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نيـز دو   ١.رار دادستون بنا کرد و گنبـدي بـر آن قـ   
و  7طالـب  هاي علي بن ابي مسجد ديگر را به نام

سلمان فارسي که در پايين مسـجد فـتح از جهـت    
  ٢.تجديد بنا کرد. ق۵۷۵قبله قرار داشت، در سال 
يـا مسـجد عسـکر در     *ساخت مسجد وادي

که به سبب قـرار داشـتن در محـل    . ق۵۸۰سال
 *شهادت حمزه سيدالشهداء بـه مسـجد مصـرع   

معــروف بــوده، از ديگــر آثــار    ) تگاهشــهاد(
الهيجـاء اسـت کـه در سـمت      عمراني ابـن ابـي  
نيـز   ٣.قرار داشـته اسـت  الرماة شرقي دامنه جبل 

اي از چشـمه   شـعبه . ق۵۶۰وي در حدود سـال  
ــاب  ــاء را از ســمت ب ــاط  *الســالم  الزرق ــه حي ب

مسجد پيامبر و شعبه کوچکي را نيز به نزديك 
اي  وارهداخل صحن مسـجد كشـيد و در آن فـ   

  ٤.نصب کرد تا مردم از آن آب وضو بگيرند
الهيجـاء در قبرسـتان بقيـع     آرامگاه ابـن ابـي  

قبـه عبــاس بــن  نزديــك داراي بقعـه کــوچکي  
کـه بـه دسـت آل     ٥بـود  :عبدالمطلب و ائمه

  .سعود ويران شد

  منابع �

رسول جعفريان، قم،  :آثار اسالمي مکه و مدينه

ــاء ش؛١٣٨٦مشــعر،  ــاظ الحنف ــزي المقر :اتع ي

�����������������������������������������������������������
  .٤٣، ص٣وفاء الوفاء، ج ١.

.٢٩٩، ص١؛ تاريخ مکة المشرفه، ج٤٣ص، ٣وفاء الوفاء، ج. ٢

.٥٣، ص٣وفاء الوفاء، ج. ٣

.٢٠٧، ص٢؛ وفاء الوفاء، ج٥١٦، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٤

.٣٣١؛ آثار اسالمي مکه و مدينه، ص١٠٠، ص٣وفاء الوفاء، ج. ٥

ــه کوشــش الشــيال، مصــر، وزارة  .)ق٨٤٥.م( ، ب

محمـد   :تاريخ حرم ائمه بقيع ق؛١٤١٦االوقاف، 

تـاريخ   ش؛١٣٨٠صادق نجمي، تهران، مشـعر،  

محمـد بـن احمـد ابـن الضـياء       :مکة المشـرفه 

، به کوشش عالء و ايمن، بيروت، دار .)ق٨٥٤.م(

ــه،   ــب العلمي ــة ق؛١٤٢٤الکت ــه التحف  :اللطيف

دار  ،هقـاهر ، .)ق٩٠٢.م( السـخاوي  الدين شمس

 علـي  بن احمد :االعشي صبحق؛ ١٣٩٩، هالثقاف

 زكــار، كوشــش بــه، .)ق٨٢١.م( القلقشــندي

 :قاموس الحرمينم؛ ١٩٨١، هالثقاف وزارة دمشق،

 كشف ش؛١٣٧٦محمد رضا نعمتي، قم، مشعر، 

 بـه ، .)ق١٣٧١.م( االمين محسن سيد :االرتياب

 معجـم ق؛ ١٣٨٢ الحريس، مكتبة امين، كوشش

دار  بيروت،، .)ق٦٢٦.م( الحموي ياقوت :البلدان

 المقريـزي  :و االعتبـار  المواعظم؛ ١٩٩٥صادر، 

دار  المنصــور، بيــروت، كوشــش بــه، .)ق٨٤٥.م(

 السمهودي :الوفاء وفاءق؛ ١٤١٨ ،هالعلمي الكتب

ــه، .)ق٩١١.م( ــش ب ــد كوش ــد،  محم عبدالحمي

  .م٢٠٠٦ ،هالعلمي دار الكتب بيروت،

  مهدي اميريان

���  

 9مؤذن و جانشين پيامبر :ن اُم مكتوماب

  ها براي اقامه نماز در مدينه در برخي غزوه

بن اصـم از    زائدةعبداهللا بن قيس بن  /عمرو
عامر بن لؤي قريش، از عـرب عـدناني    بني تيره

بـه  ) لـؤي (در جد هشـتم   9که با پيامبر ٦است
دختـر   مكتوم عاتكـه،   مادرش ام ٧.رسند هم مي

�����������������������������������������������������������
  .٩٩٧، ص٣؛ االستيعاب، ج١٥٥ ، ص٤ الطبقات، ج. ٦

  .١٧١ جمهرة انساب العرب، ص ٧
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عالمـــه  ١.اميـــه اســـت بنـــي مـــردي از دربـــاره
بـه تحليـل   �،٣و جعفر مرتضي عـاملي  ٢طباطبايي

شـأن نـزول    دربـاره تاريخي، كالمي و اخالقي 
هـا   اند کـه آن  و نتيجه گرفته  اين آيات پرداخته

  .ارتباطي با رسول خدا ندارند
ابن ام مکتوم از نخستين مهاجران بـه يثـرب   

به سـال   *عمير  بود که در مأموريت مصعب بن
اسالم و آشنا ساختن دوازدهم بعثت براي تبليغ 

امـا در   ٤.مردم با قرآن به آن شهر هجرت کـرد 
گزارشي ديگر، او اندكي پس از غزوه بـدر در  

 مخرمةو در خانه  ٥به آن شهر رفته. سال دوم ق
بن نوفل که به دار القـراء معـروف بـود، فـرود     

  ٦.آمده است
ابــن ام مکتــوم در کنــار بــالل از مؤذنــان     

زودتـر بـه   يـك   در مدينـه بـود و هـر    9پيامبر
رســـيد، اذان و ديگـــري اقامـــه  جماعـــت مـــي

داران  روزهامسـاك  بر پايه روايتـي،   ٧.گفت مي
مکتــوم آغــاز   در مــاه رمضــان بــا نــداي ابــن ام

ــام صــادق  ٨.شــد مــي ــه روايتــي از ام ــا ب   ،7ام
گفـت و   مکتوم پـيش از صـبح اذان مـي    ابن ام

�����������������������������������������������������������

  .٦٦٤، ص١٠مجمع البيان، ج. ١

.٢٠٣ ، ص٢٠ الميزان، ج. ٢

  .١٦٧-١٥٥ ، ص٣ الصحيح من سيرة النبي، ج: نک. ٣

  .١٥٦ -١٥٥، ص٤ الطبقات، ج . ٤

  .٩٩٧، ص٣ ؛ االستيعاب، ج٢٤، ص١١انساب االشراف، ج. ٥

  .٩٩٨-٩٩٧، ص٣؛ االستيعاب، ج٢٠٥، ص٤الطبقات، ج. ٦

  .٤٢ ، ص٢ بي، جتاريخ يعقو. ٧

  .١٥٦ ، ص٤ الطبقات، ج. ٨

ــاز    ــود را آغـ ــالل، روزه خـ ــا اذان بـ ــردم بـ مـ
ها حکايت دارند که  گزارشبرخي  ٩.کردند مي

ــن ام ــان    اب ــاب ديگــر مؤذن ــا در غي ــوم تنه مکت
  ١٠.گفت همانند بالل، اذان مي

هـاي بسـيار جانشـين     ابن ام مکتوم در غـزوه 
 ۱۳برخي شمار آن را  ١١.در مدينه بود 9پيامبر

بر پايه گزارشـي، او نخسـتين    ١٢.اند غزوه دانسته
 ١٣.کسي بود که به جانشيني ايشان گماشته شـد 

سـلَيم،    بنـي  الکدر، بدر، بـواط،  قرقرةهاي  وهغز
، اُحـد،  .سويق، ذوالعشَيره، اَبواء در سال دوم ق

حمراء االَسـد، غَطْفـان، بحـران در سـال سـوم،      
قريظه در سـال   بني ذات الرِقاع در سال چهارم،

پنجم، ذوقَرد در سال ششم، فتح مکـه بـه سـال    
ها و  زوهالوداع در سال دهم از غحجة هشتم، و 

مکتـوم    سفرهايي هستند که از جانشيني ابـن ام 
به تصريح  ١٤.ها سخن به ميان آمده است در آن

برخي، جانشيني او تنها در نماز بود؛ زيـرا فـرد   
ميان مردم نيست، چرا کردن  نابينا مجاز به حکم

  ١٥.تواند طرفين را ببيند که نمي
بر پايه گزارشي، وي پيش از نبرد بدر به سال 

همراه ابواحمد بن جحش اسدي که وي . قدوم 
�����������������������������������������������������������

  .٢٩٧، ص١؛ من اليحضره الفقيه، ج٩٨، ص٤الکافي، ج. ٩

  .١٧٧، ص٣الطبقات، ج. ١٠

  .٩٩٨، ص٣؛ االستيعاب، ج٢٤، ص١١انساب االشراف، ج. ١١

  . ٤٩٥، ص٤؛ االصابه، ج٤٨تاريخ خليفه، ص. ١٢

  .٩٧االدارة في عصر الرسول، ص. ١٣

  .٤٨اريخ خليفه، ص؛ ت٨، ص١المغازي، ج: نک. ١٤

  .٩٨؛ االدارة في عصر الرسول، ص٤٩٥، ص٤االصابه، ج. ١٥
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تيميه ابن

ب

234�

تاريخ المدينة  ؛ق١٤١٤زكار، بيروت، دار الفكر، 

ــوره ــن شــبة النميــري  :المن ــه .)ق٢٦٢.م(اب ، ب

تـاريخ   ؛ق١٤١٠كوشش شلتوت، قم، دار الفكر، 

، بيـروت،  .)ق٢٩٢.م(احمد بن يعقوب  :اليعقوبي

ــادر،  ــان ؛ق١٤١٥دار ص ــامع البي ــري  :ج الطب

، به كوشش صدقي جميـل، بيـروت،   .)ق٣١٠.م(

ابـن   :جمهرة انساب العـرب  ؛ق١٤١٥دار الفكر، 

، بـه كوشـش گروهـي از علمـا،     .)ق٤٥٦.م(حزم 

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الكت ــدر  ؛ق١٤١٨بي ال

ــور ــيوطي  :المنث ــروت، دار .)ق٩١١.م(الس ، بي

الـذهبي   :سير اعـالم النـبالء   ؛ق١٣٦٥المعرفه، 

ــان،  .)ق٧٤٨.م( ــي از محقق ــه كوشــش گروه ، ب

ابـن   :السيرة النبويـه  ؛ق١٤١٣بيروت، الرساله، 

ــام  ــقاء و   .)ق٢١٣-٨.م(هش ــش الس ــه كوش ، ب

الصـحيح مـن    ؛ديگران، بيروت، المكتبة العلميه

جعفر مرتضي العاملي، قـم، دار   :9سيرة النبي

 سـعد  بـن ا :الكبري الطبقات ؛ق١٤٢٦الحـديث،  

، عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٢٣٠.م(

 :الكـافي ؛ ق١٤١٨ بيروت، دار الکتـب العلميـه،  

، به كوشش غفاري، تهـران،  .)ق٣٢٩.م(الكليني 

 :كشف االسرار ؛ش١٣٧٥دار الكتب االسـالميه،  

، به كوشش حكمت، تهـران،  .)ق٥٢٠.م(ميبدي 

الطبرسـي   :مجمع البيـان  ؛ش١٣٦١امير کبير، 

 ؛ق١٤٠٦وت، دار المعرفــــه، ، بيــــر.)ق٥٤٨.م(

، بــه كوشــش .)ق٢٧٦.م(ابــن قتيبــه  :المعــارف

 ؛ش١٣٧٣ثــروت عكاشــه، قــم، شــريف رضــي، 

ــازي ــدي  :المغ ــش  .)ق٢٠٧.م(الواق ــه كوش ، ب

مـن   ؛ق١٤٠٩مارسدن جونس، بيروت، اعلمـي،  

ــه  ــره الفقي ــدوق  :اليحض ــه .)ق٣٨١.م(الص ، ب

 ؛ق١٤٠٤كوشــش غفــاري، قــم، نشــر اســالمي، 

ــزان ــ :المي ــروت، .)ق١٤٠٢.م(ايي الطباطب ، بي

  .ق١٣٩٣اعلمي، 

  سيد علي رضا واسعي

���  

فقيه، محـدث، مـدافع مـذهب    : ابن تيميه

منسوب بـه سـلف و الهـام بخـش عقيـدتي      

  وهابيت در شبه جزيره

ها و  ابن تيميه به سبب کثرت و تنوع فعاليت
شيوه رفتار خاصش در امور سياسي و برخـورد  

ــال   ــذاهب اسـ ــروان مـ ــا پيـ ــختگيرانه بـ مي، سـ
شخصيتي چالش برانگيـز بـه شـمار رفتـه و دو     
مواجهه کامالً متفـاوت پديـد آورده اسـت؛ از    
طرفداري سرسـختانه کسـاني ماننـد ابـن کثيـر      
دمشــقي، ابــن قــيم جوزيــه و وهابيــان در دوره 
معاصـر تـا مخالفـان سرسـخت از علمـاي بــارز      

 دربـاره افزون بر اين، آراي او . مذاهب اسالمي
ــور و  ــارت قب ــركزي ــفاعت،   تب ــل و ش و توس

مبنــاي نگــرش وهابيــان در اداره امــور حــرمين 
  هر چنـد آراي تندروانـه ابـن   . قرار گرفته است

ــه  ــارهتيمي ــز   درب ــه و ني ــيش گفت ــوعات پ موض
نگـرش تعصـب آميـزش بـه مـذاهب اسـالمي،       

مؤسس را در جريـان سـلفي بـه وي    يك نقش 
هايي چون  پيش از وي نيز شخصيت. داده است

.) ق۳۲۹.م(و محمد بربهـاري   عز بن عبدالسالم
هــايي  و برخــي حنبليــان تنــدرو چنــين ديــدگاه

  .اند داشته
وي را با القابي چون مفسر، رجالي، حـافظ،  

و آگـاه از کـالم،    ١شـناس  مفتي، اديب و لغـت 
�����������������������������������������������������������

ذرات ؛ شـ ١٣٧، ص١٤؛ البداية و النهايـه، ج ٥٧العقود الدريه، ص. ١

  .١٤٥، ص٨الذهب، ج


