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.م٢٨×م٣٢.٥ملسو هيلع هللا ىلصالنبيبناهماعندالنبويالمسجدمساحةكانت

:لتوسعتهمتعددةمراحلالنبويالمسجدشهدثم

.م٤٦×م٤٦مساحتهوأصبحت،ملسو هيلع هللا ىلصالنبيوسعه:)هـ٧(األولىالتوسعة*

.م٥٥.٥×م٦٥مساحتهوأصبحتوالجنوبيةالغربيةالجهةمنڤالخطاببنعمروسعه:)هـ١٧(الثانيةالتوسعة*

.م٦٩.٥×م٧٤مساحتهوأصبحتوالشمالية،والجنوبيةالغربيةالجهةمنڤعثمانوسعه:)هـ٢٩(الثالثةالتوسعة*

يفالحجراتوأدخلوالشمالية،والغربيةالشرقيةالجهةمنعبدالملكبنالوليدوسعه:)هـ٨٨(الرابعةالتوسعة*

.م٩٣×م٩٣مساحتهوأصبحت،المسجد

.٢م٢٤٥الشماليةالجهةمنالمنصوربنالمهديوسعه:)هـ١٦٢(الخامسةالتوسعة*

.٢م١٢٠الشرقيةالجهةمنقايتبايالسلطانوسعه:)هـ٨٨٨(السادسةالتوسعة*



عمارته،وأعادالمسجدمنجزءاً هدموقدالمجيد،عبدالعثماينالسلطانوسعه:)هـ١٢٧٧-هـ١٢٦٥(السابعةالتوسعة*
.عصرهيفتمتزخارفهامعاآلنالنبويالمسجدمنالجنوبيةالجهةيفالقديمةوالبناية،٢م١٢٩٣الشمالمنإليهوأضاف

بلغتوقدالشمالية،الجهةمنسعودالملكوأتمهاالعزيز،عبدالملكهبابدأ:)هـ١٣٧٥-هـ١٣٧٢(الثامنةالتوسعة*
.٢م٦٠٢٤:مساحتها

.٢م٣٥٠٠٠:الغربيةالجهةيفالمسجدأرضإلىأضافوقدفيصل،الملكوسعه:)هـ١٣٩٥(التاسعةالتوسعة*
،٢م٥٥٥٠افأضثممظالت،عليهووضعكبير،مصلىإلقامةالمساحةتلكجعلبلنفسه،المسجدالتوسعةتتناولولم

.أيضًامظالتعليهاووضع
.المسجدأرضإلىالغربيةالجنوبيةالجهةيف٢م٤٣٠٠٠وأضافخالد،الملكوسعه:)هـ١٣٩٧(العاشرةالتوسعة*

.للسياراتمواقفمنهاجزءوُخصصمظالت،عليهاوضعبلنفسه،المسجدالتوسعةتتناولولم
وبلغتالشمالي،والشرقالشماليوالغربالشمالمنفهد،الملكوسعه:)هـ١٤٠٥(عشرةالحاديةالتوسعة*

.٢م٨٢٠٠٠:مساحتها
إلىفيهاجاريًاالعمليزالوالبإكمالها،سلمانالملكأمرثماهللا،عبدالملكهباأمر:)هـ١٤٣٣(عشرةالثانيةالتوسعة*

.اليوم



:محراب، ويوجد اآلن يف المسجد النبوي ثالثة محاريبملسو هيلع هللا ىلص يكن يف عهد النبي لم 
ڤ جهــة الحجــرات النبويــة، وهــو مكــان إمامــة عمــر بــن الخطــاب علــى يســار المنبــر المحــراب الــذي -١

. فيه، وهو الذي قتل بالمصلين
، )هــ٨٨٨(عـام قايتباي، ثم أعاد بناءه السلطان )هـ٩١(بناه على شكل محراب الوليد بن عبد الملك عام ثم 

. اليوموهو الذي يصلي فيه اإلمام إلى اآلن، وبقي 
إمامـة بالمصـلين خلـف مكـانملسو هيلع هللا ىلص فمكـان إمامـة النبـي ؛ خطـأوهو ، ملسو هيلع هللا ىلصالناس ينسبه لمحراب النبي وبعض *

.السمهوديذلك كما بيَّن ،)م٤٫٦(بالمصلين بعشرة أذرع ڤ الخطاب عمر بن 
. بالمصلينڤ ، وهو مكان إمامة عثمان بن عفان المحراب األمامي-٢

ايقايتبـثم وسعه هبذه الصفة الحالية السلطان ، )ـه٩١(ثم بناه على شكل محراب الوليد بن عبد الملك عام 
).هـ٨٨٨(عام 

.يف عهد السلطان سليمان القانوين) هـ٩٤٨(، وقد أنشئ عام على يمين المنبرالذي المحراب -٣





:المنبر عبر التاريخ بعدة مراحلمر 
.رجاتيخطب وهو مستند إلى جذع عند مصاله، ثم اتخذ منربًا له ثالث دملسو هيلع هللا ىلص كان النبي -١

.زاد ست درجات، فأصبح تسع درجات ومقعداً ) هـ٥٠(ڤ يف عهد معاوية -٢

ـــام -٣ ـــرب ع ـــه المن ـــرتق مع ـــوي اح ـــجد النب ـــرتق المس ـــا اح ــــ٦٥٤(لم ـــك ) ه ـــل المل فأرس

.جديداً منربًا -صاحب اليمن -المظفر 

.أرسل الظاهر بيربس منربًا جديداً ) هـ٦٦٤(يف عام -٤

.أرسل الظاهر برقوق منربًا جديداً ) هـ٧٩٧(يف عام -٥

.أرسل السلطان المؤيد المحمودي منربًا جديداً ) هـ٨٢٠(يف عام -٦

.ًا باآلجرفبنى أهل المدينة منربالمنرب، احرتق المسجد النبوي واحرتق معه ) هـ٨٨٦(يف عام -٧

.منربًا من الرخامقايتبايبنى السلطان ) هـ٨٨٨(يف عام -٨

.أرسل السلطان مراد العثماين المنرب الموجود اآلن) هـ٩٩٨(يف عام -٩





:المرحلة األولى
ـــي بناهـــا  مـــع مســـجده يف ملسو هيلع هللا ىلص النب

من السنة األولى من الهجرة، وتتكون
.غرفة وحجرة

طـــول ضـــلعها الجنـــوبي :الغرفـــة
، م٥٫٢٤الشمالي وضلعها م،٤٫٩

ـــي وطـــول  ـــن الضـــلعين الغرب كـــل م
ــرقي  ــة، م٣٫٥والش ــاحته الكلي : ومس

.)٢(مرتانوارتفاعه ، ٢م١٧٫٧٥
طول كل مـن الضـلعين :والحجرة

تقريبــًا، م ٥٫٢٤الجنــوبي والشــمالي 
وطـــول كـــل مـــن الضـــلعين الشـــرقي 

تقريبًا، م ٢٫٥والغربي 
.تقريبًام ١٫٦سور الحجرة وارتفاع 





)هـ١١(المرحلة الثانية 

عائشة ڤ ستارة وضعت 
.تفصل بينها وبين القرب



)هـ١٣(المرحلة الثالثة 

يـت يف بڤ أبو بكـر دفن 
ــــت  ــــة ڤ، وجعل عائش
عائشـــة الســـتارة بعـــد قـــرب

ا أبـي ، وقـرب أبيهـملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
.ڤبكر 

ــر وأزال  ــد ڤ عم الجري
الــذي كــان علــى الحجــرة 
وبنـــى مكانـــه جـــدارًا مـــن 

.لبن



)هـ٢٣(المرحلة الرابعة 

يف حجـرة ڤ عمـر دفن 
ـــــــت  عائشـــــــة ڤ، فبن

بـور حائطًا بينهـا وبـين الق
.الثالثة

عائشـة ڤوسكنت 
:ةالحجــرفيمــا تبقــى مــن 

، م٥٫٢٤: وطوله
.م٠٫٧٢:وعرضه



توضيح المرحلة الرابعة



الخامسةالمرحلة 

ول عائشة فتحة الدخأغلقت 
.إلى القبور

)هـ٥٨(المرحلة السادسة 

وفـاة عائشـة ڤ أغلـقبعد 
.باب غرفتها



)هـ٨٨(المرحلة السابعة 

دم الوليد بن عبد الملـك هبـأمر 
المســـجد، وتوســـعته مـــن الشـــرق 
ـــــافة  ـــــمال، وإض ـــــرب والش والغ
الحجرات فيه، وأمر بإزالة جـدران

ـــن  ـــا م ـــادة بنائه ـــة وإع ـــت عائش بي
.الحجارة السود

يجعـــل للحجـــرة بابـــًا أو ولـــم 
ــباكًا ــى ،ش ــول إل ــن الوص وال يمك

.وصاحبيهملسو هيلع هللا ىلص قرب النبي 





لمرحلة السابعةتابع ل

ــــر  ــــدار وأم ــــة ج ــــذلك بإقام ك
، –أضالع له خمسة : أي-مخمس 

لـــئال مثلثـــًا؛ وأن يجعـــل مـــؤخره 
يصـــلى يف الحجـــرة وال إليهـــا، وأن

.ةالقبليحرف هذا الجدار عن يمين 

و له باب أو شباك، كما هـوليس 
.موضح





الثامنةالمرحلة 

عهــــد المتوكــــل بنــــى يف 
رخامًا أسفل جدار الحجـرة، 
كـــاإلزار لهـــا، وارتفاعـــه مـــرت 

.تقريبًا) ١(



)هـ٥٤٨(المرحلة التاسعة 

أزير خالفة المقتفي جدد تـيف 
مــرتينالرخــام، وجعــل ارتفاعــه 

.تقريبًا)٢(



)هـ٨٨١(المرحلة العاشرة 
.ةعهد الملك قايتباي حصل هدم وبناييف 

الهدم: أوالً 
هدم جزء من الجدار الخارجي، وجـزء تم 

ــان  ــن أرك ــق م ــم يب ــداخلي، ول ــدار ال ــن الج م
ـــدار الجنـــوبي  ـــوى مجمـــع الج ـــرة س الحج

ي؛ الشـمالومجمع الجـدار الجنـوبي الشرقي، 
.كما هو موضح





تابع للمرحلة العاشرة

البناء: ثانيًا
ــاء مــا أعــادوا  هــدموه، وأصــبح بن

و كمـا هـالسـقف؛ شكل البنـاء بـدون 
:موضح



تابع للمرحلة العاشرة

رة من صغيقبة البناء مع شكل 
.الخشب على بيت عائشة ڤ

ارتفــاع الجــدار مــع ومجمــوع 
.م٨٫٣٩:القبة



عشرالحادية لمرحلة ا

) هــ٨٨٦(الحريق الثاين عام بعد 
زاد والحجـرة، أعاد قايتبـاي تـرخيم 

تقريبــــًا، م ٣ارتفاعــــه، فأصــــبحيف 
.وأعاد ترخيم ما حولها



:أطوال جدران الحجرة النبوية اآلن

م٨: الضلع الجنوبي*

.م١٫٦٠ثم يتجه شرقًا ،م٧٫٨٦: الضلع الغربي*

.م٦٫٦٠: طول المثلث الشمالي الغربي*

، ثم جـزء م١٫٤٥: المثلث الشمالي الشرقيطول *

، م١٫٥٠عمود دائري مالصق للجدار بطول من 

.م٤٫٨٥يستقيم الضلع منحرفًا ثم 

.م٥٫٦٦: طول الضلع الشرقي*



الجدرانشكل الحاجز الخارجي مع 

:الحاجز الخارجي بعدة مراحلمر 
.م٣٫٥٠بارتفاع خشب، من حائطًا وضع الظاهر بيربس حول الحجرة ) هـ٦٦٨(يف عام -١
.حائطًا خشبيًا دائرًا على الحائط الخشبيكتبغازاد الملك زين الدين ) هـ٦٩٤(يف عام -٢
زًا حـاجقاتبـايفعمـل ،الخشـبياناحـرتق المسـجد النبـوي، واحـرتق معـه الحائطـان ) هــ٨٨٦(يف عام -٣

أعـاله من جهة القبلة، وعمل يف بقية الجهات حاجزًا من حديـد مصـبوغًا بـاللون األخضـر، ويفنحاسيًا 
.من نحاسشريط 

قـف يف عهد السلطان عبد المجيد خان جدد الحاجز النحاسـي الـذي يف الجهـة الجنوبيـة، وهـو الـذي ي-٤
جـزء مـن الناس اليوم للسالم، ويضم هذا الحاجز بيت عائشة، وحجرهتا، وجزء من بيت حفصـة، وعنده 

.، وبيت فاطمة، وفضاء من الجهة الشرقيةالروضة
:ما سبق يف األشكال التاليةوتوضيح 



ـــع  شـــكل الحـــاجز الخـــارجي م
:الجدران التي بناها الوليد



ة المسافة بين جـدران الحجـر
:والحاجز النحاسي



وقبرهملسو هيلع هللا ىلصالمسافة بين الُمسلِّم على النبي 



ملسو هيلع هللا ىلصالنبيالحاجز النحاسي الشمالي وقبر المسافة بين 
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