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کتـابي در فضـيلت و    :ارشاد الزائرين

آداب زيارت مدينـه، نوشـته محمـد بـن     

  .)ق۹۵۲ـ۸۹۹( محمد بکري صديقي

 يهـا  فضيلتنه و يشهر مد دربارهن کتاب يا

ن شــهر و يــامتبــرك  يهــا مکــان يآن و معرفــ

از  کـه  چنـان اسـت و   مسجدالنبيارت يآداب ز

نـه  يزائران مد ييراهنما يبرا ،ستا دايپنام آن 

  .نگاشته شده است

ابوالحسن محمد بن محمد بـن عبـدالرحمن   

هـان  يفق و ، از متصوفان، مفسرانيقيصد يبکر

 يآثــــار وي. زاده شــــددر قــــاهره  يشــــافع

ــاگون ألشــرف الســالك تحفــة از جملــه  ١گون
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ــالك ــه دارد المسـ ــارهکـ ــت  دربـ ــج اسـ   ١.حـ

  کـــرده و اديـــدوم از او بـــه احتـــرام  يمجلســ 

  آور نـام  يبـن علـ   الـدين  نياز استادان زوي را 

ــه ــه ش ــانيب ــد  .)ق۹۶۵.م(ي د ث ــته و از چن  دانس

اد نکـرده  يـ ن اثـر  يـ از اامـا   ،او نام بـرده تأليف 

  ٢.است

اسـت   يارتيـ ز يهـا  از کتاب ارشاد الزائرين

و  هـا  مکـان ز از يـ ن يهـاي  آگاهيکه به تناسب، 

هـا   ويژگـي و  مسجدالنبينه و يمد يها ارتگاهيز

 کتـاب . دهد ميمربوط به آن به دست  يايو اش

ــه هفــت  ــا مقدم لت يدر فضــ يا فصــل دارد و ب

ع و يبق دربارهي ا شود و با خاتمه ينه آغاز ميمد

 هـاي  عنـوان . ابـد ي يان مـ يارت آن پايلت زيفض
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ــذر ز  ــواز ن ــج ــدا   ،ارتي ــه خ ــر ب ــل زائ  ،توس

در ايـن   يامبر و مسائليف پيقبر شر يها يژگيو

ــه و  مســجدالنبي ،امبريــارت پيــآداب ز ،زمين

 يهـا  مسجد و چاه يها ستون ،روضه و منبر آن

  .نهيدر مد 9امبريمنسوب به پ

در کتابخانـه   يخطـ  يا ن کتـاب نسـخه  ياز ا

که هنوز چاپ شود  يافت مياض يفهد رملك 

 بـرگ  ۳۲ن نسـخه کـه   يـ کتابـت ا  .نشده است

  ٣.افته استيان يپا .ق۹۲۸ به سالدارد، 
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نوشته سفرنامه حج،  :تارض المعجزا

  بنت الشاطي

 عمره يکي: است ش دو سفرگزار ن کتابيا

 جزيـرة  فـي  رحلـة با عنوان  .)ق۱۳۷۰/.م۱۹۵۱(

ــرب ــري و  العـ ــب ديگـ ــج واجـ  ./م۱۹۷۲( حـ

  .التاريخ مع لقاءبا عنوان  .)ق۱۳۹۶

ــدالرحمن  ــه مشــهور عايشــه بنــت عب   بنــتب

و  يعلـوم قرآنـ  سنده و پژوهشـگر  ينو الشاطي،

مصـر  اط يـ در دم .م۱۹۱۳ به سال ،ات عربيادب
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