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 الحســيني، تهــران، فرهنــگ اســالمي، كوشــش

ــذب؛ ق١٤٠٨ ــرح المه ــوع ش ــووي :المجم  الن

علي پنـاه   :مدارک العروه ؛الفكرر ، دا.)ق٦٧٦.م(

 المدونة ؛ق١٤١٧اشتهاردي، تهران، دار االسوه، 

ــري ــك :الكب ــن مال ــس ب  ،مصــر ،.)ق١٧٩.م( ان

ــة ــعاد مطبع ــر ؛هالس ــول ةآم ــي :العق  المجلس

رســولي، تهــران، دار  كوشــش بــه، .)ق١١١١.م(

 المحقـق  :المعتبـر ؛ ش١٣٦٣ الکتب االسالميه،

ــي ــة، .)ق٦٧٦.م( الحل ــيد مؤسس  هداء،الشــ س

 فــارس ابــن :اللغــه مقــاييس معجـم ؛ ش١٣٦٣

عبدالسـالم، قـم، دفتـر     كوشـش  به، .)ق٣٩٥.م(

ــات، ــي؛ ق١٤٠٤ تبليغ ــاج مغن ــد :المحت  محم

، بيروت، دار احيـاء التـراث   .)ق٩٧٧.م( الشربيني

 قدامــه بــن عبــداهللا :المغنــي؛ ق١٣٧٧العربــي، 

 ال مـن ؛ ، بيروت، دار الکتب العلميـه .)ق٦٢٠.م(

 كوشـش  به، .)ق٣٨١.م( الصدوق :الفقيه يحضره

  آل مناقـب ؛ ق١٤٠٤ غفاري، قم، نشر اسـالمي، 

 بــه، .)ق٥٨٨.م( آشــوب شــهر ابــن :طالــب ابــي

ــش ــي كوش ــة   از گروه ــف، المکتب ــاتيد، نج اس

 الحطـاب  :الجليـل  مواهـب ؛ ق١٣٧٦ الحيدريه،

عميـرات،   زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م( الرعيني

ـ ؛ ق١٤١٦ بيروت، دار الکتـب العلميـه،    :هالنهاي

، .)ق٦٠٦.م( الجـزري  محمـد  بن مبارك اثير ابن

احمـد، قـم،    طـاهر  و محمـد  محمود كوشش به

 الشـوكاني  :االوطـار  نيل؛ ش١٣٦٧اسماعيليان، 

؛ م١٩٧٣، بيــــروت، دار الجيــــل، .)ق١٢٥٥.م(

 قـم، ، .)ق١١٠٤.م( العـاملي  الحر :الشيعه وسائل

  .ق١٤١٢ ،:البيت  آل

  محمد قديريان
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  نيابت � :احجاج

  احجار الزيت � :ر البيتاحجا

محلي در مدينـه، جايگـاه    :احجار الزيت

  رويدادهاي گوناگون

احجار الزيت مکاني معروف در شهر مدينه، 

بـر دامنـه    ٢و بـازار مدينـه   ١محله زوراءنزديك 

، برابـر بـاب   ٤و غـرب مسـجد نبـوي    ٣کوه سلْع

اردوگاه نظامي نيز در همين . بوده است ٥السالم

گـذاري ايـن    در سـبب نـام   ٦.منطقه قرار داشت

ــت   ــت اس ــخن در دس ــان دو س ــا  در آن: مک ج

هـاي روغـن بـر آن     هايي بوده که ظـرف  سنگ

؛ و نيز روايت شده که در اين مکان، ٧نهادند مي

رغـم    بـه  ٨.براي پيامبر از سنگي روغـن تراويـد  

ــاريخ     ــت در ت ــار الزي ــت احج ــهرت و اهمي ش

  .نيست مدينه، اطالعات چندان از آن در دست

ــامبر احجــار جايگــاه  9الزيــت در عهــد پي

و از همـين رو   ٩برگزاري دعا و نماز باران بـود 

تصـوير  (. انـد  نيز گفته» موضع االستسقاء«آن را 

  )۱۳شماره 
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  .٥٠٩، ٣٣٦، ص٨؛ سبل الهدي، ج١٠٩، ص١معجم البلدان، ج .١

  .٣١٥، ص٢؛ تاريخ االسالم، ج٢٠، ص٤دالئل النبوه، ج. ٢

  .٥٨٩، ص٧ج ،طبري تاريخ. ٣

.٢٠المعالم االثيره، ص. ٤

.٣٣٦، ص٨سبل الهدي، ج. ٥

ــه، ج. ٦ ــة و النهاي ــري، ج١٧٤، ص٧البداي ــاريخ طب ؛ ٣٥٠، ص٤؛ ت

  .٤٣٩، ص٣ج تاريخ االسالم،

  .٣٠٧، ص١تاريخ المدينه، ج. ٧

  .١٣٦؛ المعالم االثيره، ص٤٢٦، ص٢معجم ما استعجم، ج. ٨

اسـد   ؛١٠٩، ص١؛ معجـم البلـدان، ج  ٢٢٣، ص٥مسند احمد، ج. ٩

  .٦٠٧، ص٤؛ االصابه، ج٤٤٢، ٢٤٥، ص٥؛ ج٤٥، ص١الغابه، ج
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گـاه کـه    آن. بر پايه سخني در سـال پـنجم ق  
 قريظــه بــه مجــازات محکــوم شــدند، يهــود بنــي

دستور داد از برابر خانه ابوجهم عدوي  9پيامبر
ــودال   ــت گ ــار الزي ــا احج ــن    ت ــراي دف ــايي ب ه

بر اساس خبري،  ١.قريظه حفر شود هاي بني کشته
روز جمعه از شام همـراه کاالهـاي    *دحيه کلبي

مورد نياز مردم وارد بازار احجـار الزيـت شـد و    
مسلمانان حاضر در مسـجدالنبي کـه بـه سـخنان     

دادنـد، بـا آگـاهي از ورود     ش مـي گو 9پيامبر
ــه، جــز شــماري  تــرك ، مســجد را انــدكدحي

در پي آن، آيـه  . کردند و به احجار الزيت رفتند
} 

ً
ــــاَرة ْوا ِ	َ

َ
ا َرأ

َ
ــه( }...َو�ِذ ــراي ) ۱۱، ۶۲/جمعــ بــ

  ٢.نکوهش آنان فرود آمد
گاه که معترضـان کـوفي،    آن. ق۳۵در سال 

بصــري و مصــري در مدينــه ازدحــام کردنــد و 
ــتا ــارهخواس ــدند،    ر کن ــوم ش ــه س ــري خليف گي

در احجار الزيت بـود و شورشـيان، بـه     7علي
امام بـر   ٣.کردند ويژه مصريان، به او مراجعه مي

؛ ٤هــا فريــاد زد و آنــان را از خــود رانــد ســر آن
  ناپـذير  ها را از انجـام کارهـاي جبـران    گويا آن

ــي ــذر م ــت برح ــار . داش ــان در احج وي همچن
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 ؛ تـــاريخ٢٠، ص٤النبـــوه، ج ؛ دالئـــل٥١٣، ص٢ازي، جالمغـــ. ١

.٣١٥، ص٢االسالم، ج

  .٤٣٣، ص١٠؛ مجمع البيان، ج٣١٧، ص٩تفسير ثعلبي، ج. ٢

، ٧؛ البداية و النهايه، ج٣١، ص٩؛ ج٤٣٩، ص٣االسالم، ج تاريخ. ٣

.٥٩٥، ص٢؛ تاريخ ابن خلدون، ج١٧٤-١٧٠ص

ــري، ج . ٤ ــاريخ طب ــارب٣٥٠، ص٤ت ــم، ج ؛ تج ؛ ٤٤١، ص١االم

  .١٥٩، ص٣الکامل، ج

. ن خليفـه را شـنيد  الزيت بود که خبر کشته شد
در اين حال، دستان خود را به آسمان بلند کرد 
و از دخالــت در ريخــتن خــون عثمــان نــزد     

  ٥.خداوند تبري جست
 7محمد بن عبداهللا از نوادگان امـام حسـن  

در . ق۱۴۵که به سـال  » *نفس زکيه«آور به  نام
مدينه ضد عباسيان قيام کرد، پس از رويارويي 

، همـراه يـارانش در   با سپاهيان منصـور عباسـي  
بدين سبب از القـاب   ٦.احجار الزيت کشته شد

ــت «او  ــل احجــار الزي ــه گــواهي  ٧.اســت» قتي ب
در عهد امويان چنـد بـار     7تاريخ، امام صادق

عبداهللا بن حسن، پدر نفس زکيه، را از آرزوي 
خالفــت فرزنــدش بــيم داد و او را از ايــن کــه  

ه باشد، آگـا » قتيل احجار الزيت« شايد پسرش 
انــد کــه محمــد از ســرانجام قيــام  آورده ٨.کــرد

خود آگـاه بـود و بـه عبـداهللا بـن عـامر سـلمي        
اگر ابري که باالي سرِ ماسـت، بـر   : يادآور شد

ما ببارد، پيروزيم؛ و گـر نـه شکسـت خـواهيم     
خــورد و خــون مــن در احجــار الزيــت ريختــه 

  ٩.خواهد شد
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؛ ٥٩٥، ص٥االشـــراف، ج ؛ انســـاب٦٠، ٥٠، ص٣الطبقـــات، ج. ٥

.١٩٣، ص٧البداية و النهايه، ج

-٢٨، ص٩االسـالم، ج  ؛ تاريخ٥٩٠-٥٨٩، ص٧ج ،طبري تاريخ. ٦

.٣٧٧، ص١٢االسماع، ج ؛ امتاع٣١

.١٨٦؛ المجدي، ص٣٥صالفخري، . ٧

  .٢٢٦صمقاتل الطالبيين، ؛ ٣٤٩، ص٢يعقوبي، ج تاريخ. ٨

 امتــاع ؛٥٥٤، ص٥؛ الکامــل، ج٥٩٦، ص٧ج ،طبــري تــاريخ. ٩

  .٣٧٨-٣٧٧، ص١٢االسماع، ج
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  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«


