


  كيف بىن النيب صلى هللا عليه وسلم مسجده

  له  مع صور تقريبية للمسجدوصف ميسر 

  

  مجعه ورتبه

  رمزي صاحل حممد

  

  

  ه١٤٤٣ذو اِحلجة  ٢٥
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رسوله حممد خامت النبيني، وآله وأصحابه  عبده و احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على  
أبني فيه كيف بىن النيب صلى هللا عليه وسلم مسجده،  أمجعني، أما بعد، فهذا جزء قد مجعته 

ذلك   توضيحوقمت واحلمد  ب، التوسعات اليت شهدها املسجد بعد ذلكمع ذكر أهم  
هذه الرسالة يف أربعة  وجعلت، عرفة ذلكننتفع مببصور تقريبية من أوثق املصادر، عسى أن 

    :أبواب

  الباب األول: فضل بناء املساجد 

الباب الثاين: أصح األحاديث اليت وردت يف بناء مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم، وبيان  
  بعض معانيها. 

توسعات، مع صور تقريبية هلا    وما حدث فيه منوصف ميسر للمسجد النبوي  الباب الثالث:
مأخوذة من متحف دار املدينة للرتاث العمراين واحلضاري، وهو من املتاحف املتخصصة يف  

  ريخ املدينة النبوية.

ذكر منرب النيب صلى هللا عليه وسلم، مع صورة للنموذج التقرييب له الذي صنعه   الباب الرابع:
  بعض أهل العلم املتخصصني يف هذا الشأن. 

  

  فضل بناء املساجدأوال: 
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  َىن من بَ «مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول:  رضي هللا عنه قال:عثمان بن عفان  عن
  ١.رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  »يف اجلنةِ  هُ لَ ثْـ مِ  لهُ   هللاُ َبَىن   ِ ا  مسجدً 

نيا: أصح األحاديث اليت وردت يف بناء مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم، وبيان بعض  
  معانيها. 

ا:   وهي أربعة أحاديث، وهذا بيا

  احلديث األول 

، فنزل أعلى  النيب صلى هللا عليه وسلم املدينةَ   مَ دِ قال: «قَ بن مالك رضي هللا عنه أنس عن  
عوف، فأقام النيب صلى هللا عليه وسلم فيهم أربع عشرة  املدينة يف حي يقال هلم بنو عمرو بن  

ليلة، مث أرسل إىل بين النجار، فجاءوا متقلدي السيوف، كأين أنظر إىل النيب صلى هللا عليه  
وكان   ناء أيب أيوب،، ومأل بين النجار حوله، حىت ألقى بفِ هُ فُ دْ وأبو بكر رِ  ،وسلم على راحلته

الصالة، ويصلي يف مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء املسجد، فأرسل  حيب أن يصلي حيث أدركته 
منوين حبائطكم هذا. قالوا: ال وهللا، ال نطلب مثنه  إىل مألِ  بين النجار، فقال:  بين النجار، 

، فأمر  ، وفيه خنلٌ بٌ رِ قبور املشركني، وفيه خَ   :إال إىل هللا، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم
لتْ شَ بِ عليه وسلم بقبور املشركني فنُ  النيب صلى هللا لنخل فقطع،   بِ رِ ـخَ ، مث  فسويت، و

وهم يرجتزون،   ون الصخرَ لُ قُ نْـ ، وجعلوا يَـ احلجارةَ  هِ يْ تَـ ضادَ املسجد، وجعلوا عِ   ةَ لَ بْـ وا النخل قِ فُّ صَ فَ 

 
  )٥٣٣) و«صحيح مسلم» (٤٥٠«صحيح البخاري» (  ١
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فانصر  اآلخره …   إال خريُ  اللهم ال خريَ   والنيب صلى هللا عليه وسلم معهم، وهو يقول:
  ٢. رواه البخاري ومسلم »اغفر لألنصار واملهاجرةفويف رواية  ،واملهاجره نصارِ األ

  ٣  شرح احلديث 

وقُباء ضاحية من  ،باءومنازهلم بقُ  ،رحي من األوس من األنصا  » عمرو بن عوف  نو«ب
، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ضواحي املدينة املنورة، تقع يف اجلهة اجلنوبية الغربية منها

م قد اختذ مكا مسجدا  يف هذه الليايل اليت مكثها عندهم  مث بناه بنو عمرو بن  فيه،  يصلي 
  ف، وهو الذي يـُْعرف مبسجد قُباء.  عو 

النجار» بنو النجار حي من اخلزرج من األنصار، وهم أخوال عبد املطلب  بين  «مث أرسل إىل  
ولذلك  . جد النيب صلى هللا عليه وسلم، ألن أم عبد املطلب منهم وامسها سلمى بنت عمرو

  ة إكراما هلم. أراد النيب صلى هللا عليه وسلم النزول عندهم عندما أيت املدين

، وكأن النيب صلى هللا عليه وسلم أردفه تشريفا له وتنويها  أي: راكب خلفه »وأبو بكر رِْدفُهُ «
قة هاجر عليها.   بقدره وإال فقد كان أليب بكر 

 
 )١٨٠٥) و(٥٢٤«صحيح مسلم» (و) ٣٩٣٢) و(٤٢٨«صحيح البخاري» (  ٢
) و«عمدة القاري»  ٩٠/ ٤(للِكرماين ) و«الكواكب الدراري» ٨/ ٥«شرح النووي على مسلم» ( ٣

للحافظ ابن  «فتح الباري» و) ٢١١/ ٣(البن رجب «فتح الباري» و) ١٧٨/ ٤( َعْيينلبدر الدين ال
خبار دار  و  ، وأربعتها يف شرح صحيح البخاري، )٢٤٥و ٢٤٣/  ٧) و(٥٢٥/ ١حجر ( «وفاء الوفاء 

 .)٥٢٤وحاشية «صحيح مسلم» ط. الرتكية (للسمهودي، ) ٢٥٢/ ١املصطفى» (
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أي أنه صلى هللا عليه وسلم نزل عنده ضيفا، فإن املسافر إذا نزل  بِفناء أيب أيوب»   ألقى«
  .ِفناء الدار هو األرض الواسعة اليت تكون أمام الدارمتاعه، و مبكان ألقى فيه 

  .أي قدِّروا مثنه؛ ألشرتيه منكم »ِمُنوين«

وقد جاء يف   .حنوهو شجر أو خنل، وحماط بشيء كسور  ههو املكان الذي يكون في »احلائط «و
ما َسهل  رواية أخري أن هذا احلائط كان ِمْرَبًد للتمر لغالمني يتيمني من األنصار امسه

  ، وِمرَبد التمر هو املكان الذي يُـَجفَُّف فيه التمر.٤وُسهيل 

على وزن َكِلم مجع َكِلمة، وهو  بفتح اخلاء وكسر الراء على األشهر، مجع َخرِبة،  »وفيه َخِربٌ «
  ما خترب من البناء. 

وأُخرَِجت العظام  أي ُحِفَرت،  »فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقبور املشركني فنُِبَشتْ «
  وُدِفَنت يف مكان آخر. 

َلَة املسجد« أي جعلوا النخل أعمدة وسواري للمسجد، وذلك يف جهة   » َفَصفُّوا النخل ِقبـْ
  القبلة، وبنوا عليها سقف املسجد. فاملسجد النبوي مل يكن كله مسقوفا، وإمنا كانت مقدمته

لُصفَّة؛ وكذلك جزء من املؤخرة سقفه النيب صلى   ،هي املسقوفة  هللا عليه وسلم، وهو املسمى 
ء وهو ساحة املسجد الداخلية أو صحن  بينهما ما ما أو  ،ليكون مأوى للفقراء واملساكني والغر

   .لم يكن مسقوفًافاملسجد 

َما يشده من حواليه من اْلبناء، وِعضاَد الباب   أعضاد كل شيء »وجعلوا ِعضاَدتـَْيِه احلجارةَ «
ن يف جانيب الباب.  امه   اخلشبتان اللذان يكو

 
  )٣٩٠٦) و(٣٩٠٥«صحيح البخاري» ( ٤
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  احلديث الثاين 

عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أخربه «أن املسجد كان على عهد رسول هللا  فع أن  عن  
للَِّنبِ، وَسْقُفُه الـَجرِيُد، وعُ صلى هللا عليه وسلم َمْبِنيا  ُمُدُه َخَشُب النخل، فلم يزد فيه أبو بكٍر  ِ

َيانِِه يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   للَِّنبِ واجلريد،  شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بـُنـْ ِ

ِحلجارة املنقوشة   دة كثريًة، وَبَىن ِجداره  َُه عثماُن، فزاد فيه ز وأعاد ُعُمَدُه َخَشبا، مث َغريَّ
لسَّاِج»والَقصَِّة، و    ٥رواه البخاري يف صحيحه.   جعل ُعُمَدُه من ِحجارة منقوشة، وَسَقَفُه 

  ٦  شرح احلديث 

الطني الذي مل حيرق، فَِإذا ُأحرَِق الطني فال يسمى (َلِنب) بل  اللَِّنب» هو الطوب املعمول من  «
  . َلِنب لَِبَنة ومفرد  ،ُيسمى (آُجّر)

بنيانه» أي جبنس اآلالت املذكورة ومل يغري شيئا من هيئته إال  «وزاد فيه عمر، وبناه على 
  .توسيعه

  «مث غريه عثمان» أي من الوجهني التوسيع وتغيري اآلالت. 

حلجارة املنقوشة» أي بدل     اللَِّنب «

  «السَّاج» نوع من اخلشب معروف يؤتى به من اهلند 

 
   )٤٥١سالة) و«سنن أيب داود» (ط الر  ٢٨٧/ ١٠«مسند أمحد» (و) ٤٤٦«صحيح البخاري» (  ٥
/  ٤(ة َبريَْ البن هُ ) و«اإلفصاح عن معاين الصحاح» ٩٧/ ٢(ال طَّ البن بَ » ي«شرح صحيح البخار   ٦

 )٥٤٠/ ١) و«فتح الباري» (٢٢٩
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) بلغة صَّ «القَ  أهل احلجاز، وقيل تشبه اِجلصَّ  ة» بفتح القاف وتشديد الصاد هي (اِجلصُّ
جلِبس.   وليست به، واِجلص من مواد البناء، وهو ما نسميه اآلن 

    أهم ما يستفاد من هذا احلديث 

ر يف هذا الباب تدل أن السنة يف بنيان   قال ابن َبطَّال: «هذا احلديث مع غريه من اآل
خشية الفتنة واملباهاة ببنائها؛ أال ترى أن عمر قال   ،املساجد القصد وترك الغلو يف تشييدها

َر أو ُتَصفَِّر فتفَنت الناَس)  ك أن تُـَحمِّ ، ٧للذي أمره ببناء املسجد: (َأِكنَّ الناَس من املطر، وإ
مه ومكنه من املال، فلم يغري املسجد عن بنيانه الذى كان  وكان عمر قد فتح هللا الدنيا يف أ

، مث جاء األمر إىل عثمان، واملال يف زمانه أكثر، فلم يزد أن جعل يف مكان  عليه يف عهد النيب
لساج مكان اجلريد، فلم يُقصر هو وعمر عن البلوغ يف تشييده   اللَِّنب حجارة وقصَّة، وسقفه 
ما يف األخذ من   ت، إال عن علم منهما عن الرسول بكراهة ذلك، وليقتدى  إىل أبلغ الغا

لقصد و    انتهى  الكفاية، والزهد يف معاىل أمورها، وإيثار البلغة منها».الدنيا 

وقال ابن ُهَبْريََة: «يف هذا احلديث ما يدل على أن كل عمارة كانت يف وقتها على مقتضى  
احلال واتساع األيدي؛ فإن عثمان رضي هللا عنه ملا أمكنه ذلك شيد املسجد وعمده، وأما 

حلجارة املنقوشة) فإن من البناء ما يضطر الصانع فيه إىل أن يؤلف بني صغار احلجارة   قوله: (
لفت بني صغار احلجارة وكبارها على نسق واحد أشبه ذلك النقش؛ ولعل هذا   وكبارها، فإذا 
ي عنه   من ذاك، وإال فعثمان رضي هللا عنه مل يكن ليفعل من زخرفة املساجد املكروهة ما قد 

  انتهى ال سيما ما يلي املصلي». 

 

  معلقا  ط السلطانية) ٩٧/  ١«صحيح البخاري» (  ٧
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





قال احلافظ ابن حجر: «وأول من زخرف املساجد الوليد بن عبد امللك بن مروان وذلك يف  و 
ورخص   ،وسكت كثري من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة  ،أواخر عصر الصحابة 

إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ومل يقع   ،وهو قول أيب حنيفة  ،يف ذلك بعضهم
:بن الاوقال  ،الصرف على ذلك من بيت املال سب أن   ـُمَنريِّ م وزخرفوها  ملا شيد الناس بيو

ملساجد صو هلا عن االستهانة يُ  ن املنع إن كان للحث على اتباع   بَ قِ عُ وتُـ  ،صنع ذلك 
لزخرفة فال  وإن ،السلف يف ترك الرفاهية فهو كما قال ل املصلي  لبقاء   ؛كان خلشية شغل 

  انتهى  العلة».

  احلديث الثالث 

  ،من خنلٍ  ذوعٍ ا على جُ مسقوفً   «كان املسجدُ  :قالجابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما   عن
وكان   ،له املنربُ  عَ نِ فلما صُ  ،منها ذعٍ فكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا خطب يقوم إىل جِ 

، ذعِ فسمعنا لذلك اجلِ  ،عليه صلى هللا عليه وسلم    حىت جاء النيبُ  ،راءشَ كحنني الناقة العُ   صو
  ٨ .. رواه البخاري والنسائي يده عليه فسكن»  فوضعَ 

   ٩  شرح احلديث 

  أي إن اجلذوع كانت له كاألعمدة  » «كان املسجد مسقوفا على جذوع من خنل

  .من وقت احلمل عشرة أشهر مر عليها الناقة اليت   » هيراءشَ العُ  الناقة «

 
 )١٣٩٦و«سنن النسائي» ( ،)٣٥٨٥() و٩١٨(«صحيح البخاري»  ٨
   )٦٠٣/ ٦«فتح الباري» (  ٩
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    احلديث الرابع:

رضي هللا عنه قال: «إن جنارا صنع منربا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم   سهل بن سعد  عن
  فاء الغابة، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب الناس عليه»رْ من طَ  ثالث درجات،

  ١٠  . رواه البخاري ومسلم

هو شجر من أشجار الغابة، ُصِنَع املنرب من خشبه، والغابة موضع من عوايل  «َطْرفاء الغابة» 
  ١١املدينة جهة الشام، فيه شجر كثري. 

  

هلا  مع صور تقريبية  ، ١٢ توسعاتوما حدث فيه من لمسجد النبوي ل لثا: وصف ميسر 
للرتاث العمراين واحلضاري، وهو من املتاحف املتخصصة  مأخوذة من متحف دار املدينة 

ريخ املدينة    النبوية.  يف 

م الرسول صلى هللا عليه وسلم -١   ه) ٧(قبل توسعة عام   صفة املسجد النبوي أ

  م  ٣٠ ذراعا = ٦٠وعرضه ، تقريبا م  ٣٥ذراعا =  ٧٠طوله 

 
  ختصار ) ٥٤٤) و«صحيح مسلم» (٢٠٩٤«صحيح البخاري» (  ١٠
 )٣٩٩/ ٢«فتح الباري» ( ١١
حملمد إلياس عبد الغين،  »ريخ املسجد النبوي الشريف«وأهم مرجع اعتمدت عليه يف ذلك كتاب   ١٢

وهو عضو مراقبة النص مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، وحاصل على املاجستري يف األدب 
 اإلسالمي.
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  ٢م ١٠٥٠م =   ٣٠ ×م  ٣٥مساحته و 

  م ٢٫٥أذرع =  ٥ارتفاع سقفه و 

  أساسه من احلجارة، وجداره من اللَِّنب، وأعمدته من ُجذوع النخل، وسقفه من اجلريد.كان و 

ب يف مؤخرته.  ٣له كان و  ب يف الغرب، و ب يف الشرق، و   أبواب: 

واملؤخرة وهي موضع الصفة، وكالمها   ،املقدمة جهة القبلة   :كان املسجد مقسم إىل ثالثة أجزاءو 
يطلق عليه ساحة املسجد أو صحن املسجد أو  و اجلزء الثالث    ما بينهما وهومسقوفتان، و 

هي   ثالثة صفوف من جذوع النخل  ا، فأما املقدمة فكان فيهوهذا مل يكن مسقوفا ١٣َرَحَبته
ت . وكل صف فيه ستة جذوع تقريبا، والسقف أيضا أعمدة املسجد ويقال هلا األسطوا

كانت ُتسمى  وأما املؤخرة فثالثة أَْرِوَقة،  كانت  املقدمة  أن ، أي حممول على هذه األعمدة
وون إليها ويبيتون   ء  الُصفَّة، وجعلها النيب صلى هللا عليه وسلم مكا لفقراء املهاجرين والغر

  .فيها

 
هي ساحته املنبسطة  و«رحبة املسجد أو املكان» األشهر بفتح احلاء، وقد تسكن،  »«َرَحَبة  ١٣

 )  ٨٨«القاموس احمليط» (ص) و٢٢٢/ ١. «املصباح املنري» (وُمتََّسُعه
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  ه  ٧وذلك قبل توسعته عام  ،املسجد النبوي يف زمان الرسول صلى هللا عليه وسلم        

  )١(صورة                                         
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  ه   ٧املسجد النبوي يف زمان الرسول صلى هللا عليه وسلم، وذلك قبل توسعته عام 

  )٢(صورة                                         

  

صفة املسجد النبوي بعد التوسعة األوىل، وكانت هذه التوسعة يف حياة النيب صلى   -٢
  يف العام السابع للهجرة، بعد غزوة خيرب. ،هللا عليه وسلم

  ، من الناحية الغربية.املسجد  م يف عرض  ٢٠ ذراعا = ٤٠زاد النيب صلى هللا عليه وسلم 

  ، من الناحية الشمالية (مؤخرة املسجد)طولالم يف   ١٥ذراعا =  ٣٠وزاد 

  م ٥٠ذراعا =  ١٠٠وعرضه  ، م ٥٠=  ذراعا ١٠٠ طوله فصار املسجد مربعا
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  ٢م ٢٥٠٠ته ومساح

  م  ٣٫٥أذرع =  ٧وزاد ارتفاع السقف فأصبح 

  م تقريبا ٥أعمدة، بني كل عمودين  ١٠وأصبح كل صف 

  أبواب  ٣ومل يزدد عدد األبواب، فكما هو 

  م ٢٦٫٥ذراعا تقريبا =  ٥٣وكان بني املنرب وحجرة عائشة 

  وكان املنرب عن ميني مصلى النيب صلى هللا عليه وسلم.

  
  ه   ٧بعد التوسعة النبوية اليت متت عام  ،النبوي يف زمان الرسول صلى هللا عليه وسلماملسجد 

  )٣(صورة                                          

صفة املسجد النبوي بعد التوسعة الثانية، يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه،   -٣
  ه ١٧عام 
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  م  ٥أذرع =   ١٠زاد من جهة اجلنوب (جهة القبلة) 

  م ١٥ذراعا =  ٣٠ومن جهة الشمال (مؤخرة املسجد)  

  م   ١٠ذراعا =  ٢٠ومن جهة الغرب 

  م   ٦٠ذراعا =  ١٢٠م، وعرضه  ٧٠ذراعا =  ١٤٠فصار طول املسجد 

    ٢م ٤٢٠٠ومساحته 

  م ٥٫٥ذراعا =  ١١وزاد ارتفاع سقفه فأصبح 

  . أبواب ٦فأصبحت وزاد عدد أبوابه، 

كرحبة خارجية للمسجد    وجعل عمر مكا خارج املسجد يف اجلهة الشرقية قريبا من مؤخرته، 
لبُ مسُ    أو ينشد شعرا، فليخرج إليه» ،أو يرفع صو ،يلغط أن أراد من  طيحاء، وقال: «يت 

ريخ املدينة.بَّ بن شَ ارواه    ١٤ة يف 

لعدم احلاجة إليها، حيث كانت  ؛ مؤخرة املسجديفُصفَّة ويف هذه التوسعة مل تُعد هناك 
  الفتوحات يف زمان عمر، واستغىن الناس. 

 
ريخ املدينة»   ١٤   )٣٤/ ١(ة بَّ بن شَ عمر ل«
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  )       ٤(صورة  ه  ١٧املسجد النبوي بعد توسعة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عام 
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  ) ٥(صورة  ه  ١٧اخلطاب رضي هللا عنه عام املسجد النبوي بعد توسعة عمر بن 

  

صفة املسجد النبوي بعد التوسعة الثالثة، يف عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه،  -٤
  ه ٢٩عام 

الغربية، من كل ومن اجلهة  ،ومن اجلهة الشمالية  ،من اجلهة اجلنوبية يف املسجد عثمان  زاد 
  م  ٥أذرع =   ١٠جهة منهم 

  م  ٦٥ذراعا =  ١٣٠م، وعرضه  ٨٠ذراعا =  ١٦٠فصار طول املسجد 

  ٢م ٥٢٠٠فصارت مساحته 
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دة عثمان يف أي توسعة أخرى. حية القبلة بعد ز   ومل يزدد املسجد من 

  وأما ارتفاع املسجد وعدد األبواب فلم يزد عن عمر شيئا

وجعل  جد من احلجارة املنقوشة واِجلص، وغطى سقفه خبشب الساج، وأعاد عثمان بناء املس 
  أعمدته من احلجارة املنقورة، وحشوها قضبان احلديد، ومصبوب فيها الرصاص. 

  
  ) ٦(صورة  ه  ٢٩املسجد النبوي بعد توسعة عثمان بن عفان رضي هللا عنه عام 
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  ) ٧(صورة  ه  ٢٩عام املسجد النبوي بعد توسعة عثمان بن عفان رضي هللا عنه 

  

الوليد بن عبد  اخلليفة األموي صفة املسجد النبوي بعد التوسعة الرابعة، يف عهد  -٥
  ه  ٩١ –  ٨٨ ، بني عاميرمحه هللامللك 

  م  ١٥ذراعا =  ٣٠زاد من اجلهة الشرقية (جهة احلجرات النبوية) 

  م  ١٠ذراعا =  ٢٠ومن اجلهة الغربية 

  م ٢٠ذراعا =  ٤٠  (مؤخرة املسجد) ومن جهة الشمال

  م ١٢٫٥= ذراعا  ٢٥فأصبح وزاد ارتفاع السقف، 
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حيث توجد حجرات أزواج النيب صلى هللا  وهو أول من زاد املسجد النبوي من اجلهة الشرقية، 
ويف توسعيت عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان  عليه وسلم، فأدخلت احلجرات يف املسجد. 

لوجود حجرات أزواج   ؛زادا املسجد من مجيع اجلهات ما عدا اجلهة الشرقية رضي هللا عنهما 
ا، ولكن يف زمن الوليد كانت قد توفي ت أزواج النيب صلى هللا عليه  النيب صلى هللا عليه وسلم 

ه   ٦٢وسلم مجيعا، حيث كانت آخرهن وفاة أم سلمة رضي هللا عنها، حيث توفيت عام 
هله، وكان الناس يدخ  لون احلجرات يصلون فيها  على الراجح، كما أن املسجد كان يضيق 

املسجد،    يوم اجلمعة، فرأى الوليد بن عبد امللك أنه من املصلحة العامة إدخال احلجرات يف
ا ورثة أمهات املؤمنني،   فأمر واليه على املدينة عمر بن عبد العزيز بشراء احلجرات من أصحا

  وبقيت غرفة عائشة على حاهلا وهي اليت فيها قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه. 

ئر يف  أربع منا نيتاملسجد، حيث بُ  يفنيت املنائر أو املنارات ألول مرة ويف هذه التوسعة بُ 
أركان املسجد األربعة، يف كل ركن منارة. وملا بنيت هذه املنائر استخدمها املؤذنون لألذان  

ملآذن. ذا عرفت املنائر    ٦٠أو  ٥٥املنارة من أرض املسجد حوايل   ارتفاعوكان  عليها، و
م، ألن   ١٥، أي أن ارتفاع املنارة فوق سطح املسجد كان حوايل م  ٣٠ أو  ٢٧٫٥ذراعا = 

م   ٤أذرع = ( ٨أذرع يف  ٨املنارة  عرض وكان م. ١٢٫٥ارتفاع املسجد يف هذه التوسعة كان 
  م). ٤× 

  مث بعد ذلك حدثت توسعات عديدة للمسجد على مر العصور.
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  ه  ٩١ –  ٨٨، بني عامي املسجد النبوي بعد توسعة اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك

  )٨(صورة                                          
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رابعا: ذكر منرب النيب صلى هللا عليه وسلم، مع صورة للنموذج التقرييب له الذي صنعه  
  بعض أهل العلم املتخصصني يف هذا الشأن. 

صلى  ُصنع منرب النيب صلى هللا عليه وسلم من اخلشب، وكان ثالث درجات، فكان رسول هللا 
ِلس. وهذه صورة  هللا عليه وسلم يقف على الدرجة الثانية وجيلس على الثالثة، وُتسمى ا

للنموذج التقرييب للمنرب النبوي، والذي صنعه الدكتور الفاضل نزار حممود قاسم الشيخ، وهو  
حلاضر.   من املتخصصني يف السرية النبوية، وحماولة ربطها 
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ك ثالث  فتحات كما جاء يف البحث، يظهر منها يف الصورة أربع فتحات، وهنا ٧واملنرب له 
  فتحات مقابلة هلا.

قد اجتهد يف  أنه هذه املقاسات تقريبية، و أن   صاحب البحث قاسم نزارور ذكر الدكتوقد 
دة والنقص فيهحت   . سم، ال تزيد وال تنقص عن ذلك إن شاء هللا  ٥ اديدها، وأن معدل الز
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