
)ص(حکمت انتخاب محل مسجد النبي در مدينه توسط رسول خدا 
 رسول جعفريان 

دلیل اين انتخاب چه بوده است؟ در اين مقالــه روي ايــن نکتـه تأکیـد . در ورود به مدينه، محلي را براي زندگي و مسجد انتخاب کرد) ص(رسول خدا: خالصه
 .شده است شده است که حکمت اين انتخاب، قرار داشتن اين نقطه در میانه جايي است که يثرب نامیده مي

پیش از آن، حضـرت حـد اقـل بــراي دوازده روز در قبــا مانــد، . صورت گرفت) ص(و در کنارش خانه حضرت، از طرف رسول خدا) ص(انتخاب محل مسجد النبي
امـا پـس از تأسـیس مسـجد قبــا و . جايي که بسیاري از اصحابش در وقت آمدن به مدينه، در آن محل، درکنار طايفه بني عمرو بن عوف مستقر شــده بــود

، آن حضرت از قبا حرکت کرده و به جــايي منتقـل شـدند کـه امـروزه مســجد النبــي)ص(با فاطمه بنت اسد و فاطمه دختر رسول خدا) ع(رسیدن امام علي
 . قرار دارد) ص(

مـابین احـد و قبــا در شــمال و جنــوب و  –اي از نقاط محدوده يـثرب  در وقت حرکت حضرت، بر اساس نقلھاي بیشماري، طوايف مختلف که ھر کدام در نقطه
 . کردند، خواستار آن بودند که حضرت میان آنان بماند زندگي مي –حره غربي و شرقي 

 .افسار شتر را رھا کنید که او مأمور است» خلوا سبیلھا فانھا مأمورة«پاسخي که به طور معمول داده شد اين بود که 
دلیلـش ھـم آن . ھـاي آن حضــرت بودنـد يا به عبارتي دايي» اخوال«بني النجار . کردند در نھايت جايي که انتخاب شد، محلي بود که بني النجار زندگي مي

بنـابرين بـني النجـار . عبدالمطلب محصول اين ازدواج بـود. شد، ھاشم در وقت سفر به شام در اين جا مانده و زني از اين طايفه گرفته بود بود که گفته مي
 .آمدند ھاي حضرت به شمار مي دايي

 .داشته باشند) ص(ھا، نوعي حمايت و دلدادگي نسبت به رسول خدا آمد که به ھر روي، دايي اين طبیعي به نظر مي
يکي مأمور بودن شتر که اشاره به تقدير الھي بود و ديگري انتخاب محل به دلیل داشتن نوعي نسبت فامیلي کـه . تا اينجا دو نکته در انتخاب اين محل بود

 .توانست حمايتي را به ھمراه داشته باشد مي
ُ القري، من به قريــه: روايت شده است که فرمود) ص(اما در اينجا يک نکته مھم تر ھم وجود دارد و آن اين است که از رسول خدا رية تأکُل ُت بقَ اي مــأمور  اُمر

ثَل است. خورد ھا را مي گشته ام که ساير قريه َ  . پیداست که اين يک م
تواند مھم ترين دلیل براي انتخــاب ايــن محـل  به نظر ما و بر اساس موقعیت جغرافیايي محله بني النجار در مجموع مدينه و حالت وسط قرار داشتن آن، مي

 . اين مطلبي است که در اين روايت به آن تصريح شده است. باشد
 .براي شرح اين مطلب و اختالف نظري که در باب اين حديث وجود دارد بايد شرحي مختصر ارائه دھیم

 .يقولون الناس يثرب وھي المدينة، تنقي الناس کما تنقي الکَیر خبثَ الحديد: شود اين کلمات افزوده مي» قرية«به طور معمول دنبال اين حديث و در شرح 
معناي آن، نفي کردن يــا تمــیز کـردن و تصــفیه ). 205 / 3: البداية و النھاية: بنگريد(آمده است » تنفي» «تنقي«در برخي از نقلھا، بلکه بیشتر آنھا به جاي 

 .کردن بايد باشد
چیزي که به شـدت از آن نھــي . نامیدند ھمچنان مدينه را يثرب مي -و به طور خاص منافقان  –اي است به کساني که  روايت نقل شده در عین حال، طعنه
ّي المدينــة يــثرب، فلیســتغفر هللا«: نقل شده است که فرمود) ص(شده است؛ چنان که از رسول خدا شــود  گفتــه مي). 3/296: سـبل الھــدي(»  مــن سـم

 .نامیدند منافقین، تا مدتھا آن را ھمچنان يثرب مي
. محبوب مردم و محدثان مدينه بود؛ چنان که مالک بن انس آن را براي منصور عباسي خواند و ايـن زمــاني بـود کــه وي بــه مدينـه آمـد» تأکل القري«حديث 

پولــي در اختیــار مالـک گذاشــت و او ھــم بـه شـاگردان مـورد . مالک تالش کرد تا منصور را تحريک کند تا احساني در حق مردم مدينه بنمايد و او چنین کــرد
 ).204 / 2: االمامة و السیاسة(اعتمادش داد تا تقسیم کنند 

ابن کثیر ضمن بحث از رواياتي که در باب فضیلت مدينه وارد شده . بدين ترتیب، اين روايت، به عنوان يک فضیلت براي مدينه مورد استفاده قرار گرفته است
ّد است اشاره به اين حديث کرده و مي سپس خود ابن کثیر اين نظر را رد کــرد و تنھـا . گويد که مالک بن انس در اين امر که مدينه از مکه افضل است، متفر

امـا در بــاره روايـت نقــل شـده کــه آن را از شـرايط خـاص ) 205 / 3: البداية و النھاية. (است) ص(کند، ھمان مکان دفن رسول خدا مکاني را که استثناء مي
 .به چه معناست، شرحي نیاورده است» تأکل القري«صدور آن منفک کرده و اين که 

ايـن . نقل شده است) ص(روايت نقل شده، يک طريق اصلي بیشتر ندارد و آن روايتي است که از طريق ابوالحباب سعید بن يسار از ابوھريره از رسول خدا
المعرفـة و (نـیز فسـوي ) 2/887(، مالک در الموطاء )519 / 2(و بیھقي ھم در دالئل النبوه ) 3/296: سبل الھدي(طريقي است که بخاري و احمد و مسلم 

 .از آن طريق، عین ھمان متن را آورده و ابن کثیر ھم در منبع پیشگفته ھمان سند را آورده است) 1/348: التاريخ
 

 »تأکل القري«توضیحي در باره 
 . روشن شود، بھتر است قبل و بعد روايت به طور کامل نقل شود» تأکل القري«براي اين که مقصود از 

از ابوبکــر، از ســعید ) 488کتاب الحج، (و مسلم ) 1871(و بخاري ) 384، 247، 2/237(روايت زير را از مسند احمد ) 3/271(رشاد شامي در سبل الھدي و ال
بن منصور در مسندش از طريق عبدهللا بن زبیر، از بیھقي به نقل از موسي بن عقبه، و از ابن اسحاق به نقل از عويم بن ساعده، و از يحیي بن حسن بــه 

 :کند نقل از عمارة بن خزيمه چنین نقل مي
به دلیل اين که مادر عبــدالمطلب از آنــان بـود  –ھاي وي بودند  خواست داخل مدينه شود، کسي را به سراغ بني النجار که دايي) ص(زماني که رسول خدا

بود. »ارکبوا آمنین مطاعین«: آنان در حالي که شمشیر حمايل داشتند به ايشان و اصحابش گفتند. فرستاد – وقــتي روز برآمــد، رســول . آن روز، روز جمعه 
حضرت بر قُصوا سوار شد و مردم ھم در اطراف وي، پیــاده و سـواره ايسـتاده . راحله خويش را خواست، مسلمانان اجتماع کرده و سالح پوشیدند) ص(خدا

طلـبي؟ حضــرت  اي بھــتر از خانـه مــا مي آيا رفتن شما از نزد ما از روي ماللت است يـا خانــه: در اين وقت، عمرو بن عوف نزد آن حضرت آمده و گفتند. بودند
ناقــه مـن را رھــا کنیــد، او مــأمور . خواھم که قـراي ديگـر را بخـورد اي را مي فانھا مأمورة، من قريه –اي ناقته  –اني امرت بقرية تأکل القري، فخلّوھا : فرمود
 .است

اين ظرف تاريخي، دقیقا در وقـت انتخـاب محــل اسـکان . در چه ظرفي ابراز شده است» اني امرت قرية تأکل القري«توان دريافت که سخن  بدين ترتیب مي
 . دايمي از میان يکي از قراي يثرب يا اطراف آن بوده است؛ نه آن که میان يثرب يا مکه يا حبشه يا شھرھاي ديگر جايي را انتخاب کند

 .باشد بايد تأمل کرد» اکّالة القري«بنابرين تصور اين که يک نام مدينه 
ايـن . اما مشکل اينجاست که شامي، آن نقل مفصل پیشگفته را از کدام يک از آن منابعي که در ابتداي روايت آورده، نقل کرده است؟ بايد گفت، ھیچکدام

 .اند¬آورده» انّي اُمرت بقرية تأکل القري«آن منابع، روايت ابوھريره را در حد ھمان . تصور که عین آن عبارت در مآخذ نامبرده وجود دارد، نادرست است
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آمـده و پـس از روايـت نقـل ) باب چھل و يکم فضیلت مدينه و تربت رسـول علیـه الســالم 425ص (النبى   روايتي از مالک بن انس که در متن فارسي شرف
انـد  گويد مرا فرموده رسول مى. »تأکل القرى اى تفتح القرى«گويد  گويد که معنى آنچه مى مالک بن انس مى: شده توسط ابوھريره است، چنین است که 

 .آمده است) 4/75: ھمین نقل در فتح الباري. (که به ديھى روم که ھمه ديھھا را بخورد، يعنى اھل آن، ديھھا را بگشايند
 .در اينجا اَکّاله القري به معناي فتح شدن قبايل ديگر گرفته شده است، يعني خوردن، کنايه از فتح شدن دانسته شده است

آنچه مورد نظر مالک است، بر اين مبناست که روايت نقل شده در باره تمامي مدينه در قیاس با شھرھاي ديگر است؛ در حالي که اشـاره کـرديم کـه ايــن 
 .اي از محالت يثرب قديم براي اقامت و در پاسخ طايفۀ عمرو بن عوف است که از حضرت خواسته بودند در قبا بماند حديث در باره انتخاب محله

مصــداق حــديث شــھر ) 11:23(براي نمونه در لسـان العـرب . اند ھمان معناي فتح ساير قراي و به دست آوردن غنائم را آورده» تأکل«بیشتر منابع لغوي، از 
اي يغلب أھلھا و ھم االنصار باالسالم علي غیرھا من القري و ينصر هللا دينه بأھلھا و يفتح القري علیھـم و : مدينه دانسته شده و در تفسیر آن آمده است

 .يغنمھم اياھا فیأکلونھا
ھا را فتـح کـرده و آنــان  رســاند و قريــه کنند و خداوند به کمک آنان دينش را ياري مي يعني اھالي آن که انصار باشند، به کمک اسالم بر قراي ديگر غلبه مي

؛ تــاج 3:329: قـاموس المحیـط: نــیز بنگريــد. (آمـده اسـت) 15:177(ماننـد ھمیــن معنــا بـراي حــديث مزبـور در لســان . خورند آنھا را غنیمت گرفته آنھا را مي
 ).4/75: و ھمین معنا با تفصیل بیشتر در فتح الباري. 7/210: العروس

يکي اين که مدينه مرکز جیوش اسالم در ابتداي امر بوده و از آنجا بود کـه بــالد ديگـر فتــح شـده و : نووي ھم در معناي حديث دو احتمال مطرح کرده است
 ).639: تنوير الحوالک(شود  معناي دوم آن اين است که رزق و روزي آن از قراي فتح شده است و غنايم نقاط ديگر به آنجا سرازير مي. غنايم به دست آمد

ابن حزم تأکید دارد که اين اِخبار از يک . آمده است) 7/282(ھاي ديگري ھم در باره اين حديث داده شده که از آن جمله مطالبي است که در المحلّي  شرح
گويد کـه بصـره  بصره ھم زماني مرکز فتوحات خراسان و فارس بوده است، اما کسي نمي. برھه خاص است نه آن که به معناي برتري مدينه بر مکه باشد

 . به معناي فتح آمده است» تأکل«اين توضیحات، در ادامه ھمان معنا کردن . بر جايي برتري داشته است
باره چنديــن ) 330(شــريف رضــي در المجــازات النبويـه . به معناي خوردن يعني نابود کردن ديگر قُري، شواھد ادبي فراواني ھــم دارد» اکل«تفسیر  در ايــن 

 .با او دشمني کند» عدا علیه«شود که  که وقتي گفته مي» اکل فالن جاره«مثل اين که گفته شود که . شاھد مختلف آورده است
 معناي درست روايت

آنچه مھــم . اکل به معناي غلبه بر ديگران است و البته نه لزوما ھمراه با فتح و نبرد و گرفتن غنايم. با اين حال، بايد توجه به شرايط صدور اين روايت داشت
 .است مرکزيت و داشتن شرايطي براي حفظ اين شرايط مرکزيت است

اين يک تمثیل است و مراد، آن که، ابتداي اسالم از مدينه خواھد بود و سپس بر قراي ديگر غلبه خواھد : گويد ابن حبان از ابوحاتم در تفسیر اين روايت مي
 ).9/40: صحیح ابن حبان(کرد و بر ساير ملک استیال خواھد يافت 

: گـويیم گويد شايد ھم کنايه از برتري اين شھر بر ديگر شھرھا باشد، مثل ايــن کـه مي زمخشري ضمن تفسیر آن به غلبه بر ساير بالد و گرفتن غنائم، مي
 )1/46: الفائق(ھذا حديث يأکل االحاديث 

 .لزوما به معناي فتح و گشودن ديگر بالد نیست، بلکه به معناي نوعي برتري است» اکل«سخن زمخشري ھم اشاره به آن دارد که تمثیل به 
رسد اگر نقل سبل الھدي منبع اصیلي داشته باشد و روشن باشد که حضرت اين جمله را در پاسخ طايفه عمرو بن عوف فرموده باشد، بايد آن  به نظر مي

حديث را به اين معنا گرفت که حضرت در انتخاب محلي در مدينه، برابر درخواست طوايف مختلف، جايي را انتخاب کردند که پرجمعیت ترين نقطه باشد و در 
بني النجـار جـايي کــه مسـجد ســاخته شـد دقیقـا نشــان . عین حال، به لحاظ مکاني، تناسب معقولي با مکان ھمه طوايف داشته باشد نگاھي به محله 

ّه و شـش . دھد که فاصله اين نقطه از شمال تا احد و از جنوب تا قبا، شش کیلومتر بوده و در میانه راه است مي از نظر غربي و شرقي ھم که میان دو حر
بنابرين مفھوم تأکل القري به معناي انتخاب جايي است که از آنجا امکـان دسترسـي بــه نقـاط مختلــف .  کیلومتر است، باز مسجد در نقطۀ میاني قرار دارد

 .باشد
مادر  –ھمان جايي که پیامبر اقامت کرد  –کانت يثرب ام قري المدينة، يثرب : گويد شايد در تأکید اين مطلب، نقل اين عبارت از ابن زباله جالب باشد که مي

 ).67الدرة الثمینه، (داند  مي» زباله«تا » مال«در شمال و » جرف«و » قنات«وي در تعريف آن، محل دقیق يثرب را ما بین . قراي مدينه بوده است
از قبــا بــیرون آمــد، بنوعمــرو بـن عـوف ) ص(وقــتي رســول خـدا: سمھودي ھم در وفاء الوفاء به نقل از اخبار المدينه يحیي الحسیني چنین نقل کرده اســت

روي يا بر آن ھستي تــا خانـه و مسـکن بھـتر از خانـه مــا داشـته باشـي؟  يا رسول هللا، آيا از روي ماللت و خستگي از ما از نزد ما مي: اجتماع کرده گفتند
اني امرت بقرية تأکل القري فخلوھا فانھا مأمورة بدين ترتیب حضرت از قبـا خـارج شــد و قبايـل انصــار ھـر کـدام آن حضـرت را بـه ســوي خــود : حضرت فرمود

: وفــاء الوفــاء(خلوھا فانھا مأمورة، تا آن که نماز جمعه را در میان بــني ســالم خوانــد : فرمود دادند و حضرت مي خواندند و به او وعده نصرت و حمايت مي مي
 .و زان پس به سمت جايي که مسجد و خانه اش را ساخت حرکت کرد) 256/1

ھـم » مأمور بـودن«حتي توان گفت که معناي . اي است که ما اشاره کرديم اين نص که از يک منبع کھن در تاريخ مدينه گرفته شده است، مؤيد ھمان نکته
 .آيد در اين روايت با اين ترکیب متفاوت با آن چیزي است که معموال از آن به ذھن مي

 .جز اين انتظاري نبود که انتخابي معقول براي تسلط بر تمامي اين منطقه که تقريبا ھفتاد و دو کیلومتر مربع بود داشته باشد) ص(از رسول خدا
 

 منابع
 1990/1410ـ االمامة و السیاسة، ابومحمد عبدهللا بن مسلم بن قتیبه دينوري، تحقیق علي شیري، بیروت، داراالضواء، 

 1407/1986، بیروت، درالفکر، )774م (ـ البداية و النھاية، اسماعیل بن عرم بن کثیر 
 ، بیروت، مکتبة الحیاة)1025م (ـ تاج العروس، محمد مرتضي الزبیدي 

 1426الدين بن عباس شکر، مدينه منوره، مرکز دراسات و بحوث المدينه المنوره،  ـ الدرة الثمینة، محمد بن محمود بن حسن بغدادي، تحقیق صالحب
 1985/1405، تحقیق عبدالمعطي قلعجي، بیروت، دارالکتب العلمیه، )458م (ـ داليل النبوة، ابوبکر احمد بن حسین بیھقي 

/1414، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، )942م (ـ سبل الھدي و الرشاد، محمد بن يوسف صالحي شامي 
1993 

 1361الدين راوندي، تصحیح محمد روشن، تھران، بابک،  ـ شرف النبي، ابوسعید واعظ خرگوشي، ترجمه نجم
 1993/ 1414ـ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تصحیح شعیب االرنؤوط، بیروت، موسسة الرسالة، 

 ، بیروت، دارالمعرفه)852م (ـ فتح الباري، ابن حجر عسقالني 
 1987ـ قاموس المحیط، مجدالدين محمد بن يعقوب فیروزآبادي، بیروت، موسسه الرساله، 
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 1401، بیروت، دارالفکر، )256م (ـ کتاب بخاري، محمد بن اسماعیل بخاري 
 .، بیروت، دارالفکر)261م (ـ کتاب مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوري 

 1405ـ لسان العرب، ابن منظور، داراحیاء الثراث العربي، 
 قم، مکتبة بصیرتي) 406م (ـ المجازات النبوية، سید رضي 

 ـ مسند احمد، احمد بن حنبل، بیروت، دارصادر
 1981/1401، تحقیق اکرم ضیاء العمري، بیروت، مؤسسة الرسالة، )277م (ـ المعرفة و التاريخ، ابويوسف يعقوب بن سفیان بسوي 

 1406تصحیح فؤاد عبدالباقي، بیروت، داراحیاء التراث العربي، ) 179م (ـ الموطاء، مالک بن انس 
 1995ـ وفاء الوفاء، نورالدين علي بن احمد سمھودي، بیروت، داراحیاء التراث العربي، 
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