد   برن و ذا موخوذ من الحديث المشهو

ما  يا ب ي  ام بمييا   ))قرال:  أن رسرول    زيد المازني 
 .(3)متف، بلين«  بضة مب    ض الجية

معقررول المعنررى مفهرروم »وقررد اتفرر، العلمررا  بلررى أن لفررر الروضررة: 
: فذ ب بعضهم إلى أن  ذا مرن الداللة الدقيقة، لكنهم اختلفوا في «الحكمة

روضرة  مبالغة، أي: إن ذلك المكران (4)فت منن األدا باب التشبين الذي حذ
من رياف الجنة في نزول الرحمة وح ول السعاد  بما يح ل فيها مرن 

كر  .، السيما في بهده (5)مالزمة ِحلَ، الذ ِ
وغير م إلى أنن مجاز  (7)وابن ببد البر (6)وذ ب الخطابي وابن حزم

كمرا قرال  –في  رذه البقعرة  بابتبار المآل، أي أن من لزم طابة   تعالى
 "لت بن الحال إلى روضة من رياف الجنةـ  – (8)الخطابي

َجْعل ها من الجنة إنما  و بلى سبيل المجاز، إذ لرو  (9) وقال ابن حزم:
 ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ كانت حقيقة لكانت كمرا و رو   الجنرة: 

ي إلى الجنة، كما يقال في قال: وإنما المراد أن ال ال  فيها تؤد .(١١٨طن: )
 اليوم الطيب:  ذا يوٌم من أيام الجنة.

                         
 اللسان ماد  )روف( وذكر لها معان أخرى ليس  ذا البحث محلها. (1)

  ذا بلى قول جمهور العلما ، وسيوتي اختالفهم في حدود ا قريباً. (2)

 .1390، رقم: 2/1010، ومسلم 1137، رقم: 1/399( البخاري 3)

 .4/100فتح الباري  (4)

«.  ا، ق لبا: بم     ض الجياة  قا  : َلق ال الاذرَ   َ إذا م   م ي   ض الجية ف   عب»فين إشار  إلى حديث:  (5)

 ذا حديث حسن . قال الترمذي: ، من حديث أنس بن مالك 3/150، ومسند أحمد 5/532سنن الترمذي 
 .غريب من  ذا الوجن

 .284 – 283المحل ى  (6)

 .2/287التمهيد  (7)

 .1/649أبالم الحديث  (8)

 .2/165نن السمهودي في وفا  الوفا ، ونقلن ب7/283المحل ى البن حزم  (9)

التسررررررررررررررررررمية 
وأقرررررررررررررررررررروال 
العلمررررا  فيهررررا
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ال يلزم مرن ثبروت بردم   :(1)ابتراف ابن حزم بقولن السمهودي ورد
الجوع والع ري لمن حلَّ في الجنة ثبوتن لمن حلَّ في شي  أخرج منها، إذ 
  . يلزمن أن ينفي بذلك بن حجر المقام كونن من الجنة حقيقة، وال قا ل بن

يجلرس فري ذلرك الموضرع ويجلرس  لما كان »( 2) وقال ابن ببد البر:
النرراس إليررن للررتعلمظ شرربهن بالروضررة لكررريم مررا يجتنررى فيررن، وأضررافها إلررى 

أي إنرن  (3)((اجلنة حتت  الت ا ايوت   ))الجنةظ ألنها تؤول إلى الجنة كقولن: 

 ا. ـ« بمل يدخل الجنة
 (6)والسرمهودي (5)وابن حجر (4)منهم اإلمام مالك  ورجح جمهور العلما 

ورجحن ابن  (8)ونقلن الخطيب ابن جملة بن الدراوردي (7)وال الحي الشامي
: أن المعنى محمول بلى الحقيقة، أي: إن تلك البقعة المشار (9)الحاج في مدخلن

إليها في الحديث الشريو مقتطعة من الجنة كما  و الحال في الحجر األسرود 
ف وإنمرا سروو تنقرل يروم أنهرا ال تفنرى كبراقي األر والنيل والفرات، أو بلى

 القيامة  
 

                         
 . بت رو واخت ار.2/165السمهودي  (1)

 .2/287 رالتمهيد البن ببد الب (2)

 .3/1362، و حيح مسلم 3/1037 حيح البخاري  (3)

 .2/162ذكره السمهودي في وفا  الوفا  (4)

 .11/475فتح الباري  (5)

 .2/163وفا  الوفا  (6)

 .12/349سبل الهدى والرشاد  (7)

 .2/162ذكره السمهودي في وفا  الوفا  (8)

 .1/391المدخل البن الحاج  (9)

This file was downloaded from QuranicThought.com



لة مركز بحوث ودراسات المدينة مج                                              
 110 المنور 

 
 

. الجنة وتكون روضة مرن رياضرها كالجرذع الرذي حرن إلرى النبري إلى 
وقالوا: إن القدر  اإللهية ال يعجز ا مثل  ذا األمر، والروايات كلها جا ت من 

المجاز  غير أدا  التشبين، لذلك فإن حمل اللفر بلى الرا ر أولى من حملن بلى
دون قرينةظ خا رة وأن حملرن بلرى المجراز ال يبقري لهرذه البقعرة مزيرة بلرى 

 .(1)غير ا، والنص جا  ليثبت تلك المزية
، (3)إلررى ترررجيح قررول الخطررابي ومررن معررن (2)وذ ررب الجمررال الريمرري
 وقال: إن النرا ر تؤيده. 

                         
 .11/475، وانرر فتح الباري 12/349( سبل الهدى والرشاد 1)

 رـ، ولرن بردد مرن المؤلفرات  791 و: محمد بن ببد   بن أبي بكر الريمي اليمني الشافعي. تروفي سرنة  (2)
، ومعجررم المررؤلفين 1/490فقيررن فرري شرررع التنبيررن. كشررو الرنررون منهررا: بغيررة الناسررك فرري المناسررك، والت

10/203. 

، وأنن إذا ثبرت ( قال اإلمام السمهودي: إنما َحَملَن بلى  ذا ذ اب ن إلى أن اسم الروضة يعمُّ جميع مسجده 3)
 .2/165لما ِزيَد فين حكم المضابفة تعدَّى ذلك إلين، فاختار كون التسمية بذلك مجازية. وفا  الوفا 
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برون المزيرة ررا ر : و رو أن  وأجاب بلى ابتراف الجمهرور بليرن 
النرا ر المتقدمة يؤدي إلى رياف الجنة، والعمل في  ذا المحل  العمل في

. ثررم ابترررف بلررى قررول (1) يررؤدي إلررى روضررة أبلررى مررن تلررك الريرراف
الجمهور بونن يحتاج إلى توقيو، كما جا  فري الرركن والمقرام، والقرول برن 

  (2)يؤدي إلى إنكار المحسوسات أو الضروريات.
إن ذلرك »قولرن:  (3)ضراتن فقرال:بالرد بلى ابتراالسمهودي تكفل  وقد

فنقرول: أي  توقيرو أبررم مرن إخبرار «. طريقن التوقيو، كما جا  فري الرركن
ال ررادق الم رردوق بررذلكا و ررو المخبِررر بررومر الررركن والمقررام، واأل ررل فرري 
اإلطالق الحقيقة، فكيو سلَّمن في الركن والمقام ولم يسل ِمن  ناا والرذي فهمرن 

لموضرررع روضرررة، سررروا  كررران برررن ذاكررررون العلمرررا  مرررن الحرررديث أن  رررذا ا
كر مثالً، فإن ذلك يرزول بنهرا بقيرامهم،  وم لُّون أم لم يكن، بخالو ِحلَ، الذ ِ
كر. والمراد فري  تع  ناك بالذ ِ فالروضة ما  م فين بخالو  ذه، ولهذا فسَّر الرَّ

 تؤدي إليها. أن لزوم خدمتهن (4)«الجية  لت أقدام األمه ت»حديث: 
ول بذلك يؤدي إلى إنكار المحسوسرات : بجيرب، وقرد :  إن القبقبله

سرن  أحَسرن  مررن  قردمنا السربب المرانع مررن شرهود ذلرك بلرى حقيقتررن، وأيُّ ح 
القول بون ذلك روضة من الجنة أكرم   بن نبيَّنا ويؤيرده أحاديرث المنبرر 
، إذ لرم يقرل أحرد إن المرراد أن المتعبرد  رد  وَبْيرر  المتقدمة وما سيوتي فري أ ح 

أحد  ي فضي بن ذلك إلى الجنة، والمتعبد بند بير  ي فضري برن ذلرك إلرى  بند
 النار.

إن العمرل فري ذلرك المحرل يرؤدي إلرى »: بأم  قبلاه فام ي ا ب الم  اة
فلريس فري الحرديث و رفن بونرن أبلرى الريراف، برل أطلر، « روضة أبلى

ذلك، فإذا ثبت ذلك لغيره فال خ و ية، بل قد يقول الذا ب إلى تفضريل 
إن العمل فيها يؤدي إلى روضة أبلى وأفضل، ولرهور مزيرة تلرك مكة: 

 . ا. ـ البقعة بلى غير ا

                         
 .2/165وفا  الوفا  (1)

 ، بت رو واخت ار.165 /2وفا  الوفا   (2)

 .2/166المرجع الساب،  (3)

 .1/102مسند الشهاب  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



لة مركز بحوث ودراسات المدينة مج                                              
 112 المنور 

 (2)فقرال: (1)وقد أحسن ابن أبي جمر  في الجمع بين القولين األخيرين
الجمع بين الوجهين، ألن لكل منها دليالً يعضده، أما -و  أبلم –األرهر 

ا  فري فضرل مسرجد ا مرن الدليل بلى أن العمل فيها يوجب الجنرة فلمرا جر
المضابفة، ولهذه البقعرة زيراد  بلرى براقي بقعرن. وأمرا الردليل بلرى كونهرا 

بون المنبر بلى الحوف، ولم يختلو أحد من  بعينها في الجنة فإلخباره 
أنن بلى را ره، وأنن ح، محسوس موجود بلى حوضن، قال:  (3)العلما 

 رد  بركتهرا واإلخبرار برذلك تقرر من قوابد الشرع أن البقع المباركة ما فا
إال تعمير را بالطابررات. قرال: ويحتمررل وجهراً ثالثرراًظ و رو أن البقعررة نفسررها 
روضررة مررن ريرراف الجنرررة كمررا أن الحجررر األسرررود مررن الجنررة، فيكرررون 
الموضع المذكور روضة من رياف الجنة اآلن، ويعود روضة في الجنة 

قرال: و رو األرهرر كما كان، ويكون للعامل بالعمل فين روضة في الجنة. 
لعلو مكانترن بليرن السرالم، وليكرون بينرن وبرين األبرو  اإلبرا يميرة فري  رذا 
شبن، و و أنن لما خص الخليل بالحجر في الجنة، خ صَّ الحبيب بالروضة 

 . ا. ـ منها
و و مرن النفاسرة  في تعقيبن بلى قول ابن أبي جمر :  (4)قال السمهودي

ل ررفن بنرن، وال يقردع  ىإذ ال مقتضر بمكان، وفين حمل اللفرر بلرى ررا ره
في ذلك كونها تشا د بلى نسبة أراضري الردنيا، فإنرن مرا دام اإلنسران فري  رذا 

 . العالم ال ينكشو لن حقا ، ذلك العالم لوجود الحجب الكثيفة و  أبلم
 

: األ ررل فرري تحديررد الروضررة حررديث النبررري 

و أ رح و ر (5).((بني ب يت ومنربي روضة من رايض اجلنةما))

وغير مرا  (6)حديث فري البراب، رواه البخراري ومسرلم

برنهم، لرذلك اتفر، العلمرا  بلرى أن مرا برين بيترن  بن بدد مرن ال رحابة 

                         
 أي: القول بون العباد  فيها تؤدي إلى الجنة، والقول بونها روضة حقيقية تنقل إلى الجنة. (1)

 .2/163ذكره السمهودي في وفا  الوفا  (2)

 ن العلما  في  ذه المسولة. فانرره في فقر  المنبر من  ذا البحث.(  ناك خالو بي3)

 .350-12/349، ونقلن في سبل الهدى بن ن 2/163وفا  الوفا  (4)

 انرر تخريج الحديث في باب: األحاديث الوارد  في الروضة في القسم الثاني من  ذا البحث. (5)

 تقد م تخريجن. (6)

 حردود الروضرة
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في تحديد المكران بلرى اختلفوا  لكنهمداخل في حدود الروضة،  ومنبره 
في شمول الروضة لمرا ورا  ذلرك بنرا  بلرى بعرف األحاديرث و األرف،
 .الوارد 

 رري المكرران الواقررع داخررل الخررط الررذي  أن الروضررةإلررى  ذ ررب بعضررهم-1
يسامت المنبر والحجر  فقط، أي: بلى شكل مثلث ينطبر، ضرلعاه بلرى 
قدر امتداد المنبر الشريو، فتتسع من جهرة الحجرر ، وتضري، مرن جهرة 

لقبلررة وترروخر المنبررر، وتكررون منحرفررة األضررالع لتقرردم المنبررر فرري جهررة ا
 .(1)الحجر  في جهة الشام

متا بتني ب تيت )): بررا ر لفرر البينيرة الحقيقيرة مرن قولرن   رؤال ك وتمس
وفسروا البيت بحجر  با شة رضي   بنهراظ مسرتدلين بحرديث:  ((ومنربي

أي: مرا بررين بيتري الررذي أقبرر فيررن، إذ التخ رريص  (2)((متا بتني يتربي ومنتتربي))

 بعرررف القبررر الشررريو بعيررد، كمررا اسررتدلوا بحررديث أبرري سررعيد الخرردري 

 .(3)((وما بني املنرب وب   عائشة روضة من رايض اجلنة)): وفين

ويضررعو  ررذا القررول أن مقرردم الم ررلى النبرروي  : (4)قررال السررمهودي
الشريو يلزم خروجن من الروضرةظ لخروجرن برن مروازا  طررو المنبرر 
والحجر ، مع أن الرا ر أن معررم السربب فري كرون ذلرك روضرة تشررفن 

 ا. ـ  بجبهتن الشريفة
أن الروضرة  ري المكران الواقرع داخرل الخرط  ور العلما  إلىذ ب جمه-2

الرذي يسررامت كررالط مررن طرفرري المنبررر وحجررر  با شررة رضرري   بنهررا، 
فتشمل ما سامت المنبر من مقدم المسجد في جهة القبلرة وإن لرم يسرامت 
الحجر ، ومرا سرامت الحجرر  مرن جهرة الشرمال وإن لرم يسرامت المنبرر، 

من الشررق مرن ابتردا  الحجرر  إلرى أسرطوانة ضلعها  (5)فتكون مستطيلة

                         
 .2/168السمهودي  (1)

 ريج الحديث في باب: األحاديث الوارد  في الروضة في القسم الثاني من  ذا البحث.انرر تخ (2)
  .و و حديث حسن إن شا    األوسطرواه الطبراني في :  4/9مجمع الزوا د ( قال في 3)

تردد ذتن من ــد، وإنما أخــول ألحــذا القــبلى أني لم أر  »:  الــرو. وقــ. بت 2/171ا ــوفــا  الـوف (4)
 «.الخطيب ابن جملة

بنررد ذكررره لهررذا القول: فتكررون مربعررة، و رري األروقررة الثالثررة: رواق الم ررلى  2/168قررال السررمهودي  (5)

ظ ألنن قد تحررر لنرا فري  رذه العمرار  الشريو والرواقان بعده، وذلك  و مسقو مقدم المسجد في زمنن 
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الوفرود، ومرا يوازيهررا مرن جهررة الغررب، أي إلررى ن رو المكبريررة اآلن، 
 وتشتمل بلى ثالثة أروقة، كسيت أسطواناتها بالرخام األبيف.

ودليل  ذا القول حمل البيت بلى حجر  با شرة رضري   بنهرا كمرا 
ى الشريو دلريالً بلرى أن تقدم، وجعل ما تقدم في أمر خروج مقدَّم الم ل
 المراد من البينية ما حاذى واحداً من الطرفين. 

 . و ذا را ر ما بلين غالب العلما  وبامة الناس  (1)قال السمهودي:
  مسرجدالتعرم جميرع  الروضرة أنوذ ب السمعاني والزين المراغي إلى -3

 .النبي  الموجود في زمن

ررل» (2) قررال السررمعاني فرري أماليررن: فن    مسررجد رسررول    لمررا فضَّ وشرررَّ

 «.روضة من رياف الجنة وبارك في العمل فين وضعفنظ سماه رسول   
ينبغي ابتقاد كون الروضرة ال تخرتص بمرا   (3) وقال الزين المراغي:

مرن ناحيرة الشرام، و رو "خرر   و معروو اآلن، بل تتسع إلى حد  بيوترن 

نرررا بلرررى أن المفررررد بْ فرَّ ، فيكرررون كلرررن روضرررة إذا المسرررجد فررري زمنرررن 
 . المضاو للعموم

بوشريا  غالبهرا ضرعيو -لهرذا القرول-قال السرمهودي: واسرتدل الريمري 
مبناه بلى أن إطالق الروضة من قبيل المجاز لما في ذلك من المضابفة 

 ونحوه.
الوارد « بيتي»قولهم: إن لفر:   ؤال  وأقوى األدلة التي ابتمد بليها

، (4)ضرراو، والمفرررد المضرراو يفيررد العمرروممفرري الحررديث ال ررحيح مفرررد 

بما فيها بيت السريد  با شرة رضري   بنهرا،  فيكون المراد سا ر بيوتن 
بقررة بالمسررجد مررن الجهررة الجنوبيررة والشرررقية طْ قررالوا: وقررد كانررت بيوتررن م  

فري  –الرذي  رو بلرى تربرة مرن تررع الجنرة  –ووجود المنبر  ،والشمالية

 ــــــــــــ
أن ذربها مرا  2/172سوا  .  ثم ذكر في  التي أدركنا ا أن  و أسطوان الوفود....واقع خلو الحجر 

ذرابرراً، وذكررر خررالو العلمررا  فري برضررها ، ورجررح أنهررا إلررى  53برين المنبررر والحجررر  بلررى ال رحيح 
 أسطوانة الوفود ، لكنن لم يحدد ا باألذرع. 

 .2/171( السمهودي 1)

 .2/167نقلن السمهودي في وفا  الوفا  (2)

 . 39 – 37تحقي، الن ر  ص  (3)

ختلو بلما  األ ول واللغة في المفرد المضاو  ل يفيد العموم أم يبقى بلى اخت ا ن. انررر البحرر ا (4)
 .7/264، وغمز بيون الب ا ر 3/389المحيط للزركشي 
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 المنبرر قرالوا: وقرد كران ،بحدود المسجد كلها الجهة الغربيةظ حد د الروضة
ألن "خررره مررن تلررك الجهررة  ظفرري "خررر المسررجد بينررن وبررين الجرردار يسررير

 .(1)األسطوانة التي تلي المنبر
لهرذا القرول بحرديث أن  ؤال  لم يستشرهدوا  والعجب : السمهوديقال 

يعت  - ما بتني ذت ا ايو ت  ))قال:  أن رسول    ببد   بن زيد المازني 
  الحديث. ((...إىل منربي روضة من رايض اجلنة- ب  ته 

مررع أن فيررن غنيررة بررن التمسررك بكررون المفرررد المضرراو يفيررد   قررال: 
 . العموم

مرن طرير، يرونس برن محمرد المرؤدب،  (2)أحمرداإلمرام والحديث رواه 
قال: حدثنا فليح بن ببد   بن أبي بكر بن بباد بن تميم برن، وفلريح  رو 

، وقد خالفن اإلمام (3)« دوق كثير الخطو»مان، أبو يحيى المدني ابن سلي
مرا برين »وسفيان الثوري فروياه بن ببرد   برن أبري بكرر بلفرر:  (4)مالك

، فيكون حرديث فلريح منكرراً بهرذا «بيتي ومنبري روضة من رياف الجنة
 (5)اللفر ال يجوز االحتجاج بن.

جميرع المسرجد فري  أنهرا تعرموذ ب الجمال محمد الراساني الريمي إلى -4

: إنما حملن بلى  رذا ذ ابرن إلرى (6)وبعده. قال اإلمام السمهودي زمنن 

، وأنرن إذا ثبرت لمرا زيرد فيرن حكرم أن اسم الروضة يعرم جميرع مسرجده 
المضابفة تعدى ذلرك إليرن، فاخترار كرون التسرمية مجازيرة، ووضرع فري 

، (7)« ري المسرجد دالالت المسترشد بلى أن الروضرة»ذلك كتاباً سماه 
وقد  نو الشيخ  في الدين الكازروني المدني م نفاً في الررد بليرن، 

                         
كمرا ذ رب إليرن ابرن  –( وقد رجح السمهودي أن حد  المسجد من جهة الغرب لريس بنرد األسرطوانة األولرى 1)

 .2/169خامسة. انرر: وفا  الوفا بل بند األسطوانة ال  –النجار

 .4/40مسند أحمد  (2)

 .5443التقريب رقم:  (3)

 .1/197الموطو  (4)

 .462 -461انرر األحاديث الوارد  في فضا ل المدينة للرفابي ص  (5)

 .166 -2/165( وفا  الوفا 6)

 ( لم أقو بلين7)
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دفرع »وقد لخ تها مع سلوك طري، اإلن راو فري كترابي الموسروم برـ: 
 (1)«.التعرف واإلنكار لبسط روضة المختار

 وذ ب جمابرة مرن العلمرا  إلرى أن الروضرة تشرمل المكران الممترد مرن-5

متا بتني ))، مسرتدلين بحرديث: )مسجد الغمامة( دإلى م لى العي حجرتن 
رواه ابررن أبرري خيثمررة والطبرانرري وأبررو  ((ب تيت ومالتت ي روضتتة متن رايض اجلنتتة

في المعرفة من طري، بلري برن ببرد العزيرز البغروي برن إسرحاق برن نعيم 
محمد حدثتني ببيد  بنت نابل بن با شة بنت سعد بن أبيهرا سرعد برن أبري 

 وقاص بن.
 من طري، إسمابيل بن أبي إدريس. (2)في تاريخن ورواه البخاري

 .(3)وقد ورد الحديث بولفار مختلفة ومن طرق متعدد  ضعيفة كلها 
: (4)فقال المتقدمة وقد حاول السيد جعفر البرزنجي الجمع بين األقوال

قررد يجمررع بررين الروايررات بررون الروضررة تطلرر، بلررى أمرراكن متفاوتررة فرري »
والمنبر، ثم ما بين بيتن والمنبر، ثرم مرا برين الفضل، فوفضلها ما بين القبر 

، ثم ما زيد بلين بعرده، ثرم بيوتن كلها والمنبر، ثم بقية المسجد في زمنن 
 «.ما كان خارجاً إلى الم لى

و ررذا فضررل مررن   تعررالى أن » (5) وقررال الرردكتور خليررل مررال خرراطر:

رضي و  وسع روضتها حتى شملت مكاناً واسعاً من بيوت أزواج النبي
  بنهن شرقاً إلى م لى العيد، ومسجد الغمامة غرباً، و رذا كلرن فضرل 

 . من   ونعمة
هاب  –بالعقام نياد   -بالذ   ظه  لم أب ال اجح مب هذه األقبا  

المكرران الواقررع الرذين ذ برروا إلررى أنهررا  م ذها  إل ااه أباال   اللااب  ال اا يم
جر  با شرة رضري   داخل الخط الذي يسامت كالط من طرفي المنبر وح

لوضوع أدلتهم و حتها، وأما بقية األقوال فغالب ما ابتمدوا بليرن ظ بنها

                         
 ( لم أقو بلين1)

 .2/245التاريخ الكبير  (2)

 .475ة للرفابي ص فضا ل المدين (3)

 .54نز ة الناررين ص  (4)

 .273فضا ل المدينة ص  (5)
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غالرب العلمرا  وبامرة من األدلة ضرعيو أو منكرر،  و رو ررا ر مرا بليرن 
 (1)رحمن   تعالى.–.  كما قال اإلمام السمهودي  الناس

 والروضررة بنررا  بلررى  ررذا القررول الررذي رجحنرراه مسررتطيلة طولهررا مررن
ً المنبرررر إلرررى الح ، كمرررا أكرررد ذلرررك جرررر  الشرررريفة ثالثرررة وخمسرررون ذرابرررا
، وقررد حجررب الشرربك م26.5أي مررا يعررادل  –رحمررن    – (2)السررمهودي

المحررريط برررالحجر  جرررز اً منهرررا، حيرررث نقرررص منهرررا الررررواق الواقرررع برررين 
األسرطوانات الال رقة بالشرربك  وجردار الحجرر  الشررريفة، وأ ربح طولهررا 

 .م22
من  د اخ قف ف ه العقم ء لخف ء ام داد اللج ة نيهمبأم  ن ضه  فل

-يعنري الزا رر-  ثم يروتي  (3) بادي قال:" روزيالجهة الشمالية، حتى إن الف
إلررى الروضررة المقدسررة، و رري مررا بررين القبررر والمنبررر طرروالً، ولررم أر مررن 
تعرررف لررن برضرراً، والررذي بليررن غلبررة الرنررون أنررن مررن المحررراب إلررى 

، وأنا ال أواف، بلى ذلك، وقد بينتن في موضعن من األسطوانة التي تجا ن
 ذا الكتاب، وذكرت أن الرا ر مرن لفرر الحرديث يقتضري أن يكرون أكثرر 

بجميررع مرافرر، الرردار كرران أكثررر مررن  ررذا  مررن ذلرركظ ألن بيررت النبرري 
 المقدار .

 قرد تحررر لري طرول الروضرة ولرم يتحررر لري  (4) وقال ابرن جمابرة:
 برضها .
 ال ندري الحجر  فري وسرط البنرا  المحريط  (5) يمي:وقال الجمال الر 

بها أم الا وال ندري إلى أين ينتهري امترداد اا وغالرب النراس يعتقردون أن 

، ولهررذا جعلرروا الرردرابزين الررذي بررين نهايتهررا فرري محرراذا  أسررطوان بلرري 
 األساطين ينتهي إلى  فها، واتخذوا الفرش لذلك فقط .

فري  رذه العمرار  التري أدركنا را أن :  قرد تحررر لنرا (6)قال السمهودي
فقررد انجلرى األمررر و   ، رو أسرطوان الوفررود واقرع خلررو الحجرر  سروا 

                         
 2/171وفا  الوفا  (1)

 .2/172وفا  الوفا  (2)

 . 1/188المغانم المطابة  (3)

 2/172وفا  الوفا  (4)

 .2/173المرجع الساب،  (5)

 باخت ار. 173، 2/168وفا  الوفا  (6)
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معررررررررررررررررررالم 
الروضرررررررررة 
الشرررررررررررريفة
  

الحمد . وبلين يكون بررف الروضرة مرن ابتردا  الحجرر  إلرى  أسرطوانة 
ومررا يوازيهررا مررن جهررة الغرررب، أي إلررى منت ررو  ،الوفررود، ثالثررة أروقررة

 م.15مؤذنين اآلن.  أي: ما يعادل من ة ال
. و  2م397.5لروضة بنا  بلرى مرا تقردم اإلجمالية لمساحة ال وتبلغ

 .أبلم

المنبرررر ،  : رررييوجرررد فررري الروضرررة بررردد مرررن المعرررالم الجليلرررة 
 والمحراب النبوي، واألسطوانات.

 

 الشريو النبوي أوالً: المنبر
ي المكران الرذي يرتقيرن  المنبر فري اللغرة: الشري  المرتفرع، وبرن س رم ِ

 .(1)الخطيب في المسجد

كان يخطب قا ماً، وكان إذا أطال القيام  وتفيد الروايات أن النبي 
 (2)استند بلى إحدى سواري المسجد قريبة منن، وكانت من جذوع النخرل،

 ثم  نع لن المنبر، ووضع في الجانب الغربي من م الَّه.
 

وجمع من المرؤرخين إلرى أنرن  (3)ذ ب ابن إسحاق
في السنة السادسة من الهجر ، وقال ابن سرعد فري  نع 

برن  (5)ابرن النجرار ة، ونقلفي السنة السابع (4) الطبقات:
 أنن  نع في السنة الثامنة. الواقدي

في حديث  (6)وي شِكل بلى  ذه األقوال جميعها ما ورد في ال حيحين
فثار الحيان، األوس والخزرج، »اإلفك بن با شة رضي   بنها قالت: 

 الحديث.« بلى المنبر... حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول   

                         
 اد  )ن ب ر (.، واللسان م5/7النهاية البن األثير  (1)

كان من جذوع النخرل، وروى ابرن سرعد  ( ذ ب جمهور العلما  إلى أن الجذع الذي كان يستند إلين النبي 2)
: أنهررا كانررت خشرربة ذات ف رضررتين مررن شررجر الرردوم. وفرري مسررند الرويرراني 251 – 1/250فرري الطبقررات 

وضة بند الحديث بلى حنين أنها من األثل. وانرر تف يل ذلك في الحوادث التي وقعت في الر 3/235
 الجذع.

 .2/399نقلن الحافر في فتح الباري  (3)

 ، ولم أقو بلين في الطبقات.2/119نقلن بنن السمهودي في وفا  الوفا  (4)

 .130الدر  الثمينة ص  (5)

 .4/2134، ومسلم 2/944البخاري  (6)

 خـررررررررررـاريــــــت
 رـنبررـ ررنع الم
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وأ ررحاب  ،المررؤرخينبنررد بامررة  الخامسررةوحادثررة اإلفررك كانررت فرري السررنة 
  (1)السير.

مل  : -رحمن  - (2)ومن  نا قال الحافر ابن حجر أي حرديث -فإن ح 
ز في ذكر المنبر وإال فهو أ ح مما مضى-با شة   . ا. ـ بلى التجو 

التومررل فرري الروايررات الرروارد  فرري المنبررر وأقرروال العلمررا  فيهررا  ولرردى
أن يكون حديث با شة رضري   بنهرا بلرى الحقيقرة ال بلرى ترجح لدي 

تاريخ  نع في   المجازظ ألنها األ ل في الكالم، ويكون اختالو العلما 

مررن الخشررب،  المنبررر المشررهور الررذي  ررنع للنبرري المنبررر من ررب بلررى 
 ررـ بينمررا حررديث با شررة رضرري   654تررى احتراقررن بررام واسررتمر بعررده ح

قبل ذلك من طين. فقد ذكرت  بنها في منبر "خر  نعن ال حابة للنبي 

ررير أن ال ررحابة بنرروا للنبرري  منبررراً مررن طررين فرري برراد   بعررف كتررب الس ِ
 األمر.

وجزم ابن سعد بون بمل المنبر كان في : »(3)قال في المذا ب اللدنية

كان يخطب بلى منبر  وقال: وبن بعف أ ل السير أنن  السنة السابعة،
 «.من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب

ويعكرر بليررن : »(4)وقرد برارف الحرافر ابررن حجرر  رذه الروايررة فقرال
 «.تقدَّم في األحاديث ال حيحة من أنن كان يستند إلى الجذع إذا خطبما

مس التوفي، برين وكون السمهودي لم يرف بهذا االبتراف، فراع يلت
يحتمررل أن المنبررر المتخررذ مررن الطررين كرران إلررى جنررب : »(5)الروايررات فقررال

الجذع وكونن كان بنراً  مرتفعراً فقرط، ولريس لرن درج ومقعرد  بحيرث يكمرل 
 «.االرتفاق بن، فال ينافي ما تقدَّم في سبب اتخاذ المنبر من خشب

مرة بلرى و رذه الق رة متق: »(6)استدل بلى ذلك بحادثة اإلفك وقالو د ِ
 «.اتخاذ المنبر من الخشب

                         
 .2/399انرر: الفتح  (1)

 .2/399فتح الباري  (2)

(3) 1/71. 

 .2/399الباري  فتح (4)

 .2/118وفا  الوفا  (5)

 الم در الساب،. (6)
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 سرررررررررررررررررررررررررربب
  ررررنع المنبررررر

 

و ذا الجمع بين الروايات في غاية اإلحكام، ويؤيده ما ورد في بعف 

 كرران رسررول   »طرررق حررديث سررؤال جبريررل بررن اإلسررالم واإليمرران: 
يجلرس برين أ رحابن فيجري  الغريرب فرال يردري أيهرم  رو، فطلبنرا إليرن أن 

نينا لن دكاناً من طين كان يجلس نجعل لن مجلساً يعرفن الغريب إذا أتاه، فب
 .(1)الحديث« بلين...

ف لترراريخ  ررنع  ررذا المنبررر الطينرري، إال أن حادثررة  ولررم أر مررن تعرررَّ
ح أنن كان مبني اً قبل وقوبها في السنة الخامسة كما لم أر مرن ، اإلفك توض ِ

ف ال ، ولعررل  سررهولة بنا ررن، ومعرفررة برردد  مررن ال ررحابة  ن ررانعسررم تعرر 
و   هم في البنا  سبب في بدم نسبة  نعن لواحرد بعينرن.بذلك، ومشاركت

 أبلم.
وبما أن  ذا المنبر لم يعد بعد فتر  يؤدي الغرف منرن بسربب المشرقة 

وخا ة بعرد تقدمرن فري  من  كثر  قيامن خطيباً بلين، التي يعانيها النبي 
نِع لن المنبر الخشبي الذي يستطيع التحرد ث بليرن جالسراً كمر السنظ ا فقد   

 سيوتي في و فن.
 

أب السي  فام بايا المييا  تفيد بعف الروايات 
ووفود م ،  عبد إلى دخب       مب الي س فم اإلسالم

إلررى الوقرروو فرري  فرري المدينررة، وحاجتررن  بلررى النبرري 
مكان يشخص بلينظ حتى يراه الناس فيتعلمروا منرن أمرور 

ل برن سرعد بسرند  رحيح برن سره (2)نهم، فقرد روى ابرن سرعد فري الطبقراتدي

فقتاا يته حاتهابه  اي ر ت ا ن  إن اينتا  يت   ... ))فذكر الحديث وفين:  السابدي 
 الحديث. ((...كثروا فل  اخت   ش ئاً تق م عل ه إذا خطو  يراك اينا ، فقاا  ماشئتم

                         
 .3/442، السنن الكبرى للنسا ي 4/225سنن أبي داود  (1)

 .11/447. وانرر: المعجم األوسط 251 – 1/250الطبقات الكبرى  (2)
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 ت ور تقريبي للمنبر النبوي كما وردت أو افن في الم ادر المعتمد 

 
ي  ذا ما رواه اإل ِ ا يقو  بسرنده برن سرهل برن سرعد  (1)مرام البخراريومم 

ِضرع فاسرتقبل  وقام بلين رسول   »فذكر الحديث وفين:  حين ب ِمرل وو 
الِقبلررة كبَّررر وقررام النرراس خلفررن، فقرررأ وركررع، وركررع النرراس خلفررن، ثررم  رفررع 
رأسن، ثم رجع القهقرى فسجد بلى األرف، ثم باد إلى المنبر، ثم ركع، 

 «.هقرى حتى سجد باألرف فهذا شوننثم رفع رأسن، ثم رجع الق
   عابد إلاى َ ي ا  ـي  فام بايا الميياـ ى أب الساـأخات ــد روايـوتفي

والمشقة التي يعانيها بسبب كثر  قيامن خطيباً أو معلمراً، فقرد  سبرَ الييم 
اد برن وَّ من طري، أبي با م بن ببد العزيز بن أبري رَ  (2)روى البيهقي

حال ))لما أسنَّ وثقل:  الداري قال لرسول   نافع بن ابن بمر أن تميماً 
 الحديث. ((...نتخ  يك منرباً حيمل عظامك، ياا  بلى

                         
 .1/148 حيح البخاري  (1)

 .196 – 3/195السنن الكبرى للبيهقي  (2)
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مخت رراً،  (2): وإسرناده جيرد، ورواه أبرو داود(1)قال الحافر ابن حجر
 .(3)«لما بَدَّن»وفين 

وال يبعد كون المنبر قد  نع ألجل السببين معاً ويكرون كرل   رحابي 
 ه.قد ببَّر بما ر"

ألنن ظ بل ال يَبع د أن يكون السبب األول خا اً في  نع المنبر الطيني

  نع في السنوات األولى حيث كران النراس بحاجرة إلرى أن يرروا النبري 
بشركل واضرح حترى يتعلمروا منرن أمررور ديرنهم، والسربب الثراني خا راً فرري 

 ،ألنن  نع في السنوات األخيرر  مرن حيرا  النبري  ظ نع المنبر الخشبي
وإليررن اإلشررار  بقولررن فرري حررديث ابررن بمررر  ،لمررا ثقررل بليررن كثررر  القيررام

 المتقدم:  لما أسنَّ وثقل . و  أبلم.
 

أن الم ادر التاريخية لم تف ل القول فري المنبرر سب، فيما تبين لنا 

 ظفري براد  األمرر الذي  نعن ال حابة للنبي  الطيني
ون ولكونررن ال يعرردوا أن يكرر ،وبسرراطتن نلسررهولة  ررنع

 مجرد َدك ة مرتفعة بنيت بالطين واللبن.
 ةأمررا المنبررر الخشرربي فقررد ابتنررت الم ررادر الحديثيرر

 ررذا يعررود لعررل والتاريخيررة بررذكر أدق التفا رريل بنررن، و
إلررى طرافررة الفكررر ، ودقررة ال ررنع، وقلررة النجررارين فرري 

يشير إلى أنن لم يكن في المدينة إال نجار  الروايات المدينة، حتى إن بعف

سررنين  كمرا أن لشرهر   رذا المنبرر واسرتمراره بعرد وفرا  الرسرول  واحرد.
 كثير  سبب في  ذا االبتنا .

اإلشار  إلى  احب فكر   نع  ذا  (4)وقد أبهمت كثير من الروايات

فقد روى أبرو داود فري   (5)بعضها بونن تميم الداريالمنبر ، بينما  رع 

                         
 .2/398فتح الباري  (1)

 .1/284سنن أبي داود  (2)

، ومن رواه بد ن  –بفتح الدال المشدد  –أي: كثر لحمن. وقال أبو ببيد: بدن الرجل  (3) بضم  –تبديناً إذا أسنَّ
، وفتح 1/268فليس لن معنًى  نا ألن معناه كثر لحمن.  انرر شرع  حيح مسلم للنووي  –الدال المخففة 

 .2/398الباري 

 .11/447، المعجم األوسط 251-1/250: الطبقات الكبرى انرر بلى سبيل المثال (4)

 :قيل .قتل بثمانمتميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية  حابي مشهور سكن بيت المقدس بعد (  و: 5)
 .801. تقريب التهذيب: رقم الترجمة مات سنة أربعين

ـر : بررررررررررــنـالم
فـكـــرترررررررررررررـن 
 و ــانـعــن
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را  النَّبِرريَّ  أَنَّ  (1)سرننن  يَررا ِمْنبَررًرا لَركَ  أَتَِّخررذ   الأَ  :الردَّاِريُّ  تَِمرريمٌ  لَررن   لَ قَرا بَرردَّنَ  لَمَّ
. ِمْرقَراتَْينِ  ِمْنبَرًرا لَرن   فَاتََّخرذَ  .بَلَرى :قَرالَ  اِبَراَمركَ  يَْحِمل   أَوْ  يَْجَمع   ّللاَِّ  َرس ولَ 

أبي با م بن ببد العزيز من طري،  (3)سنننفي  (2)وروى نحوه البيهقي
 في طبقاتن.   (4)وابن سعد ،ن بمربن أبي رواد بن نافع بن اب

بسنده بن سهل بن سعد أن  (5)وال يشكل بلين ما رواه اإلمام البخاري

قال لهرا: مرري -وكان لها غالم نجار -أرسل إلى امرأ  من األن ار  النبي 
ببدك فليعمل لنا أبواد المنبر. ومرا رواه أيضراً بسرنده برن جرابر برن ببرد   

حديث وفين: فقالت امرأ  مرن األن رار أو رجرل: يرا رضي   بنهما فذكر ال
 ظ لجرررواز أن يكرررون الرجرررل أو المررررأ (6)رسرررول   أال نجعرررل لرررك منبرررراً 

ب رنع المنبرر،  بلرى النبري  األن ارية حاضر  حين إشرار  تمريم الرداري 

كمرا  ي رنع غالمرن المنبرر نمن المرأ  أو الرجل األن اري أ فطلب النبي 

 كما في الروايرة ذلك ، أو يكون  و الذي طلب من النبي ىفي الرواية األول
 .الثانية

و رححاه مرن  (8)وابن خزيمرة (7)كما ال يشكل بلين ما رواه الترمذي

    ب الييم ]طري، بكرمة بن بمار بن إسحاق بن أبي طلحة بن أنس
 لبم  بم الجمعاة ف سايد ظها ه إلاى جاذو ميباب  فام المساجد  خ ا  

الحرديث. لجرواز أن يكرون [   : أال أبيا لا  مييا ا  فج ء إل ه  بمم فل 
ألنرن كران كثيرر السرفر إلرى -(9)كمرا قرال الحرافر-الرداري الرومي  و تمريم 

 .و  أبلم. الروم أرف
 :العقم ء نقى أقبا  فم اسمهبأم  ب يا الميي  فلد اخ قف 

                         
 ، باب في اتخاذ المنبر.1/284سنن أبي داود  (1)

 ناده جيد.قال ابن حجر: وإس (2)

 باب مقام اإلمام في الخطبة. 3/195السنن الكبرى  (3)

 .250 -1/249الطبقات الكبرى  (4)

وانرر كالم « امرأ  من المهاجرين»باب من استو ب من أ حابن شي اً.  بلفر:  2/908 حيح البخاري  (5)
 .5/200ابن حجر بلى  ذه الرواية في فتح الباري 

 ب بالمات النبو  في اإلسالم.، با3/1314 حيح البخاري  (6)

 ، باب في "يات إثبات النبو .5/594سنن الترمذي  (7)

 .3/140 حيح ابن خزيمة  (8)

 .2/399فتح الباري (9)
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ن أ ربغ وأبررو َسررْعد فرري   َشررَرو م بررقاسرر خرجررنأ األول: أنرن ميمررون،
ْ طف ثَنِي ب َماَر  دَّ ابِن لِهيعَة ح ى   جميعًا من طِري، يَْحيَى ْبن ب َكْير بنالم 

  ول ّللاَّ رسرر كرران»رررن ولف (1)َببَّرراس  بررن َسررْهل بررن أبِيررن ْبررن َغِزيَّررة بررن
را َكث رَر النَّراس قِيرَل لَرن : لَرْو ك ْنرت َجعَْلرت ِمْنبَرًرا. قَراَل يَْخط ب إِل ى َخَشربَة، فَلَمَّ
ار َوَكاَن بِاْلَمدِ  رون   فرذكر الينَِة نَجَّ حرديث، وأخرجرن ابرن َواِحد ي قَال لَرن  َمْيم 

مررن ِروايررة سررعيد بررن سررعد األن رراِري  بررن ابررِن َببَّرراس  نحررو  ررذا  (2)سررعد
يَاق ول  ن لم يسمن.كالس ِ
إِبرررا يم، أخرجررن الطَّبََرانِرريُّ فرري األوسررط :الثرراني

مررن طِريرر، أبِرري  (3)
اس و و متروكن جابِر. وفي إِسناده العال  برضن وَّ  (4) .  بن مسلمة الرَّ

وَمة-بَاق ول  :الثالث َد   َوقَاو َمْضم  َوحَّ اق- بِم  زَّ بِإِْسرنَاد   (5)رواه ببرد الررَّ
لكن قال بَراق وم "ِخرره ِمريم  (6)ضعيو منقطع، وو لن أبو ن عَْيم  في المعِرفة

  (7) وإسناده ضعيو أيًضا.
رربَاع :الرابرع ْهمَ - (8)   ررَد  خفيفررة َو"خررره مهملررةبَِضررم ِ اْلم  َوحَّ  لَررة بَْعردَ ا م 

ً أيض  .(9) ذََكَره  اِْبن بَْشك َوال بِإِسناد  شديد االنقطاع- ا
وِمرري  مررو (10)ق رريبةقبِي ررة أو  :الخررامس  م، ذكررره بمررر بررن الاْلَمْخز 
َحابَة» َشبَّة فِي  .(11)بِإِسناد  مرسل «ال َّ

بن أبري  (12)د في الطبقاترواه ابن سعب َمْولَى اْلعَبَّاس الكِ  :السادس
 . رير 

بَْيررر ْبررن بَكَّررار :(1)ِمينَررا  :السررابع حرردَّثَنِي  :ذكررره ابررن بَْشررك َوال بررن الزُّ
مررأ  مرن م البمل المنبر غال بن أبِين قال:-   َو اِْبن أَبِي أ َوْيس- إِْسَماِبيل

                         
 .3/235، والروياني في مسنده 1/446رواه من  ذه الطري، ابن بشران في أمالين  (1)

 .251-1/250الطبقات الكبرى البن سعد  (2)

 .11/447للطبراني  المعجم األوسط (3)

 .2/326فتح الباري (4)

 .183-3/182م نو ببد الرزاق  (5)

 .4/136معرفة ال حابة  (6)

 .2/326فتح الباري (7)

 .1/305، والسخاوي في التحفة اللطيفة 130ذكره ابن النجار في الدر  الثمينة ص  (8)

 .2/326فتح الباري (9)

 .2/452ت  و ال واب، كما في اإل ابة : قبي ة والمثب2/398جا  في فتح الباري  (10)

 .2/452نقلن بن بمر بن شبة في اإل ابة  (11)

 .250-1/249الطبقات الكبرى  (12)
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ل لرن يقرا-اِبَد  أو اِْمَرأَ  لرجل مرنهم أو من بني سَ -األن ار من بني َسِلَمة 
 ِمينَا    اِْنتََهى. 
را: (2)قال الحافر َي فيهرا النَّجَّ ر وليس في جميع  ذه الِروايات التري س رم ِ

حديث ابن بمر، وليس فين التَّْ ِريح بِرون الَّرِذي اِتََّخرذَ  الَّ شي  قِويُّ السند إِ 
، بل قد تبين من ِرواية ابن سعد أن تميًما لم يعملن.  المنبر تَِميم الدَّاِري 

رون لكروِن اإِلسرناد مرن  :أشبن األقوال بِال واب قول من قالو  رو َمْيم 
 ، اِْبتَِداد بهرا لو ا ِهرا الوأما األقوال األخرى ف ،طِري، َسْهل ْبن َسْعد أيًضا
ار كانت لن أسما  متعدد . وأمرا اِْحتَِمرال  نويبعد جدطا أن يجمع بينها بِو النَّجَّ

َوايَرات  كون الجميع اشرتركوا فري بملرن فيمنَرع منرن قولرن فري كثيرر مرن الر ِ
إِن كرران يحمررل بلررى أن  إاِلَّ  «نجررار واحررد لررم يكررن بِالمدينررة إاِلَّ »السررابِقة 

 المراد بِالواحد الما ر في  نابتن والبقية أبوانن فيمكن وّللاَّ  أبلم.
 وترجيح الحافر في غاية اإلحكام.

 

تفيد الروايات ال حيحة أن المنبر  نع مرن خشرب 
وسرهل برن سرعد  ،الطرفا  أو األثل أتى بها النجرار  شجر
 القريبة من المدينة المنور . (3)منطقة الغابة من

بسنده بن أبي حازم برن دينرار:  (4)فقد روى البخاري
ه  بن سعد السابدي اأن رجاالً أتوا سهل   اوقرد امترروا فري المنبرِر ِمرمَّ ب رود 
ِ إنرري :فسررولوه بررن ذلررك فقررال ولقررد رأيتررن أول يرروم  ، رروبررِرو ممررا أل َوّللاَّ

 ِ ِ ، وضع وأول يوم جلس بلين رسول ّللاَّ نرة الإِلرى ف أْرسل رسرول ّللاَّ
رار أن يعمرل لري المرِري غ- قرد سرما ا َسرْهلٌ -ن راِر ألامرأ  ِمن ا مرك النج 

فومرترررن فعملهرررا مرررن طرفرررا   ،أبرررواًدا أجلرررس بلررريِهنَّ إِذا كلمرررت النررراس
 الحديث.« .....الغابة

 ــــــــــــ
 .1/88ذكره ابن زبالة في أخبار المدينة  (1)

 .2/399فتح الباري  (2)

ة الشرام فيرن الغابة  ي: اسم موضع قرب المدينة بلى نحو بريد، وقيل ثمانية أميرال مرن المدينرة مرن ناحير (3)
 .3/979أموال أل ل المدينة. المغانم المطابة 

، براب جرواز الخطرو  1/386، باب الخطبة بلى المنبر. وكذا في  رحيح مسرلم 1/310 حيح البخاري  (4)
 والخطوتين في ال ال .

و رررررررررررررررو 
 المنبرررررررررررررررررر
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ً  وجا  في رواية و رو مرن أثرل الغابرة : »(1)أخرى بند البخاري أيضرا
 «.بملن فالن مولى فالنة

فرإن األثرل  –وغيرره  (2)كما قال الحافر –وال تعارف بين الروايتين 
الطرفا ، أو خشب يشبهن أبررم منرن. وقيرل: الطرفرا  أربعرة أ رناو  و 

 منها األثل.
 ب  ااا د ال با ااا ت   فااال نقاااى أب المييااا  بااايا ماااب د ج ااا ب   ااا 

أن تميمرراً الررداري اتخررذ لررن »بإسررناد جيررد  (3)، فقررد روى أبررو داودالمجقااس
 : أي غير المقعد .(4)قال السمهودي«. منبراً من مرقاتين...

فررذكر بسررنده بررن أبرري  ريررر    (5)وكررذا روى ابررن سررعد فرري الطبقررات
فورسلن إلرى أثلرة  بالغابرة فقطعهرا، ثرم بمرل منهرا درجترين ، وفين:  الحديث
بررن سررهل بررن سررعد أنررن قررال:  (6)فرري  ررحيحن وروى مسررلم .«...ومقعررداً 

فعمل  رذه »فساق الحديث وفين: « و  إني ألبرو من أي بود  و...»
و ذا ال إشكال فيرن إذ يكرون الرراوي قرد برد  المجلرس « الثالث درجات...

 ررذه »الترري جررا  فيهررا:  (7)درجررة، لكررن المشرركل مررا فرري روايررة الرردارمي
بلى الشك، و ذا ال يقوى بلى معارضة بقية « عالمراقي الثالث أو األرب

 الروايات التي أثبتت أن المنبر من درجتين ومقعد.
من أن  (8) مال الدميري في شرع المنهاج:ـن الكـالـإن ما قـن  نا فـوم

غير الدرجة التي تسرمى المسرتراع بنرا  بلرى  اتكان ثالث درج منبره 
  ذه الرواية غير  حيح.

 وغيره بن كعب بن بجرر   (9)اً ما رواه الحاكموال يعكر بلين أيض

 .آمتني  فلما ارتقى درجتة يتاا .فهضران .احضروا املنرب)): قال رسول    قال: 

                         
 ، كتاب ال ال / باب ال ال  في السطوع والمنبر والخشب.370، رقم: 1/148 حيح البخاري  (1)

 .2/399: الفتح انرر (2)

  .1/284( السنن، باب في اتخاذ المنبر 3)

 .2/123وفا  الوفا  (4)

 .250-1/249الطبقات الكبرى  (5)

 .544رقم  1/386باب في جواز الخطو  والخطويتين في ال ال   (6)

 .1/16مسند الدارمي  (7)
 .2/478شرع المنهاج  (8)

 .4/170المستدرك بلى ال حيحين ( 9)
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 ..((.آمتتتني  فلمتتتا ارتقتتتى اي رجتتتة ايثايثتتتة يتتتاا .آمتتتني  فلمتتتا ارتقتتتى اي رجتتتة ايثان تتتة يتتتاا

س و ري بلى المجلرفي الثالثة قد ارتقى  لجواز أن يكون النبي الحديث. 
 .و  أبلم وغيره. (1)الدرجة الثالثة كما قال السمهودي

مررن  و ررو المنبررر الررذي  ررنع للنبرري ف ررل القررول فرري وأقرردم مررن 
 ، رـ200ابرن زبالرة المتروفَّى فري حردود سرنة - وقفت بليرنفيما -المؤرخين

خا ررة ذرابرران فرري السررما ، وبرضررن  حيررث قررال: وطررول منبررر النبرري 
وا ، وفيرن ممرا كران يلري رهرره إذا قعرد ثالثرة ذراع في ذراع، وتربيعن س

شربران وأربرع - أي مجلسرن -وطول المجلس »ثم قال: « أبواد تدور...

األول إلرى  أ ابع في مثل ذلك مربع، وما بين أسرفل قروا م منبرر النبري 
رمانتررن خمسررة أشرربار وشرري ، وبرررف درجررن شرربران، وطولهررا شرربر، 

 ا. ـ«. شبران وشي  –يعني: محل االستناد  –وطولن من ورا ن 
-مرن أولرن -فيؤخذ من ذلك أن امتداد المنبر النبروي : »(2)قال السمهودي

إلى ما يلي "خره في الشام أربعة أشبار وشي ، لقولن: مما يلي القبلة  و و
 . ن المجلس شبران وأربع أ ابعأوبرف درجن شبران، و»

: أن مرن معنراه« ... إلرخومرا برين أسرفل قروا م منبرر النبري »وقولن: 
طرو المنبر النبوي الذي يلي األرف إلى طرو رمانتن التي يضع بليها 

: وقد (3)يده الكريمة خمسة أشبار وشي ، وذلك نحو ذرابين ون و، قال
تقدم أن ارتفاع المنبر النبوي خا ة ذرابان، فيكون ارتفاع الرمانرة نحرو 

 . ا. ـ ن و ذراع
-مرا برين القبرر والمنبرر فري الكرالم بلرى فضرل -: (4)وقال ابرن زبالرة 

وفي المنبر من أسفلن إلى أباله سبع ك وًى مستطير  من جوانبن »مان ن: 

خمسرة أبرواد مرن جوانبرن  وفري منبرر رسرول    ثرم قرال: «. الثالثة...
 . الثالثة فذ ب بعضها

                         
 .2/281، وفضا ل المدينة د. خليل 2/123فا وفا  الو (1)

(2) 2/124. 

 المرجع الساب،. (3)

 .91 – 90أخبار المدينة ص  (4)
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 ، رـ593الرذي ألفرن سرنة  (1) و ابن النجار في كتابن الدر  الثمينةيو

ذرابان وشبر وثالث أ ابع،  وطول منبر النبي »: فيقول منبر النبي 

ذراع، وطرول  وبرضن ذراع راجح، وطول  دره و رو مسرتند النبري 
الكرررريمتين إذا جلرررس شررربر  رمرررانتي المنبرررر اللترررين كررران يمسررركهما بيديرررن

 «. وإ بعان
االختالو بين و و ابن النجار وَوْ و ابن زبالة، أوجن خفى توال 

لقررررب العهرررد برررن  أوالً، ولتشررركيك  ظرجرررحأ غيرررر أن و رررو ابرررن زبالرررة

بلرى حالرن إلرى بهرد ابرن النجرار  السمهودي وغيره في بقا  منبر النبي 
 كما سيوتي.

 
 

رل المنبر النبوي في المسجد بلى حالن بعد وفا  

إذا خطب يقوم بلى  وكان أبو بكر ال دي،  النبي 
ا  الدرجة الثانية ويضع رجلين بلى الدرجة السفلى، فلم 

قرام بلرى الدرجرة السرفلى ووضرع رجليرن  ولي بمرر 
ا ولي بثمان فعل ذلك ست سنين من خالفتن ثرم  بلى األرف إذا قعد، فلم 

 . (2)بال إلى موضع النبي 

زاده مرررروان برررن الحكرررم سرررت درجرررات مرررن  وفررري خالفرررة معاويرررة 
، ف ار تسع درجات بالمجلس، يقو الخلفا  بلى الدرجة السابعة (3)أسفلن

 ولى من المنبر الشريو.و ي األ
ماحكراه - أي زياد  مرروان-: وكان سبب ذلك (4)قال الحافر ابن حجر

حميرد برِن ببرد الررحمن برن الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسرناده إلرى 
أن يحمرل - و و باملن بلى المدينة- بعث معاِوية إِلى مروان»بوو قال 

فخررج مرروان فخطرب وقرال:  إِلين المنبر، فومر بن فقلع، فورلمت المدينة،
ث درجرات الإنما أمرني أميرر المرؤمنين أن أرفعرن، فردبا نجراًرا، وكران ثر

يَرراد  الترري  رري بليهررا اليرروم ، ورواه مررن وجررن "خررر قررال: «فررزاد فيررن الز ِ

                         
 .133ص  (1)

 .2/119، وفا  الوفا 65، وتحقي، الن ر  ص 132الدر  الثمينة ص  (2)
 .2/399الفتح  (3)

 .2/399الفتح  (4)

المنبرررر النبررروي 
 ببرررررر التررررراريخ
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روم وقرال» فرزاد فيرن سرت درجرات وقرال: : فكسفت الشمس حتى رأينا النُّج 
 «.إِنَّما ِزدت فين حين كثر النَّاس

ا ابن زبالة شكل المنبر بعد الزياد  التي أضافها مروان برن وي و لن
وذرع طرول المنبررر اليروم أربرع أذرع، وبرضررن ذراع : »(1)الحكرم فيقرول

وشري  يسررير، ومررا بررين الرمانررة المرؤخر  والرمانررة الترري كانررت فرري منبررر 

إلررى  القررديم ذراع وشرري ، ومررا بررين رمانررة منبررر النبرري  رسررول   
في مقدم المنبر ذرابان وبرم الرذراع، ومرا برين الرمانرة الرمانة المحدثة 

وطررول المنبررر اليرروم مررن أسررفل بتبتررن إلررى  ،واألرف ثررالث أذرع وشرري 
« مرؤخره سربع أذرع وشربر، وطولرن فري األرف إلرى مرؤخره سرت أذرع

 ا. ـ.
أن مروان بن الحكم  بمل في جنب المنبر الشرقي  (2)وأفاد ابن زبالة
كمرا  .مثرل ذلرك، وفي جنبن الغربي ير  شبن مربعة  مستدوَّ ثماني بشر  ك  

 .ثابتةحا ط المنبر الخشب بشر  أبواد بمل في 
مبني فوق َدك ة من المرمر مرتفعة -فيما أفاد ابن زبالة أيضاً -والمنبر 
 .(3)قدر ذراع

:.ويتعين حمل كالمن بلى أن امتداد المنبر في األرف (4)قال السمهودي
أمامررن إلررى مررؤخر المنبررر سرربعة أذرع وشرربر،  مررن أسررفل بتبررة الرخررام الترري

وطول امتداده و و في األرف إلى مؤخره مع إسقاط العتبة ستة أذرع حتى 
 . يلت م كالمن
وذرع طرررول المنبرررر اليررروم أربعرررة »: وقرررول ابرررن زبالرررة أوالً: (5)قرررال
مراده ارتفابرن فري الهروا  مرع الردَُّرج السرت  التري زاد را مرروان، « أذرع

رج الست  ذرابين، فتكرون كرل درجرة ثلرث ذراع، فيقررب فيكون طول الدُّ 

                         
 .2/125السمهودي  (1)

 .2/125المرجع الساب،  (2)

حوضاً وقال: إن ارتفابن شبر ون رو، وطولرن أربرع  170. وسما ا ابن جبير ص2/54المرجع الساب،  (3)
 شبر وبقد.-يعني في االرتفاع–بشر  خطو ، وبرضن ست خطاً. وكذا قال ابن النجار: إن طولن 

براً وبقداً، قال السمهودي: فكون الكبس قد بال فإنها كانت ذراباً في زمن ابن زبالة، وفي زمن ابن النجار ش
 .56-2/55ثم بال الكبس فلم يوجد اليوم. 

(4 )2/126. 

(5 )2/127. 
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و ررو الررذي تقتضررين  ممررا قدَّمررن ابررن زبالررة فرري طررول درج منبررر النبرري 
 المناسبة. ا. ـ

 المدينةَ العباسي  المهديُّ  قدم ولماواستمر المنبر بلى ذلك مد   طويلة، 
 لَرن   فقَرالَ  ،أراد أن يعيرد المنبرر إلرى سراب، بهرده وما رة، وستين إحدى سنة

 وش ردَّ، العيردان  رذه إلرى سمر وقد الغابة، طرفا ِ  من  و إنما: مالكاإلمام 
. فتركررن بلررى تغيررره أن أرى فررال ويهلررك، يتهافررت أن تْفررخِ  نزبنرراه فمتررى
: وطول المنبر (2)فقالالمنبر ابن النجار   ـ و و593وفي بام  .(1)حالن

بليها من رخام طولها أ ابع، والدكَّة التي  ةاليوم ثالث أذرع وشبر وثالث
دون دكَّتن -أي المنبر -شبر وبقد، ومن رأسن -أي في االرتفاع كما تقدم -

أ رابع، وقرد ِزيرَد فيرن اليروم بتبتران  ةإلى بتبتن خمسة أذرع وشبر وأربع
 وجعل بلين باب يفتح يوم الجمعة. ا. ـ.

و ررذا و ررو قريررب مررن و ررو ابررن زبالررة مررن حيررث طررول المنبررر 
ف، وموافر، لمرا ذكرره ابرن جبيرر فري رحلترن مرن حيرث وامتداده في األر
: رأيررت منبررر المدينررة الشررريو فرري بررام ثمرران وسرربعين (3)القرردر فإنررن قررال

وخمسما ة وارتفابن من األرف نحو القامة أو أزيد وسعتن خمسة أشبار، 
وطولن خمس خطوات، وأدراجن ثمانية، ولن باب بلى  ي رة الشرباك يفرتح 

 ا. ـ«. أربعة أشبار ون و شبر-لباب أي ا-يوم الجمعة، وطولن 
وزاد ابن جبير بلى ابن النجار في و و المنبر فقرال: و رو مغشرى 

مرن أبراله ررا ر قرد طبر، بليرن لروع  بعود األبنوس، ومقعد رسول   
من األبنوس غير مت ل بن ي ونن من القعود بلين، فيدخل الناس أيرديهم 

عرد الكرريم، وبلرى رأس المنبرر إلين ويمسحونن بهرا تبركراً بلمرس ذلرك المق
فرة مسرتطيلة -حيث يضع الخطيب يده إذا خطرب -األيمن  حلقرة فضرة مجوَّ

تشبن حلقة الخياط التي يضعها في إ بعن إال أنها أكبر منها، و ي الببرة 
 تستدير في موضعها. ا. ـ

د لنا ابن جبير َمن ومتى أجريت بلين  رذه التعرديالت،  إال أن ولم يحد ِ
يعقوب برن أبري في المدينة واسمن أوالد المجاورين ن أحد المطري نقل ب

                         
 .133 -132الدر  الثمينة ص  (1)

 .133الدر  الثمينة ص  (2)

 .70رحلة ابن جبير ص  (3)
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بكر أن المنبر النبوي مع الزياد  التي زاد ا مروان بليرن قرد تهافرت بلرى 
طول الزمان، وأن بعف خلفا  بني العباس جد ده، واتخذ مرن بقايرا أبرواد 

أمشاطاً للتبرك، وبمرل المنبرر الرذي ذكرره ابرن النجرار فيمرا  منبر النبي 
 .تقد م

 ررـ شررب حريرر،  ا ررل فرري المسررجد النبرروي الشررريو 654وفرري بررام 

فررات ، و فراحترق المنبرر الشرريو، واحتررق باحتراقررن بقايرا منبرر النبري 

يضرع  لمرس رمانرة المنبرر التري كران - (1)كما قال ابن بساكر- الزا رين
يده المقدَّسة المكرمة بليها بند جلوسن بلين، ولمرس موضرع جلوسرن منرن 

ن وقبلهرا، ولمرس موضرع قدميرن الشرريفتين بركرة بامرة ونفرع بين الخطبتي

 بوف من كل ذا ب، ودرك من كل غا ب. با د، وفين 
ضررعَت بقايررا المنبررر المحترررق فرري الدكررة أو الحرروف المرمررري  وقرد و 
الذي كان أسفل المنبر، وبني فوقها باآلجر بحيث سد جوو ذلك الحروف 

  .كلن ف ار دكة مستوية
وقد شا دت "ثار قا متي المنبر الشريو اللتين كان : (2)قال السمهودي

بوبال ما رمانتاه قد نحت لهما في الحجر المحيط بالحوف المذكور نحرو 
ذراع وثلررث مررن طرررو برراطن الحرروف المررذكور ممررا يلرري القبلررة، وسررعة 
الحوف المذكور خمسرة أشربار، وبررف جردار الحروف المرذكور خلرو 

جررد مررن تلررك المنبررر نحررو ن ررو ذراع، وقررد حر ررت بلررى  وضررع مررا و 
األخشاب في محلها، فوضع ما بقي منها في محلرن مرن الحروف المرذكور 

   . ا. ـوبنوا بلين 
 ال ندل، من جديداً  منبراً  اليمن ملك المرفر أرسل ـ 656وفي بام 

 .(3) الشريو النبوي المنبر موضع في فن ب رمانتان، لن
 منبرراً  قرداريالبند بيبررس الررا ر السرلطان أرسل  ـ666 سنة وفي
طولررن أربررع أذرع فري السررما  ، ومررن رأسرن إلررى بتبتررن سرربع أذرع  جديرداً 

                         
 .2/129، ونقلن بنن السمهودي في وفا  الوفا 87( إتحاو الزا ر ص 1)

 .2/130(  وفا  الوفا 2)

 .142، تحفة الراكع والساجد ص38، تحقي، الن ر  ص194ص( ن يحة المشاور 3)
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 م ررراع كررل فرري بم رررابين، بررابو ،(1)درجررات عبسرريزيررد قلرريالً، ولررن 
األيمررن منررن ترراريخ  ررنعن، وبلررى  الجانررب بلررى كتررب فضررة، مررن رمانررة
 فن ررب (2)،: أبو بكررر بررن يوسررو النجررار  ررانعن اسررم األيسررر الجانررب
 .(3)  ـ797 بام حتى بلين وخطب الساب،، نبرالم موضع

 الملرك فورسرل األرضرة، "ثرار المنبر في رهرت المذكور العام وفي
 .(4)  ـ820 بام حتى استمر جديداً  منبراً  برقوق الرا ر
وو رفن  (5)،محلرن فحرل، "خرر منبرراً  شريخ المؤيرد السلطان أرسل ثم

ى قبتن وقوا مها، بل : وطول  ذا المنبر في السما ، سو(6)السمهودي فقال
األرف إلرى محرل الجلروسظ سرتة أذرع وثلرث، وارتفراع الحرافتين اللترين من 

يمين المجلس وشمالن ذراع وثلث، وامتداد المنبر فري األرف مرن جهرة بابرن 
إلى مؤخره ثمانية أذرع ون و راجحة، وبدد درجن ثمانية، وبعد ا مجلس 

  ررالل قررا م بليهررا مرتفررعارتفابررن نحررو ذراع ون ررو، وقبتررن مرتفعررة، ولهررا 
أيضرراً، ومررا أرررن منبررراً وضررع قبلررن فرري موضررعن أرفررع منررن، ولررن برراب 

 ب ربتين  ا. ـ
 معررن واحترررق الشررريو، النبرروي المسررجد احترررق  ررـ886 بررام وفري
 .ور بالنَّ  طلوه اآلجر، من منبراً  المدينة أ ل فبنى المنبر،

 الرخررام مررن منبررراً  قايتبرراي األشرررو السررلطان أرسررل  رـر888وفرري بررام 
الرذي - السرمهودي حرصلوضعن مكان المنبر الذي بناه أ ل المدينة، و األبيف،

لتحديررد الررذي بنرراه السررلو  (7)أن يضررعن داخررل الحرروف-كرران حاضررراً وقت ررذ

 فوضررع ،بلررى ذلررك العمررار  متررولي يوافرر، فلررم ،بدقررة  النبرري منبررر موضررع

                         
وبعرف المراجرع األخررى  تسرع درجرات ، وال رواب مرا أثبترن ، انررر التعريرو  2/130( في وفا  الوفرا 1)

 .2/495، المغانم المطابة 39، تحقي، الن ر  ص29ص

، وفي النجار  من الكبرا  وقال:  كان في العمار  من ال لحا  المتوربين  3/1165( ترجمن في المغانم 2)
المتقرردمين، و ررو الررذي قرردم بررالمنبر إلررى المدينررة ، فوضررعن فرري موضررعن فوحسررن وضررعن، وأتقررن نجارتررن 

 و نعن، ثم انقطع في المدينة . ا. ـ باخت ار وت رو.

 ( المراجع المتقدمة3)

 .2/131، وفا  الوفا 2/399، فتح الباري 39( تحقي، الن ر  ص4)

منبر المؤيد بردالً مرن منبرر الررا ر بيبررس. قرال السرمهودي: لم  2/399ن حجر في الفتح ( جعل الحافر اب5)
يطلع ابن حجر بلى ما ذكره المراغي من منبر الرا ر برقوق، وكالم المراغي أولى باالبتماد فإنن كان 

 بالمدينة حين ذ  ا. ـ

 .2/134( وفا  الوفا 6)

 .136-2/135يخرج  در المستقبل بن القبلة. وفا  الوفا ( كان الحوف ما الً إلى اليمين قليالً ال 7)
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ً  (1)موضع المنبر المحتررق، ً  بشررين القبلرة إلرى مقردما أي مرا يقررب  ،قيراطرا
ً و من ذراع،  .(2) (أ ابع خمسة) قراريط ثالثة الروضة إلى منحرفا
 جديررداً  منبررراً  العثمرراني مررراد السررلطان أرسررل (3)ـ رر998 بررام وفرري
 وبقري ،قبرا  مسرجد إلرى قايتبراي منبرر نقل و ،قايتباي منبر  موضع وضع
 فري برن فاحتفر قبا ، لمسجد الكبرى التوسعة حيث  ـ1408 بام حتى فين
 (4) .المنور  بالمدينة زببد العزي الملك مكتبة

 فري غايرة و رو النقري، المرمر من  نع فقد مراد السلطان منبر أما
 الباب، خارج ثالث درجة، بشر  اثنتي من يتكون ال نابة، ودقة الجمال
 مضرلعة أبمرد  أربعة بلى محمولة لطيفة،  رمية قبة تعلوه داخلن، وتسع
 م رررابين مررن يتكررون  القرررو الخشررب مررن وبابررن المرمررر، مررن رشرريقة

 الجميررل، اللرروزي برراللون مررد ون إسررالمية،  ندسررية بزخررارو مزخرررفين
 :التالية األبيات فوقن كتب

  اد  ـ ااــخ    دا  ـااـمس ق مـاـس يااب  ادــاـم  بـ ااــقـالس أ ســاـ 
 الـــاااااااااـعــال أبج فااااااااام دام عـــــ دــمـلق

  يــــهـــسق 
  ـااااـ ـــخ هـظقاااا فاااام    ـيااااـآم 

 يااه  د ــــــااـاله  يياا  ـ هـاانق بااقى ىـالمب فاا  بض بــااـلـــي يــــــالدــال
 أسساااااااات دـااااااااـق  ا  ـااااااااـميي يـــــ دـالع  ــــ 

 هــأ  ــــ ي
 باااد  ماااب بالااا مب ي لهااادى 

ــؤاد  دىــاااااـهــال مـاااااـقَ ـ ُع   مييااااا ا   الف
 إنــــالؤه

 المـااااااااااـألن ميباااااااااابي    دام 
 مقهماااااااا  دـااااااااـعــس   ـااااااااـق  شــــ دـال

 هــ   ــــخــــ 
  بــااااـق ـس نماااا   ا  ـااااـيـيـم 

  مــــــ اد

   إال إلرن ال) هاوسرط فري كتب الروبة، في "ية  ن شرفات وفوقن
 .(  رسول محمد

 وشرملتن المنبرر، بهرذا السرعودية العربيرة المملكة حكومة ا تمت وقد
 اجةالح دبت كلما الذ ب بما  بطال ن تقوم و المستمر ، والعناية بالرباية

                         
 ( وكان قد خفي بلى واضعن ما في جوو الحوف، ولم يكن معن أحد من مؤرخي المدينة. المرجع الساب،.1)

  . 154( انرر المرجع الساب،، نز ة الناررين ص 2)

 136. و في بمرد  األخبرار ص90، "ثار المدينة ص239، الرحلة الحجازية ص154انرر نز ة الناررين ص ( 3)
  ـ.999سنة 

 35( الحجرات الطا رات للخولي ص4)
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ً  بليررن ووضررعت ذلررك، إلررى ً  ورقررا ً  اللمررس مررن لحمايتررن شررفافا  بليررن، حفارررا
 .(1) الباقية أباجيبن وأحد اإلسالمي الفن دقة بلى شا داً  وليبقى

 
 

ورد في فضل المنبر النبوي الشرريو بردد مرن 
وغيرره ( 2)األحاديث ال حيحة، فقد روى اإلمام أحمرد

ال رسول ـقال: ـق ر  ـريـي  ـن أبــد  حيح بـنـبس

   :((منربي على ترعة من ترع اجلنة)). 
إن منتربي ذتت ا علتى ترعتتة متن تتترع )): (3)بلفررر ورواه بررن سررهل بررن سررعد 

 .((اجلنة
والتربررة: الروضررة بلررى المكرران المرتفررع خا ررة، فررإذا كانررت فررري 

: التربررة: الدرجررة. (4)المطمرر ن فهرري روضررة. وقررال أبررو بمرررو الشرريباني
. قرال أبرو بالبراب (5)في حديث أحمدضي   بنن وفسر ا سهل بن سعد ر

: و ذا  و الوجن بندنا. فالمعنى: إن منبري بلرى براب مرن أبرواب (6)ببيد
 الجنة.

واللفرر لرن برن أم سرلمة رضري    (8)والنسا ي (7)وروى اإلمام أحمد

. وإسرررناده ((إن يتتت ائم منتتتربي ذتتت ا رواتتتت    اجلنتتتة))قرررال:  بنهرررا أن النبررري 

  حيح.
 .(9)ى رواتب: دا مة ثابتةومعن

                         
 35، الحجرات الطا رات للخولي ص239( الرحلة الحجازية ص1)

 (.450، 2/360( المسند )2)

 .5/339( المسند 3)

 .5( غريب الحديث ألبي ببيد ص4)

 .22836رقم  5/419( المسند 5)

 .6( غريب الحديث ص6)

 .318، 6/292( المسند 7)

 .2/36( سنن النسا ي 8)

 ( القاموس ماد  )ر ت ب (.9)

 لــرررررررررررررـا ــفض
 رـبررررررررررررـــنـــالم
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أنرن قرال:  برن النبري  بن أبي  رير   (2)ومسلم (1)وروى البخاري
مرررا برررين بيتررري ومنبرررري روضرررة مرررن ريررراف الجنرررة، ومنبرررري بلرررى »

 «.حوضي

وغير مرا برن أبري  (4)وابن أبري شريبة (3)وروى ابن سعد في الطبقات

ينا رسول قال: بينما نحن جلوس في المسجد، إذ خرج بل سعيد الخدري 

    في المرف الذي توفي فين با باً رأسن بخرقة، فخرج يمشي حتى

وايت ي نسوتتي ب ت ا إا يقتتائم علتتى ))قررام بلررى المنبررر، فلمررا اسررتوى بليررن قررال: 
 الحديث. وإسناده حسن. ((...احل ض ايواعة

، فرذ ب ابرن بقد اخ قف العقم ء فم معيى  بب الميي  نقى اللابض

وجمهور العلما  إلى أن المنبر النبروي الشرريو  (6)روابن بساك (5)النجار

بعينن يعيده   سبحانن يوم القيامة كما يعيد سا ر الخال ر،، ويوضرع بلرى 

و ررو األرهررر. وذ ررب  (7)فرري ذلررك اليرروما. قررال القاضرري بيرراف:حوضررن 

فيجعلررن بلررى - أيَّ منبررر-إلررى أن   سرربحانن يخلرر، لررن منبررراً  (8)الرربعف

في الكالم إلى أن  (9)وتشريفاً. وذ ب الخطابي والباجي الحوف تكريماً لن

الحضررور بنرررد المنبرررر الشررريو، ومالزمرررة األبمرررال مجرراز، ومعنررراه أن 

 ال الحة بالقرب مننظ يورد الحوف ويوجب الشرب منن. 

ويرهر لي معنى رابع و و أن البقعة التي بليها  : (10)قال السمهودي

منبرره ذلرك بلرى  ي رة تناسرب مرا فري المنبر تعاد بعينها في الجنرة، ويعراد 

                         
 ( تقد م تخريجن.1)

 ( تقد م تخريجن.2)

 .2/230( الطبقات الكبرى 3)

 .6/306( الم نو 4)

 .131( الدر  الثمينة ص 5)

 .2/161، ونقلن بنن السمهودي في وفا  الوفا 84( إتحاو الزا ر ص 6)

 .2/92( الشفا 7)

 .2/161وفا ( وفا  ال8)

 .2/160( وفا  الوفا 9)

 .2/161( وفا  الوفا للسمهودي 10)
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الجنة في جعل المنبرر بليهرا بنرد ب ْقرر الحروف، و رو مرؤخره، وبرن ذلرك 

للترغيرب فري  ظذلرك ألمترن ، وذكرر النبري  تربة من تررع الجنرة ببر بـ

. و و جمع حسن  العمل في  ذا المحل الشريو ليفضي ب احبن إلى ذلك

 بين األقوال المتقدمة.

لميي  بش فه اش در الي    نقى مب لقف نيده ي م ٍب بَلع ظ م فض  هذا ا

بسند  حيح بن جابر برن ببرد   رضري    (1)، فقد روى اإلمام مالكآ مة

 .((من حلف على منربي آمثاً تو َّح مقع ا من اينار))قال:  بنهما أن رسول   
ي ذ ا ال حيلف ححٌ  عن  منرب ))بلفر:  (3)وأبو داود (2)ورواه ابن أبي شيبة

 .((وجو  يه اينار))أو  ((على ميني آمثة وي  على   اك حخضر إال تو َّح مقع ا من اينار
مما سرمعن  بن دَّ يعض العقم ء مب فض ئ  الميي  الش  ف ا  ج فه خش ة  

 (4)بن قدر  الخال، سبحانن وجبروتن، فقرد روى اإلمرام مسرلم من النبي 

رضري   بنهمرا بد   بن بمرر ببيد   بن مقسم  أنن سمع ببسنده إلى 

أيخ  اجلوار مساواته وحرضه )) :بلى المنبر و و يقول رأيت رسول    :يقول
 :ثرررم قرررال ،يرررده وجعرررل يقبضرررها ويبسرررطها وقررربف رسرررول    .((ب  يتتته

وتمايرل رسرول    ((؟حيتن املتربتربون ؟حيتن اجلوتارون .حان ايرمحن حان امللك  ف ق ا))

 مالن حتى نررت إلى المنبر يتحررك مرن أسرفل شري  بن يمينن وبن ش

رحمن - (5). قال اإلمام النوويا أساقط  و برسول    :حتى أقول ،منن

 :قررال القاضرري اإلشررار .بهررذه    يأن تحركررن بحركررة النبرريحتمررل  : - 

  .. و  أبلمالجذع  نَّ يكون بنفسن  يبة لسمعن كما حَ   ويحتمل أن

                         
 .2/727( الموطو 1)

 .2185رقم:  3 – 2 /7( الم نو 2)

 .، باب ما جا  في تعريم اليمين بند منبر النبي 3/221( السنن 3)

 .355/  12بير ، والمعجم الك26 فة القيامة والجنة والنار رقم  ،كتاب  فات المنافقين مسلم،(  حيح 4)

 .17/133شرع النووي بلى  حيح مسلم ( 5)
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 بحثم ادر ومراجع ال
 

ألبري الريمن ببرد ال رمد برن  ،إتحاو الزا ر وإطرراو المقريم للسرا رين .1
 ،مركررز بحرروث ودراسررات المدينررة المنررور  ،ببررد الو رراب بررن بسرراكر

 تحقي،: د. م طفى بمار منال. ، ـ1426الطبعة األولى: 

 ،د.  ررالح بررن حامررد الرفررابي ،األحاديررث الرروارد  فرري فضررا ل المدينررة .2
  ـ.1415الطبعة الثانية:  ،م حو الشريومجمع الملك فهد لطبابة ال

مركرز بحروث ودراسرات  ،لمحمرد برن الحسرن برن زبالرة ،أخبار المدينرة .3
جمررع وتوثيرر، ودراسررة:  ، ررـ1424الطبعررة األولررى:  ،المدينررة المنررور 

  الع ببد العزيز بن سالمة.
 ،دار الفكرر ،ألبي ببد   محمد بن إسرمابيل البخراري ،التاريخ الكبير .4

 يد  اشم الندوي.تحقي،: الس

وزار  بمرروم  ،ألبرري بمررر يوسررو بررن ببررد   بررن ببررد البررر ،التمهيررد .5
 –تحقيرر،: م ررطفى بررن أحمررد العلرروي  ، ررـ1387 ،األوقرراو بررالمغرب

 بن ببد الكبير البكري.اومحمد 

ألبري ببرد   محمرد برن محمرود برن  ،بار المدينرةـرـالدر  الثمينة فري أخ .6
تحقي،:  ، ـ1417الطبعة األولى:  ،نور دار المدينة الم ،النجار البغدادي
 حسين شكري.

لمحمد بن يوسرو ال رالحي  ،سبل الهدى والرشاد في سير  خير العباد .7
 ، رررـ1414الطبعرررة األولرررى:  ،بيرررروت –دار الكترررب العلميرررة  ،الشرررامي

 تحقي،: بادل أحمد وبلي محمد معوف.

: تحقيرر، ،دار الفكررر ،سررليمان بررن األشررعث السجسررتاني ،سررنن أبرري داود .8
 محمد محي الدين ببد الحميد.

 –دار إحيا  التراث العربي  ،محمد بن بيسى الترمذي ،سنن الترمذي .9
 تحقي،: أحمد شاكر. ،بيروت

مكتبرة  ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،رى للبيهقيــالسنن الكب .10
 د ببد القادر بطا.ــ،: محمــتحقي ، ـ1414 ،مكة المكرمة –دار الباز 

دار  ،ألبي ببرد الررحمن أحمرد برن شرعيب النسرا ي ،السنن الكبرى .11
تحقي،: ببرد الغفرار  ، ـ1411الطبعة األولى:  ،بيروت –الكتب العلمية 

 سليمان البنداري.
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دار  ،ألبي ببد   محمد برن إسرمابيل البخراري ، حيح البخاري .12
تحقير،: د. م رطفى  ، رـ1407ة الثانيرة: ـرـالطبع ،روتـرـبي- ثيرــابن ك

 ديب البغا.

دار إحيرا  الترراث  ،مسرلم برن الحجراج النيسرابوري ،يح مسرلم رح .13
 تحقي،: محمد فؤاد ببد الباقي. ،بيروت –العربي 

 ،أبو ببد   محمد برن سرعد الب رري ،الطبقات الكبرى البن سعد .14
 بيروت. –دار  ادر 

للحافر أحمد برن بلري برن  ،اري شرع  حيح البخاريـــح البـتــف .15
د ـرـ،: محمـتحقي ، ـ1379 ،بيروت-ة ــرفــدار المع ،النيــحجر العسق

 فؤاد ببد الباقي.

دار القبلرة  ،د. خليرل إبررا يم مرال خراطر ،فضا ل المدينرة المنرور  .16
مؤسسة  –مكتبة دار التراث )المدينة المنور (  -للثقافة اإلسالمية )جد (
  ـ.1413الطبعة األولى:  ،بيروت( –بلوم القر"ن )دمش، 

دار الكترب  ،ببرد   الرومري الحنفريم طفى بن  ،كشو الرنون .17
  ـ.1413 ،بيروت –العلمية 

 –دار اآلفاق الجديد   ،ألبي محمد بلي بن أحمد بن حزم ،المحل ى .18
 تحقي،: لجنة إحيا  التراث اإلسالمي. ،بيروت

ألبي ببد   محمد بن ببد   الحاكم  ،المستدرك بلى ال حيحين .19
 ، رـ1411الطبعرة األولرى:  ،روتبير –دار الكترب العلميرة  ،النيسابوري

 تحقي،: م طفى بطا.

مؤسسرة  ،ألبي ببد   أحمد بن حنبل الشريباني ،مسند اإلمام أحمد .20
 م ر. –قرطبة 

مؤسسرة  ،ألبي ببد   محمد بن سرالمة القضرابي ،مسند الشهاب .21
تحقير،: حمردي برن ببرد  ، رـ1407الطبعة الثانيرة:  ،بيروت –الة ــالرس

 المجيد السلفي.

 –مكتبررة الرشررد  ،أبررو بكرر بررن أبرري شرريبة ،و ابررن أبرري شرريبةم رن .22
 تحقي،: كمال يوسو الحوت. ، ـ1409الطبعة األولى:  ،الرياف

 ،أبرو بكرر ببرد الررزاق برن  مرام ال رنعاني ،م نو ببد الرزاق .23
تحقير،: حبيرب  ، رـ1403الطبعرة الثانيرة:  ،بيروت –المكتب اإلسالمي 
 الرحمن األبرمي.
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لة مركز بحوث ودراسات المدينة مج                                              
 140 المنور 

دين ـرررـلمجرررد ال ،ةـرررـابــم طـرررـالــعــة فررري مـرررـابـــم المطــرررـانــغــالم .24
مركررز بحرروث ودراسررات المدينررة  ،"بررادي د بررن يعقرروب الفيررروزـررـمحم

  ـ.1423الطبعة األولى:  ،المنور 

دار  ،ألبري ببرد   مالرك برن أنرس األ ربحي ،موطو اإلمام مالك  .25
 تحقي،: محمد فؤاد ببد الباقي. ،م ر –إحيا  التراث العربي 

لكمال الدين أبي البقرا  محمرد برن  ،الو اج في شرع المنهاجالنجم  .26
  ـ.1425الطبعة األولى:  ،دار المنهاج ،موسى الدَّميري

لنررور الرردين بلرري بررن ببررد    ،وفررا  الوفررا بوخبررار دار الم ررطفى .27
الطبعررررة األولررررى:  ،مؤسسررررة الفرقرررران للتررررراث اإلسررررالمي ،السررررمهودي

 .تحقي،: قاسم السامرا ي ، ـ1422
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