
376  استوانه تهجد

 :الکبيــر المــزار ؛ق١٤٠٦ بيـروت، دار المعرفـه،  

بـه کوشـش    ،.)ق٦١٠.م( محمد بـن المشـهدي  

 ؛ق١٤١٩نشـــر اســـالمي، تهـــران، القيـــومي، 

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

مـن   ؛ق١٤٠٩، بيروت، اعلمـي مارسدن جونس، 

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

 ؛قـم، نشـر اسـالمي   ري، کوشش علي اکبـر غفـا  

ايوب صبري  :الحرمين الشريفين ةموسوعة مرآ

ــا ــد حــرب،.)ق١٢٩٠.م( پاش ــاهر ، محم دار  ه،ق

موسوعة مکة المکرمـة   ؛ق١٤٢٤ ه،فاق العربياآل

مصـر،  احمـد زکـي يمـاني،     :و المدينة المنـوره 

ــه ؛ق١٤٢٨، مؤسســة الفرقــان الطوســي  :النهاي

بيــــروت، دار الکتــــاب العربــــي، ، .)ق٤٦٠.م(

،  .)ق٩١١.م(السـمهودي   :وفاء الوفـاء  ؛ق١٤٠٠

  .م٢٠٠٦ بيروت، دار الكتب العلميه،

  سيد محمود ساماني

���  

شبانه  هاي نافلهنمازگاه  :استوانه تهجد

  مسجدالنبيپيامبر در 

ــه     ــرت فاطم ــه حض ــت خان ــتون پش ــن س اي
 .شـت آن قـرار دا  يشـمال سـمت  و در  3زهرا

کـه   ١كوچـك اسـت   يمحرابـ جـا   آن دراکنون 
 سـتون در ، سـتد يا يمآن  يرو روبه يکسچون 

کـه   7٭ليجبرئباب  يرو روبه، چپ اوسمت 
ــتر ــان   پيش ــاب عثم ــي ب ــده م ــد خوان ــرار  ،ش ق

بـاب   ين سـتون کنـار مکـان اصـل    يا ٢.رديگ يم
                                                                       

  .٤٢ص ،المعالم االثيره. ١

  .٤٢٠، ص٢؛ موسوعة مکة المکرمه، ج٢٥٧الدرة الثمينه، ص. ٢

بــود کــه  مســجدالنبيش از توســعه يل پــيــجبرئ
نخسـت قــرار   تـر از مکـان   عقـب  ياکنـون کمـ  

ــار،  ٣.دارد ــن روزگ ــح پيضــر دروندر اي امبر ي
جــا  آن کــه يبــر ســنگ مرمــرو ي گرفتــه جــا

جـا   نيـ ا :يهذا متهجد النبـ « :اند نوشته، اند نهاده
  ».گزارد مي نافله شبي است که پيامبر مکان

 اسـت رو آن  از ن نـام يشدن آن به ا خوانده
، شـد  يمـ  يخـال  انگزار مسجد از نمازچون  که

خانـه   کـه پـس از درِ   كنار اين سـتون  9امبريپ
 يحصــير ،ار داشــتقــر 7يعلــ اميــر مؤمنــان

ــ ــتر يمـ ــاز   يد و روگسـ ــد و نمـ ــه تهجـ آن بـ
ن جـا  يز نماز شـب را همـ  ين 7يعل ٤.ايستاد يم
  )٨ تصوير شماره( ٥.خواند يم

 از رسـول خـدا،  برخي مسلمانان تقليد  در پي
که  کسانيحصير را جمع کرد و در پاسخ ايشان 
ترسـيدم نمـاز   : د، فرمودنپرسيداين کار را علت 

د و شــما تــوان آن را شــب بــر شــما واجــب شــو
اين محل بـه  ابن نجار و مطري از  ٦.نداشته باشيد

نمازگـاه   :مصلّي النّبي صلّي اهللا عليه و آله باللّيل«
 ،بعـد هـاي   سده در. اند ياد كرده »9شبانه پيامبر

  ٧.ه شددر آن مكان محرابي ساخت
 ٭عثماني حکمراناناز  ٭عبدالمجيدبه فرمان 

                                                                       

.١٩٥تاريخ و آثار اسالمي، ص. ٣

  .٤٣ص ،المعالم االثيره. ٤

ــه، ص: نــک. ٥ ــدرة الثمين ، ٢؛ موســوعة مکــة المکرمــه، ج١٢٥ال

.٤٢٠ص

  .١٨٧، ص٢، جءوفاء الوفا. ٦

.٤٣ص ،؛ المعالم االثيره١٨٩، ص٢، جءوفاء الوفا. ٧
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