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و باغي اس��ت از باغ  هاي بهشت؛ و آن با فضيلت و برترين 
محل در مسجد النبي است که در آن، آثار مهمي چون مرقد 
شريف پيامبر9، منبر و محراب آن حضرت واقع است. 

2. حج�رة ش�ريف: مح��دودة مش��خصي اس��ت در 
گوشة اي از شرق مسجدالنبي به طول 16 و عرض 15 متر 
و مساحت 240 متر مربع که ضريحي مشبک، به رنگ سبز 
و طاليي از مس و فوالد، به ارتفاع 6 متر آن را احاطه کرده 
است. اين محل از خانة همسران و دختر گرامي پيامبر9 
تش��کيل ش��ده بود. در داخل حجره، مرقد مطهر حضرت 
رس��ول9،  محراب فاطمه3، مقام جبرئيل و اس��طوانة 
مربعة القب��ر قرار دارد. در چهار گوش��ة آن، چهار س��تون 
سنگي، قبة  الخضرا را نگه داشته است. حجرة شريف داراي 
چه��ار در به نام  هاي: باب فاطمه، باب تهجد، باب  الرحمه 

)يا باب وفود(، باب  التوبه )يا باب  الرسول( است.

3. مرق�د مطه�ر پيامب�ر9 : بع��د از آنکه علی7 
پيامبرخ��دا9 را غس��ل دادند، در حجره عايش��ه که کنار 

مسجد النبی قرار داشت به خاک سپردند.

4. خان�ه حض�رت فاطمه3: دو غرف��ه از مجموع 
غرفه هاي کن��ار َضريح مطهر پيامب��ر9 ، حجرة حضرت 
زه��را3 و خانة آن حضرت ب��وده که با حضرت علي بن 

ابي طالب7  در آن زندگي مي کردند. 

5. محراب پيامبر 9 : محلي است که پيامبر خدا9 
در آن نم��از مي کردند و اين مکان ميان منبر و حجره واقع 

شده است. 

6. محراب تهجد:  مکاني است در پشت »شمال« خانه 
حضرت فاطمه3 که محل تهجد )ش��ب زن��ده داري( و 

نافله  هاي شب پيامبراکرم9 بوده است.

7. محراب خانة حضرت زهرا3 : نام محرابي است 
در خانة فاطمه 3، که محل نماز آن حضرت بوده است.

8. مح�راب س�ليماني : اين محراب در محل س��تون 
سوم غرب منبر مس��جد النبي و ستون هفتم از باب السالم 

واقع شده و به »محراب حنفي« هم مشهور است. 

9. مح�راب عثمان�ي )فعلي( : اي��ن محراب محاذي 
س��مت قبلة محراب نبوي، در ديوار قبلة مسجد است، که 
حد نهايي توس��عة جنوبي مس��جدالنبي است، اين محراب 

توسط عثمان بن عفان بنا گرديد. 

10. منبر پيامبر 9 : محلي است که پيامبر خدا9 

بر فراز آن براي ارشاد مسلمانان خطبه مي خواند.

11. ستون مخّلقه: از ستون هاي تاريخي مسجدالنبي 
اس��ت که در غرب محراب پيامب��ر9 و متصل به آن قرار 
گرفته و مادة خوش��بوي »خلوق« را براي عطرآگين کردن 

مسجد بر روي آن مي  سوزاندند.

12. س�تون قرعه: ستون عايشه، )يا ستون مهاجرين( 
از ستون هاي نخستين مسجدالنبي است که در وسط فضاي 
اولية مسجدالنبي و در ميان ستون  هاي ديگر قرار دارد. دليل 
ناميده ش��دن آن به اين اس��م، حديثي اس��ت که عايشه در 
فضيلت اين س��تون و ارزش نماز خواندن در کنار آن نقل 

کرده است.
اين س��تون به دليل اين روايت که: »اگر مردم فضيلت 
نماز خواندن در کنار اين س��تون را مي دانس��تند بر سر آن 
ب��ا همديگر قرعه مي زدن��د«، به نام »قرع��ه«؛ و به جهت 
تجمع مهاجرين در کنار آن به نام »مهاجرين« خوانده شده 

است.

13. س�تون توب�ه: )يا ابولبابه(، محل توبه ابولبابة بن 
منذر است که نماز و توبه در کنار آن سفارش شده است. 

14. س�تون سرير: از ستون  هاي تاريخي مسجدالنبي 
و چس��بيده به ضريح پيامبر9 اس��ت. در کنار اين ستون، 
س��ريري )تختي( از چوب خرما براي استراحت و عبادت 

پيامبر9 قرار داشت. 

15. س�تون ح�رس: )يا س��تون علي7، يا س��تون 
ُمحّرس( ستوني است متصل به ضريح پيامبر9 که در ميان 
س��تون  هاي سرير و وفود قرار گرفته است. دليل نامگذاری 
آن به حرس، حض��ور دائمي حضرت علي7 در کنار آن 
براي حراس��ت نگهباني و محافظت از پيامبر خدا9 بوده 

است. 

16. ستون وفود: از ستون  هاي تاريخي مسجدالنبي و 
زمان پيامبر9 است که چسبيده به ضريح است و مالقات 
س��ران قبايل و گروه ها و هيئت  ه��اي نمايندگي )وفود( با 
پيامبر9 در کنار آن صورت مي  گرفت. بزرگان صحابه نيز 

در کنار اين ستون مي نشستند.

17. ستون جبرئيل: يا ستون ُمرَ بَّعُة  القبر، )ستون مقام 
جبرئيل( از س��تون  هاي تاريخي مس��جدالنبي است که هم 
اکن��ون در داخل ضري��ح و در کنار خانة حضرت زهرا3 
قرار دارد. اين س��تون به دليل آنکه محل ورود جبرئيل7 
بر پيامبر 9 بوده به نام  هاي »جبرئيل« و »مقام جبرئيل« نيز 

خوانده شده است. 
دليل نامگذاری اين س��تون به ُمرَ بَّعُة  القبر اين است که 
وقت��ی حضرت علی7 به تقاضاي انصار، اوس بن خولي 
را در تدفي��ن پيامبر9 ش��رکت داد، بعد از دفن، حضرت 
علی7 به اوس فرمود: ُاخرج و َربِّع َقبَرُه. خارج شو و قبر 

را چهار گوشه بساز.

18. ستون تهجد:   محراب تهجد

19. قبر خليفه اول

20. قبر خليفه دوم

21. محل اذان بالل : محل تاريخي اذان بالل حبش��ي 
در صدر اسالم که اکنون نيز مکبر نمازهاي جماعت مسجد 

بر روي آن مي  ايستد.

22. دک�ه آغوات:  نس��لي از خواجگان را در کودکي 
از مردي مي انداختند و براي ادارة حرم نبوي مي گماشتند. 
اينان داخل مسجد النبی جايگاهی داشتند که به دکه آغوات 

مشهور است.

23. اصحاب صّفه: َاصحاب ُصّفه يا ياراِن سکونشين؛ 
آن ها جمعي از مسلمانان با ايمان در صدر اسالم بودند که 
پس از هجرت به مدينه، در مکان س��اي بان يا صّفه در کنار 

مسجد النبي9 زندگي مي  کردند. 

24. حديقة الزهرا3: َحديقة  الزهرا، باغچة کوچکي 
بوده در زاوية ش��رقي حياط اول مس��جدالنبي9 که چند 
نخل داشته و به دليل نزديکي آن به خانة حضرت زهرا3 
به اين نام خوانده ش��ده اس��ت در حال حاضر اثري از آن 

نيست. 

25. باب التوب�ه: براي ضريح پيامبرخدا9 چهار در 
ساخته شد؛ يكي از اين درها در سمت جنوب؛ يعني طرف 

قبله قرار دارد و نامش باب التوبه است.

26. باب الوفود: دری اس��ت در سمت غربي ضريح 
مطهر، که باب الوفود نام داشته و به اسطوانة وفود نزديک 

است. 

27. باب ش�امي )تهجد(: اين در، سمت شمال حجره 
مطهر نبوي پشت قفسه قرآن ها واقع شده است .

28. باب فاطمه زهرا3: يکي از درهاي حجره شريفه 
است که به سمت خانه حضرت زهرا3 باز مي شود و در 

گذشته به سمت کوچه بنی هاشم و بقيع باز می شد. 

29. ب�اب بقي�ع : از در هاي قديمي مس��جد و رو به  
قبرستان بقيع مي باشد.

30. باب جبرئيل:  در ديوار ش��رقي مسجد بين باب 
بقيع و باب نساء واقع شده و مدخل آن مقابل محراب تهجد 
در شمال خانة حضرت فاطمه3 است. وجه تسميه آن به 

باب جبرئيل بر اساس روايتي از پيامبر خدا9 است. 

31. ب�اب النس�اء : از س��اخته هاي عم��ر بن خطاب 
مي باشد و بناي فعلي آن مربوط به زمان عبدالمجيد عثماني 
اس��ت. اين باب به باب ريطه هم شهرت داشته و در ديوار 

شرقي مسجد واقع است.

32. باب السالم:  اين در از زمان بناي نخستيِن مسجد 
وجود داشته و مقابل باب البقيع قرار دارد. 

33. ب�اب الرحمه: در امتداد ش��مالي باب الس��الم در 
ديوار غربي مس��جد قرار دارد و به باب عاتکه هم مشهور 
اس��ت وجه نامگ��ذاري آن به الرحمه به اس��تناد روايتي از 

پيامبرخدا9 است.

34. گنب�د خض�را : در روزگار س��لطان عبدالحمي��د 
عثمان��ي گنبد روي مرقد را به رنگ س��بز كردند و از اين 

زمان به بعد، به ُقّبة الخضرا شهرت يافت. 

35.  گنبد زرقا : گنبدي به رنگ نقره ای در کنار گنبد 
خض��راء و روي محراب عثمان در ديوار جنوبی مس��جد 
است که در سال )678 ق.( بنا شده و به دليل رنگ کبودي 

که داشت به زرقا شهرت يافت.

36. مناره رئيسيه : اين مناره در زاوية جنوب شرقي 
مس��جد قديم و کنار باب البقيع قرار دارد و از ساخته هاي 

سلطان اشرف قايتباي )888 ق.( است.

37. مناره باب الس�الم: در زاويه جنوب غربی، کنار 
باب السالم قرار دارد و به دستور عمر بن عبدالعزيز بنا شد. 
م��روان آن را به جهت اش��راف به منزلش خراب کرد و در 
س��ال )706 ق.( س��لطان محمد قالون مجددا آن را بنا کرد 
سبز بودن قسمت باالی اين مناره گويای جهت سر مبارک 

پيامبر اسالم9س است.

الُم َعَلْيَك يا َرُسوَل اهلِل، َألسَّ

الُم َعَلْيَك يا َنِبيَّ اهلِل،  َألسَّ

َد ْبَن َعْبِداهلِل، الُم َعَلْيَك يا ُمَحمَّ  َألسَّ

الُم َعَلْيَك يا خاَتَم النَِّبيِّيَن،  َألسَّ

 َأْشَهُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت الرِّساَلَة،

الَة، َو آَتْيَت الزَّکاَة،  َو َأَقْمَت الصَّ

 َو َأَمْرَت ِباْلَمْعُروِف، َو َنَهْيَت َعِن اْلُمْنَکِر،

 َو َعَبْدَت اهلَل ُمخِلصًا َحّتی َأتاَك اْلَيِقيُن،

 َفَصَلواُت اهلِل َعَلْيَك َو َرْحَمُتُه

 َو َعلی َأْهِل َبْيِتَك الّطاِهِريَن.

سالم بر تو اي رسول خدا،

سالم بر تو اي پيغمبر خدا،

سالم بر تو اي محمد فرزند عبداهلل،

 سالم بر تو اي خاتم پيامبران،

 گواهي مي دهم که تو رسالت را رساندي

و نماز را به پا داشتي  و زکات دادي 

و امر کردي به معروف و نهي کردي از کار بد

 و عبادت کردي خدا را خالصانه تا مرگ به سراغت آمد.

 درودهاي خدا و رحمتش بر تو

 و بر خاندان طاهر و پاکيزه ات.

زيارت پيامبر اعظم 9

اماکن تاريخي مسجد النبی 9 :

1. روضه مطهر : قس��متي از مس��جدالنبي است، در 
ناحية جنوب ش��رقي، رو به سمت قبله، بين حجرة طاهره 
تا منبر که با ستون  هاي سفيد رنگ مشخص شده است . به 
حسب فرموده پيامبر9: ميان خانه )قبر( و منبر من، روضه 


