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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٣ مارچ ٠٢

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 فــضـايــل آن مــنــوره وۀ ديــنـــــــم

 

  

 !معزز و محترم ۀ خوانند

را در بيت هللا شريف وآنھم در حرم شريف »  سعيدی«  نيت مخلصانه داشتم که نکاح پسر ارشدم  احمد جانآرزو و

تاريخ ه ي خود و فرزندم با تمام فاميل که امکانات سفر داشت،   بگلـذا به قصد عمره و تحقق اين آروزی زند.  انجام دھم

  .ين وحی حرکت کرديممنوره به سرزمۀ م   به جانب مدنيــ٢٠١٢  اپريل  سال ۴

رزو داشتيم، داخل حرم شريف وآنھم آکه  م، ھمانطوریم عمره به  مقصد عقد نکاح ارجمند از مراسیبعد از ادای بخش

شريفه حضور به ھم رسانيديم و مراسم عقد نکاح حضوري به لطف ومرحمت ۀ  روی حطيم ودر صحن  کعبــه روب

  . شدءالھي به صورت و وجه بھترو احسن اجرا

گزار ھستم و تمنا داريم که اين وصلت وصلت بي بي عايشه و حضرت رسول اکرم از پروردگار با عظمت خويش سپاس

ي با سعادت داشته و فرزندان صالح و گر به خير زندگيکديۀ  ووصلت پُر ثمر وبا محبت و درسايـــصلی هللا عليه وسلم،

 .م بدارنددنيا تقديه ار به وطن، خاک، مردم و امر اسالم بگخدمت 
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ی ، ترغيب برای ئتواند ممد، مشوق،  رھنما ين راستا خواستم خوشي ھای خويش را با شما شريک ساخته و آنچه میادر

ۀ ذاشته، به شما ھديه نموده و برای ھرمسلمان زيارت بيت هللا و مدينـــگران باشد، با شما اين نوشته را درميان گدي

  . کنماه ايزد متعال تمناگمنوره را از بار 

  

 :منوره ۀ مدينــ

. باشد ويند و يثرب نام تاريخي اين شھر مھم درجھان درطول تاريخ موجوديت خويش  میگمدينــه درعربي شھر را 

گويند  يکی از شھرھای  مشھور ومھم فعلي کشور  می) المدينة المنورة  (زبان عربی  را ب مدينة النبی، که آن يا مدينه 

 .رود ار میشمه عربستان سعودی نيز ب

ی  شھر مدينه  خشک و بيابانی با  وھوا آب. در ميان نجد قرار داردطرف شمال رياض در ميان رياض وه شھر مدينه ب

  . است هھای سرد ھمرا ھای داغ و زمستان تابستان

 پيامبر صلی شھـرت يافت ،) شھر پيامبر(شھر مدينه بعد از ھجرت پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم به مدينةالنبی

مکرمه فاصله ۀ  کيلو متر از مکــ۴٢٠که » يثرب« بعثت  به شھر ١٤بيع االول سال هللا عليه وسلم در اولين شب ر

 .رود شمار میه ،  ب)تاريخ ھجری(دارد،  مھاجرت نمود ، اين تاريخ سرآغاز تاريخ مسلمانان 

تواند اين است که پيامبر اسالم به شھر يثرب  وده میين راستا الھام دھنده برای تمام مسلمانان با که دریگحکمت بزر

 را ايجاد ه ای نظم وسازمان و ادار از مسلمانان ی شھر گروپ درآن کرد، کهمھاجرتزمانی  آغاز به ) منورهۀ مدينـ(

 بنای حاکميت گ منوره سنۀبا مھاجرت خويش ورسيدن به مدين) ص( و حضرت پيامبراسالم محمد مصطفی ندکرده بود

نه گی اھی تحت حاکميت غيراسالمی زندگ به اين ترتيب حضرت پيامبر اسالم بعد از بعثت ھيچ. ذاشتگمی را خود اسال

 .  کرده است

ی  نزد پروردگار  است  وداراھامکرمه  يکی از بھترين ومحبوبترين سر زمينۀ در اين ھيچ جای شک نيست که مکـــ

 .باشد  ساير شھر ھا وسرزمين ھای جھان میمدينه منوره و برتری ھا وفضايلی ، نسبت به شھر

ۀ که  پيامبر صلی هللا عليه وسلم را  کفار مکه  مجبور به ترک  خانه وکاشانـــ زمانی: در روايت اسالمی آمده است

 :خويش در مکه نمود، آنحضرت صلی هللا عليه وسلم خطاب به سرزمين مکه گفت

مايم که   به  هللا قسم ياد مين( »  هللا، ولو ال أني أخرجت منک ماخرجتوهللا انک لخير أرض هللا وأحب أرض هللا إلی« 

 شدم ھر گز از ی، واگر من اخراج نمیئخدا زمين خدا در نزد نتو بھترين زمين پروردگار ھستی، وبھترين ومحبوبتري

 ). راوی حديث ترمذی وابن ماجه  است وحديث صحيح است) (تو بيرون نمی رفتم

 جھان بوده ، وپروردگاربا عظمت ما     شھر ھای مقدس ومبارکۀنام شھر وحی شھرت دارد از جمله شھر مدينه که ب

 :حيث سرزمين امن قرار داده است ه اين شھر را ، ب

ان ابراھيم حرم مکـة، وإنی « :فرمايد   مبارکی آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در خطاب به مدينه میدر حديث

  ).ابراھيم عليه وسلم مکه را حرم قرار داد ومن مدينه را حرم قرار می دھم) (يح مسلمصح() حرمت المد نينه

ال عين تحريم با حرمت از جانب ذات ا ھدف از نسبت حرمت به ابراھيم ومحمد عليھما السالم اظھار حرمت است و

م شھر ھای جھان خداوند  منوره را حرم قرار داده است و از ميان تماۀ مکرمه ومدينۀپروردگاراست، اوست که مک

 .متعال فقط اين دوشھر رابه اين صفت عالی اختصاص داده است

 ورند، آحساب میه که برخی از مردم فقط مسجد نبوی را حرم ب ھدف از حرم مکه ومدينه ھمان  حدود حرم است، اين

 .ی حرم نيست بلکه تمام شھر مدينه حرم استئزيرا مسجد نبوی به تنھا در اشتباه اند،
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از کوه ) صحيح المسلم وصحيح بخاری(»  المدينة حرم مابين عير إلی ثور« : که در حديث متبرکه آمده است طوری

  :شود  عير در جنوب تا کوه ثور در شمال، وھر دوطرف اين شھر يعنی شرق وغربی مدينه حرم شمرده می

هللا عليه وسلم حتی شکار وقطع مبر صلی رسيد که  پيا تقدس وحرمت شھر مدينه به درجه ای می: رخين مينويسندــؤم

 » إنی حرمت مابين البتی المدينة آن يقطع عضا ھھا او يقتل صيد ھا« : ختان مدينه را ھم ممنوع قرار داد  وفرمود در

  .)صحيح مسلم) (خت آن قطع شود يا شکارش کشته شودمن دوطرف مدينه حرم قرار دادم ، که مبادا در(

  

 :ن استمدينه منوره مرکز ايما

 سر زمين وحی خطاب گرديده است ، اين شھر به شھر ايمان نيز شھرت دارد در فضليت منورهۀ ــــھمانطوريکه به مدين

 ايمان به مدينه باز خواھد اً يقين( » إن االيمان ليارز إلی المدينة کما تأ رز الحية إلی جحر ھا« ايمانی اين شھر آمده است 

اين بدين معنی است که سر انجام ايمان ) حيح مسلمصصحيح بخاری و) (گردد باز میگشت ھم چنانکه مار به سوراخش 

به مدينه باز خواھد گشت ودر مدينه باقی خواھند ماند ومسلمانان از سراسر جھان قصد وعزم سکونت را در مدينه را 

 .خواھند داشت

  

 :شھر مدينه شھر ھجرت است

گار برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم انتخاب گرديد است ، ويگانه شھر مدينه شھر ھجرت ومحل امن از جانب پرورد

 .مور به ھجرت به آن گرديده است أشھر ويگانه سرزمين در روی زمين است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم م

 : شريف آمده است در حديث

  » وھي المدينةقولون لھا يثربي) يعنی أمر با لھجرة إلی ھذه المدينة(» أمرت بقرية تأکل القری«

 را يثرت می نامند، در حالی بمن دستور داده شد به قريه ای ھجرت کنم که ساير قريه ھا را خواھد خورد ، مردم آن (

 .)صحيح بخاری ومسلم(» .که مدينه است

 

 :شھرمدينه شھر برکت ست

 به   ھای زمستانهی داغ و ماھا ی  خشک و بيابانی  دارد ولی در تابستانوھوا آب نيست که شھر مدينه  یدر اين شک

 :ی فرموده ئ  طی دعايد برکت  شھر مدينهئ  پيامبر صلی هللا عليه وسلم درمورد تز ولی . است هی ھمراھوای سرد

ن برکت عنايت فرما ، در در ميوۀ ما! پروردگارا  (  » اللھم بارک لنافی ثمرنا وبارک لنا فيصاعنا وبارک لنا فيمدنا« 

 .) صحيح مسلم) (، ودر پيمانۀ ما برکت عنايت فرما ما برکت عنايت فرما به) مدينه(شھر ما 

 .شھر مدينه چنان شھر با عظمت وپر برکت است که ، مرض ودجال قدرت داخل شدن ونفوذ به اين شھر را نمی يابد 

بر راھھای ( »  الدجالعلی أنقاب المدنيةمالئکة ال يدخلھا الطاعون وال «: طوريکه پيامبرصلی هللا عليه وسلم  فرموده 

صحيح ) (تواند وبا  به مدينه داخل شده نمی ند گه از آن حفاظت می کنند لذا دجال وامورتگانی مأشورودی مدينه فر

 »بخاری وصحيح مسلم 

مسجد  ھريک مسجد نبوی  و(و مسجد تاريخی   بزرگيکی ديگر از فضايل اين شھر اينست که در اين شھر دو مسجد 

 .ت دارد موقعي. ) قباء 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم حتی بر مسلمانان امر سفر به مساجد سه گانه را  داده است که يکی از اين مساجد ، 

 :مسجدنبوی است 

 : أبي ھريرةرضي هللا عنه  روايت است که پيامبر صلی هللا  عليه وسلم  فرموده در حديثی که از 
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سفر (  » جد الحرام، ومسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومسجد األقصىالمس: ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد« 

ر صلی هللا عليه مخصوص به نيت عبادت جز به سه مسجد به ھيچ جای ديگری جايز نيست ، مسجد الحرم ، مسجد پيامب

 )وسلم ومسجد اقصی

 مسجد سھم گرفته ، وخطاب به فضيلت مسجد نبوی در اين است شخص پيامبر صلی هللا عليه وسلم در کار اعمار اين

 :مسلمانان فرموده است که ثواب خواندن نماز در مسجد نبوی بر تر از ھزار نماز در غير آن است 

صالة فی مسجدی أفضل من ألف صالة في ما سواه إال المسجد الحرام و صالة فی المسجد الحرام أفضل من مائة ألف « 

يک نماز در اين مسجد من بھتر از ھزار نماز در غير آن ) (يح مسلمحديث  صحيح بخاری ، صح(» صالة فيما سواه

 .) خواندن نماز در مسجد حرام بھتر از صدھزار نمازدر مسجدی ديگر  است واست 

مسلمان  حريت تام داده شود، تادر خواندن نماز در مساجد ثالثه مسافرت ، ودر صورت زيارت از اين  د بر يک فراءً بن

  . از آن بھره ببرندخرتشآمساجد  برای 

 !خواھران وبرادران مسلمان

نام باغی از جنت  ه را ب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  آن: است که یقطعه زمين فراموش نبايد کرد که در  مسجد نبو ی

بين خانه و منبر من «) ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة:(توصيف نمودند،  وفرموده است ) روضه الجنه(

  . يک نماز بھتر از ھزار نمازاست»باغي از باغھاي جنت  است

 اينست، که يک نماز در ش باشد يکی  ازفضايل که دارا می  ساير فضايلیۀکه گفته آمديم ،شھر مدينه از جمل  ھمانطوری

 .مسجد نبوی بھتر از ھزار نماز است 

يك نماز در اين مسجد من بھتر از ھزار ( » لحرامصالة في مسجدي ھذا افضل من الف صالة في ما سواه االالمسجد ا« 

 .)صحيح بخاري و صحيح مسلم). (لحرامنماز در غير آن است به جز مسجد ا

 منوره زندگی ۀکه در شھر مدين زمانی پس بر يک مسلمان است  که از اين فضيلت بزرگ و فرصت بسيار ارزشمندي ،

فضليت نمازنه ده برابر و نه صد  .ردآعمل ه  حد اكثر استفاده را بويا اقامت دارد ، براي آخرتش از آن بھره بگيرد و

 .برابر بلكه بيش ازھزار برابراست

  

 :نمازھای نوافل در مسجدنبوی 

علماء در . نه تنھا فضيلت نماز ھای فرضی بلکه فضيلت نماز ھای نفلی نيز به ھزار بار برابر است قابل تذکر است که 

 : ف  ميفرمايندتعريف وتفسير  اين حديث شري

  : اول

تنھا به نماز ھاي فرضي اختصاص اجر و پاداش نماز در مسجد شريف نبوي كه به بيش از ھزار برابر مي رسد ، تنھا و

 .گردد يافته ، بلكه نماز ھاي نفلي را نيز شامل مين

که  نماز  ، پس ھمانطوری  را استعمال نموده است »صالة« پيامبر صلي هللا عليه و آله و سلم در حديث متبرکه لفظ  

 .باشد  فرض برابر با ھزار نماز است يك نماز نفل نيز برابر با ھزار نماز می

   :دوم

اجر ھزار برابر در حديث متذکره  به خود مسجد  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  يعنی صرف وصرف به  مسجد قديم 

ينده آدر  يا و  مسجد که حاال وجود داردۀتوسعه يافتاختصاص ندارد، بلكه  اجر ھزار برابر شامل مسجد قديم وساحه 

 .گردد  شود ، شامل می توسعه داده می
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حضرت عثمان  از طرف جلو يعني قبله توسعه   دليل اين امر اينست که مسجد نبوی در زمان خالفت حضرت عمر و

 .وانکشاف داده شده است 

 مسجد كه در توسعه واقع است خارج مسجد پيشروی بنابر اين چيز واضح است كه امام و صفھاي مصلين در بخش 

مسجد حكم مسجد را نمي داشت آن دو ۀ زمان خود حضرت محمد صلي هللا عليه و آله و سلم قرار ميگيرد، اگر توسعــــ

كه ھنگام توسعه که  خصوص از طرف جلو توسعه نمي دادند، در حاليه خليفة راشد رضي هللا عنھما مسجد شريف راب

 از ی حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان ذي النورين رضي هللا عنھما  صورت پذيرفت وتعداد کثيردر زمان 

كس از آنان بر اين كار حضرت عمر و حضرت عثمان رضي هللا  صحابه رضي هللا عنھم زنده و موجود بودند، اما ھيچ

طع است كه اجر ھزار برابر به  مسجد نبوی  دليل روشن و قاۀعدم اعتراض صحابه بر توسع عنھما اعتراض نكرد ،

  .مسجد زمان حضرت رسول صلي هللا عليه و آله و سلم اختصاص ندارد

    :سوم 

 :موجوديت باغ بھشتی در مسجد نبوی

ھمانطوريکه متذکر شديم  يکی از فضيلت ھای مھم در مسجد نبوی شريف موجوديت  قطعه يا بخشي از توته زمينی 

ما بين « : نام باغی از جنت  توصيف نمودند، وفرموده است ه وسلم  آن توته زمين را بپيامبر صلی هللا عليه : است که 

صحيح بخاري و صحيح ).( منبر من باغي از باغھاي بھشت استبين خانه و (» بيتي و منبري روضة من رياض الجنة 

 .)مسلم

 و اختصاص اين بخش طبيعي است كه اختصاص اين بخش مشخص از مسجد شريف به اين صفت داللت بر فضيلت

قطعه از آن  مؤمن سعي وکوشش عظمی خويش بخرچ دھد تا در ۀدارد، و راه استفاده از اين فضيلت اين است كه بند

 .زمين  نماز نفل بخواند و به ذكر هللا  و تالوت قرآن مشغول شود 

زار واذيت ساير آر اين منطقه موجب مسلمانان بايد از ياد نبرند ، که رسيدن به اين منطقه ويا نشستن ونماز خواندان د

 .مسلمانان واقع نگردد 

 كردن نماز ھاي فرض در صف اول  بھتر است، زيرا پيامبر صلي هللا عليه و آله و ءادا: ولی نبايد فراموش کرد که 

فھای بھترين صفھای مردان صفھاي اول و بدترين آن ص(»خير صفوف الرجال أولھا و شرھا آخرھا « : سلم مي فرمايند

 . )صحيح مسلم). (آخر است 

 :و ھمچنين مي فرمايند

اگر مردم اجر و پاداش (  »لو يعلم الناس ما في النداء و الصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستھموا عليه ألستھموا عليه« 

ي خواھند اذان و صف اول را بدانند آنگاه ببينند كه براي حصول آن جز قرعه كشي راھي وجود ندارد حتما قرعه كش

  .)صحيح بخاري و صحيح مسلم) (كرد

   :چھارم

تر وقت  دعرض برسانم اينست   که در زياه خواھم در اين بخش خدمت خوانندگان محترم ب ديگری که میۀ يک نقط

ه ب(جای  برای مصلين باقی نمی ماند ، باشد  و د که مسجد نبوی از مصلين پر مینرس تعداد مصلين به حدی می

سي ديرتر برسد و در مسجد جاي نيافت ، ، اگر صفوف مصلين در مسجد نبوی  پر شود و ك) حجخصوص در ايام

خاطر ه کند که بفوف نمازگزان  بپيوندد، وکوشش ني كه در خارج از مسجد جز طرف قبله توانست به صئدرھر جا

ز گزار به صفوف مصلين که اگر نمااست طبيعي .زار وتکليف ساير مصلين واقع گردد آرسيدن به داخل مسجد موجب 

پاداش ھزار  کند ، اما اجر و در خارج مسجد نبوی پيوست  دراين صورت  اجر و پاداش نماز جماعت را حاصل می
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نماز يا ھزار برابر فقط به كساني اختصاص دارد كه داخل مسجد نبوی نماز بخوانند، زيرا پيامبر صلي هللا عليه و آله و 

 )ھذا خير من ألف صالة فيما سواه إال المسجدالحرامصالة في مسجدي :(سلم فرمودند

  » بھتر از ھزار نماز در غير آن است به جز مسجد الحرام»در اين مسجد من«يك نماز «

 اجر و پاداش اءً پس كسي كه در سرک ھای جوار مسجد نبوی  نماز بخواند واضح است كه در مسجد نماز نخوانده بن

 .مذكور به او تعلق نمي گيرد

  

  :رت قبر پيامبرصلی هللا وسلمزيا

 . است که در آن  حبيب خدا محمد صلی هللا عليه وسلم مدفون استی منوره شھرآمدين

گفت بر خود عيب می بينم که در زير  شد ، می مالک  در شھر مدينه  بر اسپ سوار نمیدر روايت آمده است که امام 

 .مدفون باشد ومن باالی خاک اين سر زمين با اسپ گردش کنم خاک اين سرزمين حبيب هللا محمد صلی هللا عليه وسلم 

 :فرمايند  علماء درمورد زيارت قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

 : بر زيارت قبور داللت دارد، بر زيارت قبر رسول مكرم صلي هللا عليه و آله و سلم نيز داللت دارد احاديثي كه عموماً 

قبرھا را زيارت كنيد ( » زوروا القبور، فإنھا تذكركم اآلخرة«: عليه وسلم آمده است از جمله در حديث پيامبر صلی هللا

 .)صحيح مسلم).(رت مي اندازدكه شما را به ياد آخ

  

 :يــادداشت 

در كنار قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم زياد ايستادن، و كثرت تردد و رفت و آمد عمل شايسته نيست،  :قابل تذکر است

افراط گردد، از خصوصيات پيامبر بزرگوارمان صلي هللا عليه و آله و سلم اين است كه خداوند و سان دچار غلو مبادا ان

كه رسول معظم صلي هللا عليه  ي كه باشند به ايشان مي رسانند، چنانئفرشتگاني را مكلف كرده كه سالم امت را ھر جا

 : و آله و سالم مي فرمايند

  .»خداوند فرشتگان سياري دارد كه سالم امت مرا به من مي رسانند«) لغوني عن أمتي السالمإن  مالئكة سياحين يب(

 :در حديث ديگري مي فرمايند

 ) ال تجعلوا بيوتكم قبورا، و ال تتخذوا قبري عيدا، و صلّوا علّي فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم(

ي كه ئدرود بفرستيد، كه درود شما ھر جا، و بر من  خود را قبرستان، و قبر مرا جاي جشن و شادي قرار ندھيدۀخان«

رسول هللا صلي هللا عليه و آله وسلم .) را نقل كرده اند د و غيره آنوابوداو. حديث صحيح است(» باشيد به من مي رسد

زين ي فرمودند كه جايگئو شادي قرار گيرد به عملي راھنماوقتي از اين چيز نھي فرمودند تا مبادا قبرشان محل جشن 

 :شادي و سرور قرار گيرد، لذا فرمودند

. »ي باشيد به من مي رسدئيد كه درود شما ھر جاو بر من درود بفرست«) و صلّوا علّي فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم(

 .  فرشتگانۀيعني به وسيل

 !خواننده محترم 

بر صلی هللا عليه وسلم  انجام گيرد پيام ھمچنان اگر زيارت قبرستا ن بقيع  و زيارت قبور شھداي جنگ احد طبق سنت

  . حرام و ناجايز است،مستحب، و اگر به صورت بدعت انجام گيرد

پس زيارت شرعي زيارتي است كه مطابق با سنت رسول اكرم صلي هللا عليه و آله و سلم انجام گيرد كه در اين صورت 

 ش استفاده میياھاي كه زيارت مي شوداز دعا كند و ھم مرده  كند از زيارتش استفاده مي ھم زنده اي كه زيارت مي

  .برد
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 :فوائد زيارت قبور

  .عمل آرد ه  زيارت قبور را داشته باشد ، بايد از زيارت خويش  سه استفاده راب قصدیکه زمان مسلمانیۀ بند

  : اول

 افتد و با انجام  به ياد آوردن مرگ كه حكمت اصلي زيارت قبر است، چون وقتي قبر را ببيند حتما به ياد آخرت مي

زورا القبور، فإنھا تذكركم :  (گيرد، لذا رسول خدا صلي هللا عليه و آله وسلم فرمودند اعمال صالح براي آن آمادگي مي

 .صحيح مسلم. »قبر ھا را زيارت كنيد كه شما را به ياد آخرت مي اندازد«) اآلخرة

   :دوم

  . له و سلم است و با انجام آن به زائر اجر و پاداش داده مي شودكه يك سنت رسول هللا صلي هللا عليه و آ عمل زيارت،

  :سوم

  احسان به مسلماناني كه مرده اند، زيرا كه با دعاي خير براي آنان، در برابر اين احسان و عمل نيكش اجر و پاداش مي

  .گيرد

 به او احسان و نيكي مي شود،  مرده اي كه زيارت مي شود از زيارت شرعي اين است كه برايش دعا مي شود وۀاستفاد

 .زيرا مردگان از دعاي زندگان بھره مي گيرند

  

 در زيارت قبورچه بايد کرد؟

ي كه از رسول هللا صلي هللا ئامبر صلی هللا عليه وسلم ، دعاھارود ، مطابق سنت پي که  به زيارت قبر  می ھر كسی

 .عليه و آله وسلم ثابت شده برای ميت به دعا بپردازد 

رسول خدا صلي هللا عليه «:ی است که از حديث بريده بن الحصيب رضي هللا عنه كه فرمودئ  اين دعا ھا ، دعاۀجملاز 

السالم :و آله و سلم وقتي به قبرستان مي رفتند به آنھا مي آموخت، لذا ھر كس به زيارت قبر مي رفت چنين مي گفت

منان و اي مؤ)  هللا بكم الحقون، أسأل هللا لنا و لكم العافيةعليكم أھل الديار من المؤمنين والمسلمين و إنا انشاء

مسلماناني كه در اين ديار خفته ايد سالم بر شما باد، و ما ھم به شما خواھيم پيوست، براي خود و براي شما از خداوند 

 .صحيح مسلم.»عافيت و سالمتي مي طلبم

  

 آيا زيارت قبر بدعت است؟

عت ونادرست است که اين زيارت  مطابق شريعت اسالمی ومطابق سنت پيامبر صلی بلی آن نوعی از زيارت قبر بد

 .هللا عليه وسلم  صورت  نگيرد

 که مردگان را به فرياد رسي یخاطر دعا به حاال مردگان بلکه زيارت قبوربه نيته طور مثال زيارت قبور نه به ب

جتھا و نيازھايش را از آنان خواستار شود، و كارھاي بخواند، و از آنان كمك بخواھد، و رفع مشكالت و برآوردن حا

 .باشد و ديگر نادرست ، وناروا می

. باشد  اينگونه زيارت نه تنھا نفعي  برای زايرين قبور ندارد ، بلکه عمل بدعتی ودر نھايت امر ، حرام ومضر ھم می

 .نه تنھا زاير بلکه صاحب قبر از اين زيات خيری نمی بيند 

  . شخص زيارت كننده به اين دليل است، كه زيارت وعمل مطابق شرع صورت نگرفته است  ضرر زائر يا 

 .رسی ميزند م مشغول شود ، دست به فرياد ودادکه به دعا مطابق  سنت پيامبر صلی هللا عليه وسل زاير قبل از اين

ودر اين عمل خويش  کشد  میرا به مخلوق پيش جای اينکه به خالق پيش کند ، بالعکس آنه عريضه وحاجت خويش را ب

  .شود  نعوذ با شرك صريح به خداوند متعال از ايشان صادر میگاه  اعمال مشركانه و احياناً آيا ناخود  گاه وآخود 
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 عكس از او به ه نه تنھا براي او دعا نشده ،بچونطبيعي است كه مرده از چنين زيارتي ھيچگونه  فايده ای نمی برد ، 

  . استو نياز خواسته شده كه چنين عملي قطعا حرام و نادرستجاي خداوند حاجت 

  

 : حکم زيارت قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مدينه 

زيارت قبر رسول خدا صلي هللا عليه وسلم و يا رفتن به مسجدالنبي ھيچکدام جزو اعمال حج يا : قبل از ھمه بايد گفت

 .. حجش باطل نمي شود، چرا اصال ربطي به ھم ندارندعمره نيستند، و اگر کسي به اين دو مکان نرفت

اما با اين وجود زيارت مسجد پيامبر صلي هللا عليه وسلم جايز است، و مي توان به قصد زيارت آن مسجد و خواندن 

نماز در آنجا به شھر مدينه سفر کرد تا از فضيلت نماز خواندن در آن مسجد بھره مند شد، ولي اگر کسي قصد کند تا 

فقط به نيت زيارت قبر پيامبر صلي هللا عليه وسلم به مدينه سفر کند، سفر او حرام است، زيرا پيامبر صلي هللا عليه وسلم 

  :فرمودند

بار و اثاث ) به قصد زيارت(«) مسجدي ھذا، و مسجد الحرام، و مسجد األقصي: التشد الرحال إال إلي ثالثة مساجد(

  متفق عليه.»، مسجدالحرام و مسجداألقصي)مسجدالنبي(ه مسجد، اين مسجد من شود مگر به قصد س بسته نمي) سفر(

بر طبق اين حديث؛ قصد سفر براي زيارت فقط براي مسجد جايز است نه بارگاه يا قبر شخصي يا امثال آنھا، و آن 

براي سفر ) مسجد النبي و مسجدالحرام و مسجداالقصي(مساجد ھم شامل ھر مسجدي نمي شوند، بلکه فقط سه مسجد 

بدانھا تعيين شده اند، بنابراين کسي نمي تواند به قصد زيارت قبر پيامبر صلي هللا عليه وسلم و يا شخص صالحي و يا 

 .مسجدي مانند مسجد فالني که مشھور شده و يا ھر مکان ديگري بار سفر ببندد

شدن از فضيلت نمازخواندن در آن مسجد به اما اگر کسي به قصد زيارت مسجد پيامبر صلي هللا عليه وسلم و بھره مند 

شھر مدينه سفر کند، او مي تواند تا ضمن خواندن نماز در آن مسجد، سري ھم به قبر رسول خدا صلي هللا عليه وسلم 

يم مرتکب نيت و قصد ئدر حقيقت زيارت قبر نبوده تا بگورا زيارت کند، زيرا ھدف او از سفر به مدينه  بزند و آن

بلکه او به قصد زيارت مسجد پيامبر صلي هللا عليه وسلم به مدينه رفته و چون قصدش زيارت قبر نبوده، حرامي شده، 

اگر (پس مرتکب حرام نشده و مي تواند به زيارت قبر پيامبر صلي هللا عليه وسلم ھم برود، زيرا زيارت قبور مسلمانان 

که زيارت قبور را حرام مي کند؛ سفر کردن به نيت زيارت جايز و بلکه مستحب است، و آنچه ) توأم با سفر کردن نباشد

قبر است و يا انجام منکراتي از قبيل تبرک جستن به قبر يا خاک آن و يا توسل جستن به صاحب قبر و يا طواف آن و يا 

رستان نذر کردن براي صاحب قبر و از اين قبيل منکرات است که زيارت قبور را حرام مي کند، وگرنه اگر کسي به قب

 خويش  برود و در آنجا براي مردگان دعاي آمرزش کند، عمل او جايز بوده و منع شرعي ندارد، چرا که ديدار ۀمحل

  . اين يادآوري براي عاقالن مفيد خواھد بودقبر مردگان موجب يادآوري مرگ و آخرت مي شود و مطمئناً 

إني كنت نھيتكم عن زيارة القبور،فزوروھا، فإنھا « : ددر حديثی آمده است که پيامبر صلي هللا عليه وسلم مي فرماين

 ).٢/٧٢،١٣١(وأبو داود ) ٥٣/٦،٦/٨٢(صحيح مسلم .»...تذكركم االخرة

کردم ولي االن آنھا را زيارت قبال شما را از زيارت قبور نھي مي : رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فرمودند« :يعني

 ..ت مي اندازند ياد آخره چرا که آنھا شما را ب يد،ئنما

  :فرمايند  در مورد زيارت قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم می)ائمه اربعه و جمھور علماء  (ءعلما

کسيکه اھل مدينه نيست و قصد او فقط زيارت قبر پيامبر است، مرتکب حرام شده است بلکه بايستي قصد از سفر ، «

البته در ھنگام ايام حج . دست آورده فضايل نماز در مسجدالنبي را بو نماز خواندن در آنجا باشد تا   زيارت مسجد پيامبر

چون ھدف در حقيقت زيارت خود مسجد پيامبر بوده نه قبر ايشان، لذا ايرادي ندارد که در آن ايام به زيارت قبر پيامبر 
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ع الفتاوي ابن برگرفته از مجمو. ( »که زيارت طبق تعريف شرع باشد و خالف در آن رخ ندھد نيز رفت به شرطي

  ) .٢٧/٢۶تيميه 

  :که و زيارت قبر پيامبر صلي هللا عليه وسلم به اتفاق اھل اسالم مشروع است، به شرطي

  .امور خالف شرع و شرک آلود انجام نشود    -١

  .يعني فقط به نيت زيارت قبر پيامبر به مدينه مسافرت نکرده باشيم.  بدون انجام مسافرت بوده باشد-٢

  : مھم را تذکر مي دھيم که زيارت قبر پيامبر در موارد زير جايز استۀاين نکتالبته باز 

  .براي اھل مدينه    -١

  .که به حج آمده اند و ھدفشان در حقيقت برگزاري موسم حج بوده براي کساني    -٢

  .که قصد زيارتش، زيارت مسجدالنبي بوده تا از فضايل نماز خواندن در آنجا برخوردار شود  کسي-٣

يعني ھمزمان ھر دو قصد را (که ھم قصد زيارت مسجدالنبي را داشته باشد و ھم قصد زيارت قبر پيامبر  کسي  -۴

  .اين ھم جايز است) کرده باشد و لذا به مدينه سفر کرده است

رت قبر  کسيکه به قصد تجارت يا قصد تعليم ساکن مدينه شده باشد که در اينصورت چون ھدفش از آمدن به مدينه زيا-٥

  .لذا زيارت مسجدالنبي و قبر پيامبر برايش مستحب است نبوده ،

  : آنچه که معصيت است

که  به نيت زيارت قبر پيامبر بدانجا مسافرت کرده باشد، زيرا چنان  - فقط -اينکه شخصي ساکن شھر مدينه نباشد و

  مسجدي ھذا ، والمسجد الحرام ، : ثة مساجد ال تشد الرحال إال إلى ثال« : :گذشت پيامبر صلي هللا عليه وسلم فرمودند

  بخاري و مسلم. »والمسجد االقصى

  .»مسجد من،و مسجدالحرام و مسجداالقصي: مسافرت نکنيد مگر به سوي سه مسجد« :يعني 

 چه اين مکان قبور اولياء –بر طبق اين حديث مسافرت نمودن به قصد عبادت و تبرک به ھيچ مکاني مقدس جايز نيست 

  .اال و فقط سه مسجد ذکر شده در حديث  - يا مساجد باشد

  .با وجود اين زيارت قبر پيامبر واجب نيست

 فضيلت زيارت قبر ۀدر احاديث وارده دربار: " مي گويند٣١٠امام صنعاني رحمه هللا در فتح العلوم جلد اول صفحه 

 احاديثي که امر به سفر نموده يا ضعيف و و. نشده است" سفر براي زيارت"امر به  رسول هللا صلي هللا عليه وسلم،

  .غيرقابل استنادند و يا دروغ ھستند

منظور جناب شيخ ( .را درک نمي کنند" سفر براي زيارت" و " خود زيارت"اکثر مردم تفاوت بين : در ادامه مي گويند

سافرت براي زيارتشان نکرده اند اينست احاديثي که فضيلت زيارت قبر و از جمله قبر پيامبر را بيان مي کنند ،امر به م

دست ه زيارت قبور موطن خود و نھي از مسافرت به نيت تبرک و ب  و آنچه که از احاديث برايمان درک مي شود

 و بنابر ھمين غفلت و عدم شناخت تفاوت ميان زيارت و سفر براي زيارت، )آوردن ثواب، غير از مساجد سه گانه است

قصد سفر ھم به    ھرچند که- تيميه را به انکار زيارت قبر رسول هللا صلي هللا عليه وسلم شيخ االسالم ابن  شيخ سبکي،

  » . متھم مي کند- نيت زيارت قبور نکرده باشد 

 اربعه و اکثر علماء بر آن اتفاق دارند اينست که قصد سفر به نيت زيارت قبر ۀانچه که ائم«   :ابن تيميه مي گويند

اظھار داشته   ءو لذا علما ش زيارت مسجدالنبي و نماز خواندن در آن باشد،غيرمشروع استکه قصد بدون اين  پيامبر

 و ٢۶/٢٧مجموع الفتاوي شيخ االسالم  ."که نذر کرده باشد به زيارت قبر پيامبر برود نبايد بدان نذر عمل کند اند کسي

  .٢٩الرد علي االخنائي ص 
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پيامبر ھمگي ضعيفند ، پس چرا زيارت قبر پيامبر   ورد زيارت قبراگر احاديث وارده در م«: چنانچه شخصي بگويد 

  »را مشروع مي دانيد؟

 نھيتکم عن زيارة القبور فزوروھا« :ھمان حديثي است که مي فرمايند جواب اينست که دليل بر مشروعيت قبر پيامبر ،

    )٢/۶٧٢مسلم ( »  ...

البته - انسانھا حتي کفارۀن حديث عموميت دارد براي قبر ھمو زيارت قبر پيامبر نيز مشمول اين حديث مي شود و اي

  .  اشاره خواھيم نمود زيارت قبر کفار کمي متفاوت است که بعداً ألۀمس

: يعني" من زارني بعد مماتي فکانما زارني في حياتي«: احاديثي که در مورد زيارت قبر پيامبر آمده اند ضعيفند مثال

  .»ھمانند آنست که مرا در زمان حياتم زيارت کرده باشد نمايد،ھرکس مرا بعد از وفاتم زيارت «

در روز  ھرکسي بعد از وفاتم قبرم را زيارت نمايد،« :يعني.»من زارني بعد مماتي کنت له شفيعا يوم القيامة« :يا حديث

  .»قيامت من برايش شفاعت مي کنم

ليف عالمه حافظ محمد بن عبدالھادي أت» السبکي الصارم المنکي في الرد علي « دليل ضعف اين احاديث را در کتاب 

  .مي توانيد ببينيد

تمامي اين احاديث و امثال آنھا دروغ است که بر زبان پيامبر صلي هللا عليه وسلم بسته اند و ھيچ «  :ابن تيميه مي گويد

  . )۵۵الرد علي البکري ص  .(» دليلي بر صحت آن احاديث موجود نيست

 اگر واقعا اين احاديث صحيح بودند پس حتما صحابه که از ھمه جلوترند در کسب فضايل،« : گويندابن باز رحمه هللا مي

که ما نقلي بر تشويق امت بر اين امر را  پس اين و امت را تشويق به زيارت قبر پيامبر مي کردند، اينکار را مي کردند

کتاب تحقيق و (» . است– البته با قصد سفر –بر از صحابه نديده ايم خود دليل بر غير مشروع بودن زيارت قبر پيام

حد را اُ اما ھرگاه کسي به مدينه رفت اشکالي ندارد بقيع يا شھداي )   . با تصريف٧٠ من المسائل الحج ص ايضاح لکثير

يادآوردن آخرت و عبرت گرفتن از ه در آغاز از زيارت قبور نھي کرد، سپس به منظور ب زيارت کند؛ چون پيامبر

ولي بايد از تبرک جستن به قبور و استغاثه از مردگان و شفيع قراردادن . اند، به آن اجازه داد  که در آنجا دفن شدهکساني

  .و توسل کردن به آنان خودداري شود

بوده، يا باال رفتن به  صلي هللا عليه وسلمشود محل نماز پيامبر حد که گفته ميباال رفتن و نماز خواندن در محلي از کوه اُ 

جوي آثار صحابه؛ و از اين قبيل اعمال، ھيچ مشروعيتي نداشته  و آن جھت تبرک، يا باال رفتن به کوه رماه جھت جست

  .اي است که شرع از آنھا نھي کرده است و مستحب نيست، بلکه از امور مستحدثه

  

  :يادداشت     

 مکرمه ۀــنوره نسبت به اقامت شان  در مک مۀ ــکنند که مدت اقامت خويش را در مدين  بسياري از حجاج کوشش می-١

کند اما يک نماز  که  يک نماز در مسجدالحرام با صد ھزار نماز در ساير مساجد برابري مي  سازند در حالیی ترطوالن

 و نماز در ۀ ــدر مسجدالنبي برابر با ھزار نماز در ساير مساجد است و اين تفاوت بزرگ در فضيلت بين نماز در مک

  .باشدمنوره ۀ ــ بيشتر از مدينۀ ــمدينه دليلي روشن براي حجاج است تا ماندنشان در مک

  :يادداشت توضيحی در مورد مسجد نبوی 

  .مسجد نبوی  كه در قسمت شرقى مدينه بنا شده پس از مسجد الحرام، مشھورترين مسجد در تاريخ اسالم است

ى كه شتر وى آنجا ئبو ايوب انصارى منزل گـــزيد؛ جا اۀلم   به مدينه رسيد در خانکه پيامبر صلی هللا عليه وس ھنگامی

  .زانو زد وخوابــيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 قيمت ۀديأپيامبر صلی هللا عليه وسلم  با ت .كردند زمين مسجدالنبى به ِ دو يتيم تعلق داشت ، ودر آنجا  زراعت خرما مى

  .مسجدساختندجا ن  در آوزمين به  ولّى دو طفل، اين زمين را خريداری 

صحن مسجد را با ريگ سياه فرش كردند و ديوارھا را با خشت و .  متر مربع بود ٢٠٧١ در  حدود اً  تقريب آنمساحت

  . در ساختن بناى اين مسجد شخص پيامبر صلی هللا عليه وسلم  شركت داشتند. گل باال بردند

. ھاى آن استفاده كردند  درخت خرما براى ستونۀ از تنسقف قسمتى از مسجد را باشاخ و برگ درخت خرما پوشانيدند و

ولی مساحت مسجد نبوی در سالھای اخير توسعه يافت . سه دروازه  از جانب شرق، غرب و جنوب برايش ساختند 

  .باشد    توسعه میوھمين حاال ھم در حال. رسيده است  به حدود يك صد ھزار متر اً وتقريب

  

   :فهــصُ 

سر پناه زندگی  حل  مھاجران بىگردد ، در اين م نام صفه  ياد میه  وجود  دارد که بیمحلدرداخل مسجد نبوی  

  .شھرت يافتند» اصحاب ُصفه« به اً  بودند که بعدی مسلمانانۀاين صحابه  از جمل  ..ردندکمي

يه شمال مسجد  پيش از آن كه قبله از بيت المقدس به طرف كعبه تغيير كند محراب رسول هللا صلی عليه وسلم در ناح

  .قرار داشت

پس از تغيير قبله به ھدايت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، آن قسمت را مسقف كردند و آن محل را براى استراحت و 

که در سال ھفتم ھجری توسعه ای در داخل مسجد نبوی  سكونت مسلمانان مھاجر و بى سرپناه  اختصاص دادند ، زمانی

  . به داخل مسجد ملحق شد نيز"اصحاب صفه" ۀصورت ، صف

 اشخاص بودند  که شب وروز در خدمت پيامبر صلی هللا عليه وسلم قرار داشتند ودر جنب پيامبر ۀاصحاب صفه از جمل

  .نشر دين مقدس اسالم سھم بارزی را ايفاء نمودند صلی هللا عليه وسلم در جھاد مقدس و

برخی از گروه  ، حفظ قرآن وتعليمات اسالمی بودند نويسند که اصحاب صفه شب وروز مصروف عبادت مؤرخين  می

باشند، وبه اصطالح   صوفی در اسالم میۀی مدعی اند که گويا  اصحاب صفه مؤسيسن طريق امروزیھای صوفی گرا

که عظمت اصحاب صفه در دينداری بسيار قوی ومتين  از آن است که ما خود  در حالی. دانند خود را پيروان آنان می

  .ن برابر  سازيم را به آنا

ھمانطوريکه که گفته شد اصحاب صفه چنان افراد متقی وبا تقوا بودند که حتی  در شأن متقی بودن شان  آياتی قرآنی  

نام برد برخی ديگری  از »  وال تطرد الذين يدعون ربھم بالغداه و العشی«ت توان از  آي از جمله می. نيز نازل شد

، ۵٢ت انعام آيۀ، سور٢٧٣ت بقره آيۀسور: (از جمله   شرح و اشاره به آنان می دانندمفسرين ، آيات ديگری را ھم در

  ) .٢٨ت کھف آيۀسور

  

  :فهــتعداداصحاب صُ 

 رخين نوشته اند که تعداد  اصحاب صفه در ــؤفه را ذکر نکرده اند ، ولی تعدادی از مــ اصحاب صُ رخين تعداد دقيقؤم

رسيدند ،  دربرخی از اوقات اين تعداد کم ودر برخی از اوقات  تعداد شان زياد  زمانھای عادی، نزديک به ھفتاد تن می

کردند ، ھمچنان در برخی  وفات می کردند ، تعداد شان پير و رفتند ازدواج می  از اصحاب صفه  مییشد ، تعداد می

  .رسيدند از اوقات  تعداد شان به صد تن می

  :نويسد ی مفهــ صُ ابن تيميّه در مورد تعداد اصحاب

تعداد  اھل صفّه و تاريخ آنان را ابوعبدالرحمان سلمی گرد آورده است، آنان حدود ششصد و يا ھفتصد تن بوده اند و در 

آوردند و مردمی بينوا از  ی که در شمال مسجد قرار داشت، پناه میئھاه آنان به صفّ . يک زمان ھم، يکجا جمع نبوده اند
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رد و از آن  کرفت و يا در جھاد شرکت می کرد و يا مسافرت می يشان ازدواج میمھاجران بودند و گاھی يکی از ا

مجموع فتاوی : برای معلومات مزيد مراجعه شود  ( .شد و معموال ھفتاد تن بودند، اندکی کم و يا زياد جمع خارج می

   ).، چاپ المغرب٨١، ص١١شيخ االسالم، ج

  

  :مشھورترين اصحاب اھل صفّه

  ، واثلة بن  رباح  بن الل، ب  فارسى ، سلمان  ابوذر غفاري حضرت بالل ،: توان از صحاب صفه میمشھور ترين ااز  

ابواليَقظان عّمار بن ياسر ، ابومسعود عبدّهللا بن ،  باِلل بن رياح ، ابوُعبيدة عامربن عبدّهللا الجّراح ، ابوھريره ،  اسقع

عتبة بن ،  ُصھَيب بن سنان،  خباب بن األََرتّ  ، المقداد بن االسود  ُعْتبة بن مسعود، برادر عبدّهللا ،  مسعود الھَُذلی

مسعود ،  ُعّکاشة بن الِمْحّصن ، مولی ابی ُحَذيفة،  ابوالَمْرثد کنّازبن الُحَصين غنویّ ،  ابوَکْبَشه،  زيد بن الخطّاب ، َغْزوان

ابودرداء ُعَويمر بن عامر ، عبدّهللا ،  َصْفوان ابن بيضاء،  عبدّهللا عمر ، ابوذّر ُجندب بن ُجنادة الغفاری،  بن ربيع القاری

  .وغير ه نام برد. ابولُبابة عبدالُمْنِذر  ،  بن بدر الُجھَنی

  

   :ھاى ازواج مطھرات در مسجد نبوی  خانه

، جنوب ودر سه طرف شمال ى جدا گانه ساخته شوده بود ،ھا شکل  حجرهه ھاى زنان پيامبر صلی هللا عليه وسلم ب  خانه

 بی بی عايشه كه در كنار ۀو شرق مسجد قرار داده شد و چون آن حضرت به جوار پروردگار شتافت، ايشان را در حجر

  .مسجد بود به خاك سپردند

  

   :    نبوىۀروض

مسجد، يعنى مسافت ميان قبر پيامير صلی هللا عليه وسلم  و ) رو به سوى قبله( نبوى در قسمت  جنوب شرقى ۀروض

 روضه، مرقد مطھر، منبر و ۀباشد در محدود  متر مى١۵ متر و عرض آن ٢٢ن حضرت است كه طول آن منبر آ

   »ھاى بھشت  من باغى است از باغۀميان منبر و خان«: پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمود.  محراب واقع است

    :                                                           مــنـــبــر

ی خاصی  از سنگ مرمر ساخته شده است ، اين منبر از جانب  ئ غربى محراب مسجد، منبرى است کا با زيبادر قسمت 

 و آن را به جاى منبر قايتباى قرار دادند كه در شده است ھجرى به مسجد ھديه ٩٩٨ سال  سلطان مراد سوم در  محرم

    . استجايگاه منبر پيامبرصلی هللا عليه وسلم  گذاشته شده

                                                            :مــحــراب

 وجود نداشت،   محراب نام به چيزى  در زمان آن حضرت . باشد محراب محل نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم مى

اين . يه وسلم  محرابى ساختند  مسجد در زمان وليد بن عبدالملك اموى، در محل نماز پيامبرصلی هللا علۀدرجريان توسع

ھا را متحمل شده ولی بناى فعلى آن از دوره سلطان اشرف قايتباى از سالطين  محراب در طول اين مدت  دگرگونى

  .مملوكى مصر، باقى مانده است

    :ستونھای مسجد نبوی

تعداد مجموعی اين . اشد ب ی نام خاصی میرد که ھريکی از اين ستون ھا داراى وجود دائھا   ستون در مسجد نبوى

رسد که از زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم تا ھنوز در مسجد باقى است كه با رنگ سفيد  ستون ھا  به ھشت  می

  :اند كه عبارتند از مشخص شده

  :    ستون ُمَخلَّقه -١
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لی هللا عليه وسلم به ھنگام ى بود كه پيامبرصئ درخت خرماۀ در آنجا  تنجا شده است که قبالً ه اين ستون در محلی جاب

که برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم منبری  در روايت اسالمی آمده است ، بعد از اين كرد، ايراد خطبه بر آن تكيه مى

  .ملقب ساختند » حنّانه«، به ھمين دليل اين ستون را کشيدساختند ، اين ستون ناله ای بلند 

     : ســتــون تـــوبــه-٢

نامند پس از شكست بنوقريظه ابولبابه به خاطر گناھى كه مرتكب شد، مورد  نام  ستون ابولبابه نيز مىه را بستون توبه 

ابولبابه اين بی توجھی پيامبر صلی هللا عليه وسلم . بى توجھى پيامبرصلی هللا عليه وسلم واصحاب  قرار گرفت 

 او به رسول ۀدر پذيرفته شدن توبتی د بست تا آن كه آي خود  را به ستون مسجاءً واصحاب را تحمل کرده نتوانست ، بن

  .هللا صلی هللا عليه وسلم نازل گرديد

  :    ستون َمحــَرس-٣

 على ۀاين ستون را به نام استوان. كرد شود واز  رسول خدا محافظت مى در كنار اين ستون، حضرت علی ايستاده می

  .ستزيرا جايگاه نماز آن حضرت بوده ا. شناسند نيز مى

  : ستون ُوفُود-٤

 ھاى نمايندگى و سياسى سايرکشورھا ، ديدار می در كنار اين ستون رسول هللاَّ صلی هللا عليه وسلم با سران قبايل و ھيأت

  .پذيرفتند ت ھا را به حضور مىأرد واين ھيک

  :   ستون سرير-٥

گذاشت  ھاى خرما مى ک آن  تختى از شاخهستون سرير از جمله ستون ھای است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در نزدي

  .كرد و شب ھابر روى آن استراحت مى

  :     جبرئيل امين  مقام-٦

  .شده است  خدمت رسول هللاَّ صلی هللا عليه وسلم  مشرف مىجبرئيلمقام جبرئيل  امين محلی است که در اين مكان 

  

  :   دروازه ھای مسجد نبوی 

ی  سه دروازه براى ورود و خروج مردم ساخته شد ، ھمچنان   اين مسجد دارااً د اساسزمانى كه مسجد النبى اعمار گردي

يکی  مسجد  برای خود خانه ساخته و دروازه ھای خانه ھای شان دناگفته نبايد گذاشت که  تعدادی  از اصحاب نيز در نز

  .نيز به داخل مسجد  ساخته شده بود 

 دروازه ھاى  مسجد که از  خانه ھای ۀسلم  ھم ستور پيامبرصلی هللا عليه وحد، به د اُ ۀدر سال سوم ھجرت، قبل از غزو

  . بسته شد ،داخل مسجد کشيده شده بوده کرام بۀ صحاب

تواند  طور مثال میه ای مسجد ھم ازدياد يافت ، که بھکه  مسجد نبوی توسعه يافت ، دروازه  ولی بعدا ھا زمانی

  :تيب ذيل نام برد  ترمسجد نبوی  بهھای ازمشھورترين دروازه 

  .شھرت دارد » باب الرحمة«نام  ه ب) که در ديوار شرقی مسجد قرار دارددروازه عاتکه ( باب الرحمه -١

  .قرار دارد) اين دروزاه در ديوار شرقی مسجد( باب جبرئيل  - ٢

  .قرار دارد ) اين دروازه در ديوار غربی مسجد (  باب السالم -٣

  .اردقرارد)  خر بخش شمالی ديوار شرقی مسجدآوازه در اين در(  باب النساء -۴

  .رسد  وی به ھفت  دروازه میولی دروزه ھای فعلی مسجد النب

  

     :مناره ھای مسجد نبوی 
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که مسجد نبوی در  زمان وليد بن عبدالملك توسعه يافت، بر چھار طرف   مسجد نبوی  چھار مناره ساخته شد،  زمانی

  :ری از مناره ھا در مسجد ھم ساخته شد است ، ولی  منارھای اصلى مسجد نبوی عبارت اند  ازالبته بعد ھا تعداد ديگ

ھاى قايتباى و باب السالم كه در دو سوى  ھاى سليمانيه، مجيديه كه در دو سوى ضلع شمالى قرار دارد ، و مناره مناره

  .ضلع جنوب شرقى و ضلع غربى مسجد واقع بود

  .رسد   مناره می١٠ناره ھای مسجد به ولی امروز تعداد مجموعی م

  

  :آداب مسجد نبوي

د ، نب مسجد رفتن را مراعات نماياد ، بايد آدنگرد که مسلمان وارد مسجد می در تعليمات اسالمی آمده است ھر زمانی

می  آرامش و وقار الزم رفتار نموده وحتی در روايت اسالباگردد بايد   که  وارد مسجد نبوي مییخصوص مسلمانه ب

ی  ھم استعمال نموده ودر صورت ممکن لباس نو ومطھر  بپوشد و در ھنگام  داخل ئبھتر است که  خوشبو آمده است ،

مكاني است مابين ( شريفه ۀ را در روضتحية المسجدمسجد دعاي ورود به مسجد را بخواند و دو رکعت نماز  شدن به

  .وردآ جاه ب) بيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و منبر

رفته و بر حضرت ابوبكرصديق ، درود    به سمت راست آناً سپس قبر پيامبر صلى هللا عليه و سلم را زيارت نمايد بعد

  . حضرت عمرامير المومنين  نيز درود و سالم بفرستد  براً بفرستد و کمي مکث کرده و بعد

  .و ھرچه مي خواھد دعا نمايد سوي قبله کردهه آنگاه رو ب

را بوسيد ، اين عمل در شريعت اسالمی  وجود نداشته ودر  شريفه دست کشيد ويا آنۀ د که  نبايد  بر حجرتوجه بايد کر

گردد ، زيرا خود پيامبر  ضمن بايد ياداور شد که اينگونه اعمال  باعث رنجش و اندوه پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

ن قبر م«: يعني) دوابوداو) (تجعلوا قبري عيًدا ال: ( فرمايدصلی هللا عليه وسلم از تعظيم آرامگاه خويش نھى کرده و مي

  ».نگردانيد) طوافگاه(را عيد 

  

     :قبرستان بقيع

 شرقی شھر مدينه به ۀباشد که بعد از آمدن مسلمانان  در منطق  مییترين قبرستان ترين و شناخته قبرستان بقيع قديمى

  . صدر اول ، ساخته شده است ھدايت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم توسط مسلمانان

  .شود نيز گفته می» البقيع جنة«نام ه   باً ھای اخير  احيان و در قرن» الغرقد بقيع«نام  ه ستان باز لحاظ تاريخی اين قبر

شود و چون مکان   درخت باشد، گفته میۀدر لغت بقيع به محل وسيعی که دارای درخت و يا ريش«: گويد ابن اثير می

  ».ھای آن بود پس از قطع اين اشجار نيز با ھمان اسم معروف گرديد و ريشه ن دارای درخت غرقد بقيع پيش از آ

  .بوده است» عثمان بن مظعون«و از مھاجرين » اسعد بن زراره«در بقيع اولين کسی که از انصار دفن شده است 

آن حضرت به صحابه فرمودند ابراھيم ) صلی هللا عليه و آله(پس از فوت ابراھيم فرزند رسول خدا«: گويد سمھودی می

  » .را به سلف صالح ما عثمان الحق کنيد و در کنار او به خاک بسپاريد

نجا  دفن کنند و آمند شدند که جنازه ھای خويش را در  گويد پس از دفن شدن ابراھيم در بقيع، مردم مدينه نيزعالقه او می

  . بقيع را قطع و زمين آن را برای ھمين منظور آماده سازندھای بخشی از ھر يک از قبايل مدينه درختان و ريشه

  .ھای متعددی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نقل گرديده است در فضيلت بقيع حديث

از بقيع ھفتاد ھزار نفر که صورتشان مانند ماه چھارده شبه است محشور خواھند شد و «: از جمله در حديثی فرمودند

  » .شوند یبدون حساب وارد بھشت م
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در حديث ديگر آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در بقيع حضور يافتند و اھل قبور را بدين گونه خطاب 

  ».شما پيشاھنگان ما بوديد و ما ھم در پی شما خواھيم آمد. درود بر شما و خداوند ما و شما را بيامرزد«: کردند می

پدر و مادر پيامبر   آمنه  ، وعبدهللا بن عبدالمطلب   قبر حضرت عثمان  قبرطوريکه در فوق تذکر يافت در اين قبرستان

  .باشد صلی هللا عليه وسلم   حضرت عباس  ، نيز موجود می

  : قبرر بی بی رقيه

زماني كه جنگ بدر رخ داد، او . كرد مطابق روايات تاريخی  او در مدينه زندگي مي( خانم حضرت  عثمان بن عفان،

 ).رسول هللا صلي هللا عليه و سلم  او را در بقيع دفن كرد. خت شد  و تا قبل از رسيدن پدر به مدينه، درگذشتمريض س

  :قبرام كلثوم

وي نيز در سال نھم ھجرت وفات کرد ودر قبرستان  . او بعد از وفات رقيه، به حضرت عثمان بن عفان  ازدواج کرد 

  .بقيع دفن است 

  : قبر بی بی زينب

پس از ھجرت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به مدينه، در مكه نزد ھمسرش . ينب که خانم ابوالعاص بن ربيع بودبی بی ز

  .نگه داشته شد

رسول . زينب گلوبند خود را به عنوان فديه فرستاد. ابوالعاص در جنگ بدر در كنار مشركان شركت كرد و اسير شد 

د را پس فرستادند و ابوالعاص را نيز به شرطي آزاد كرد كه ھمسر خويش را هللا صلي هللا عليه و سلم ، فرمود تا گلوبن

 :نويسند رخين میؤم.  صلي هللا عليه وسلم  ملحق شدطالق دھد و راھي مدينه كند، و بدين ترتيب زينب به رسول هللا

  .چند سال بعد، خود ابوالعاص ايمان آورد و به مدينه آمد و مجددا با زينب ازدواج كرد

  .اند ديگر دفن شده اين سه خواھر در كنار يك.ب در سال ھشتم ھجرت  وفات کرد زين

  

  :قبر ازواج مطھرات در قبرستان بقيع 

مطابق روايات تاريخی . اند ديگر مدفون شده  از ازواج پيامبر صلی هللا عليه وسلم در قبر ستان  بقيع در كنار يكیتعداد

  :برخي از آنھا عبارتند از

  ؛ .) ھـ۴متوفاي سال (زيمهزينب فرزند خ

  ؛ .) ھـ٨متوفاي  (ريحانه فرزند زبير

  ؛.) ھــ١۶متوفاي (ماريه قبطيه

  ؛ .) ھـ٢٠متوفاي (زينب بنت جحش

  ؛.) ھـ۴۴ يا ۴٢متوفاي (ام حبيبه دختر ابوسفيان

  ؛ .) ھـ ۴۵متوفاي (حفصه دختر عمر

  ؛ .) ھـ  ه۵۴ يا ۵٠متوفاي (سوده

  ؛.) ھـ ۵٠توفاي م(صفيه دختر حيي بن اخطب يھودي

  ؛ .) ھــ۵۶ يا ۵٠متوفاي (جويريه فرزند حارث

  .) . ھـ ۵٨ يا ۵٧متوفاي  (عايشه دخترحضرت  ابوبكر صديق 

  .)  ھـ۶١متوفاي سال (سلمه   ام

  

  : فرزندان پيامبر صلی هللا عليه وسلم ۀمقبر
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شد، ابراھيم بود كه از مادري به نام ماريه تنھا فرزند پسر، كه در مدينه نصيب پيامبر صلی هللا عليه وسلم   ابراھيمقبر

  .قبطيه متولد گرديده بود 

  . ھديه به پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرستاده بود قبطيه  را حاكم مصر به عنوان 

اما بعد .با تولد او موجي از شادي و سرورشھر مدينه را فرا گرفته بود .  سال ھشتم ھجرت متولد شدۀابراھيم در ذيحج 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در غم   شت قريب يك سال، ابراھيم نسبت مريضی که عايد حالش شد ، وفات يافت ، واز گذ

  . اندوھگين كرديدفرزند خويش  شديداً 

  :قبر فاطمه بنت اسد

  .رفت  شمار میه سلم ب اززنان بسيار محبوب نزد پيامبر صلی هللا عليه و ،فاطمه بنت اسد يکی

  المطلبقبرعباس بن عبد 

 ھجري قمري در زمان  خالفت حضرت عثمان ٣٣در سال   حضرت عباس کاکای  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  بود،

  .وفات يافت 

 

  :ساير مدفون شدگان قبرستان بقيع

ايت مطابق رو.  اشاره نموديم قبرستان  بقيع مدفن ھزاران تن از صحابه، تابعين و بزرگان اسالم استکه قبالً  طوری

وي فرزند  محمد بن علي يا محمد حنفيه پسر بزرگ حضرت علی ، قبر عقيل بن ابي طالب(ی در اين قبرستان قبر تاريخ

جعفر بن ابي طالب شخصی كه سرپرستي  سال بزرگتر ازحضرت علی است، قبر عبدهللا بن جعفر، ابوطالب و بيست 

  .ھادت رسيدته به شومھاجران حبشه را به عھده داشت و پس از بازگشت، در جنگ م

با شھامت صدر  وي از زنان . ھمچنان قبر صفيه، صفيه دختر عبدالمطلب و عمه رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  بود

رفت و در جريان جنگ احزاب، در داخل شھر، يك يھودي را كه براي يھوديان بني قريظه جاسوسي  اسالم به شمار مي

   .كرد، به قتل رساند مي

  .رفت شمار میه ھاي پيامبر صلی هللا عليه وسلم ب يز دختر عبدالمطلب و از عمهقبرعاتكه ، عاتكه ن

  

  :مساجد مشھور شھر مدينه

  :در شھر مدينه تعداد کثيری از مساجد وجود دارد که مشھور ترين آن عبارت است 

  :  مسجد قُبا

 ۀه وسلم به مدينه ھجرت نمود، در منطقکه پيامبر صلی هللا علي قبا قريه است که دردو مايلى مدينه قرار دارد ، زمانی

  . سكونت داشتند قباء، طايفه بنى عمرو بن عوف 

 ربيع االول در ميان فريادھاى شادى و شور و شوق مردم قريه ِ قُــــبا شد ١٢پيامبرصلی هللا عليه وسلم  در روز دوشنبه 

را برای مالقت ھای خويش ) سعدبن خيثمه(منزل سکونت گزيد ودر ) كلثومبن ِھدم(نام ه  يكى از سران قريه بۀودر  خان

  .تخصيص داد

  

  :باشد میاسالمی از تاريخ ھجرت پيامبر اسالم از مکه به مدينه ۀ چون آغاز سنــ

شدند خواھش داشتند تا پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھرچه زوتر بدآنجا  نام يثرب ياد میه مردم مدينه که در آن زمان ب

ن از ا قباء طول کشيد تا که تعداد ديگری مھاجرۀ روز در قري١۵ت پيامبر صلی هللا عليه وسلم مگر اقام. تشريف ببرد

  .مکه  به پيامبر صلی هللا عليه وصل گرديدند
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  قبا پانزده روز به طول انجاميد ، تصميم گرفت براى فعاليتھاى ۀکه  توقف پيامبر صلی هللا عليه وسلم درقري زمانی

و اجتماعى مسلمانان، محلی را بنا نمايد ، به ھمين منظور يک قطعه زمين را، كه در كنار عبادى، سياسى، فرھنگى 

  .رد  انتخاب كرد ک كلثوم بن ِھدم بود و از آن براى خشك كردن خرما استفاده میۀخان

 به سوی بيت  اين مسجد از سوى خداوند است قبلهۀنقش:  طبرانى، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به يارانش فرمودۀبه گفت

  .المقدس  ساخته شد 

  .سلم در کار ساختمانی اين مسجد تکليف زيادی کشيد  که شخص پيامبرصلی هللا عليه و: در روايات تاريخی آمده است 

 دم  كه سنگھاى كوچك و بزرگ را برمیيھنگام ساختن مسجد قبا، پيامبر را ميد: گويد زنى به نام شموس بنت نعمان می

  . سنگينى سنگھا پشت مباركش را خم كردداشت تا آنجا كه

  

  :رابطه پيامبر با مسجد قُبا

خرين روزھاى زندگى آ  قبا را ترك كرد و به مدينه رفت ، با آنھم  تا ۀکه قري  بعد از اينصلی هللا عليه وسلم پيامبر

واره به طرف مسجد قبا به مطابق روايات تاريخی ھر شنبه پياده يا س.  قلبی خود را با اين مسجد قطع نكردۀھرگز رابط

  . ارندذافتاد و نماز رادر آنجا ميگ راه می

  

  :فضيلت مسجد قبا

 ۀبر پاي: ی خوانده استمله مساجدن  اين مسجد  را از جأ فضيلت  معنوى اين مسجد ھمين بس كه قرآن عظيم الشۀدربار

لِ « تقوا بنا نھاده شده است ھمانا مسجدى كه از اولين روز  (.»  يَْوم اََحقُّ اَْن تقُوَم فيهِ لََمْسِجُد أسَِّس َعلى التَّْقوى ِمْن اَوَّ

  )١٠٨ ت توبه ، آيۀسور) (برمبناى تقوا پايه گذارى شده است، شايسته تر است كه تو در آن نماز بخوانی

كسى كه در مسجد من قبا، دو (»با فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة من اتى مسجدى ق«: در حديث شريفی آمده است 

  ).كعت نماز بگذارد مانند آن است كه يك عمره به جاى آورده باشدر

برای اولين بار در زمان خالفت حضرت عثمان اين  مسجد قبا در طول تاريخ، چندين بار توسعه وترميم گرديده است ،

 توسعه مسجد توسعه يافت بعد ھا  در زمان  عمر بن عبدالعزيز و ديگر ملوک کشور عربستان سعودی نيز اين مسجد

  .يم کاری گرديده است موتر

رسد و   متر مربع می١٣٥٠٠مساحت مسجد  و بناھاى جانبى مربوط به آن به (شکل تقريبى ه مساحت فعلی اين مسجد ب

   . متر طول، دارد۴٧ مناره با ۴ نمازگزار وجود دارد و ٢٠٠٠٠در اين مسجد جاى . ى ساخته شده استئبه شكل زيبا

  

     :مسجد قبلتين

حرة   درمسجد در فاصله سه ونيم  كيلومترى مسجد النبى صلی هللا عليه وسلم در شمال غربى شھر مدينه در منطقهاين 

که قبله از طرف بيت المقدس  به سوی مکه  اين مسجد  در ماه شعبان، سال دوم از ھجرت، زمانی.  قرار دارد سلع

 قد نرى تقلب وجھك فى  «تآي ھر بدين مسجد مواصلت کرد،گويند، خبر تغيير قبله در نماز ظ رخين میؤم تغيير يافت ،

مسلمين که مصروف نماز بودند به مجرد وصول » ...السماء فلنولينك قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد الحرام ،

  .خبر نماز گزاران روی خويش  را از بيت المقدس به طرف كعبه برگردانيدند

که صفوف   درجه اى بود،  طوری١٦٠اين چرخش گويند  می سا صورت گرفت، وآاين چرخش چنان معجزه 

نمازگزارن مردان در محل صفوف  زنان يعنى صفوف عقب و زنان در مكان مردان يعنى در صفوف پيشرو قرار 
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  در اين مسجد، به ياد بود تغيير قبله ، دونام قبلتين  شھرت يافت و ه بنابر ھمين تغييير بود که اين مسجد ب. گرفتند

  .اند  دوم ساخته شد که در اعمار مجدد مسجد  آنھا را برداشتهۀ  اولی  و قبلۀ به سوى قبلابمحر

دوران  قمرى، توسط شاھين جمالى، شيخ خدام حرم پيامبر صلى هللا عليه وآله مسقف و در ٨٩٣اين مسجد در سالھاى 

   .نيز مجددا تعمير و تجديد بنا شد  ھجرى قمرى ٩٥٠سيمانى عثمانى 

 قمرى نيز مناره اى در زاويه اى شمال شرقى صحن آن برپا و نماى مسجد به طور كلى بازسازى ١٣٧٠ در سال

 بقره بر ديوار شمالى يعنى سمت چپ مدخل ۀ سور١٤٤ ت مھم يعنى تغيير قبله داخل مسجد آيۀبه ياد آن حادث .گرديد

ى كه مسلمانان آن سنگ  را مسح و ئ از آنجا. آن نصب كرده بودندۀ سنگى به عنوان نشانورودى كنونى بوده كه قبالً 

 قمرى آن سنگ را برداشته و آيات تغيير قبله بر ديوار شمالى ١٣٩٨ردند و به آن تبرك مى جستند در سال  کلمس می

  . نگاشته شد

 متر نيز بر آن ٨/١٨ متر و ارتفاع ٨/٧و دو گنبد بزرگ به قطر  رسد  متر مربع می٣٩٢٠مساحت مسجد اكنون  به 

   .اخته شده است س

 

  مسجد جمعه

 پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از اين. رود شمار میه مسجد جمعه بعد از مسجد قبا، از لحاظ تاريخى دومين مسجد  ب

که به منطقه رسيد که درآن  خاندان بنى عمرو بن عوف ساكن بودند، روز  سوی مدينه ترک کرد، زمانیه ء ب قباۀکه قري

 که پيامبر صلی هللا عليه وسلم بدين منطقه رسيد، زمانی هللا عليه به سوی مدينه، روز جمعه بود،حرکت پيامبر صلی 

نام ه را ب بعد مسلمانان در آنجا مسجدی را اعمار نمودند وآنه اولين نماز جمعه را در آنجا اقامه كردند، از آن تاريخ ب

 متر ١٦٣٠ دولت عربستان  سعودى در مساحت  توسط١٤١٢اين  مسجد در سالھای . مسجد جمعه مسمی  ساختند 

  .بازسازى وترميم گرديد

 

   مسجد فضيخ

  .رود  شمار میه يکی از مساجد مشھور تاريخی ب   شارع العوالى موقعيت دارد، وۀمسجد فضيح در اخير جاد

  .ضيح  شھرت يافتنام مسجد فه  اين مسجد باءً ختان خرما زياد بود ، بن، چون در اين منطقه درفضيخ درخت خرما است

 گويند که از سر اعمار می  تخريب گرديده ومینام مسجد رد شمس شھرت دارد، اين مسجد فعالً ه ھمچنان اين مسجد ب

  .گردد

 کوه احد

  :مساجد سبعه يا مساجد سته

لمان را  اقوام غير مسۀراه انداختند تا ھمه در شوال سال پنجم ھجرى، مشركان با ھمكارى نزديک قوم  يھود پالن را ب

  . اسالم ومسلمانان را از بين ببردۀبا يک ھجوم سراسری از ھمه طرف شھر مدينه را محاصره وريش متحد و

ى كه در اين جنگ ، تمامى ئاز آن جا. دينه به حركت درآوردند مۀ تمامى گروھھا، احزاب و قبايل را براى محاصراءً بن

و موافقت  سلمان فارسى در اين ميان مسلمانان به پيشنھاد .ندناميد  احزابۀغزو احزاب و قبايل حضور داشتند آن را

پيامبر صلى هللا عليه وسلم  به حفر خندق در اطراف مدينه پرداختند و از اين طريق سپاه مشركان را به شکست ابدی 

  .مواجه ساختند

در غرب  ذوقبلتين كى مسجدمسير خندق نيزاز نزدي .در شمال غربى مدينه قرار داشت سلع  اين جنگ ، مقابل كوهۀمنطق

به  .كنونى امتداد مى يافت مسجد االجابه در نزديكى مسجد عبير آغاز و به صورت نيم دايره اى با عبور از كوه سلع تا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٩

 . خندق درآمد و كوه سلع نيز محل استقرار و جان پناه سپاھيان اسالم گرديدۀاين صورت نيمى از مدينه در محاصر

  .آله پرچمى بر فراز كوه سلع در پشت سپاه اسالم قرار گرفتپيامبر صلى هللا عليه و

بعدھا به ياد مجاھدت ھای اين صحابه  .ارندز اين كوه سنگرھا نماز مى گۀندانان  سپاه اسالم  در چند نقطه و دامنقوم

  .تعدادی از ، مساجدى در آنجا ساختند كه به نام آن صحابه شھرت يافت

  .مجاور، ھمچنان، محفوظ مانده استرف نظر از تغييرات مختصرى در فضاھاى موقعيت اصلى مساجد مورد نظر، ص

را ھفتمين آنھا  ذوقبلتين گويند مسجد رخين میؤنويسند که  يكى از مساجد تخريب شده و برخی ديگری از م رخين میؤم

  :که عبارتند از  .حاضر شش مسجد در اين منطقه وجود دارددر حال  .مى دانند

  : مسجد فتح -١

سلم در جنگ خندق از  در اين مكان بود كه پيامبر صلی هللا عليه و.  بر بلندى قرار داردسلع كوه ۀاين مسجد در  دامن

پس از آن . خداوند طلب فتح و پيروزى كرد و خداوند دعاى آن حضرت را مستجاب نمود و مشركان شكست خوردند

 متر مربع و ٢٤ قمرى است حدود ١٢٧٠تح كه مربوط به سال بناى فعلى مسجد ف. روى اين تپه مسجد فتح را بنا نھادند

  .باشد  متر مى٥/٤ارتفاع آن 

   مسجد حضرت على -٢

بطحان موقعيت دارد ، در نزديكى اين مسجد، مسجد ديگرى است كه به نام  ۀبر تپاين مسجد در جنوب مسجد فتح و 

  :ساير صحابه  از جمله نام  ه ھمچنان در ھمين منطقه مساجدی  ب .مسجد فاطمه شھرت دارد

   مسجد سلمان فارسى-٣

   مسجد ابوبكر-٤

   مسجد عمر بن خطاب-۵

   مسجد فاطمه عليھا السالم،-۶

  .گردد  مساجد سبعه شامل میۀء بدين امر معتقد اند که مسجد قبلتين در جملما وبرخی عل-٧

  

  :يادداشت

شوند مانند ھفت مسجد، مسجد قبلتين،  تگاه شناخته ميعنوان زياره  منوره اماکني ھست که بۀقابل تذکر است که در مدين

  بعضي چاھھا، مسجد غمامه و مساجدي که به حضرت علی، ابوبکر صديق وحضرت عمر و مسجد بی بی عايشه 

  . شود رضي هللا عنھم وغيره ً نسبت داده مي

 اين اماکن نبايد گمان کند که ۀنندک   در دين مقدس اسالم مشروع نمی باشد  و زيارتاً تخصيص اين اماکن به زيارت اساس

ھاي قبل  جوي آثار انبياء و صالحين سبب ھالکت امت و کند؛ چون جست با زيارت آنھا اجر و ثواب بيشتري دريافت مي

  از ما شده است و براي مسلمانان شايسته نيست که با سنت نبوي و روش اصحاب مخالفت کنند؛ چون خير واقعي در 

  . اصحاب، و شر واقعي در مخالفت با آنھا استپيروي از سنت نبوي و

باشد که فضيلت شان در احاديث نبوی توضيح گرديده  ی فضايل خاصی خويش میئ مساجد از لحاظ تاريخی داراۀھم

 حرم الشريف ويا مسجد قبلتين  ولی ساير مساجد ديگر از لحاظ قدامت تاريخی قابل ۀاست، که از جمله مسجد مدين

  .کند ی نمیئبا زيارت آن مسلمان ثواب کماولی بازديد  است 

  :   مسجد شجـره:الف 

 فاصله داشت ولی  اكنون با گسترش شھر، اين مسافت كمتر شده ه يك فرسنگ و نيم از شھر مدينۀاين مسجد در فاصل

   .است
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مھم خارج از مدينه مشھور است ، يكى از مساجد بسيار  ابيارعلى ؛ ذوالحليفه ؛ شجرة اين مسجد را كه امروز به نامھاى

  . ى برخوردار است ئتھا و مساجد احرام از اھميت بسزايكى از ميقا بوده و

 نام مسجد ه  باءً ختی وجود داشت بندر جنب اين در :بدين علت است کهشجره نام مسجد ه وجه تسميه  اين مسجد ب

  .شھرت يافت » شجره«

ليه وسلم  در عمره حديبيه، عمرة القضاء و در حجةالوداع، در اھميت اين مسجد بيشتر در آن است كه پيامبر صلی هللا ع

  آنجا محرم شد

       : احرام - ب 

  . معروف گرديده است مسجدالحرام به سبب آن كه حاجيان براى تشرف به حج در اين مسجدالحرام مى بندند، به

     : ذوالحليفه–ج 

بوده كه رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  دوست داشته اند  قلينبنى خفاجه الع از ھوازن و چشم بن بكر نام آبى بين حليفه 

  .براى بستن احرام كنار درختى در اين محل فرو آيند

  : ابيار على عليه السالم-د

گفته اند كه حضرت على عليه السالم براى  ابيار على عليه السالم  مردم در سالھاى متمادى آن راۀاز آن جھت عام

  .ه ھاى فراوانى در اين منطقه حفر كرده استآبيارى نخلستانھا، چا

  :پيامبر صلی هللا عليه وسلم  پس از اقامه دو ركعت نماز در اين مكان احرام بسته و مى فرمودند

  »لبيك اللھم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، ان الحمد و النعمة لك و الملك ، ال شريك لك لبيك«

  . اين مكان محرم شده اندپيامبر صلى هللا عليه وسلم  سه بار در

  ،)سال ششم ھجرى ( ھنگام صلح حديبيه -١

  ، )سال ھفتم ھجرى ( عمره ناشده -٢

  . سال دھم ھجرى( حجة الوداع -٣

ۀ   قمرى بناى مسجدى را بازسازى و اطراف آن ديوار بزرگ كشيد كه تا پايان دور٩۶١در سال  زين الدين االستدار

  . دحضرت عثمانى ھمچنان پا بر جا بو

.  و از شرق به غرب نيز به ھمين مقدار بوده است)  متر۶۵/٢۵( ذراع ۵٢طول اين مسجد از جنوب از جنوب تا شمال 

  ختم. رسد   متر مربع  می٨٨٠٠٠ى بازسازى شده و مساحت آن به ئطور زيباه در دوران ملوک اھل سعود اين مسجد ب

  

  :تتبع ونگارش از

 » سعيد افـغــانـي –ي سعـيـد « امــيــن الـديــنداکترالحاج  

  و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

   جــرمـنی-مرکز کلتوري دحـــــق الره لومسؤ

 ٢٠١٣جنوري 

  

  

  

 

 


