
��621المراء احجار

  منابع �

 محمـد الجـزري   ابـن اثيـر علـي بـن     :اسد الغابه

 :االصـابه ق؛ ١٤٠٩، بيروت، دار الفکر، .)ق٦٣٠.م(

 ، به كوشش علـي .)ق٨٥٢.م(ابن حجر العسقالني 

محمــد و ديگــران، بيــروت، دار الکتــب العلميــه،  

، .)ق٨٤٥.م(المقريـزي   :امتاع االسـماع ق؛ ١٤١٥

محمد عبدالحميد، بيروت، دار الکتـب   به كوشش

الــبالذري  :انســاب االشــرافق؛ ١٤٢٠العلميــه، 

، به كوشش زكـار، بيـروت، دار الفکـر،    .)ق٢٧٩.م(

، .)ق٧٧٤.م(ابن كثيـر   :البداية و النهايهق؛ ١٤١٧

ابـن   :تاريخ ابن خلـدون بيروت، مکتبة المعـارف؛  

، به کوشـش خليـل، بيـروت،    .)ق٨٠٨.م(خلدون 

ــات   ق؛١٤٠٨دار الفکــر،  ــالم و وفي ــاريخ االس ت

، بـه كوشـش عمـر    .)ق٧٤٨.م(الذهبي  :المشاهير

ق؛ ١٤١٠بيروت، دار الکتـاب العربـي،   عبدالسالم، 

الطبـري   ):تاريخ االمـم و الملـوك  (تاريخ طبري 

محمد ابوالفضـل، بيـروت،    ، به كوشش.)ق٣١٠.م(

 :تاريخ المدينـة المنـوره  دار احياء التراث العربي؛ 

ــري    ــبة النمي ــن ش ــش .)ق٢٦٢.م(اب ــه كوش  ، ب

 :تاريخ اليعقـوبي ق؛ ١٤١٠شلتوت، قم، دار الفکر، 

، بيـروت، دار صـادر،   .)ق٢٩٢.م(وب احمد بن يعق

، .)ق٤٢١.م(ابن مسـکويه   :تجارب االممق؛ ١٤١٥

 ش؛١٣٧٩بــه کوشــش امــامي، تهــران، ســروش، 

ــي  ــير ثعلب ــان(تفس ــف و البي ــي  ):الكش الثعلب

، به كوشش ابـن عاشـور، بيـروت، دار    .)ق٤٢٧.م(

 :دالئــل النبــوهق؛ ١٤٢٢احيــاء التــراث العربــي، 

ــه كوشــش .)ق٤٥٨.م(البيهقــي  عبــدالمعطي، ، ب

 :سبل الهديق؛ ١٤٠٥بيروت، دار الکتب العلميه، 

ــالحي    ــف الص ــن يوس ــد ب ــه .)ق٩٤٢.م(محم ، ب

محمـد، بيـروت، دار    كوشش عادل احمـد و علـي  

 ابـن  :الكبـري  الطبقـات ق؛ ١٤١٤الکتب العلميه، 

، عبـدالقادر  محمـد  كوشـش  به، .)ق٢٣٠.م( سعد

ابن  :الفخريق؛ ١٤١٨ بيروت، دار الکتب العلميه،

، به کوشـش عبـدالقادر، دار   .)ق٧٠٩.م(طقطقي ال

ــروت،   ــي، بي ــم العرب ــي  ق؛١٤١٨القل ــل ف الكام

ــاريخ ــن  :الت ــي ب ــر عل ــن اثي محمــد الجــزري  اب

المجدي ق؛ ١٣٨٥، بيروت، دار صـادر،  .)ق٦٣٠.م(

محمـد العلـوي    علـي بـن   :نيفي انساب الطـالبي 

، بــه كوشــش المهــدوي، قــم، مکتبــة .)ق٧٠٩.م(

ــي،  ــع الق؛ ١٤٠٩النجف ــانمجم ــي  :بي الطبرس

مسند ق؛ ١٤٠٦، بيروت، دار المعرفـه،  .)ق٥٤٨.م(

، بيـروت، دار  .)ق٢٤١.م(احمد بـن حنبـل    :احمد

محمد محمد حسن شراب،  :المعالم االثيرهصادر؛ 

ياقوت  :معجم البلدان ق؛١٤١١دمشق، دار القلم، 

م؛ ١٩٩٥، بيـروت، دار صـادر،   .)ق٦٢٦.م(الحموي 

، بـه  .)ق٤٨٧.م(ي عبداهللا البكر :ما استعجم معجم

، بيـروت، عـالم الکتـاب،    ءمصطفي السـقا  كوشش

ــازيق؛ ١٤٠٣ ــه .)ق٢٠٧.م(الواقـــدي  :المغـ ، بـ

ــش ــي،     كوش ــروت، اعلم ــونس، بي ــدن ج مارس

ــالبيين ق؛ ١٤٠٩ ــل الط ــي  :مقات ــن اب ــرج  اب الف

، بـه کوشـش سـيد احمـد     .)ق٣٥٦.م(االصفهاني 

  .صقر، بيروت، دار المعرفه

زاده محمد حسن الهي
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جايگـاه ديـدار رسـول     :لمـراء احجار ا

  با جبرئيل در مدينه، نزديک قبا 9خدا

  ايــن نــام از دو واژه احجــار جمــع حجــر    

مراء . و مراء ترکيب يافته است  به معناي سنگ

  مــراء نــوعي آفــت نخــل. اســت *جــايي از قبــا

به معنـاي   ٢نيز مراء جمع مروه ١.رود به شمار مي
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، ٢٧٦-٢٧٥، ص ١٥؛ لســان العــرب، ج  ٣٢٣، ص٤النهايــه، ج . ١

  .»مرو«

، ٢٧٦-٢٧٥، ص ١٥؛ لســان العــرب، ج  ٣٢٣، ص٤النهايــه، ج . ٢

  .»مرو«، ١٩٤، ص٤؛ مجمع البحرين، ج»مرو«
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  مدينـه مـردم  . اسـت  ١پـذير  سنگ سفيد اشـتعال 

هـاي سـنگي بلنـد     احجار المراء قلعـه  در منطقه

عمـرو   بنـي  ٢.نام داشـت » أُطم«ساخته بودند که 

اوسي صاحب يکي از ايـن  مالك بن عوف بن 

احجـار  نزديـك  بودند کـه  » شُنَيف«بناها به نام 

احجــار المــراء در منــابع  ٣.المــراء قــرار داشــت

تــاريخي، جغرافيــايي و حــديثي نــام دو مکــان  

 مســجد قبــا کنــار نهــرنزديــك ي مکــان: اســت

و نيـز جـايي در مکـه     ٤غفار در مدينه منوره  بني

گو و فخرفروشي قريش بـوده   و که محل گفت

  ٥.است

اهـل سـنت، در    ٧و تفسيري ٦در منابع روايي

رسـول  : احرف سبعه آمده است دربارهحديثي 

هنگام ورود به مدينه، در احجار المراء  9خدا

من بـر امتـي   : فرموددر ديداري با جبرئيل، بدو 

ام که توانايي خواندن ندارد و  امي مبعوث شده

جبرئيـل پاسـخ   . تا کنون کتابي نخوانـده اسـت  

به راستي که قرآن بـر هفـت حـرف نـازل     : داد

مسلمانان ايـن روايـت را دليلـي بـر     . شده است

ايـن  . انـد  گانـه دانسـته   هـاي هفـت   جواز قرائـت 
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؛ مجمع ٢٧٦-٢٧٥، ص١٥ج ؛ لسان العرب،٣٢٣، ص٤النهايه، ج. ١

.»مرو«، ١٩٤، ص٤البحرين، ج

.»اطم«، ١٩، ص١٢لسان العرب، ج .٢

.١٥٤؛ المعالم االثيره، ص١٥٤، ص١، جءالوفا ءوفا .٣

.١٠، ص٤؛ ج١٥٤، ص١، جءالوفا ءوفا. ٤

  .١١٧، ص١؛ معجم ما استعجم، ج٢١٣، ص٢اخبار مکه، ج. ٥

، ٤٠١-٤٠٠ ،٣٨٥، ص٥؛ مسند احمـد، ج ٧٣مسند ابي داود، ص. ٦

.٣٢٢، ص٤؛ النهايه، ج٤٠٥

  .١٣، ص١جامع البيان، ج. ٧

ژه روايت مباحث بسيار در علوم قرآني، بـه ويـ  

در منابع شيعه  ٨.فنون قرائت، پديد آورده است

هـاي مشـابه،    اين روايت نيامده؛ امـا در روايـت  

گانه قـرآن سـخن رفتـه     هاي هفت بارها از بطن

گفته را بـا توجـه بـه قـراين      روايت پيش. است

تـوان بـر    مقاليه، مانند يادکرد از امت اُمي، مـي 

  .هاي قرآن حمل کرد بطن

بـا   9ديـدار پيـامبر  شناسـان،   برخي از مکـه 

گفته را در جايي به نـام   جبرئيل و حديث پيش

يـــك در  ٩ذي طُـــوينزديـــك » حصـــحاص«

فرسخي کعبه، مدفن برخي از مهاجران در مکه 

 ١٠.انـد  غفـار، دانسـته    بني كوچكنهر نزديك و 

نظران بر پايه ادله زير، ايـن   اما برخي از صاحب

ديدار و محل صدور روايت و احجار المراء را 

آور  شناسان نام گواهي مدينه: دانند مدينه مي در

بـر وقـوع ايـن     ١١.)ق۹۱۱.م(همچون سمهودي 

رخداد در مدينه؛ وجود ابي بن کعب مدني در 

سند اين حديث که از اهالي مدينه و در شـمار  

؛ اسـالم  ١٢مسلمانان پس از هجـرت بـوده اسـت   

پيش از هجرت در ميـان قبايـل مختلـف رواج    

هــا ســبب اخــتالف  هنداشــته تــا اخــتالف لهجــ

گانه به معنـاي   هاي هفت ها شود و حرف قرائت
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؛ ١١، ص١؛ االحرف السبعة للقـرآن، ج ١٣٢، ص٥مسند احمد، ج. ٨

  .١٧٥البيان، ص

.٢٦٣، ص٢معجم البلدان، ج. ٩

  .١١٧، ص١؛ معجم ما استعجم، ج٢١٣، ص٢اخبار مکه، ج .١٠

.١٠، ص٤؛ ج١٥٤، ص١، جءالوفا ءوفا. ١١

.٦٥، ص١االستيعاب، ج .١٢
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هـاي مختلـف معنـا يابـد؛ بلکـه       قرائت با لهجـه 

اسالم پس از هجـرت در ميـان قبايـل مختلـف     

هــا پديــد  رواج يافتــه و زمينــه اخــتالف قرائــت

  ١.آمده است

  منابع �

عثمان بن سعيد ابوعمر  :االحرف السبعة للقرآن

کوشــش عبــدالمهيمن،  ، بــه.)ق٤٤٤.م(الــداني 

ــار ؛ق١٤٠٨مکــه، مکتبــة المنــاره،   :مكــه اخب

الصـالح،   رشدي كوشش به، .)ق٢٤٨.م( االزرقي

 ابـن  :االسـتيعاب ؛ ق١٤١٥ مکه، مكتبة الثقافه،

البجــاوي،  كوشــش بــه، .)ق٤٦٣.م( عبــدالبر

 تفسـير  في البيان؛ ق١٤١٢ بيروت، دار الجيل،

ــرآن ــوئي :الق ــوار، .)ق١٤١٣.م( الخ ــدي، ان  اله

، بـه  .)ق٣١٠.م( الطبري :البيان جامع؛ ق١٤٠١

ــروت،  ــل، بي ــدقي جمي ــش ص ــر، كوش  دار الفک

، .)ق٧١١.م( منظـور  ابن :العرب لسان؛ ق١٤١٥

 :البحــرين مجمــع؛ ق١٤٠٥قــم، ادب الحــوزه، 

 الحسـيني،  كوشـش  بـه ، .)ق١٠٨٥.م( الطريحي

ــران، ــگ ته ــالمي، فرهن ــند؛ ق١٤٠٨ اس  مس

ــي ــي داود ابـ ــليمان :الطيالسـ ــن سـ  داود بـ

 :احمـد  مسند؛ ، بيروت، دار الحديث.)ق٢٠٣.م(

؛ ، بيروت، دار صـادر .)ق٢٤١.م( حنبل احمد بن

شـراب،   حسـن  محمـد  محمـد  :االثيـره  المعالم

ــم، ــم؛ ق١٤١١ بيــروت، دار القل ــدان معج  :البل

 ،، بيـروت، دار صـادر  .)ق٦٢٦.م( الحموي ياقوت

 البكـري  عبـداهللا  :اسـتعجم  مـا  معجم؛ م١٩٩٥

، بيروت، ءالسقا صطفيم كوشش به، .)ق٤٨٧.م(

 مبـارك  اثير ابن :النهايه؛ ق١٤٠٣ عالم الکتاب،

ــن ــد ب ــه، .)ق٦٠٦.م( الجــزري محم  كوشــش ب

 احمد، قـم، اسـماعيليان،   طاهر و محمد محمود

�����������������������������������������������������������
.٢٩المعالم االثيره، ص. ١

، .)ق٩١١.م( السـمهودي  :الوفـاء  وفاء؛ ش١٣٦٧

ــه ــد كوشــش ب ــروت، دار  محم ــد، بي عبدالحمي

  .م٢٠٠٦ الکتب العلميه،

  اکبري حامد قرائتي، محمد اهللا
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ميـان   مهـم  نبـرد دومـين   :غـزوه ، احد

  مسلمانان و مشرکان

ــين  ــد دوم ــرداُح ــم نب ــلمانان و  مه ــان مس مي

شـهر مدينـه و   نزديـك  مکه است که  مشرکان

کنار کوه احـد رخ داد و از همـين رو بـه نبـرد     

يـا   ٢هفتمرا  زمان اين رخداد. احد معروف شد

  .اند دانسته. شوال سال سوم ق ٣نيمه

مشـرکان در  شکسـت  : ات نبـرد مقدم �

در پي اين  ٤.ساز نبرد احد گشت زمينهنبرد بدر 

سـود   تصـميم گرفتنـد  سـران قـريش    ،شکست

، بـود  دهشـ که سبب بروز نبرد بـدر  تجارتي را 

بــا هــدف ســپاهي نيرومنــد  ســازي بــراي آمــاده

مســـئوليت  ٥.بـــه کـــار گيرنـــد گيـــري انتقـــام

بــر عهــده ابوســفيان ســازي ايــن ســپاه را  آمــاده

ِيـنَ  إِن� {آيــه برخـي نـزول    ٦.تگرفـ 
�

 َكَفــُروا ا�

ُهم يُنِفُقونَ 
َ
مَوال

َ
وا أ َسيُنِفُقوَغَها اهللاِ  َسبِيلِ  َعن ِ%َُصد"

َ
 ف
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  .٢٨، ص٢؛ الطبقات، ج١٩٩، ص١المغازي، ج. ٢

  .٥٣٤، ص٢تاريخ طبري، ج؛ ۲۷صتاريخ خليفه، . ٣

  .٤٧، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٤

  .٢٨، ص٢؛ الطبقات، ج١٩٩، ص١المغازي، ج. ٥

  .٢٠٠، ص١المغازي، ج. ٦


