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 يداخل المسجد النبو  هامةبعض المعالم ال

 : وتتكون من:  المقصورة الشريفة* 
 يا النبى وىى الحجرة التى دفن في فةالحجرة الشري وكانت حجرة السيدة عائشة عمى عيد النبى وقد  –بكر الصديق وعمر بن الخطاب  بوه أباوصاح

 من، ويميو )  ، يميو )من ناحية الشمال( قبر أبى بكر الصديق ورأسو عند منكب النبى ة(الجية الجنوبيفي ) افى جية القبمة مقدم   وضع قبر النبى 
وتفيد األحاديث عن وجود موضع لقبر رابع فى الحجرة الشريفة يدفن فيو  – الصديق ناحية الشمال( قبر عمر بن الخطاب ورأسو عند منكب أبى بكر

وصاحبيو )من   ال ويمكث أربعين سنة ثم يموت ويدفن بجوار النبىجلى األرض ليقتل المسيح الدإسيدنا عيسى عميو السالم عندما ينزل من السماء 
  ( رواه الترمذى)  " وعيسى بن مريم يدفن معو ، : صفة محمد ةثم أسمم( مكتوب فى التورا اا ييودي  ( "عن عبد اهلل بن سالم )كان حبر  عالمات الساعة

 كانت تقع خمف حجرة السيدة عائشة من ناحية الشمال  –اهلل عنو  يا عمى رضنىى بيت السيدة فاطمة وسيد :اهلل عنها يحجرة السيدة فاطمة رض– 
 –لى السيدة فاطمة وأوالدىا ليعمم خبرىم إينظر منيا  لى بيت عائشة كان إ( وكوة )أى فتحة فى الحائط( يلى المسجد )خوخة عمإوكان فييا خوخة 

 ( ومصمى التيجد42، رقم 42شكل  يفة بين أسطوانة مربعة القبر )الشر حجرة وتقع ىذه الحجرة اليوم شمال ال

    محوظة: قبر السيدة فاطمة موجود بالبقيع مع بقية آل بيت النبوةم  
 مغطى ( 41رقم  42 شكل ، ويضم "محراب التيجد" ) (فاطمةىو الحد الشمالى لممقصورة الشريفة )حجرة السيدة  : (41رقم  42)شكل مصمى التهجد(

الناس نصرف اإذا   وكان النبى ، ( فى الجية الشرقية من المصمى41رقم  42شكل) "وأسطوانة التيجد"  ، ن بدوالب خشبى توضع فيو المصاحف(اآل
 طرافيا درابزين من النحاس األصفر، وحول ىذا المصمى دكة من الرخام عمى أ ويصمى صالة الميل اعنو بالميل يطرح مكانو حصر  

 ضة الشريفة:الرو *  
 )متفق عميو(" ة من رياض الجنة ومنبرى عمى حوضى "ما بين قبرى" "بيتى" ومنبرى روض    
 متر ونصف( داخل المقصورة 2حوالى م + بضع أمتار )4441لى المقصورة إتبمغ مساحتيا من المنبر      
 ليو النبىإ: أول منبر فى اإلسالم كان جذع النخمة الذى كان يخطب المنبر   والذى حن وبكى لفراقو فمسحو بيده وا لو نععندما ص ذلكو  حتى سكن

، فمما ولى أبو بكر الخالفة قام عمى الدرجة الثانية ووضع  يجمس عميو ويضع رجميو عمى الدرجة الثانية  من خشب من ثالث درجات كان النبى امنبر  
اده معاوية بأن ن ز أكذلك فعل عثمان الى  ، عمى األرض ودرجة السفمى ووضع رجمي، فمما ولى عمر بن الخطاب قام عمى ال رجميو عمى الدرجة السفمى
وضع  ع منبر جديدن، وص   ىـ( 112حترق ىذا المنبر فى إحدى الحرائق التى أصابت المسجد النبوى )وقد ا –ار تسع درجات رفعو بست درجات فص

 42)شكل ىـ( المنبر الحالى 998) العثمانىىـ( ثم وضع السمطان مراد الثالث  888)فى الحريق الثانى الذى أصاب المسجد  احترق أيض  ا ومكانو ولكن
 ة داخموثالثة خارج الباب وتسع ؛ درجة ةعشر  اثنتيووضع مكان المنبر القديم )غربى المحراب النبوى( ويتكون من  (1رقم 

 ( : مكان مصمى النبى 2رقم  42)شكل  المحراب النبوى –  قة )أى م  خ  يوجد فى الطرف الغربى من تجويفو األسطوانة الم  و  –يقع شرقى المنبر
 الشريف وقد كتب فى جانب المحراب "ىذا مصمى النبى عميو السالم"( التى ىى عمم عمى مصاله يبةط  م  ال  

 ى عيد النبى من جذوع النخل)جمع إسطوانة( أقيمت فى عيد السمطان عبد المجيد )العثمانى( فى مكان السوارى التى كانت ف السوارى أو األساطين  ،
 : عند البناء مواقعيا القديمة وقد تحروا
   (: وتوجد فى الطرف الغربى من محراب النبى ومكتوب عمييا "ىذا مصمى 8رقم  42ل كشرة( )ط  ع  بة = الم  ي  ط  )الم   قةم  خ  الم  سطوانة اال. 
 النبى عميو السالم"   
 أما المكتوبة فأول الصفوف"(و ؟ فقال: "أما النافمة فموضع مصاله  ليك الصالة فييا بمسجد الرسولإئل اإلمام مالك: أى المواضع أحب )س   
  المحراب والثالثة من المنبر الثالثة من القبر و وىى الثالثة من  :(9رقم  42)شكل القرعة(  المياجرين= )(:9رقم  44)شكل  اسطوانة عائشة. 
 ا بعد تحويل القبمةالنبى بضعة عشر يوم  صمى عندىا ومكتوب عمييا "اسطوانة عائشة" وقد   
 )رواه الطبرانى( ن فى المسجد لبقعة قبل ىذه االسطوانة لو يعمم الناس ما عندىا ما صموا فييا إال أن يطير ليم قرعة" إعن السيدة عائشة "   

    ذلك ألن أبا لبابة ر والثانية من القبر والثالثة من القبمة وسميت بوىى الرابعة من المنب : (41رقم  42 شكل)  اسطوانة أبى لبابة )التوبة(.         
 انةو سطإلى ىذه األيصمى نوافمو  ن يموت أو يتوب اهلل عميو أثناء حصار بنى قريظة بعد غزوة الخندق وكان النبى أ لىربط نفسو بيا إ          

 ة لمشباك وكان لمنبى سرير من جريد يوضع قرب ىذه االسطوانةوىى المالصق : (44رقم  42شكل )  اسطوانة السرير.         
  ، كان يجمس عندىا سيدنا عمى لحراسة النبى خمف اسطوانة التوبة : (44 رقم 42 شكل( ) ي  أسطوانة عم   س=ر  ح  )الم   اسطوانة الحرس.         
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   ا، وكانت أيض   لييا لوفود العرب إذا جاءتوإيجمس    وكان ، المحرس من الشمالتقع خمف اسطوانة  :(44قم ر  42شكل ) اسطوانة الوفود.         
 ة وبنى ىاشم وغيرىمابلييا من كبار الصحإ"بمجمس القالدة" لشرف من كان يجمس  تسمى          
     يدة فاطمة عمى طرف الحائز المخمس الذى ، بين الحجرة الشريفة وحجرة الس (: داخل المقصورة42رقم  42شكل)  ربعة القبراسطوانة م  .          

    ىـ )سمى كذلك لكونو عبارة عن خمسة جدران ترتفع 94 عامبن عبد العزيز حول الحجرة الشريفة أثناء عمارتو لممسجد النبوى  ربناه عم           
 ولم  اعمو عمر بن عبد العزيز مخمس  ج، وقد  لكسوة اليوم، وليس لو باب أو سقف وىو الذى تسدل عميو ا عن األرض نحو ستة أمتار ونصف          
 بريل .جل ايقال أن ىذه االسطوانة كانت ميبط  و  ، الكعبة فى بنائيا المربع قيستقبمو الناس كما يستقبمون الكعبة( ال يشبو حتى اجعمو مربع  ي          
                       سم مكتوب أعمى كل اسطوانة داخل دائرة مستديرة( وتذكر ما كان عرف عمييا )االوالت تء عند ىذه االسطوانااممحوظة: يستحب الدع  
ن كان مسجد  عندىا من أحداث عمى عيد النبى يجرى                      كمو محل تعبد وصالة ودعاء(  ه، وا 

 ويقع فى الجدار الجنوبى  ، المسجد فى عيده ةع: وىو موضع مصمى سيدنا عثمان بن عفان بعد توس (48 رقم 42شكل)  اب العثمانىر المح
  لممسجد خمف المحراب النبوى

  عبارة عن مصطبة شمال مصمى التيجد وىو المكان الذى كان  (41رقم  42 شكلمة( ) الظ = )الصفة (ةف  الص  دكة األغوات )مجمس أهل :
 ، وسممان الفارسى ، وأبى ىريرة أمثال بالل بن رباح ، وى ليم وال أىليجمس فيو أىل الصفة وىم فقراء الصحابة من المياجرين األوائل ممن ال مأ

  قاميم عند اهلل عز وجليبين م وقد نزل فى أىل الصفة قرآن ،  وكانت تقع فى مؤخرة المسجد عمى عيد النبى –ود وغيرىم ع، وعبد اهلل بن مس

 ( 14األنعام  )
 ف ، تقع شمالى المنبر يق ، رخامية قائمة عمى أعمدة قصيرة : ىى دكة مربعة (49رقم  42 لشك)  مقصورة المبمغين( = )دكة المؤذنين المكبرية

  لممصمين من اإلمام اثناء صالة الجماعة تبميغ  أالصموات ويكبر  عمييا المؤذن ليؤذن عمييا ويقيم

 فضل المسجد النبوى : 
     ( 418التوبة )رين" ي  تط  الم   ب  ح  ي   ، واهلل   وا  ر  ي  تط  أن ي   ون  ب  ح  ي   ال  رج   يو  ، ف   يوم ف  و  ق  ت   أن   ق  ح  أ   وم  ي   ل  أو   ن  ى م  مى التقو  ع   س  س  أ   د  سج  م  ل   ". 

  (نبوى أو مسجد قباء أو كمييما مع اكونو المسجد ال اختالف في )المسجد           
  )متفق عميو("  ام  ر  الح   د  سج   الم  إال   اه  و ا س  يم  ف   الة  ص   ف  ن أل  م   ل  أفض   اذى ى  د  ج  س  ى م  ف   الة  ص   ".         
  )البخارى("  ذاى ى  د  ج  س  م  ، و   ىص  األق   د  ج  س  ، والم   رام  الح   د  ج  س  الم   : الث  ث  ل   إال   ال  ح  الر   د  ش  ال ي   ".         
  )رواه أحمد("  فاق  الن   ن  م   ئ  ر  ، وب   العذاب   ن  م   ، ونجاة   النار   ن  م   اءة  ر  ب   لو   ت  ب  ت  ، ك   صالة   عين  ى أرب  د  ج  س  ى م  ى ف  م  ص   ن  م   ".         
   لى أ ر  ينظ   ل  ج  ذ  الر  ة  ل  نز  م  ب   و  في   ك  ل  ذ   ير  ه لغ  اء  ج   ن  م  ، و   اهلل   بيل  ى س  ف   د  جاى  الم   ة  ل  نز  بم   و  ، في   وم  م  ع  و أو ي  م  عم  ت  ي   ير  خ   ل  إال   و  أت  ي   ، لم   اى ىذد  سج  م   اء  ج   ن  م   ".         

  ()رواه ابن ماجو"  ه  ير  غ   متاع             
  )البخارى(ى" وض  مى ح  ى ع  ر  نب  ، وم   ة  ن  الج   ياض  ن ر  م   ة  وض  رى ر  نب  قبرى وم   ين  ما ب   ".         
  [ روضة من رياض الجنة = ترعة= درجة من درجات الجنة] )رواه أحمد(   " ةن  الج   ع  ر  ن ت  م   ة  رع  مى ت  رى ع  نب  م   ".         
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( اإلسطوانات األثرية 44شكل )
 المقصورة النبوية الشريفةو 
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