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َيَ وَ ـــبَ النَ َدَ ـــجَ سَ المَ 
 

 
 َحدوده:َ 
 مجمع المحاكم الشرعية ،  من الجية الجنوبية :

  ءامسجد قبمسجد الجمعة ، 
 التوسعات الجديدة،  من الجية الشرقية: البقيع 
 بالمدينة: الفنادق الكبيرة  ماليةمن الجية الش 
 من الجية الغربية  : 
  الشمالية الغربية  زاويةال   ةسقيفة بنى ساعد.    
 ،  بكر مسجد أبو )مسجد الغمامة، مساجد المصمى.    
 الجنوبية الغربية  الزاوية  (، مسجد عميسجد عمرم      
 

 َأبوابو:َ
 ة أبواب       ، والبعض من ثلثة والبعض من خمس والبعض من بابين ، ، بعضيا يتكون من باب واحد مدخًل  14لممسجد النبوى     
  باًبا 58متلصقة بإجمالى     

َ(6َ)شكلََ:َاألبوابَالرئيسيةَََ
 (1) باب اليجرة . (9) باب الرحمة.     (2) باب أبى بكر الصديق.      (4) باب السلم.  :َمنَالجهةَالغربية  

 (49) باب السمطان عبد المجيد.             ( 44) باب العقيق.      (5) باب الممك سعود. (       8) باب قباء.    
 (24) (ذو مئذنتين ) الباب الرئيسى باب الممك فيد(  . 43) باب بدر.  (41) باب عمر بن الخطاب. َ:َمنَالجهةَالشماليةَ
    (28) باب عثمان بن عفان.   (29) حدباب أ.                               
 (91) باب الممك عبد العزيز.     (12) باب أبى ذر.  (23) باب عمى بن أبى طالب. َ:َمنَالجهةَالشرقيةَ
 (14) باب جبريل.    (  93) باب النساء .           (95) باب بلل. (        91) باب مكة .     
   (فى المقصورة الجنوبية) مدخل الجنائز.                ة(يفواجية الشر أمام الم) (14) باب البقيع.      
 (29) الجنائز فى المقصورة الجنوبية مدخل . َ:َمنَالجهةَالجنوبيةَ

 

 َيرة(َالمسجدَالنبَومآذنَ)منائرَ=َجمعَمنا() 

    :ََ(13َ)َشكلََََََََ
 َلم يكن لممسجد النبوى مآذن فى عيد النبى  وال

ذان يرفع من ، وكان األ فى عيد الخمفاء الراشدين
 أعمى بيت حول المسجد

  أول من بنى مآذن لممسجد النبوى كان عمر بن عبد
د الوليد بن عبد الممك( حيث بنى العزيز )فى عي

  فى كل ركن من أركان المسجدمآذن  أربع
 ( ة منذ مقدي 1عدد مآذن المسجد النبوى عشر مآذن

مآذن زيدت فى  6أيام التوسعة السعودية األولى و
مآذن فى أطراف  1 ←التوسعة السعودية الثانية 

ثنتان فوق الباب الرئيسى لممسجد من ،  التوسعة وا 
  ( [باب الممك فيد]الجية الشمالية 

 

 :َصحنَالمسجدَالنبوي 
 امفيي    نصبت  رئيسيان ( حصوتان صحنان )لممسجد 

الناس من حررارة الشرمس وشردة البررد  يمظمة لتق ةا عشر ثنتا
والمطرررر وىرررى عبرررارة عرررن شمسررريات مرررن القمررراش األبررريض 
السرررررميك محمولرررررة عمرررررى أعمررررردة حديديرررررة مغطررررراة بالرخرررررام 

اء البررارد لتمطيررف الجررو فررى و األبرريض وبيررا فتحررات تبررث اليرر
  الصيف وىى قابمة لمفتح والغمق بالتحكم اآللى

 

 َالقبابَالمتحركة:َ
ستفادة من التيوية واإلنارة الطبيعية لل  

عدة  روعى فى تصميم الدور األرضى وجود
 مساحةفناء ب 21أفنية مكشوفة عددىا 

  (45 45 مغطا م )بقباب متحركة ليا  ة
قيمت نزالق عمى محاور حديدية أاصية االخ

م من  9588رتفاع عمى أعمدة من فوالذ با
، ويتم التحكم بحركة القباب  سطح المسجد

عن طريقو يمكن  ، بواسطة كمبيوتر مركزى
غلق القباب جميعيا أو كل قبة عمى فتح وا  

ق القبة حوالى ، ويستغرق فتح أو إغلى حد
، كما أنو يمكن فتح ىذه القباب أو  دقيقة

 لقيا يدوًياغإ
 

 َساحاتَالمسجد:َ
يحاط المسجد النبوى من الناحية الجنوبية  

جزء  ي  طبساحات واسعة غ   ، والشمالية والغربية
محرارة والباقى لمنيا برخام أبيض بارد عاكس 

، وتضم مداخل دورات المياه  مغطى بالجرانيت
والمواضئ ومداخل السيارات فى دورين تحت 

  أسفل ىذه الساحاتاألرض 
 

 (13)شكلَََ:َالمقصورةَالجنوبيةَ
بنيت مقصورة فى الجية الجنوبية من المسجد مما 

وباب البقيع وتمتد  نة( الرئيسيةيمى المنارة )المئذ
حتى باب السلم فى الجية الغربية من المسجد 

ربع أ( وتحتوى عمى  م 8  551) مساحة ب
لى إب لدخول الجنائز والصلة عمييا ثم تنقل اأبو 

 البقيع لمدفن
 

 (13شكلَ)

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

      
 

   
 

   
 

  الشمال
   

        املقصورة اجلنوبية
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