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��205محمد بن ابراهيم

ــدا ،آوردن ــول خـ ــه 9رسـ ــري  او را بـ همسـ
ــد و  ــه   برگزي ــروز ب ــه ام ــتاني ك او را در نخلس

»بشْماُه رمعـروف اسـت و از امـوال   » *ابراهيم م 
مشربه امروز در شارع  ١.، جاي دادبودنضير  بني

 يو بـا ديـوار  جـاي دارد   7طالب ابي علي بن
ابـــراهيم در . ســـيماني محصـــور شـــده اســـت

از ماريـه زاده   در مدينه. حجه سال هشتم ق ذي
مي، كنيز لَر والدت او را قابله ماريه، سخب ٢.شد

شــوهرش بــراي  9ده رســول خــدا شــآزاد 
مژده تولـد ابـراهيم را بـه     عابوراف. ابورافع آورد

مژدگـاني بـه   براي غالمي را ايشان داد و پيامبر 
فرزندي داراي امشب : و فرمود ٣ابورافع بخشيد

نيــز  ٤.نهــادمرا بــر او پــدرم ابــراهيم نــام  .مشــد
مــادرش را از بردگــي آزاد  ،پســرايــن : فرمــود

 ابـو «بعد از تولد ابراهيم، جبرئيل با كنيه  ٥.كرد
آمـد و بـر ايشـان     9نزد رسـول خـدا   »ابراهيم

رسـول   م،روز هفـتم والدت ابـراهي   ٦.سالم داد
 عقيقـه، قربـاني   بـه رسـم   گوسفندي را 9خدا

ن فقيـران نقـره   ميـا كرد و به وزن موهاي سر او 
موها را دفن آن سپس دستور داد  .كرد قسمت

به عنـوان سـنت    9اين کار رسول خدا ٧.ندنك
�����������������������������������������������������������

. ١٠٧ص، ١ج، الطبقات. ١

.٣٦٢ص، ٢جطبري، تاريخ ؛ ٨٧ص، ٢جيعقوبي، تاريخ . ٢

.١١١ص، ٥ج ،المجموع؛ ١١٩ص، ٢ج ،انساب االشراف. ٣

.٥٤ص، ١االستيعاب، ج. ٤

.١٠٨ص، ١ج، الطبقات. ٥

.١٠٨ص، ١ج، الطبقات. ٦

.٥٤ص، ١ج ،االستيعاب. ٧

هنگـام   رسـم استحباب ايـن  تأکيدي بر ايشان، 
  .والدت فرزند است

بعد از تولد ابراهيم، زنان انصار بسيار مشتاق 
 او را بـه أم پيـامبر   .بودند تا بـه وي شـير دهنـد   

و  ٨نجـار  بنـي  بن زيد از طايفه رنذدختر م ،برده
ايشان هر روز بـراي  . سپرد ٩وسا نب ِءراهمسر ب

ــه   ــه قبيل ــراهيم ب ــدش اب ــدن فرزن ــي دي ــار   بن نج
رفت و خواب قيلوله نيمـروز خـود را كنـار     مي

  ١٠.داد انجام مي ابراهيمپسرش 
ــدا ــود  9رســـول خـ ــبيه خـ ــراهيم را شـ ابـ

آورده  از عايشهدر روايتي ابن سعد . دانست مي
ابـراهيم را همـراه    9روزي رسول خـدا : است


 ��������: عايشه برد و بـه او فرمـود  خود نزد � 
 ��� عايشـه   .»شـباهتش را بـه مـن بنگـر    «؛ ��� �����

ــباهتي نمــي: گفــت ــنم ش ــودوي  .بي ــر : فرم مگ
هـر   :عايشـه پاسـخ داد   ؟بينـي  سفيدي او را نمي

ــاه باشــد اش جنينــيكــه دوران  کــودکي  ،كوت
  ١١.شود مي فربهسفيد و 

ــه از    ــدن ماريـ ــاردار شـ ــامبر،بـ ــبب  پيـ سـ
نيز  ١٢.ي برخي از همسران ايشان شدناخوشايند

نقـل شـده اسـت كـه      7در روايتي از امام باقر
اين  .به ماريه دستور حجاب داد 9رسول خدا

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

.٨٦ص، ٢ج ،انساب االشراف ؛٨٧ص، ٢جيعقوبي، تاريخ . ٨

.٥٦٨، ص٥؛ ج٣٩ص، ١ج اسد الغابه،. ٩

.١٦٧ص، ٧، جالصابه؛ ا١٠٨ص، ١ج، الطبقات. ١٠

.٨٦ص، ٢ج، ؛ انساب االشراف١٠٩، ص١الطبقات، ج. ١١

.١٠٨ص، ١ج، الطبقات. ١٢
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شـــوي، در ســـمت چـــپ، قبـــر صـــفيه و  مــي 
بـن انـس اسـت كـه     مالـك  قبـر   آن،روي  هروب

دارد و در جلو آن قبـر فرزنـد   كوچك  يگنبد
 يه گنبدت كاس ابراهيم 9گرامي رسول خدا

  ١.سفيد دارد
هـا و گنبـدهاي بقيـع تـا زمـان حكومـت        قبه

سـمهودي نيـز از    .اسـت  بودهبرقرار ها  سعودي
 ،بارگـاه ابـراهيم   ويـژه گنبـد و    بـه  ،اين گنبدها

ضـريح ابـراهيم ماننـد     :دهـد  چنين گزارش مي
ضريح امام حسن مجتبي و عباس و چسبيده بـه  

آن ديــوار جنــوبي حــرم اســت و در ديــوار      
گنبـدها  ايـن   ظـاهراً  ٢.شود ديده مي ييها شبكه

هايي  با وجود گزارش. استشده  تجديد بنا مي
اشـا  پاز گنبد ابراهيم، رفعت پيشين  هاي سدهاز 

قبر ابراهيم در سال  ياين گنبد باال: گفته است
سـلطان محمـود عثمـاني بنـا      ه دستب. ق۱۲۳۳

  ٣.گرديده است

  منابع �

، بـه كوشـش   .)ق٤٦٣.م(ابن عبدالبر  :االستيعاب

 :اسد الغابه؛ ق١٤١٢البجاوي، بيروت، دار الجيل، 

، بـه  .)ق٦٣٠.م(ابن اثير علي بن محمـد الجـزري   

كوشش علي محمد، بيروت، دار الکتـب العلميـه،   

ــابه؛ ق١٤١٥ ــقالني   :االصـ ــر العسـ ــن حجـ ابـ

محمـد و ديگـران،    ، به كوشـش علـي  .)ق٨٥٢.م(

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الکت ــاب ؛ ق١٤١٥بي انس

�����������������������������������������������������������
. ١٤٣ابن بطوطه، ص ةرحل. ١

.٣٠٣ص ،٣جوفاء الوفاء، . ٢

  .٤٢٦ص، ١جمرآة الحرمين، . ٣

، به كوشش زكـار،  .)ق٢٧٩.م(البالذري  :فاالشرا

تـاريخ  (تاريخ طبري ؛ ق١٤١٧بيروت، دار الفکر، 

، به كوشـش  .)ق٣١٠.م(الطبري  ):االمم و الملوك

تـاريخ  ؛ ق١٤٠٣گروهي از علما، بيروت، اعلمـي،  

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

ابـن   :مدينـة دمشـق   تاريخ؛ ق١٤١٥دار صـادر،  

ــي شــيري،  .)ق٥٧١.م(عســاكر  ــه كوشــش عل ، ب

ــر،   ــروت، دار الفک ــاء ؛ ق١٤١٥بي ــذكرة الفقه  :ت

، :البيــت  آلقــم، ، .)ق٧٢٦.م(العالمــة الحلــي 

، .)ق٩١١.م(السـيوطي   :الجامع الصـغير ؛ ق١٤١٤

 :جمهرة انساب العرب؛ ق١٤٠١بيروت، دار الفکر، 

، گروهي از علمـا ، به كوشش .)ق٤٥٦.م(ابن حزم 

ــ  ــب العلمي ــروت، دار الکت ــواهر؛ ق١٤١٨ه، بي  ج

 قوچـاني  كوشش به، .)ق١٢٦٦.م( النجفي :الكالم

ــران ــاء  ،و ديگ ــروت، دار احي ــراث بي ــي الت  ؛العرب

، .)ق١١٨٦.م(يوسـف البحرانـي    :الحدائق الناضره

؛ ش١٣٦٣به كوشش آخوندي، قم، نشر اسـالمي،  

، بـه كوشـش سـيد    .)ق٤٦٠.م(الطوسـي   :الخالف

ــم، نشــر اســالمي  ــي خراســاني و ديگــران، ق ، عل

ــه  ؛ ق١٤١٨ ــن بطوط ــة اب ــه   :رحل ــن بطوط اب

، بــه کوشــش علــي منتصــر، بيــروت، .)ق٧٧٩.م(

ابــن هشــام  :الســيرة النبويــه ؛ق١٤٠٥الرســاله، 

ي الـدين،  يـ مح محمـد  ، به كوشش.)ق٢١٣- ٨.م(

مصــر، مكتبــة محمــد علــي صــبيح و اوالده،     

، .)ق٢٣٠.م( سـعد  ابن :الكبري الطبقات؛ ق١٣٨٣

ت، دار الکتـب  ، بيـرو عبـدالقادر  محمد كوشش به

ــه، ــاري ؛ ق١٤١٨ العلمي ــتح الب ــر   :ف ــن حج اب

ــه.)ق٨٥٢.م(العســـقالني  ؛ ، بيـــروت، دار المعرفـ

، به كوشـش غفـاري،   .)ق٣٢٩.م(الكليني  :الكافي

كتــاب ؛ ش١٣٧٥تهــران، دار الکتــب االســالميه، 

، بـه كوشـش   .)ق٧٦.م(الهاللـي   :قـيس  سليم بن

المجمـوع شـرح   ؛ ق١٤٢٠انصاري، قم، الهـادي،  

 :المحاسن؛ ، دار الفكر.)ق٦٧٦.م(النووي  :المهذب

، به كوشش حسيني، .)ق٢٧٤.م(ابن خالد البرقي 

ــرآة ؛ ش١٣٢٦تهــران، دار الکتــب االســالميه،  م
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ابراهيم رفعت پاشـا، قـاهره، دار الکتـب    : الحرمين

احمـد بـن    :يعلـي  ابـي  مسند ؛ق١٣٤٤المصريه، 

، بـه كوشـش حسـين    .)ق٣٠٧.م(علي بن المثني 

 :مسند احمـد ؛ دار المأمون للتـراث  بيروت،سليم، 

؛ ، بيـروت، دار صـادر  .)ق٢٤١.م(احمد بن حنبـل  

 ،، بيـروت .)ق٤٦٠.م(الطوسـي   :مصباح المتهجـد 

ــيع  ــه الش ــنّف؛ ق١٤١١، هفق ــدالرزاق  :المص عب

، به كوشش حبيب الرحمن، .)ق٢١١.م(الصنعاني 

، .)ق٢٧٦.م(ابن قتيبـه   :المعارف؛ المجلس العلمي

قـم، شـريف رضــي،    بـه كوشـش ثـروت عكاشــه،   

ــاج؛ ش١٣٧٣ ــي المحت ــربين :مغن ــد الش  يمحم

ــي،  .)ق٩٧٧.م( ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ، بي

احمد بن عيسـي اشـعري، قـم،     :النوادر؛ ق١٣٧٧

ــاء  ؛ق١٤٠٨، )عــج(مدرســة االمــام المهــدي  وف

، به کوشـش قاسـم   .)ق٩١١.م(السمهودي  :الوفاء

  .ق١٤٢٢السامرائي، مؤسسة الفرقان، 

رمضان محمدي

���

از  :ابراهيم بن محمد اسـترآبادي 

بانيان ايراني کارهاي عمرانـي مکـه در سـده    

  پنجم

 ابراهيم بن محمد بن علي استرآباديابونصر 
ــي ــهر     ١فارس ــه در دو ش ــت ک ــاني اس از ايراني

مقدس مکه و مدينه خدمات عمراني مهمـي را  
از سال تولد و درگذشت وي . پي ريخته است

به . ق۴۶۶ر سال او د. گزارشي در دست نيست
ــورش،    ــدت حض ــرد و در م ــت ک ــه عزيم  مک

�����������������������������������������������������������
.٢٥٤، ص١؛ التحفة اللطيفه، ج٢٦١، ص٣العقد الثمين، ج .١

 مســجدالحرام بــه ويــژه درچشــمگير  يخــدمات
از  هــايي هــاي او تعميــر جــاي از اقــدام .داشــت

ند؛ ويران شده بودتر  پيشکه بود  مسجدالحرام
ها در منـابع گـزارش نشـده     اما علت ويراني آن

ياد شـده، همـه آن    او در ماه رجب سال .است
ي که به ايـن کـار   دينار ۰۰۰/۳۰با ها را  ويراني

و بـا مانـده آن    ٢کردتعمير  اختصاص داده بود،
همسر هارون الرشـيد   *مبلغ، قناتي را که زُبيده

ــود،   از عرفــات بــه ســمت مکــه روان ســاخته ب
  ٣.بازسازي و تعمير کرد

بـدون پـرده    ٤وي خانه خـدا را کـه دو سـال   
بود، بـا پارچـه سـفيد بافـت هنـد پوشـانيد کـه        

ايـن بـر خـالف رسـم      ٥.خود آورده بودهمراه 
عباسيان بود که کعبه را با پارچه سياه که شعار 

ها پس  پوشاندند؛ رسمي که مدت آنان بود، مي
اي  نقره نيز وي ناوداني ٦.از آنان نيز ادامه يافت

اگـر مطمـئن    :براي کعبه نصـب کـرد و گفـت   
مانـد، آن را   بودم که ناودان طاليي بر جاي مي 

هاي او تعميـر   از ديگر اقدام ٧.اختمس از طال مي
بود که  ٨معروف به مسجد هليجه *مسجد تنعيم
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  .٢٨٣، ص١الحرمين، ج ةمرآ؛ ٤٧٥، ص٢اتحاف الوري، ج. ٢

  .٢٦١، ص٣العقد الثمين، ج .٣

  .»گزاري تاريخ حج« ، ٧٨، ص٥٧ميقات حج، ش .٤

التـاريخ  ؛ ٢٨٣، ص١؛ مرآة الحرمين، ج٢٣١، ص١شفاء الغرام، ج. ٥

  .٥٥٧، ص٢القويم، ج

.٢٧٨؛ تاريخ مکه، ص٢٥٨، ص١اخبار مکه، ج. ٦

؛ ٤٧٦، ص٢الـوري، ج   ؛ اتحـاف ٢٦٢-٢٦١، ص٣العقد الثمين، ج. ٧

  .٤٧٤، ص١تحصيل المرام، ج

  .٤٧٥، ص٢الوري، ج  ؛ اتحاف٢٦١، ص٣العقد الثمين، ج. ٨


