
385استوانه مقام جبرئيل

ــوان   ــا عن ــه«ب ــتدر » المخلق ــاي رواي ــر  ه ديگ

  ١.مشخص شده است

  منابع �

، بيـروت، دار  .)ق١١١١.م(المجلسـي   :بحار االنـوار 

تاريخ و آثار اسالمي  ؛ق١٤٠٣ احياء التراث العربـي، 

اصـغر قائـدان، مشـعر،     :مکه مکرمه و مدينه منوره

ــة ؛ش١٣٧٢ ــاريخ المدين ــوره  ت ــبه :المن ــن ش  اب

 الدرة الثمينـة  ؛ش١٣٦٨فکر، ر الداقم،  ،.)ق٢٦٢.م(

ــه  ــار المدين ــي اخب ــار   :ف ــود النج ــد محم محم

سـبل   ؛، به کوشش شـکري، دار االرقـم  .)ق٦٤٣.م(

ــاد ــن يوســف الصــالحي  :الهــدي و الرش محمــد ب

، ، به کوشش عادل احمد و علي محمـد .)ق٩٤٢.م(

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الكت ــيرة  ؛ق١٤١٤ بي الس

 وت، دار المعرفـه، ، بير.)ق١٠٤٤.م(الحلبي  :الحلبيه

 ،.)ق٢٥٦.م(البخــاري  :صـحيح البخــاري  ؛ق١٤٠٠

االمينــي  :الغــدير ؛ق١٤٠١، بيــروت، دار الفکــر 

 ؛ق١٣٩٧،  بيروت، دار الکتاب العربـي  ،.)ق١٣٩٢.م(

قــم، ادب ، .)ق٧١١.م(ابــن منظـور   : لسـان العـرب  

سيد محمـد بـاقر    :شناسي مدينه ؛ق١٤٠٥، الحوزه

 :بـر التـاريخ  المسجد النبـوي ع  ؛ش١٣٦٤نجفي، 

ــل،  ــيد الوکي ــد الس ــع، دار ال محم  ؛ق١٤٠٩مجتم

، بيـروت، دار  .)ق٢٤١.م(احمد حنبل  :مسند احمد

، بـه کوشـش   .)ق٢٠٧.م(الواقـدي   :المغـازي  ؛صادر

 ؛ق١٤٠٩، بيـــروت، اعلمـــيمارســـدن جـــونس، 

احمـد   :موسوعة مکة المکرمة و المدينـة المنـوره  

ــاني،  ــي يم ــان زک ــة الفرق ــه، مؤسس  ؛ق١٤٢٩ ،مک

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

ــت ــاء  ؛ق١٤١٤ ،:البي ــاء الوف ــمهودي  :وف الس

  .ق١٤٢٢ ،مکه، مؤسسة الفرقان،  .)ق٩١١.م(

  سيد محمود ساماني

���

                                                                       

  .١٤-١٣شناسي، ص مدينه. ١

در نار کستوني  :رئيلباستوانه مقام ج

 ،مسـجدالنبي در  3خانه حضرت فاطمـه 

  ورود جبرئيل مکان

خانــه حضــرت فاطمــه  ايــن ســتون كنــار در

س حرمو فود و يها و در رديف ستون 3رازه

در نهايـت  ح و يضـر  دروناکنون و  ٢دارد قرار

 و درجـاي گرفتـه   ف يحجره شر يشمالسمت 

 يها از ستوناين ستون  ٣.زائران نيست رسديد

ن يـ نـد ا يگو ٤.در روضـه مطهـره اسـت   مشهور 

ــتو ــا س ــامن ت ــعه  هنگ ــت   توس ــه دس ــجد ب مس

 سترسدون ضريح و در يرب .)ق۸۸۷.م(٭يايتبقا

به قـرار   دانشوران از اين رو،. زائران بوده است

نمودند؛ اما اعتراض اعتراض دادنش در ضريح 

ن يـ ابـه  رو  آناز ن سـتون  يا ٥.جه ندادينتها  آن

جـا   آن از 7ليـ جبرئکـه  شهرت يافـت  عنوان 

  ٦.استآمده  فرود مي 9امبريپنزد 

»مربسبب. ن ستون استيگر اينام د »القبر ةع 

ابـن   گـزارش آن اسـت کـه بـه     يارگذ ن ناميا

 بـن  يعلـ  امير مؤمنـان  كه يهنگام ،شهرآشوب

 ،ناسـه تـن از مهـاجر    كمـك بـه   7طالـب  ابي

ــاس ــدش و عب ــل و  فرزن ــامفض ــن ز ةاس ــب ، دي
                                                                       

  .١٨٦، ص٢وفاء الوفاء، ج. ٢

  .١٩٤آثار اسالمي، صو تاريخ . ٣

  .٤٤٦، ص٢کة المکرمه، جموسوعة م. ٤

؛ موسوعة مـرآة الحـرمين،   ٤٤٧، ص٢موسوعة مکة المکرمه، ج. ٥

  .٢٣٩، ص٣ج

  .٤٤٦، ص٢؛ موسوعة مکة المکرمه، ج١٨٦، ص٢وفاء الوفاء، ج. ٦
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