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سرورم ،صديقهء طاهره ،فاطمهء زهرا؛ هبرتين دخرت براى هبرتين پدر!
به َ

سرور من!
َ

صحنهء سوگوارى تو براى پدرت ،در افق مدينه مهچنان هويداست.

روزى كه بر سر خاكش ،جملس سوگ بر اپ كردى ،خاكش را برداشىت ،بوييدى ،مويه كردى
ابنوان انصار گرد آمدند ،ات به مهراه تو در سوگ بزرگ انبيا نوحه سر دهند؛ كه "طلقا" آمدند و مراسم را برهم
زدند ،كه "مجع شدن دور قبور ممنوع است".
پس صبح و عصر ،در منزلت براپيش كردى ،و خانه و پريامونش پر شد از زانن انصار؛ كه سلطه جواين
ابزآمدند و از ترس سلطانشان ،جلويش را گرفتند.
برانمه را به بقيع بُردى ،به بيت االحزان ،در سايهء درخت ُكنار؛ كه شبانه درخت را بريدند!
جلوى عزادارى تو را گرفتند ،قرب پدرت را گرفتند،
پس غمگسار زيسىت ات در هم شكسته ،به پدر پيوسيت...
درود خدا بر مشا ،خاندان نبوت!
مظلوميتتان ،ات ظهور مهدى موعود ،ادامه دار است.
ِ
كه قصهء

فهرست
گفتار اول :هجرت پيامرب به مدينه و ساخت مسجد النىب
پيامرب اكرم ،از خانهء خدجيه ات مسجد مدينه
اعالم حکومت نظامى در مرقد شريف پيامرب
قداست و امهيت ااتق پيامرب اكرم
گفتار دوم :ادعاى عايشه و اپسخ آن
ادعاى عايشه درابرهء به ارث بردن ااتق پيامرب اي داشنت اختيار آن
اپسخ به اين ادعا كه عايشه مالك ااتق پيامرب است
ادعاى عايشه در قرن دوم انشناخته بوده است!
تناقض گوىي هاى عايشه درابرهء ااتق پيامرب!
گفتار سوم :پيامرب(ص) كجا دفن شده است؟
الف .ديدگاه پريوان خالفت قريش
ب .ديدگاه اهل بيت و پريوانشان
ج .داليل درسىت ديدگاه اهل بيت
نقشهء تقريىب مسجد النيب وخانه هاى پربامون
كتابنامه

پيش گفتار
بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني
و أفضل الصالة و أمتّ السالم على نبينا حممد و آله الطيبني الطاهرين

مسلماانن از پيامرب بزرگشان ،حضرت حممد(ص)  ،چيزهاى زايدى مى دانند .مهه روزه انم او را بر فراز
گلدسته هاى مساجدشان سر مى دهند و ابنگ «اشهد ا ّن حممداً رسول اهلل(ص) » بر مى آوردند.

وىل آن ها كم تر چيزى درابرهء مزار و جا و جايگاه مرقد اپكش مى دانند .آن ها به درسىت منى دانند كه
پيامربشان در چه خاكى دفن شده است .زيرا پس از درگذشت او ،رژميى كه اتزه روى كار آمده بود ،مرقد
او را مصادره كرد و در مسجد و قرب شريف او ،حكومت نظامى بر اپ كرد و به هيچ وجه اجازه نداد
مسلماانن ،اي حتّا خانوادهء خود او ،بر سر خاكش جملسى براپ كنند اي مرامسى بگريند.

حكومت حتّا ،جلوى مناز خواندن در نزديكى مرقد پيامرب را مى گرفت؛ هبانه اش هم اين بود كه پيامرب

اسالم(ص)  ،خود ،مردم را از اين كار ابز مى داشته است .و گفتند كه گذشته از اين ،پيامرب ااتقى را كه در
آن دفن شده ،به مهسرش عايشه خبشيده بوده و اجازهء هر كارى در آن اب عايشه است؛ يعىن اب دخ ِرت رييس
ِ
حكومت اتزه أتسيس.
اين مقاله ،از ميان مسايل بسيارى كه به مظلوميت حضرت حممد مصطفى(ص) و مصادره شدن خانه و
ابرگاهش مربوط است ،به مسألهء ويژه اى مى پردازد :پيامرب(ص) در چه جاىي دفن شده است؟!
اب دنبال كردن شواهد و مداركى كه از آن روزها به جا مانده ،به روشىن در خواهيم ايفت كه پيامرباسالم(ص)
در خانهء خود به خاك سپرده شده است؛ نه آن گونه كه حكومت ادعا كرده ،در ااتق عايشه اي جاىي كه
پيامرب به او خبشيده است !
در اين مقاله ،اب نكته هاى غريب و شگفت آورى رو به رو خواهيد شد كه اب پرداخنت به برخى واقعيت
هاى پشت پرده ،اپسخ بسيارى از پرسش هاىي را كه به اين موضوع مربوط است ،روشن مى كند .كه در
واقع مهان نقشه هاىي است كه مردان قوم قريش كشيده بودند ات به حمض درگذشت پيامرب(ص)  ،جانشيىن
اش را به دست گريند و عرتت او را از صحنه كنار بزنند؛ گرچه مهگان از أتكيد ها و سفارش هاى ىب مشار
ضمانت بر راه راست ِ
ِ
ماندن امت
پيامرب آگاه بودند و مى دانستند كه عرتت او ،به مهراه قرآن ،مهواره يگانه
و گمراه نشدنش هستند...
يخ دو سال اپايىن زندگاىن پيامرب(ص)  -يعىن از فتح مكه به بعد -و پيشامد هاىي كه آن را پر كرده
اتر ِ

است -ازفعاليت هاى قريش و يهود گرفته ،ات چگونگى چريه شدنشان بر حكومت -هنوز به درسىت بررسى
و ابز نشده است؛ چرا كه راوايىن كه اتريخ اين دوران را نوشته اند ،اي خو ْد كارمند و كارگزار مهان حكومت
ها بوده اند ،اي از واكنش آن حكومت ها هراس داشته اند.

اب اين مهه سزاوار است كه هر مسلماىن بداند بعد از آن كه پيامرب اسالم(ص) مكه را فتح كرد و آن ها
را ان گزير به خلع سالح كرد و سپس خبشودشان و«الطلقاء» يعىن «رها شدگان» خواندشان ،چه چيزهاىي
رخ داده و درطول اين مدت ،جمموعهء فعاليت هاى قبيله هاى قريش چه بوده است! آن ها از ترس جان

وامنود كردند كه اسالم آورده اند؛ وليكن در هنان به قصد جان پيامرب(ص) بني خودشان پيمان بسته بودند.
تالش هاى شومى هم كه در راه ابزگشت پيامرب از تبوك ،و سپس در روز غدير ،پس از برگزيدن حضرت
على(عليه السالم) به جانشيىن كردند ،مهه از اين دست بود؛ هم چنان كه چند ابر كوشيدند كه پيامرب را اب
زهر به قتل برسانند!

و سراجنام هنگامى كه پيامرب| در حج وداع ،نزديك ِ
بودن زمان درگذشت خود را اعالم كرد ،طلقا مجعيت

خود را در مدينهء منوره افزايش دادند ،ات جاىي كه مشارشان در شهر ،به بيش از پنج هزار نفر رسيد! اينان
پريامون ابوبكر و عمر گرد آمدند و و در انتظار نشستند ات پيامرب| سر به زمني بگذارد و هنگام پياده كردن
نقشه هايشان فرا برسد .ات پيامرب چشم از جهان فروبست ،فرصت را غنيمت مشردند و از نبود اهل بيت
او  -كه مشغول عزادارى و مراسم خاك سپارى پيامرب بودند -سوء استفاده كردند ،به بيعت اب ابوبكر بن
اىب قحافه پرداختند و پس از آن هم مششريهايشان را بركشيدند ات انصار و عرتت پيامرب را به بيعت اب او
وادار كنند.
از سوى ديگر ،پيامرب(ص) اب دانش خداىي خود از هر چه پريامونش مى گذشت آگاه بود .خدا او را اب
خرب كرده بود و او هم براى امتام حجت ،هر كار و هر سخىن را كه مى ابيست ،مى كرد و مى گفت .او
پيامربانه أتكيد كرده بود كه پس از او عرتتش پيشوااين امت هستند .يك روز در برابر ده ها هزار نفر ،رمساً
على بن اىب طالب(عليه السالم) را جانشني خود معرىف كرد؛ و روزى ديگر از آن ها خواست اعالم وفادارى
و اپيبندى كنند ات برايشان چيزى بنويسد كه پس از او هبرتين راه و برانمه را در دست داشته ابشند؛ كه آن
ها از پذيرفتنش خوددارى كردند ،پيامرب هم انراحت شد و از خانهء خود بريونشان كرد:
مسلماانن ،مهگى ،اين حديث را آورده اند كه پيامرب اكرم(ص) در آخرين روزهاى زندگى خود و در بسرت
بيمارى فرمان داد ات قلم و كاغذى به دستش بدهند ات برايشان دستورى بنويسد ات پس از او هرگز به گمراهى
نيفتند و ات روز رستاخيز سرور جهان ابشند ...اما آن ها درخواست پيامرب را رد كردند! حتا خبارى هم اين
ماجرا را در شش جاى كتاب «صحيح» خود روايت كرده است .هم چنني چندين آيهء قرآن هم به جايگاه
اهل بيت و عرتت پيامرب پرداخته و امت را از احنراف و كج روى پس از پيامربشان بر حذر داشته است!
سورهء حممد(ص) پيمان پنهاىن قريش را اب يهود فاش كرده است  :پس از آن كه در آيهء9يهوداين را كساىن
مى انمد كه «از آن چه خدا فروفرستاده بيزارند»  ،در آيهء 26مى افزايد كه آن ها هم اب درگذشت پيامربشان،
از يهوداين پريوى مى كنند ،يعىن عرتت او را كنار مى گذارند و قبيله هاى قريش را به خالفت مى رسانند!
خداوند فرموده است:

«آاي اميد بسته ايد كه اگر سر پرست مردم شويد ،در زمني افساد كنيد و خويشاوندى هاى خود را از هم
بگسليد؟ اين ها كساىن اند كه خدا لعنتشان كرده است؛ پس گوش هاى (جان) شان را كر و چشم هاى (
دل) شان را كور كرده است .آاي به آايت قرآن اب تدبري و اب ديدى جامع منى انديشند؟ اي قفل هاىي بر دل
هايشان است؟ آن ها كه مرتد شدند و به گذشته هاء خود برگشتند -پس از آن كه (راه) هدايت برايشان
روشن شده بود -شيطان (پليدى ها را) برايشان آراسته ،به فكرشان انداخته و به آن ها امال كرده است.
اين به راسىت براى آن است كه آن ها ،به كساىن كه از آن چه خدا انزل كرده بيزار بودند ،گفتند« :ما در
برخى كارها از مشا اطاعت خواهيم كرد ».و خداوند از پنهان كاريشان آگاه است .پس آن هنگام كه فرشتگان
(عذاب) جانشان را مى ستانند و بر چهره ها پشت هاشان مى زنند ،چگونه خواهند بود؟ اين براى آن
است كه آن ها از چيزى پريوى كرده اند كه خدا را به خشم آورده است .خشنودى او را انخوشايند داشتند،
پس اعمالشان را تباه كرد( ».حممد.)22 -28 :
آن جا كه مى فرمايد« :ما در برخى كارها از مشا اطاعت خواهيم كرد» نشان از كارى در آينده ،و پيمان

و توافقى پنهاىن دارد كه مهان دور كردن عرتت از جانشيىن پيامرب(ص) بوده است .و مجلهء «مرتد شدند و
به گذشته هاء خود برگشتند» (إرتَ ّدوا على أداب ِرهم) نشان مى دهد كه چنني پيماىن پريوى از شيطان و
برابر اب ارتداد است!

در اين زمينه ابيد بدانيم كه قرب شريف پيامرب(ص) و خانه و مسجد او ،براى حكومت امهيت بسيار ويژه
اى داشته است .چون آن ها مى ترسيده اند هامشيان اعتصاب كنند و به مرقد پيامرب پناهنده شوند و خواستار
پس دادن حكومت شوند .چون يكى از عادت هاى عرب اين بوده كه اگر كسى به قرب بزرگى پناه برد و
چيزى خواست ،به احرتام صاحب قرب ،خواسته اش را رد نكنند .
هر چند برانمه اى كه عرتت اپك پيامرب(ص) از او گرفته بودند ،اين نبوده و اتريخ گواه آن است كه آن
ها در انديشهء چنني كارهاىي نبوده اند !
گفتار اول:
هجرت پيامرب به مدينه و ساخت مسجد النىب
پيامرب اكرم ،از خانهء خدجيه ات مسجد مدينه
پيامبر اكرم(ص) سيزده سال پس از بعثتش را در مكه گذرانيد و مردم را به سوى خداى
يگانه خواند .قبيله هاى قريش كه منافع خود را در خطر مى ديدند ،در برابرش ايستادند،

تكذيبش كردند و براى كشتنش نقشه ها كشيدند .قبيله هاى بزرگ قريش ،يعنى بنى عبد
الدار ،بنى اميه و بنى مخزوم ،بيش از ديگران با او مخالفت كردند! اما با ترتيبى كه خدا
داده بود ،عشيرهء او بنى هاشم ،و رئيسشان ،ابوطالب به پشتيبانى از پيامبر ،رو در روى
قريش ايستادند .گر چه جنگاورانشان چهل تن بيشتر نبودند ،اما دالورى و دليريشان زبانزد
همگان بود .براى همين هم قبايل قريش از راه انداختن جنگ با بنى هاشم واهمه داشتند.
با اين همه دست از دشمنى با پيامبر برنداشتند .او را آزار مى دادند ،عليه او شايعه مى
پراكندند و مسلمانان بى پناهى را كه به دست او ايمان آورده بودند  ،شكنجه مى كردند.
كار به جايى رسيده بود كه با پيامبر و بنى هاشم اعالم قطع رابطه نمودند و آن ها را
براى سه و يا پنج سال در شعب(درهء) ابى طالب محاصره كردند! تا آن كه خداوند آن
معجزه را درپيمان نامه شان كه در كعبه نهاده بودند ،نشان داد و از محاصره درآمدند .آزار
و آسيب قريش اما ،بيشتر شد .در همان سال ،هم پدربزرگ و ياور بزرگ پيامبر ،ابو طالب
درگذشت ،و هم همسر وفادار و فداكارش ،ام المؤمنين خديجه .وضعيت دشوارى بود و
خزرج را
اوس و
خطر نيز بيش از پيش جان پيامبر را تهديد مى كرد .خداوند دو قبيلهء ْ
َ
آماده كرده بود .آن ها به خدا ايمان آوردند و از پيامبر خواستند به شهر آن ها بيايد .او نيز
از آن ه ا خواست تا دوازده نماينده از ميان خودشان برگزينند و آن ها را براى بيعت با

او ،پنهانى به مكه بفرستند« :پس خداى بزرگ به او وحى كرد «:از سرزمينى كه مردمانش
ستمگرند بيرون برو ».پس از ابوطالب ،در مكه او را ياورى نبود .پس به او فرمان هجرت
داد( ».كافى)440/1:
پيامبر(ص) روز پنج شنبه ،اول ربيع االول از مكه مهاجرت كرد .مردم مدينه
خبردار شدند كه پيامبر از مكه بيرون آمده و قريشيان به دنبالش هستند تا او را از بين
ببرند .از اين رو ،هر روز بيرون شهر منتظرش مى ايستادند تا آن كه پيامبر اسالم ،روز
دوازدهم ربيع االول ،سر ظهر به مدينه رسيد و در قُبا ،ميهمان بنى عَمرو بن عوف شد.
ده روز و اندى آن جا بود تا حضرت على (عليه السالم) و بقيهء خانواده اش از راه رسيدند.
نماز جمعه را براى نخستين بار در مسجد تازه تأسيس قبا خواندند و به سوى مدينه راه
افتادند .پيامبر از هر كدام از انصار(مسلمانان مدينه) كه مى گذشت ،از او خواهش مى كرد
كه نزد او منزل كند .و او فرمود :راه را براى ناقه باز كنيد كه مأمور است .و لگامش را
رها كرد .ناقه هم رفت تا به زمين بزرگى رسيد كه مكان كنونى مسجد النبى است .آن جا از

حركت ايستاد و بر زمين نشست .پيامبر پياده شد .نزديك ترين خانه به آن جا،
خانهء ابوايوب انصارى بود .ابوايوب خوشحال شد و پيامبر به خانهء او رفت و سراغ
صاحب آن زمين را گرفت .گفتند از آن دو يتيم از انصار است :سهل و سهيل بن عمر كه
در سرپرستى معاذ بن عفرا هستند .پس پيامبر آن را از قيمشان خريد و مسلمانان
ساخت مسجد و مسكن پيامبر را آغاز كردند (مختصر بصائر الدرجات ،129/سيرة ابن
هشام 342/2:ومناقب آل ابى طالب. )160/1:
بنا بر اين مكان مسجد ،ملك خود پيامبر(ص) است؛ همين طور هم خانه اش كه نزديك
مسجد بود و اتاقى براى پذيرايى مهمانان ،اتاقى براى حضرت فاطمهء زهرا ،و ملحقاتشان
را داشت .عالوه بر اين حياطى هم داشت كه هم اكنون مكان مرقد شريف او است.
به همين ترتيب ،پيامبر مدتى پس از ازدواج فاطمه و علي(عليها السالم) خانه اى ديوار
به ديوار خانهء خودش برايشان خريد كه حياطى كوچك ،با دو اتاق و توابعش
داشت .هنگامى كه پيامبر با زينب بنت خزيمه ازدواج كرد ،برايش اتاقى جدا از
خانهء خودش ،در جنوب شرقى مسجد خريد كه بعدها – پس از درگذشت زينب -اتاق ام
سلمه شد .سپس در سمت جنوب شرقى آن ،اتاق زينب بنت جحش ،و پس از آن در كنارش
اتاق سوده را خريد .سپس اتاق عايشه را ساخت كه چهارمين اتاق بود و نزديك اتاق سوده
و ساير همسران پيامبر قرار داشت (الطبقات. )164/8:
در اين كتاب خواهيم ديد كه پيامبر اسالم(ص) در خانهء خود به خاك سپرده شده است؛
نه آن گونه كه گفته مى شود در خانهء عايشه .خانه هاى همسرانش هم در ملكيت او مانده
بوده و هيچ كدام ،خود ،مالك اتاقشان نبوده اند.
پس از درگذشت پيامبر(ص) حكومت ،مسجد او را مصادره كرد و عايشه ،دختر
خليفهء جديد ،مدعى شد كه پيامبر ،جايى را كه در آن دفن شده به او بخشيده بوده .و سپس
ادعا كرد كه اصالً آن جا اتاق خود او بوده است.
حكومت هم حرف هايش را تأييد كرد و مرقد و خانهء پيامبر را به دست او داد و اتاق
هر يك از زنان پيامبر را به آن ها بخشيد .با اين همه هنگامى كه نوبت به دخترش
زهرا(عليها السالم) رسيد ،گفتند از پيامبران كه به كسى چيزى به ارث نمى رسد! هر چه
از آن ها به جا مانده باشد به حكومتى مى رسد كه پس از آن ها روى كار آمده است! به

اين بهانه حتا مزرعهء فدك را كه پيامبر در حين حياتش به حضرت زهرا بخشيده بود ،از
او گرفتند!...

اعالم حکومت نظامى در مرقد شريف پيامرب(ص)

به حمض اين که پيامرب از دنيا رفت ،سه نفر از قريشيان ،يعىن ابوبکر ،عمر و ابوعبيده ،به سايبان بىن
ساعده شتافتند .صاحب سايبان اي مهان سقيفهء بىن ساعده ،سعد بن عبادهء خزرجى ،سرکردهء انصار ،در
آن جا از مردم و مهمااننش پذيراىي مى کرد؛ وىل آن روز بيمار و بدحال بود.
بسيارى از طلقاى قريش هم مهراه آن سه نفر بودند؛ هم چنني دو نفر از قبيلهء ْاوس که اب سعد بن عباده

رقابت داشتند .پس از ساعىت بگو مگو ابوبکر گفت :از ميان اين دو نفر که مى گومي يکى را برگزينيد و اب
او بيعت کنيد :عمر و ابوعبيده .اما عمر و ابو عبيده اپسخ دادند :تو از ما سزاوارترى! پس ابوبکر دستش
را پيش آورد .ابتدا آن ها و بعد انصار اب او بيعت کردند .صداى سعد و پسرانش به اعرتاض بلند شد .وىل
آن ها هتديد کردند که او را مى کشند و سقيفه را نيز گرفتند! فرزندان سعد هم او را برداشتند و به درون
خانه اش بردند! و سقيفه پر شد از طلقاى مسلّحى که اب ابوبکر بيعت کردند و دورش را گرفتند و شروع
کردند مردم را به بيعت اب او جمبور كردند.

بزرگان مهاجران و انصار به اين کارشان اعرتاض کردند و از بيعت اب ابوبکر سرابز زدند و در خانهء على(عليه
السالم) حتصن کردند.
پس عمر اب گروهى مسلح و چندين پشته هيزم آمد و هتديدشان کرد که اگر بيعت نکنند ،خانه را بر
سرشان به آتش مى کشاند!
سپس سيطرهء خود را بر مسجد و قرب شريف پيامرب شدت خبشيدند و جلوى برگزار شدن جملس سوگوارى
پيامرب را که حضرت فاطمه در مسجد بر اپ کرده بود ،گرفتند .حضرت فاطمه هم جملس را هر روز صبح ات
ظهر ،در خانهء خود بر اپ کرد؛ زانن مدينه نيز مى آمدند و به مهراه حضرت زهرا سوگوارى مى کردند.
حکومت جلوى اين جملس را نيز گرفت .آن هم اب اين هبانه که گريه کردن براى مرده حرام است و مردم

شکايت کرده اند که اين جملس آن ها را از کار و زندگى انداخته است! پس حضرت زهرا جملس را به قربستان
بقيع برد و زير درخت كنار بزرگى که آن جا بود ،برگزار کرد؛ که فرستادگان عمر شبانه درخت را قطع کردند
و...اىل آخر.
در آن روزها حديث هاى زايدى از زابن پيامرب خدا ساخته شد ،که جتمع کنار قرب شريف او ،و حتا مناز
خواندن در آن جا را حرام است!
و عايشه هم به عنوان دخرت خليفه ،مهسر پيامرب و وارث و سرپرست مرقد و خانهء او شناخته شد!

قداست و امهيت ااتق پيامرب اكرم(ص)

وقىت سخن از مكان قرب پيامرب به ميان مى آيد ،سؤال بزرگى در ذهن نقش مى بندد:
خداىي كه حضرت حممد(ص) را به پيامربى برگزيد ،خود عهده دار راسىت و درسىت گفتار و كردارش شد،
سخنانش را وحى مشرد و او را از خطا و هوا و هوس پرياست(سورهء جنم3/و ، )4خداىي كه براى گام به
گام زندگى پيامربش برانمه اى داشت ،چگونه مى شود كارهاى پس از مرگش را رها كرده ابشد؟ كارهاىي هم
چون سرنوشت مسلماانن و رهربى آانن پس از مرگ او ،و هم چون قرب و جاى خاكسپاريش.
آاي خداوند براى اين كارها راهى نشان نداده است؟ پس چرا حتا بر سر مسأله اى مانند جاى قرب پيامرب
هم حرف و حديث و اختالف هست؟
اين را مى دانيم كه پيامرب(ص) در دوران زندگى خود ،دستورهاىي را از سوى خدا براى مردم ابزگو كرده
است ،كه بر روى هم ،جمموعه اى سنجيده و منسجم را مى سازند و جز ِ
ئيات رابطهء امت را اب خاندان
پيامرب(ص)  ،و حتا اب مرقد و مرياثش ،روشن مى كنند .پس ممكن نيست
سفارش درابرهء جاى دفن پيامرب(ص) از قلم افتاده ابشد .به ويژه كه پيوند او اب وحى ،ات هنگام درگذشتش
هم ادامه داشته است .در جامع احاديث الشيعة 109/3:از على (عليه السالم) آمده است:

« هنگامى كه پيامرب(ص) دچار بيمارى اى بود كه در آن در گذشت ،جربئيل هر روز و هر شب نزد او
مى آمد».
پس ابيد هر چه كه نياز بوده به او گفته شده ابشد .حديث هاى بسيارى هست كه اين نكته را نشان مى

دهد؛ براى مثال حضرت على(عليه السالم) گفته است:

« يكى از سفارش هاى پيامرب خدا(ص) اين بود كه در خانه اش به خاك سپرده شود؛ اب سه اپرچه كه
يكيشان ميىن بود كفن شود ،و كسى جز على درون قربش نرود(».مستدرك الوسايل)206/2:
و از امام كاظم (عليه السالم) نيز آورده اند:

«...يكى از سفارش هاى پيامرب خدا(ص) اين بود كه در خانه اش به خاك سپرده شود؛ اب سه اپرچه كفن
شود كه يكيشان ميىن بود؛ و كسى جز على درون قربش نرود .سپس به او[علي] گفت :تو و فاطمه و حسن
و حسني حتماً آن جا ابشيد ،و هفتاد وپنج ابر «هللا اكرب» بگوييد .سپس تو پنج ابر هللا اكرب بگو و برو.
البته پس از آن كه اجازهء مناز به تو داده شد .على(عليه السالم) پرسيد :چه كسى اين اجازه را به من مى
دهد؟ فرمود :جربئيل به تو اجازه مى دهد .سپس مردان خاندامن دسته دسته بر من مناز خبوانند .سپس زن
ها .و سپس ديگران .علي(عليه السالم) مى گويد :مهه را اجنام دادم( ».وسائل الشيعة)779/2:

و نيز آمده است كه پيامرب(ص) به علي(عليه السالم) سفارش كرد او را اب هفت مشك از آب چاه
«غرس» بشويد و اب عط ِر حنوطى كه جربئيل(عليه السالم) به او داده بود خوشبو كند ،و ابز ماندهء آن
حنوط را براى خودش ،فاطمه و حسن و حسني‘ نگه دارد .هم چنني فرموده بود هنگامى كه كا ِر شسنت و

كفن كردنش به اپاين رسيد ،او را بنشاند و هر چه مى خواهد از او بپرسد و هر چه را كه مى گويد بنويسد.
هم چنني گفته بود او را در مهان جاىي به خاك بسپارند كه در آن ،جان مى سپارد (هتذيب االحكام،2/6:
بصائر الدرجات ،304/شرح االخبار 419/2:و دعائم االسالم. )234/1:
اما جالب اين جا است كه هيچ يك از «طلقا» (اسريان رها شده در فتح مكه) و بزرگانشان ،نه در مراسم
آماده كردن پيكر پيامرب(ص) شركت كردند ،نه در مناز و خاك سپارى او!
چون گرم كارهاى سقيفه بودند؛ ميان خانه هاى دور از ِ
هم «انصار» در رفت و آمد بودند؛ ات آن ها را
وادار به بيعت اب ابوبكر كنند .و فرصىت بود ات حضرت على(عليه السالم) و خاندان پيامرب ،سفارش هاى او
را به هبرتين شكل اجنام دهند .على(عليه السالم) پيكر پيامرب(ص) را روى زمني رها نكرد ات به ستيز كساىن
برود كه به جانشيىن پيامرب(ص) چشم داشتند و در سقيفه گرد هم آمده بودند.
و اما پس از اپاين مراسم:

ابن قتيبه در االمامة والسياسة 29/1:مى گويد« :على _كرم هللا وجهه_ مهراه فاطمه دخرت پيامرب كه سوار
چاراپىي بود ،شبانه به خانه هاى سران انصار مى رفت .از آن ها ايرى مى خواست ،و آن ها مى گفتند :اى
دخرت پيامرب خدا! ما اب اين مرد [ابوبكر] بيعت كرده امي! اگر شوهر و پسرعمويت [علي] پيش از بيعت
كردمنان اب اين مرد سراغمان آمده بود ،كسى را اب او برابر منى دانستيم!

و على _كرم هللا وجهه_ مى گفت :يعىن پيامرب خدا را دفن نكرده در خانه اش رها مى كردم و مى رفتم
ات بر سر جانشيىن اش اب مردم ستيز كنم؟! و فاطمه مى گفت :ابواحلسن جز آن چه شايسته اش بود ،كارى
نكرد .وىل آن ها كارى كردند كه خدا به حسابشان رسيدگى خواهد كرد و ابز خواستشان مى كند!» (و نيز:

االحتجاج)96/1:

از اين رو است كه چند و ِ
چون مراسم خاك سپارى پيامرب(ص) و جاى دفن او را ابيد از اهل بيتش

پرسيد .چون آن ها هبرت از هر كس مى دانند چه ابيد مى شد و چه نبايد مى شد .و هبرت مى دانند چه پيش
آمد و پيامرب كجا دفن شد .ديگران نبودند كه بدانند؛ از روز دوشنبه ،از ساعىت كه پيامرب(ص) درگذشت در
سقيفه سرگرم بودند ،و ات مجعه اي شنبه ،ميان خانه هاى انصار مى رفتند و مى آمدند ...در حاىل كه
پيامرب(ص) سه شنبه شب دفن شده بود!
روايت هايشان مهه نشان مى دهد كه عايشه و پدرش ابوبكر ،و حفصه و پدرش عمر ،هيچ كدامشان در
مراسم نبوده اند!
خطيب در كتاب اكمال الدين 21/مى گويد:

«ابن شيبه گفته است(:املصنف )568/14:ابوبكر و عمر خاكسپارى پيامرب(ص) را نديدند .ميان انصار
بودند و پيش از اين كه برگردند ،رسول خدا (ص) دفن شده بود .سند اين سخن هم درست است».
امحد هم در مسند 62/6:مى گويد:

«عايشه گفته است :از خاك سپارى پيامرب خدا(ص) خربدار نشدمي ،ات شب چهارشنبه ،دير وقت ،صداى
بيل ها به گومشان رسيد( ».و نيز:سريه ابن هشام 1078/4:و اتريخ بيهقى.) 409/3:
و در الدرِر ابن عبد الرب 271/آمده است:
«روز سه شنبه دفن شد .برخى هم مى گويند شب چهارشنبه .هنگام غسل و كفن كردنش جز خانواده اش
كسى نبود .على غسلش داد .فضل ،پسر عباس ،آب مى رخيت و عباس [عموى پيامرب] هم كمكشان مى
كرد».
سفارش هاى پيامرب درابرهء برخورد اب آرامگاه و اهل بيتش به كجا رسيد؟

اب هياهو و غوغاى طلقاروي كار آوردن خليفهء سقيفه ،مهه از ايد رفت .پس از آن هم ،اعرتاض كنان به
خانهء حضرت على و فاطمه اتختند و هتديد كردند خانه را بر سرشان به آتش مى كشانند ،اگر كه بيعت
نكنند!

و سپس حكومت جديد شتافت ات هر چه زودتر بر مسجد پيامرب(ص) و آرامگاه شريفش چريه شود .و از
ترس اين كه مبادا بىن هاشم حق خود را از جانشيىن پيامرب خبواهند و به قرب او پناه بربند ،بر مسجد پيامرب(ص)
و خانه و قربش دست گذاشت و بعد هم «حكومت نظامى» اعالم كرد و جلوى مناز خواندن و نشسنت كنار
قرب شريف ،و گرد آمدن در آن جا را گرفت؛ هبانه هم اين بود كه پيامرب خودش ديگران را از اين كارها ابز
مى داشته است!
د ر اين هنگام بود كه عايشه ،دخرت رئيس جديد حكومت ،يعىن ابوبكر ،ادعا كرد ااتقى كه پيامرب در آن
به خاك سپرده شده ،از ِ
آن او است .اب اين كه ااتق او _ چنان كه خواهيم ديد_ در سوى ديگر مسجد
بوده است !
هم چنني ،عايشه و حفصه كه دخرتان ابوبكر و عمر ،و مهسر پيامرب(ص) بودند ،پيكر اپك او را از خنستني
حلظه هاى پس از مرگش رها كردند و حتا خود اعرتاف كردند كه در مراسم خاكسپاريش نبوده اند! (مسند
امحد)62/6:
از آن پس عايشه حسرت مى خورد كه چرا حضرت على(عليه السالم) در غسل و ك ْفن و دفن پيامرب

بوده است و او نبوده .او مى گفت:

«اگر زمان برمى گشت ،به جز مهسرانش كسى غسلش منى داد»! (احكام اجلنائز الباين 49/و نيز گفته

است :ابو داود اين را روايت كرده ،60/2:وابن اجلارود در املنتقى ،257واحلاكم 59/3:و اين را بنا بر
شرط هاى ِ
مسلم صحيح دانسته ،وامحد ،726/6:اب سند صحيح).

اين ها نكته هاىي نيستند كه به سادگى بتوان از آن ها گذشت؛ از حوادث بزرگى حكايت مى كنند كه البته
اين جا ،جاى ابز كردنشان نيست.
آرامگاه شريف پيامرب ِملك او بوده است و هر كس مى گويد پيامرب(ص) آن را به ديگرى واگذار كرده،
ابيد ادعايش را اثبت كند .و خواهيم ديد كه چنني كساىن هيچ دليل درسىت ندارند كه نشان دهند ااتق شريف
پيامرب ،خانهء عايشه بوده ،اي پيامرب(ص) آن را به ديگرى خبشيده است .هم چنني ،دليل روشىن هست كه
ِ
امامان پس از او را وىل آن كرده است .اين قانون
نشان مى دهد پيامرب(ص) حضرت على(عليه السالم) و
كه «من كنت مواله فعلى مواله» (هر كه و هر چه من وليش هستم ،على وليش است) و آيه ها و حديث
هاى ديگرى كه واليت اهل بيت را نشان

مى دهد ،به اين معناست كه هر كس و هر چيز كه

پيامرب(ص) «ويل» ش بوده ،به آن ها سپرده شده است؛ خواه اوقاف و صدقات پيامرب بوده ابشد ،خواه
مسجد و ابرگاه شريف او.

ما عقيده دارمي اين واليت ،مهان واليىت است كه پيامرب(ص) از سوى خدا داشته است و پس از او به
حضرت على(عليه السالم) سپرده شده؛ چون على(عليه السالم) تنها كسى بود كه مى توانست اسالم را آن
گونه كه هست بشناسد و در جامعه پياده كند.
پس اين قانون تنها در ارث و مرياث خالصه منى شود و مههء گسرتهء واليت پيامرب(ص) را در بر مى
ِ
واليت حضرت علي(عليه السالم)  ،لقب «ام املؤمنني» َِ مهسران حضرت
گريد؛ حتا بر اين ابورمي كه اين
رسول(ص) و مصونيت ويژهء آن ها را هم شامل مى شود .و او مى توانست اين لقب را از روى هر كس
كه شايستگى اش را نداشته ،بردارد!

گفتار دوم:
ادعاى عايشه و اپسخ آن
ادعاى عايشه درابرهء به ارث بردن ااتق پيامرب(ص)
اي داشنت اختيار آن

برخى مى گويند :پيامرب(ص) در «ااتق عايشه» دفن شده؛ درست است كه اين ااتق ِملك پيامرب بوده،
وىل عايشه سهمى در آن داشته است ،چون آن را از او «به ارث برده»!
ما مى گوييم :پس چرا نگذاشتند حضرت زهرا(عليها السالم) از پدرش ارثى بربد؟ ابوبكر ادعا كرد از
«پيامربان» هرگز چيزى به ارث برده منى شود؛ اين دولت است كه وارث آن هاست! عمر و عايشه هم
أتييدش كردند...
وىل اب اين فرض هم كه عايشه خبشى از خانهء پيامرب(ص) را به ارث مى برده ،ابيد گفت يك هنم از
يك ِ
هشتم مرياث پيامرب سهم او بوده است .چرا كه او يكى از نه مهسر پيامرب بود و زانن او اب هم ،يك
هشتم از ارثش را مى بردند .پس چرا براى دفن كردن امام حسن(عليه السالم) در آن جا از عايشه ابيد
اجازه مى گرفتند ،وىل از ديگران نه؟
اگر آرامگاه پيامرب(ص) به ارث رسيده ابشد ،سهم حضرت فاطمه(عليها السالم) در اين ميان ابيد از
مههء آن ها بيشرت ابشد؛ پس چرا نگذاشتند پسرش _امام حسن(عليه السالم) _ در سهم او دفن شود؟
متوىل
گفته اند :به هر حال ااتق شريف پيامرب(ص)  ،اي ملك عايشه بوده ،اي عايشه از سوى «خليفه» ّ

آن بوده است؛ خليفهء اول ،ابوبكر ،آن را به عايشه داده بود و عمر ،خليفهء دوم هم آن را أتييد كرد:

«[عمر] كسى را نزد عايشه فرستاد ات اجازه بگريد او هم پيش دو دوستش [پيامرب و ابوبكر] دفن شود.
پس عايش ه گفت :بله ،به خدا[اجازه مى دهم]! راوى مى گويد :اگر اين را مردى از اصحاب از عايشه
خواسته بود  ،منى پذيرفت و مى گفت :به خدا هرگز هيچ كدام از آانن را بر خود ترجيح منى
دهم( ».صحيح خبارى)153/8:
اپسخ اين كه  :اين واليت و اختيارى كه از آن سخن مى گويند ،انروا است و هيچ دليلى براى اثبات آن

ندارند .
اگر هم بتوان پذيرفت كه ابوبكر به انم رئيس حكومت اختيار آن جا را به عايشه داده ،اب مرگ ابوبكر،
ابيد مدت اين اختيار هم به سر مى آمد .پس چرا نه عمر ،نه عثمان ،و نه معاويه ،هيچ يك اين اختيار را
دوابره به عايشه ندادند؟
اگر اختيا ِر آن جا به دست حكومت بوده ،عايشه ابيد به امام حسن(عليه السالم) مى گفت :از معاويه
اجازه بگري كه او فرمانروا و ِ
متوىل موقوفات است ،من جلويت را منى گريم .و اي مى گفت :اى پسر پيامرب!
اختيار ما ،شامل مشا منى شود .خانه ،خانهء مشاست! چون پيامرب گفته بود :هر كه من وليّش هستم ،على وىل

اوست ...و چون مشا براى او عزيزتر بوديد ات من! چرا كه نسائى در كتاب خصائص علي(عليه السالم)

 108/مى گويد:

« ابوبكر از پيامرب(ص) اجازهء ورود خواست؛ سپس شنيد كه عايشه اب صداى بلند مى گويد  :راسىت كه
دانستم على را بيشرت از من دوست مى دارى! ابوبكر خواست او را سيلى بزند و گفت  :اى دخرت فالنه! مى
بينم صدايت را روى پيامرب خدا بلند مى كىن! »(جممع الزوائد 201/9:هم اين را درست دانسته)

اپسخ به اين ادعا كه عايشه مالك ااتق پيامرب(ص) است

بسيارى گفته اند آرامگاه پيامرب(ص) ِ ،ملك عايشه است.
اينك دليل هاىي كه توانسته اند بياورند:

دليل خنست :عايشه به خدا سوگند خورده كه پيامرب در زمان زندگيش آن را به او خبشيده است .عايشه
گفته است:

«به خدا سوگند كه خانهء من است! پيامرب خدا (ص) در حياتش آن را به من داده است .عمر هم اب اين
كه خليفه بود ،ىب اجازهء من در آن خاك نشد .وىل ما از على خريى نديدمي! (كه بگذارمي پسرش آن جا
دفن شود)» (اتريخ دمشق)293/13:

در اتريخ يعقوىب 225/2:آمده« :خانهء من است ؛ منى گذارم كسى در آن دفن شود».

و در كاىف 302/1:آمده است وقىت شنيد مى خواهند امام حسن را آن جا دفن كنند« :به سرعت سوار
قاطرى شد .اولني ابر در اسالم بود كه زىن سوار بر زين مى شد ...سپس ايستاد و گفت :پسراتن را
از خانهء من دور كنيد! هيچ چيزى در آن دفن خنواهد شد! »
اپسخ اين كه :آن ها هرگز منى توانند گفتهء عايشه را ىب گواهى كس ديگرى بپذيرند .چون اگر اين كار را

كنند ،مى ابيست سخنان حضرت فاطمه(عليها السالم) را هم بپذيرند؛ زيرا خود عايشه گواهى داده است
كه حضرت فاطمه از او راستگوتر است:

حاكم 160/3:روايىت آورده و آن را بر مبناى شرط مسلِم نيشابورى درست دانسته است ،و آن اين كه

مى كرد ،مى گفت :هيچ كس را نديدم كه از او راستگوتر

عايشه « هر گاه از فاطمه دخرت پيامرب ايد
ابشد ،مگر كسى كه زادهء اوست!» (ذهىب هم اين را پذيرفته و در كتاب سري خود ،131/2:و نيز جممع
الزوائد 201/9:كه حديثى مهانند آن را هم درست دانسته ،االستيعاب ،1896/4:ابويعلى153/8:و سبل

اهلدى 47/11:آن را درست مشرده است).
و اگر سخنان حضرت زهرا(عليها السالم) را بپذيرند ،انچارند بسيارى چيزهاى ديگر را نيز بپذيرند؛ از
پس دادن مزرعهء فدك گرفته _ كه مصادره اش كردند _ ات خالفت ،كه حضرت زهرا(عليها السالم) مى
گفت پيامرب وصيت كرده به على(عليه السالم) برسد! به مهني خاطر هم هست كه براى پذيرفنت سخنان
حضرت زهرا(عليها السالم) شاهد مى خواهند!
ذهىب ،يكى از حديث شناسان و اتريخ شناسان بزرگ سىن نيز روايىت را كه مى گويد عايشه ادعاى

مالكيت ااتق پيامرب را داشته ،منى پذيرد و در كتاب سري 279/3:مى گويد« :سندش گنگ و اتريك است»!

گذشته از گنگ بودنش ،به عدالت پيامرب(ص) هم طعنه مى زند ،كه چرا ااتقش را به عايشه داد ،نه به

مهسران ديگرش اي به دخرت حمبوبش!
و اما دومني دليلى كه مى آورند :اين است كه عمر «از عايشه» اجازه خواست ات كنار پيامرب(ص) دفنش
كنند .عايشه هم مهني را دليل درسىت ادعاى خود مى داند!

اما ابيد گفت عمر معصوم نبوده است كه گفتار و كردارش مانند پيامرب حجت ابشد! حتا ابيد به او خرده
گرفت كه چرا از كسى جز وىل شرعى اجازه خواسته است؛ از كسى جز علي(عليه السالم) .
ديگر اين كه اجازه خواسنت مهيشه نشانهء پذيرفنت مالكيت نيست .شايد از روى احرتام به عايشه بوده
ابشد؛ چون عايشه روى آن دست گذاشته بود؛ عمر هم منى خواست مشكلى اب او برايش پيش بيايد ...اي
به هر دليل ديگر.

عالمه حلى در هنج احلق 364/مى گويد« :ابوبكر چگونه مى تواند بگويد من وصى پيامرب خدا(ص)
هستم ،مهني طور هم عمر؟ اب اين كه حضرت رسول در حاىل درگذشت كه آن ها را زير دست اسامة بن زيد
كرده بود؟!»
سومين و چهارمين دليل آن ها ،يكى نسبت دادن «خانه ها» در قرآن به همسران
پيامبر(ص) است ،و يكى اجازه خواستن امام حسن(عليه السالم) از عايشه براى دفن شدن
در كنار پيامبر(ص) .
قاضى عبد الجبار ،كه از متكلمان بزرگ اهل تسنن است ،اين دو نكته را دليل آورده و
شريف مرتضى ،علم الهدى ،در شافى 168/4:پاسخ او را داده است .سبب پيش آمدن بحث
هم اين بوده كه شيعيان دفن شدن عمر و ابوبكر را در كنار پيامبر(ص) نادرست دانسته اند

و گفت ه اند چنين كارى از ديد شرعى حرام است؛ چون خداوند مى گويد «اى ايمان
آوردگان! وارد خانه هاى پيامبر نشويد ،مگر شما را به خوردن غذايى فرا خواند ،بى آن
كه منتظر بنشينيد تا آماده شود ...مبادا پيامبر خدا را بيازاريد ،و يا همسرانش را پس از او
به همسرى گيريد .كه اين ها نزد خدا گناه بزرگى است( ».احزاب)53:
قاضى عبد اجلبار گفته است كه آن جا ،از ِ
آن عايشه بوده و ااتقى بوده است كه در آن زندگى مى كرده.

او مى گويد:

«چنان چه گذشت ،اين ااتق ها ِملك زانن پيامرب بوده است .قرآن نيز مهني سخن را مى گويد[« :اى

زانن پيامرب] در خانه هايتان مبانيد»  .و نيز آورده اند كه عمر از عايشه اجازه گرفته بود كه آن جا دفنش
كنند؛ حتا گفت :اگر او[عايشه] اجازه نداد ،در بقيع دفنم كنيد.
براى مهني مى گويند حسن هم هنگامى كه درگذشت ،سفارش كرد كنار پيامرب خدا (ص) دفنش كنند؛ اگر
نگذاشتند ،در بقيع .كه اب كارى كه مروان و سعيد بن عاص كردند ،در بقيع به خاك سپرده شد .حسن اين

وصيت را اب اجازهء عايشه كرده بود؛ شايد هم مى دانست عايشه آن جا را وقف كرده است ،از اين رو
اين كار را روا مشرده بود».
مفسر بزرگ بغداد در قرن چهارده نيز در تفسريش 219/4:به پريوى از عبد اجلبار گفته
آلوسى ،مفىت و ّ

است:

« در اين جا برخى شيعيان حبثى پيش كشيده اند و مى گويند اگر پيامرب(ص) ارثى به جا منى گذارد ،پس
چرا ااتق هاى مهسران اپكش را به آن ها خبشيده است؟ ابيد گفت :اين مغالطه است .زيرا جدا كردن ااتق
هاى مهسران پيامرب از مرياث او ،براى اين است كه «ملك» خودشان بوده ،نه «سهم آن ها از مرياث
پيامرب(ص)» .چون پيامرب(ص) هر كدام از ااتق ها را براى يكيشان ساخت ،سپس آن ها را به ايشان خبشيد
و به دستشان سپرد (به اصطالح هبة مع القبض)  .واين ابعث مالك شدن ىب برگشت مى شود .پيامرب
چنني چيزى را براى فاطمه و اسامه هم ساخته و به آن ها واگذار كرده بود .و هر كس چيزى در دست
داشت كه پيامرب خدا(ص) در زندگيش برايش ساخته بود ،مانند يك مالك اب آن رفتار مى كرد.
آن چه اين را اتييد مى كند ،چيزى است كه سىن و شيعه آن را پذيرفته اند؛ و آن اين كه امام حسن
هنگام مرگ از عايشه اجازه گرفت و خواست براى دفن كنار پدر بزرگش ،پيامرب ،جاىي به او دهد.
اگر آن ااتقِ ،ملك مادر مؤمنان [عايشه] نبوده ابشد ،اجازه و درخواست معىن منى دهد .در قرآن هم به
گونه اى اشاره شده كه مهسران پيامرب مالك آن ااتق ها هستند؛ آن جا كه آمده است :و در خانه
هايتان مبانيد .و « آن ها » را به «خانه ها» افزوده است و نگفته در خانه هاى پيامرب (ص) مبانيد.
البته برخى اهل سنت اين حبث را از بيخ و بن اندرست خوانده اند .آن ها مى گويند :اموال پيامرب(ص)
مى شود .پس خليفهء آن زمان مى توانسته هرچه را مى خواهد
پس از مرگش ،وقف مههء مسلماانن
به هر كسى خواست ببخشد .چنان كه ص ّديق [ابوبكر] مششري ،زره ،و قاطرى خاكسرتى به انم دلدل را به
امري[حضرت علي] خبشيد؛ اب اين كه امري  -كرم هللا وجهه -به هيچ رو از پيامرب ارث منى برد .اين هم
درست است كه جناب ص ّديق خبشى ديگر از ارث او را به زبري ،پسر عوام و حممد پسر مسلمه خبشيده
بود».
و اما سيد شريف مرتضى (رمحه هللا) در اپسخ اين سخنان آلوسى مى گويد:

« دو حالت بيشرت منى تواند ابشد :اي اين كه جاى قرب پيامرب(ص) ملك خودش مانده بوده ،اي مهان گونه
كه عايشه مى گويد در زمان زندگيش آن را به عايشه داده است.
اگر حالت خنست درست ابشد ،پس از پيامرب اي به كسى به ارث رسيده ،اي صدقه داده شده .حال:

اگر ارث بوده كه نه مى تواند به ابوبكر رسيده ابشد ،نه پس از او به عمر؛ كه خبواهند دستور بدهند آن
جا خاكشان كنند؛ مگر اين كه واراثن را راضى كرده ابشند .واراثن پيامرب(ص) هم در مذهب ما حضرت
فاطمه(عليها السالم) و مهسران پيامرب(ص) به مشار مى آيند و در مذهب آن ها ،مهني ها به عالوهء عباس؛
چون آانن عمو را هم جزو واراثن مى دانند .اب اين مهه هرگز سراغ ندارمي كه هيچ كدامشان درابرهء فروش
آن جا اب واراثن صحبىت كرده ابشد ،اي براى خريد اي اجاره ،آن را در برابر پوىل اي چيزى از آن ها گرفته
ابشد.
اگر هم صدقه بوده ،مى ابيد مههء مسلماانن را از اين اببت راضى مى كردند ات آن جا را از آن ها خبرند؛
اتزه اگر فروش چنان جاىي درست ابشد!
اگر هم بنا بر حالت دوم پيامرب(ص) آن را در زمان زندگيش به ديگرى واگذار كرده ابشد ،مى ابيست
دليل و شاهدى حمكم برايش بياورند و علتش را نيز روشن كنند .چرا كه نه سخن ِ
خود حضرت فاطمه(عليها
السالم) را پذيرفتند كه مى گفت پيامرب(ص) مزرعهء فدك را به او خبشيده ،نه گواهى شاهدانش را!! (اب آن
كه قبالهء فدك هم در دست او بود و مناينده اى هم در آن داشت!)

و اما اين دليل كه در سخن خدا در قرآن« ،خانه ها» به آن ها اضافه شده و آمده است :در خانه
هايتان مبانيد (وق ْرن ِىف ب ي ِوتك َّن) تنها ،يك شبههء ضعيف است .زيرا چنان كه گذشت ،اضافه شدن ،مهيشه
نشان مالكيت نيست و چه بسا نشانهء سكونت ابشد .و چنان كه پيداست اين كاربرد بسيار رايج است.
براى مثال خداوند در ابرهء زانىن كه طالق گرفته اند مى فرمايد « :آن ها را از خانه هايشان بريون نكنيد و
خودشان هم بريون نروند ،مگر اين كه آشكارا به كار زشىت دست زنند ».ىب شك منظور خداوند جاىي است
كه در آن زندگى مى كنند ،نه جاىي كه از ِ
آن ايشان است.
وىل از مهه جالب تر اين سخن اوست كه «حسن از عايشه اجازه خواست ات در آن خانه دفن شود ،وىل
مروان و سعيد بن عاص نگذاشتند».
در اين جا ستيزه گرى او آشكار است .چرا كه كسى جز عايشه جلوى اين كار را نگرفته بود و كساىن
مانند مروان و سعيد بن عاص كه از آن ها انم مى برد ،تنها به او كمك كرده و از فرمان او بوده كه پريوى
كرده اند!
حتا گفته اند كه عايشه آن روز سوار قاطر شد و پسر عباس به او گفت« :يك روز روى قاطر و يك روز
روى شرت؟!» چگونه مى شود عايشه اب آن كه _به گفتهء آن ها _ مالك آن جا بوده چنني اجازه اى بدهد،

وىل مروان و ديگران ،كه نه صاحبش بوده اند ،نه دسىت و نه سهمى ،در آن داشته اند ،جلوى اين كار را
بگريند؟! به راسىت كه كار زشىت است!»
اما آلوسى ابز هم سخن قاضى عبد اجلبار را تكرار كرده و چشمانش را به روى اپسخ شريف مرتضي(رمحه

هللا) بسته است؛ اب اين كه حتماً كتاب او ،الشاىف را خوانده بوده است .چون هر دو بغدادي اند و آلوسى

ابرها گفته هاى ادىب و علمى شريف مرتضى را شاهد آورده و از برخى كتاب هايش انم برده است (منونه ها
يش را مى توانيد در تفسريى كه نوشته بيابيد76،112/6: ،207/1:و 168و 19/7:و 20و 100/8:

و 10،140/12:و 145و 216،29،50/13:و 258و  14:29:و 133/15:و 249و
99/18:و 205و 159/21:و 160و  201/23:و  97/27:و 178و  145/29:و ،7/30:
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و اما آخرين گفتهء آلوسى اين است كه ابوبك ِرخليفه ،ااتق پيامرب(ص) را به عايشه داده است؛ مهان گونه

كه چيزهاىي ديگر هم از مرياث پيامرب را به على(عليه السالم) و زبري و حممد پسر مسلمه خبشيده بود! سپس
حرفش را گنگ و مبهم كرده است _ چنان كه ديگران هم كرده اند_ و هيچ نگفته كه آاي ابوبكر ااتق
پيامرب(ص) را ِ
ملك شخصى عايشه كرده است و آن را به واراثنش برگردانده؟! مهان گونه كه چيزهاى ديگر
را به كسان ديگرى كه انم برده ،داده است...
اگر هم مرياث پيامرب(ص) وقف شده و در دست حكومت بوده است ،ابيد پرسيد از چه رو رئيس
حكومت اين حق را اي فته ،كه يك ملك وقفى را به دخرت خود اي هركس ديگر ببخشد و قرب پيامرب(ص) را
مانند يك ِ
ملك شخصى كند كه خريد و فروش مى شود؟ اگر اين گونه است پس چرا عمر هم مانند ابوبكر،
ااتق دخرتش حفصه را به او نبخشيد؟ چرا عثمان اين كار را نكرد؟ چرا معاويه ااتق ام حبيبهء اموى را به او
نداد؟!

ِ
تصرف عايشه و پدرش در خانه هاى پيامرب(ص) پيش كشيده است،
پرسشى كه شيعه درابرهء دليل
شرعى ّ

پرسشى سنگني و پر مايه است و آن گونه كه آلوسى پنداشته ،مغالطه نيست! مغالطه سخن اوست كه ابوبكر

را داراى واليت بر مرياث پيامرب(ص) مى داند و به او حق مى دهد كه ااتقى را كه آرامگاه پيامرب خدا(ص)
است ملك شخصى دخرتش كند؛ ىب آن كه دليلى بياورد اي از منطق هبره اى برده ابشد.
حديث هاىي كه درابرهء مرياث پيامرب(ص) است در منابع حديثى آن ها گرد آورى شده .محاد بن زيد هم
كه در سال 267ه .ق .درگذشته ،كتاىب اب انم «مرياث پيامرب» (تركة النيب) دارد كه در آن ،از آن چيزى كه
آلوسى ادعا مى كند ،هيچ ايدى نكرده!

نكتهء ديگر اين كه ،منابع ما أتكيد مى كنند كه جدا كردن پيامربان از قانون ارث ،تنها ،دروغى از سوى
حكومت بوده است ات هبانه اى ابشد براى به دست گرفنت امالك و اوقاف پيامرب و بريون آوردنشان از دست
حضرت على(عليه السالم) كه پيامرب(ص) او را وليشان كرده بود! از ديد ما او بر اپيهء «نص» (سخن صريح
و ىب پرده كه أتويل بردار نباشد) ،وىل شرعى است و كسى جز او چنني واليىت ندارد.
هم چنني ابيد به اين نكته هم خرده گرفت كه «عمر چيزى از مرياث پيامرب(ص) را به حضرت على(عليه
السالم) داده است» ؛چون ابويعلى و امحد حنبل 13/1:مى گويند ابوبكر وعمر هرگز در مرياث پيامرب
دست نربده اند:

«عباس بر سر چيزهاىي كه از پيامرب خدا (ص) به جا مانده بود اب على ستيز كرد .ابوبكر گفت :من آن
چه را پيامرب به جا گذاشته و از جا تكان نداده ،از جا تكان منى دهم!
هنگامى كه عمر خليفه شد نزدش رفتند .گفت :من چيزى را كه ابوبكر تكان نداده ،جا به جا منى كنم!
مى گويد هنگامى هم كه عثمان خليفه شد پيشش رفتند .مى گويد عثمان خاموش شد و سر را به زير
انداخت .پسر عباس مى گويد :ترسيدم عثمان آن را به سود على بگريد .دسىت ميان شانه هاى عباس زدم و
گفتم :پدر! قسمت مى دهم آن را به على بده! مى گويد او هم آن را داد( ».الزوائد  207/4:هم آن را

معترب دانسته)

اب اين كه اين حديث از ديد ما شيعيان ،جاى اشكال دارد ،وىل از ديد آن ها حديث معتربى است ،كه
نه تنها منى پذيرد ابوبكر چيزى به حضرت على(عليه السالم) اي ديگرى داده ابشد ،كه چنني كارى را حرام
مشرده است .پس جناب ابوبكر منى توانسته در مرياث پيامرب دست بربد!

اما اين سخن آلوسى كه «هر كدام از ااتق ها را براى يكيشان ساخت ،سپس آن ها را به ايشان خبشيد
ِ
خبشيدن
و به دستشان سپرد» تريى در اتريكى است و تنها ،يك پنداشت ىب پشتوانه است ات حكومت را در
ااتق ها به آن ها ىب گناه نشان دهد! پيش از آن پيامرب(ص) از دو مهسر خود -عمره و شنبا -جدا شده

بود ،پس آن ها چرا چيزى خنواستند؟!

درست اين است كه پيامرب اكرم(ص) زم ِ
ني مسجد و خانه اش را خودش خريده بود و اب هزينهء خود و

كمك مسماانن آن ها را ساخت؛ چنان كه مهگى مهني را مى گويند و در كتاب معتربشان خبارى111/1:
هم آمده است .پس از آن هم ،برابر اب نياز خود خانه هاىي را از حارثه پسر نعمان خريده است ،اي چنان كه
در الطبقات 166/8:آمده آن ها را ساخته است .پس آن ها ِملك او بوده اند ،كه مى ابيست به واراثنش

مى رسيد و بنا بر سفارش و وصيتش اب آن ها رفتار مى شد .هيچ دليلى هم نيست كه نشان دهد چيزى از
آن ها را به مهسرانش واگذار كرده است.
از مههء اين ها گذشته ،اگر سخن آلوسى درس ت ابشد و پيامرب(ص) ااتق هر كسى را به خودش خبشيده
ابشد ،ابز پرسشى پيش مى آيد:
دخرتش حضرت زهرا(عليها السالم) مهراه او به مدينه مهاجرت كرده بود ،و ات ازدواجش اب حضرت على
(عليه السالم)  ،دوسال پيش پدرش زندگى كرد؛ پس بر سر ااتقى كه به او خبشيده بود چه آمد؟! چرا
نگذاشتند امام حسن(عليه السالم) در آن دفن بشود؟
اما دليلى هم كه آلوسى براى مالك ااتق ِ
بودن عايشه مى آورد _اين كه امام حسن(عليه السالم) براى
دفن شدنش در آن جا از او اجازه خواسته_ حتا اگر درست ابشد ،نشان مالك بودن عايشه نيست؛ كه به
خاطر چريه بودنش بر ااتق شريف پيامرب(ص) از ِ
زمان پدرش ابوبكر است! و اجازه خواسنت از كسى كه
چيزى را در دست گرفته ،پذيرفنت كارش نيست!
هر كسى هم ديدگاه امام حسن(عليه السالم) را درابرهء عايشه و پدرش ،و درابرهء عمر خوانده ابشد،
مى داند كه او آن ها را نه مالك مى دانسته ،نه وىل و وصى پيامرب(ص)  .سخن او در ابرهء عايشه در
كاىف 300/1:نيز مهني را نشان مى دهد:

«...در گذشته هم تو و پدرت پردهء احرتام پيامرب خدا (ص) را دريديد و كسى را پيش او ،درون خانه
اش  ،برديد كه نزديكيش را دوست منى داشت .خدا به خاطر اين كار ابزخواستت مى كند اى عايشه!»
سر اجنام ،آلوسى هم دليلى را كه عبد اجلبار از قرآن آورده ،ابزگو مى كند و مى گويد« :در قرآن هم به
گونه اى به اين اشاره شده كه مهسران اپكش مالكان آن ااتق ها هستند .خداوند سبحان مى گويد :وق ْرن
ِىف ب ي ِوتك َّن :در خانه هايتان مبانيد (احزاب .)33:و خانه ها را به آن ها اضافه كرده است ،و نگفته در خانه
هاى پيامرب».
كدام اشاره در اين آيه نشانگر مالكيت آن هاست؟! خداوند خانه ها را از اين رو به آن ها افزوده است

كه در آن زندگى مى كرده اند .چرا آلوسى كه در تفسري قرآن دانشمند است آيه اى را كه «خانه ها» را به
پيامرب(ص) نسبت داده است خنوانده؟! كه «اى اميان آوردگان! درون خانه هاى پيامرب نرويد ،مگر به مشا
اجازه دهد( »...احزاب )53:و اي اين سخن پيامرب(ص) را كه در آن مى گويد «خانهء من»:

«ميان خانهء من و منربم ،ابغى از ابغ هاى هبشت است» ؟!

و اي اين گفتهء خود عايشه را در كتاب خبارى 149/3:كه« :اى پيامرب خدا! اين مرد اجازه مى خواهد
به خانه ات بيايد».
اگر اين گونه است كه او مى گويد ،هريك از اين ها ابيد اعرتاف هاى عايشه ابشد و دليل مالك نبودن

او و مالك بودن پيامرب(ص)  .مهني گونه هم سخن عبد هللا پسر عمرو در صحيح خبارى« : 46/4:پيامرب(ص)
برخاست و به سوى سكونتگاه(املسكن) عايشه اشاره كرد و گفت :فتنه هاى سه گانه مهني جاست! شاخ
شيطان از اين جا سر مى زند»! و گفته است سكونتگاه عايشه ،نه خانهء عايشه! و اين از ديد آلوسى ابيد
نشانهء مالك نبودن اوابشد!
در حقيقت «اضافه» در زاب ن عرىب كاربردهاى گسرتده اى دارد .مى تواند اب كوچك ترين دليلى آورده
شود و نشان مالك بودن اي نبودن نيست؛ وگر نه _به گفتهء شريف مرتضى(رمحه هللا) _ از اين آيه ابيد چنني

برداشت شود كه هر زىن كه طالق داده شده ،مالك جاىي است كه در آن زندگى مى كند! « :آن ها [زانن
طالق داده] را از خانه هايشان بريون نكنيد ،خودشان هم بريون نروند؛ مگر اين كه آشكارا به كار زشىت
دست زنند »...آاي كسى به خاطر اضافه شدن «خانه ها» به آن ها ،حكم مى كند كه آن ها مالك آن خانه

ها هستند؟!

ادعاى عايشه در قرن دوم انشناخته بوده است !
قطب راوندى در كتاب خرائج 245/1:از مناظرهء شااين توجهى سخن

مى گويد كه ميان ابوحنيفه-

ضال پيش آمده است .فضال -كه از شاگردان امام
ضال پسر حسن بن ف ّ
امام مذهب حنفى -و ف ّ
صادق(عليه السالم) بود -از ابوحنيفه پرسيد:

«اين سخن خداوند منسوخ هست اي نيست؟ «اى اميان آوردگان! درون خانه هاى پيامرب نرويد ،مگر اين
كه به مشا اجازه دهد».
ابوحنيفه گفت :اين آيه منسوخ نيست.
پرسيد :درابرهء هبرتين كس پس از پيامرب(ص) چه مى گوىي؟ ابوبكر و عمر ،اي على پسر اىب طالب؟
گفت :آن دو نفر مهر ِ
اهان حضرت رسول در قربش هستند .براى برتريشان چه دليلى از اين روشن تر مى
خواهى؟!

فضال به او گفت :اگر سفارش كرده اند جاىي دفنشان كنند كه حقى در آن ندارند ،راسىت كه ستم كرده
اند! اگر هم آن جا براى آن ها بوده و آن را به پيامرب خدا(ص) خبشيده اند ،بد كرده اند كه از خبشش
خود برگشته اند و پيمانشان را شكسته اند! تو هم كه اعرتاف كردى آيه اى كه مى گويد «درون خانه
هاى پيامرب نرويد ،مگر به مشا اجازه دهد» منسوخ نيست!!
ابو حنيفه سر را اپيني انداخت .سپس گفت[ :آن جا] تنها براى او اي آن دو نفر نبوده است! آن ها از
سهم عايشه و حفصه هبره مند شده اند ،و به خاطر حق دخرتانشان بوده كه سزاوار دفن در آن جا شده
اند!
فضال به او گفت :تو مى داىن كه پيامرب(ص) هنگام درگذشتش نه مهسر داشت .و چون فرزندى -يعىن
فاطمه را -داشت يك هشتم از آن جا به آن ها مى رسيد .پس مى بينيم كه به هر كدام [يعىن عايشه
هنم يك ِ
و حفصه] يك هنم از يك هشتم ارث مى رسيده است .سپس مى بينيم يك ِ
هشتم ااتق ،مى شود
يك وجب در يك وجب از آن! چون طول و عرض آن ااتق اين اندازه و اين اندازه است .پس چگونه آن
دو مرد سزاوار چيزى بيش از اين شده اند؟!
از اين گذشته ،چرا عايشه و حفصه از پيامرب ارث برده اند ،وىل از ارث بردن دخرتش فاطمه جلوگريى
شده؟ اين گونه كه پيداست تناقض هاى بسيارى در اين ابره هست!
ابو حنيفه گفت :او را از من دور كنيد اى مردم! كه او به خدا يك رافضى پليد است!»
نكتهء در خور توجه اين است كه اين حديث نشان مى دهد دست كم ات زمان ابوحنيفه ،هنوز اين ادعا كه

عايشه از آغاز كار ،مالك ااتق پيامرب بوده ،نزد اهل سنت مطرح نبوده است!! انگار كه سخنش را هر گز
نديده ابشند !
تناقض گوىي هاى عايشه درابرهء ااتق پيامرب(ص) !
ِ
روايت كتاب خبارى 205/4:زابنزد است كه :عمر پس از اين كه زخم
در منابع حديثى و اترخيى ،اين
خورد ،كسى را نزد عايشه فرستاد ات از او اجازه اى بگريد .او به پسرش گفت:

«نزد عايشه ،مادر مؤمنان برو و بگو «عمر» به تو سالم مى رساند .نگو «امري مؤمنان» ،كه من امروز
ديگر امري مؤمنان نيستم! بگو عمر ،پسر خطّاب اجازه مى خواهد در كنار دو دوست خود [پيامرب و ابوبكر]
دفن شود.

پس او هم سالم كرد و اجازه گرفت .سپس درون آمد و ديد عايشه ،نشسته است و گريه مى كند .گفت:
عمر ،پسر خطّاب ،سالم مى رساند و اجازه مى خواهد كنار دو دوستش دفن شود .عايشه گفت :آن را
براى خودم مى خواستم .امروز از خودم مى گذرم و ايثارش مى كنم.
هنگامى كه [پسر عمر] برگشت ،گفتند :عبدهللا بن عمر آمده است! عمر گفت :بلندم كنيد.
مردى بلندش كرد و او را به خود تكيه داد .پرسيد :چه خرب؟
گفت :چيزى كه دوست دارى ،اى امري مؤمنان! اجازه را گرفتم!
گفت :خد را شكر! چيزى برامي از اين مهم تر نبود! هنگامى كه مردم ،مرا آن جا بربيد .سپس تو سالم كن
و بگو :عمر ،پسر خطاب اجازه مى خواهد! اگر عايشه به من اجازه داد ،مرا به درون بربيد .و اگر مرا
نپذيرفت ،مرا به گورستان هاى مسلماانن بربيد!
سپس مادر مؤمنان ،حفصه ،به مهراه چند زن آمد .او را كه ديدمي ،برخاستيم [و رفتيم] .او پيش عمر رفت
و ساعىت در كنارش گريه كرد .سپس مردان اجازهء آمدن خواستند و او [حفصه] به اندرونيشان رفت.
صداى گريه اش را از اندروىن مى شنيدمي.
مردان گفتند :وصيت كن ،اى امري مؤمنان! جانشيىن برگزين!
عمر گفت :براى اين كار ،سزاوار تر از اين چند نفر اي [شايد گفت] چند شخصيت منى ايمب؛ كساىن كه
آن ها خرسند بود.
پيامرب خدا(ص) هنگام درگذشتش ،از
سپس انم على ،عثمان ،زبري ،طلحه ،سعد ،و عبد الرمحن را برد( ».و نيز :سنن بيهقى ،58/4:ابن أىب
شيبة ،230/3:و ،576/8:ابن حبان ،352/15:الطبقات ،338/3:و)...
ِ
روايت خبارى .اما روايت ابن سعد در الطبقات ،363/3:مى گويد كه عمر پيش از ترور شدن و
اين از
زخم خوردنش ،خودش آن جا را ديده و اب چوبدسىت اندازه اش را گرفته است .چون گفته بوده اي به او گفته
بوده اند ،جاىي براى قرب نيست!
مورخ بزرگ قرن چهارم و از اهل سنت است ،در الطبقات الكربى مى گويد:
ابن سعد كه ّ

«[عايشه] اجازه داد .عمر گفت :خانه ،تنگ و كوچك است .سپس چوبدسىت اى خواست .برايش
آوردند .آن جا را اندازه گرفت و گفت :به اين اندازه بكنيد!»

اين ماجرا ،تنها مى تواند در زمان سالمىت عمر رخ داده ابشد .شايد آن روز عايشه به هبانهء تنگى جا،
از او عذر خواسته بوده ،و او هم آمده ات خودش آن جا را اندازه كند و درايبد كه براى يك ق ِرب تنگ ،جا

هست!

اين مطلب را ،روايت ابن ضيا در اتريخ مكه 239/هم اثبت مى كند:
هنگامى كه ديوار ااتق شريف پيامرب(ص) فرو رخيت عمر بن عبدالعزيز ،خليفهء عدالت جوى اموى كه در

پى جربان كارهاى پدرانش بود« :به ابن وردان دستور داد از كنار ديوار ،زمني را ات اپيه بشكافد[ .ابن وردان]
داشت آن را مى شكافت كه انگهان دست نگه داشت و كنار رفت .عمر بن عبدالعزيز وحشت زده
برخاست .دو اپ آن جا ديد ،اپيهء ساختمان را نيز ديد .گياهى روى آن دو اپ بود .عبدهللا ،پسر عبدهللا بن
عمر ،به او گفت :اى امري! نرتس! اين ها اپهاى پدربزر ِ
گ[مادري] تو عمر بن خطاب است كه خانه را تنگ
كرده! [نرتس ،قرب پيامرب خدا را نبش نكرده اى!] خانه براى قربش تنگ بوده است؛ براى مهني هم زير اپيهء
ااتق برايش قرب كنده اند! ابن وردان به او گفت :چيزى را كه ديدى بپوشان [روى اپها خاك بريز] ! و او
اين كار را كرد».
وىل چرا آن جا تنگ شده بود؟!

اپسخ اين است كه ااتق پيامرب(ص) در آغاز ،ااتق بزرگى بوده است و دو در هم داشته؛ يكى به مسجد
ابز مى شده و يكى به خبش ديگر خانه.
وىل پس از درگذشت پيامرب(ص)  ،حكومت ابوبكر ،قرب او را اب ديوارى ،از مسجد جدا كرد .البته اين
ديوار در ابتدا كواته بود .چه بسا قرب پيامرب را اب ديوار ديگرى از درون خانه هم جدا كرده ابشند.

سراجنام ،اب اين كه ااتق عايشه در زمان پيامرب(ص) در مست ديگر مسجد بود ،عايشه ادعا كرد كه آن ِ
خبش

ديگر خانه براى اوست ،و آن را دفرت خود كرد!
اب اين مهه او پس از پيامرب(ص) نه در كنار قرب پيامرب زندگى مى كرد و نه در ااتق پيشني خود .او در خانه
اى دور از مسجد زندگى مى كرد؛ مهان خانه اى كه مروان در روز خاكسپارى امام حسن(عليه السالم)  ،به
آن رفت و عايشه را سوار بر قاطر از آن جا ات مرقد پيامرب آورد ،ات عايشه جلوى دفن شدن امام حسن(عليه
السالم) را بگريد.
پس ،آن جاىي هم كه عمر آن را اندازه گرفته ،انگزير خبشى از ااتق شريف پيامرب بوده است ،كه ديوارى از
مست مسجد و ديوارى از درون خانه ،در دو سوى آن كشيده بوده اند.
ضد و نقيض هاى سخنان عايشه به چشم شارحان كتاب خبارى هم آمده است؛ در فتح

البارى 205/3:آمده« :ابن التني مى گويد :هنگامى كه عايشه در ماجراى عمر مى گويد «آن را براى خودم
مى خواستم» نشان مى دهد كه كنار قرب پيامرب جا براى بيشرت از يك قرب نبوده است .و اين نكته اب اين
سخن عايشه در هنگام مرگش تناقض دارد كه گفت «مرا كنار آن ها دفن نكنيد [عايشه افزوده است :چون

من پس از پيامرب تغيري كردم!(املصنّف 230/3:و 808/8:و الكافئة ىف رد التوبة اخلاطئة » .])40:پيداست
كه او فكر مى كرده جاىي براى دفن شدن در آن خانه به جا مانده است!»
اما اين تنها تناقضى نيست كه در سخنان و كارهاى عايشه ديده مى شود .يكى از تناقض هاى كار او

اين است كه جاىي را در كنار پيامرب(ص) براى دفن شدن به عثمان خبشيده بود وىل مسلماانن نگذاشتند
عثمان در هيچ يك از قربستان هاى مسلماانن دفن شود .ابن شبة در اتريخ مدينه 113/1:از زابن عمر بن

عبدالعزيز كه واىل مدينه بود ،آورده است« :وليد [خليفهء اموى كه مسجد پيامرب را ابزسازى كرد] هنگامى
كه به مدينه آمد ،به من تكيه دادِ ،گرد مسجد مى گشت و از ساختمان آن ابزديد مى كرد ،ات آن كه به
خانهء پيامرب رسيد .ايست اد .به من رو كرد و گفت :آاي ابوبكر و عمر اب او هستند؟ گفتم :بله .گفت :پس
امريمؤمنان ،عثمان كجاست؟ مى گويد به خدا گمان كردم كه او تكان خنواهد خورد ات آن دو نفر را [از
قربشان] بريون بكشد! گفتم :اى امريمؤمنان! مردم هنگام كشته شدن عثمان در فتنه و آشوب بودند .اين
نگذاشت پيش آن ها دفنش كنند! او هم خاموش شد».
هم چنني در روايت بلند ديگرى هم آورده است...« :سپس پيكر عثمان را بريون آوردمي ات بر آن مناز
خبوانيم .مصراين [شورشيان مصري] گفتند :به خدا كه بر او مناز خوانده منى شود! خواستند او را پيش
پيامرب خدا دفن كنند؛ چون او از عايشه جاىي براى قربش هديه خواسته بود و عايشه هم به او هديه داده
بود .وىل آن ها نگذاشتند و گفتند[ :عثمان] به روش آن ها پيش نرفته بود كه پيش آن ها دفن شود».
منظور از مصراين ،گروهى است كه اب گله مندى از واىل اموى مصر ،نزد عثمان آمدند ،وىل او به

سخنانشان گوش نداد .آن ها هم در حماصره كردن و كشتنش هم دسىت كردند.
اما اين منت مى گويد عايشه جاىي در ااتق پيامرب(ص) را به عثمان «هديه» داده است!
روايت ديگرى هست كه مى گويد عايشه به عبدالرمحن بن عوف هم جاىي داده بوده ،وىل او آن را نپذيرفته
است! عبدالرمحن بن عوف

هديه هاى كالىن به مهسران پيامرب(ص) و به ويژه عايشه مى داده

است(ترمذى312/5:وطبقات .)132/3:درابرهء ثروت ميليوىن عبدالرمحن گفته اند« :در آن چه از او به
جا مانْد ،آن قدر مشش طال بود كه كارگران از بس اب تيشه خردشان كرده بودند ،دستانشان پينه بسته
بود!»(الطبقات ) 136/3:و در روايت ديگرى آمده كه او صد پوست گاو داشت كه در هر يك سه

قنطار طال بود!(الطبقات)222/3:

گفته اند هنگامى كه او جان مى داد عايشه برايش پيغام فرستاد« :بيا ات پيش پيامرب و دوستانت جاىي به
تو بدهم! وىل او گفت :خانه ات را برايت تنگ منى كنم! من و ابومظعون به هم قول داده امي هر كداممان كه

مرد ،كنار ديگرى دفن شود!» (الرايض النضرة  529/و اتريخ مدينه ،115/1:و در آن آمده است :جاىي
پيش پيامرب خدا برايت نگه داشته ام! بيا آن را بگري!)
پس از آن هم به امام حسن(عليه السالم) اجازه داده است ات در كنار پدربزرگ خود ،پيامرب(ص) به خاك

سپرده شود و گفته« :بله ،به خدا به اندازهء يك قرب جا مانده است! دوست داشتم خودم در آن دفن شوم،
وىل آن را به تو مى خبشم!»
و اما پس از ده ها سال ،گواي هنوز هم در ااتق شريف پيامرب(ص) جاىي براى يك قرب مانده بوده! راو ِى

سخىن به اين مضمون ،يك قرن پس از مهاجرت پيامرب(ص) به مدينه ،آن يك قرب را از سوى عايشه به عمر
بن عبدالعزيز تقدمي كرده است .وىل او نپذيرفته و گفته كه از عذاب خدا مى ترسد و خود را سزاوار آن
منى بيند(اتريخ دمشق.)169/40:
اين ها منونه هاى برخورد آن ها اب مرقد رسول خدا(ص) است  .گواي عايشه اي حكومت ،مالك آن بوده
اند! و مههء سخناىن كه پريامون مالكيت و اي اندازهء آن مى گويند ،پريوى غرض هاى سياسيشان است و پر
از تناقض وپيچيدگى است...
آاي عايشه به راسىت ااتق و قرب پيامرب را
به كسى هديه داده اي فروخته است؟!

در الطبقات آمده است كه «[معاويه] خانهء عايشه را خريد ».در بيهقى 34/6:و اتريخ

دمشق 190/28:هم آمده«:عايشه [هنگام مرگ]وصيت كرد ااتقش به او [پسر زبري] برسد .او [پسر

زبري] خود ،ااتق سوده را هم خريده بود».

به راسىت اين چيزى كه عايشه مى فروخت اي وصيت مى كرد به اين و آن برسد ،چه چيزى بود؟! اگر ااتق

و قرب پيامرب خدا(ص) بوده است ،كه وامصيبتا !
و اگر ااتق و خانهء خودش بوده است ،كه بدا به حال اين دروغ گواين! چرا كه خانه و ااتق او ،هر دو
جدا از ااتق شريف پيامرب بوده اند كه نه خريدىن است و نه فروختىن!
و اين مسأله ،جدا از تناقض گفتار و كردار عايشه در پذيرفنت دفن امام حسن(عليه السالم) كنار
پيامرب(ص) و سپس نگذاشنت او است!
گفتار سوم:

الف .ديدگاه پريوان خالفت قريش
ب .ديدگاه اهل بيت و پريوانشان
ج .داليل درسىت ديدگاه اهل بيت

پيامرب(ص) كجا دفن شده است؟

الف .ديدگاه پريوان خالفت قريش

پريوان خالفت قريش ،مهگى ،سخنان عايشه را پذيرفته اند و بر اين ابورند كه پيامرب(ص) سر بر سينهء او
گذاشته بود كه درگذشت؛ در ااتق او نيز به خاك سپرده شد .روايىت كه به آن اعتماد دارند ،اين روايت
خبارى 162/1:است كه عايشه مى گفته:

«هنگامى كه پيامرب سنگني شد و دردش ش ّدت گرفت ،از مهسران خود اجازه خواست ات در ااتق من
بسرتى شود .به او اجازه دادند .پس اب كمك دو نفر بريون آمد .اپهايش به زمني كشيده مى شد و در ميان
دو نفر بود :عباس و مردى ديگر.
عبيدهللا پسر عبد هللا مى گويد :اين سخن عايشه را به پسر عباس گفتم .از من پرسيد :آاي مى داىن آن
مردى كه عايشه انمش را نربده ،كه بوده است؟ گفتم :نه! گفت :او على پسر اىب طالب بود».
امحد در مسند 228/6:آورده...« :او على بود ،وىل عايشه دل خوشى از او نداشت» .و در
منى داشت خوبيش را بگويد».
الطبقات 232/2:آمده...« :او على بود كه عايشه خوش
زماىن كه عايشه از آن سخن مى گويد ،آخرين روز زندگى پيامرب خدا(ص) بوده است .هنگامى كه به

پيامرب(ص) خرب رسيد ابوبكر در مسجد به مناز ايستاده ات مسلماانن پشت سرش مناز خبوانند .پيامرب(ص) هم
به هر سخىت كه بود ،خود را به مسجد رسانيد و جاى او ايستاد.

اين تنها روزى است كه مى توان درابره اش گفت« :در حاىل كه دو نفر كمكش مى كردند بريون آمد،
اپهايش به زمني مى كشيد ،و ميان عباس و مردى ديگر بود ».خبارى اين ها را چندين ابر آورده،134/3:

 142 ،141/5: ،106/2: ،139/5: ،45/4:و 155/6:كه مهه از زابن عايشه است .او براى اثبت
كردن اين سخنش به شرح رخداد هم پرداخته ،كه در برخى هم تناقض هاىي به چشم خورد؛ براى مثال در
برخى گفته پيامرب(ص) درخواست كرد بيمارى و مرگش در خانهء عايشه بگذرد ،مهسرانش هم به خاطر
عايشه كواته آمدند .و در برخى آمده كه آن روز ،براى عايشه ،و نوبت او بوده است .اي در برخى گفته
شده عايشه پيش از مرگ پيامرب(ص)  ،برايش مسواكى آورد .او هم مسواك كرد و آن را به عايشه داد؛ و

در برخى گفته شده عايشه مسواكى آورد و خودش ،دندان هاى پيامرب(ص) را مسواك كرد ! چنني نقطه
ضعف هاىي در اين حديث ها هست كه اين جا ،جمال ابز كردنشان نيست .
ابن حجر در فتح البارى 106/8:مى گويد:

«او در حاىل درگذشت كه سرش بر سينهء او [عايشه] بود ...اين بر خالف روايىت است كه حاكم و ابن
سعد آورده اند و مى گويد پيامرب(ص) ،سر بر دامن على درگذشت .اما اين روايت [يعىن درگذشت پيامرب
بر دامن علي] از هيچ راهى آورده نشده است ،مگر شيعه اى ميان راواينش بوده؛ پس در خوِر اعتنا
نيست»!
اين تعصب ابن حجر شگفت آور است! زيرا راواين شيعه مذهب ،منابع حديثى آن ها را پر كرده اند!

براى مثال ،دانشمند بزرگشان خبارى ،تنها در «صحيح خباري» به بيش از يكصد راوى شيعه اعتماد كرده
است! و شيعه بودن برخى از ر ِ
اواين يك حديث ،هبانهء بيهوده اى براى نپذيرفنت آن است !
ب .ديدگاه اهل بيت(عليهم السالم)و پريوانشان
منابع ما سخنان بسيارى پريامون درگذشت حضرت رسول(ص) و مراسم آماده كردن پيكر و خاكسپاريش
آورده اند .مانند آن چه صدوق(عليه السالم) درابرهء آخرين مناز پيامرب(ص) در امايل 735/مى گويد؛
هنگامى كه پيامرب دانست كه عايشه پدرش را خرب كرده ات به جاى او به مسجد برود و مردم پشت سرش

مناز خبوانند ،خودش را هرچه زودتر به مسجد رساند« :پيامرب خدا ‘آمد و پيشاپيش مردم به مناز ايستاد.
مناز را كواته تر خواند .سپس گفت :على و اسامه پسر زيد را خبوانيد! هر دو آمدند .يك دست را گردن
على و دست ديگر را گردن اسامه انداخت و فرمود :مرا نزد فاطمه بربيد .پس او را بردند .ات آن كه سر بر
دامان فاطمه گذاشت .حسن وحسني مى گريستند وفرايد مى كردند و مى گفتند :جان ما فداى جان تو!
روى ما فداى روى تو! پيامرب پرسيد :على اين ها كه هستند؟ گفت :فرزندان تو هستند؛ حسن و حسني.
پيامرب در آغوششان كشيد و بوسيدشان .حسن بيشرت مى گريست .على به او گفت :بس كن حسن جان!
دل رسول خدا(ص) را به درد مى آورى !
سپس عزرائيل ،فرشتهء مرگ ،فرود آمد و گفت :سالم اى پيامرب خدا! گفت :سالم اى فرشتهء مرگ!
خواهشى از تو دارم .گفت :چه خواهشى اي رسول اهلل؟ گفت :اين كه جامن را نگريى ات جربئيل بيايد ،به من
سالم كند و به او سالم كنم .پس فرشتهء مرگ رفت .و مى گفت :واحممدا !
جربئيل در آمسان او را ديد و پرسيد :اى فرشتهء مرگ! جان حممد را گرفىت؟ گفت :نه جربئيل! از من
خواست جانش را نگريم ات تو را ببيند ،به او سالم كىن و او هم به تو سالم كند .جربئيل گفت :فرشتهء مرگ!

درهاى آمسان را مى بيىن كه به روى روح حممد گشوده است؟ سياه چشمان هبشىت را مى بيىن كه براى روح
حممد آراسته اند؟ سپس جربئيل فرود آمد و گفت :سالم بر تو اى اابلقاسم! گفت :بر تو هم سالم اى
جربئيل! جلوتر بيا عزيز من ،جربئيل! جربئيل جلو تر رفت.
پس فرشتهء مرگ فرود آمد .جربئيل به او گفت :اى فرشتهء مرگ! سفارش خدا را درابرهء روح حممد

ف راموش نكىن! جربئيل مست راست او بود ،ميكائيل مست چپش ،وعزرائيل جانش را مى گرفت .هنگامى كه
رو انداز را از جلوى روى پيامرب كنار زد ،به جربئيل نگاهى كرد و گفت :هنگام سخىت رهامي مى كىن؟ گفت:

حممد! «تو مى مريى و آن ها هم مى مريند ...هر جاىن مرگ را مى چشد [زمر 30:وعنكبوت»...]57:

شيخ مفيد(رمحه اهلل) نيز در ارشاد 184/1:مى گويد...« :سپس رسول خدا سنگني شد و مرگش فرا

رسيد .نزديك جان سپردن گفت :سرم را بر دامنت بگذار على جان! هنگام امر خدا رسيده است! چون
روحم بريون رفت ،اب دست آن را بگري و به صورتت بكش .سپس مرا رو به قبله كن .كارهامي را اجنام
بده .پيش از ديگران بر من مناز خبوان .ات دفنم نكرده اى از پيكرم دور نشو ،و از خداوند كمك خبواه.
على سر او را بلند كرد و بر دامن گذاشت[ .پيامرب] از هوش رفت .فاطمه(عليها السالم) رويش خم
شده بود  ،به چهره اش مى نگريست ،مويه مى كرد ومى گريست ،و مى خواند :أبيض! ي ْست ْسقى الغمام
ِ ِ
ِ
صمةٌ لألرامل ...چه روشن است! ابر براى رخسار او مى ابرد /ايور يتيمان است و
بوجههِ /ثال اليتامى ،ع ْ
است [اين شعر را ابوطالب هنگامى سروده بود كه پس از مناز ابر ِ
تكيه گاه بيوگان ِ
ان پيامرب ،خشكساىل به
اپاين رسيد و ابرها ابريدن گرفتند].
پيامرب خدا(ص) چشمانش را ابز كرد و اب صداى ضعيفى گفت :دخرتكم! اين سخن عموى خدا
بيامرزت ،ابوطالب است .به جاى آن [سخن خدا را] بگو« :وما حم َّم ٌد إِال رس ٌ
الرسل.
ت ِم ْن ق ْبلِ ِه ُّ
ول ق ْد خل ْ
ِ
حممد جز فرستاده اى نيست ،كه پيش از او هم فرستادگاىن آمده
أفِإ ْن مات أ ْو قتل انْ قل ْب ت ْم على أ ْعقابِك ْم؟! ّ
اند .آاي اگر مبريد اي كشته شود ،به گذشته هايتان برمى گرديد؟! »(آل عمران )144/حضرت فاطمه مدت
درازى گريست .پيامرب(ص) به او اشاره كرد كه نزديك بيايد .سپس آهسته چيزى به او گفت كه چهره
اش شكفته شد! و سپس در گذشت .دست راست امري مؤمنان زير چانه اش بود .جانش از تن بريون رفت.
بلندش كرد و آن را به صورت خود كشيد .سپس او را رو به قبله كرد ،چشمانش را بست ،روانداز را رويش
كشيد و مراسم را آغاز كرد( ».و نيز :بصائر الدرجات ،333/كاىف ،296/1:خصال ،642/ومانند آن
در :مسند امحد 356/1:و ،214/6:ابن ماجه ،391/1:و)...

ج .داليل درسىت ديدگاه اهل بيت(عليهم السالم)
و ان درسىت ديدگاه هاى ديگر

پژوهشگرى به انم شيخ حممد بِّرو ،مقاله اى پريامون حمل دفن پيامرب نوشته است .من كتاب او را نيافته
ام ،وىل سيد جعفر مرتضى نيز مقاله اى اب انم «أين د ِفن النيب؟» (پيامرب كجا دفن شده است) نوشته كه مى
توانيد

آن

را

در

اپيگاه

اينرتنىت

او،

به

نشاىن  http://alhadi.org/Data/books/Html/makalatبيابيد .او در اين مقاله به
روايت هاىي از منابع دست ِ
اول خمالفان استناد مى كند ،چندين اشكال از اتريخ نويسى هاى رمسى حكومت
هايشان مى گريد ،و از راه هاى گوانگوىن استدالل مى كند كه پيامرب(ص) در خانهء على و فاطمه‘ به خاك
سپرده شده است ،نه در خانهء عايشه  .در اين جا از برخى دليل هاىي هم كه او آورده هبره برده امي .البته
از ديدگاه ما ،پيامرب اكرم در خانهء خودش ،در ااتقى كه در آن از مردم پذيراىي مى كرد ،دفن شده است.
 .1خنستني ِ
دليل اين ديدگاه اين است كه پيامرب(ص) خانه اى داشته كه از ااتق هر يك از مهسرانش جدا
بوده است .هنگامى كه به مدينه آمد ،آن را در شرق مسجد ساخت .اين خانه ،ااتق بزرگى براى پذيراىي از
ديگران داشته ،كه چنان كه گذشت ،بدون مضاف اليه و پسوندى« ،ااتق» (احلجرة) خوانده مى شد .ااتق
دخرتش ،حضرت فاطمه(عليها السالم) و ااتق خادمانش هم ،به مهراه حياطى در آن بوده است .چنان چه
خواهيم ديد ،اين خانه به نسبت ،از خانه هاى مهسرانش دور بوده؛ و نزديك ترين خانه به آن ،خانهء حضرت
على و حضرت فاطمه(عليها السالم) بوده ،كه د ِر خانه شان ،كنار د ِر خانهء پيامرب(ص) قرار داشته است.
ابن سعد در كتاب الطبقات 166/8:مى گويد كه حضرت زهرا(عليها السالم) پس از ازدواج ،خنست
در خانهء حضرت على(عليه السالم) زندگى مى كرد؛ سپس پيامرب(ص) خانه اى نزديك خانهء خود برايشان
گرفت:

« پس از آمدن پيامرب خدا(ص)به مدينه ،هنگامى كه على اب فاطمه ازدواج كرد و خواست زندگى اب او را
آغاز كند ،پيامرب خدا(ص) به او فرمود :خانه اى جبوى .و على خانه اى ايفت كه از خانهء پيامرب كمى دور
بود ،و زندگيش را اب او ،در آن آغاز كرد .سپس پيامرب(ص)نزد فاطمه آمد و گفت :مى خواهم تو را پيش
خود بياورم .فاطمه به پيامرب خدا(ص)پيشنهاد كرد :اب حارثه پسر نعمان صحبت كنيد ات يكى از خانه هايش

را به ما بفروشد .پيامرب خدا (ص) گفت :حارثه از بس خانه هايش را براى فروش به ما خاىل كرده ،مرا
خجالت داده است! اين حرف به گوش حارثه رسيد .خانه اى را خاىل كرد .نزد پيامرب(ص) آمد و گفت :اى
پيامرب خدا ! خربدار شده ام مى خواهيد فاطمه را نزد خود بياوريد .و ميان خانه هاى بىن جنار ،خانه هاى
من براى مشا مناسب ترين است! من و اموامل براى خدا و رسولش! به خدا آن چه از من مى گريى براى من
خوشايند تر از آن است كه منى گريى .پيامرب فرمود :راست مى گوىي ،خدا به تو بركت دهد! سپس خانه را
از او خريد و فاطمه را نزد خود آورد».

در صحيح خبارى  208/4:آمده است:

«سپس از او [پسرعمربن خطاب] درابرهء على پرسيد .از نيكى هاى كردا ِر على ايد كرد و گفت :اوست
كه خانه اش در ميان خانه هاى پيامرب است! پرسيد :گواي از اين اببت انراحىت؟! گفت :البته! گفت :خدا تو
را خوار كند !»
و در كتاب فتح البارى 59/7:آمده« :از قول عالء بن عيزار مى گويد :از پسر عمر درابرهء على پرسيدم.
گفت :فاصلهء خانه اش را ات خانهء پيامرب ببني! در مسجد خانه اى جز خانهء او نيست ! »
در مستدرك حاكم 51/3:هم آمده است« :برايت از على نگومي؟ اين خانهء پيامرب در مسجد است و
اين هم خانهء على!»
در كاىف 555/4به نقل از امام صادق(عليه السالم) آمده است:

«اگر از ِ
مست بقيع وارد مسجد شوى ،خانهء على -سالم خدا بر او -اب فاصلهء بسيار كمى از خانهء
پيامرب(ص)  ،در مست چپت خواهد بود و درهايشان نيز كنار هم است».
گذشته از اين ،خانهء حضرت على و فاطمه ‘ -به جز خانهء خود پيامرب(ص)  -است كه به مسجد راه

داشت .نسائى ،مؤلف السنن ،كه از بزرگ ترين علماى اهل سنت است در كتاب ارزمشند خود ،خصايص
امرياملؤمنني(عليه السالم)  72/از زيد ابن ارقم نقل كرده است:

«چند تن از اصحاب پيامرب ،خانه هاىي داشتند كه به حياط مسجد ابز مى شد .پيامرب(ص) فرمود :به
جز در على ،مههء اين درها را ببنديد(جلويشان ديوار بكشيد).برخى در خمالفت اب آن ،حرف هاىي مى
زدند.پس پيامرب(ص) بر منرب رفت و سخنراىن اى كرد و در آن پس از محد و ثناى خدا فرمود :من دستور
دارم جز د ِر خانهء على ،مههء اين درها را ببندم .از بعضى ها حرف هاىي شنيده ام .به خدا سوگند ،نه
خودسرانه بستم ،نه ابز كردم .به من فرمان داده شده بود و من تنها پريوى كردم» .

و اين جدا از ااتق حضرت فاطمه است كه هم چنان به انم او در خانهء پدرش ،بوده است .و خواهيم
ديد كه خانه هاى مهسران پيامرب(ص)  ،مهگى از كنار خانهء حضرت على و فاطمه شروع مى شده و پريامون
مسجد دور مى زده است ؛ وىل مهه در مست قبله ،يعىن جنوب بوده اند ،نه در شرق كه قرب پيامرب آن
جاست.
خانه و ااتق پيامرب(ص)  ،مركز فعاليت هاى او
پيامرب اكرم(ص) ساعت هاى بسيارى را در خانهء خود مى گذرانيد.
اگر هم شب به خانهء يكى از مهسرانش رفته بود ،سپيده دم براى مناز به مسجد ابز مى گشت؛ گاهى
دوابره به ااتق او بر مى گشت و صبحانه را پيش او مى ماند ،گاه در خانهء خود صبحانه مى خورد ،و گاه
هنار و شام را هم در خانهء خود بود .حتا بسيارى از شب ها را هم در خانهء خود مى گذراند.
حديث هاى بسيارى درابرهء مهماانن و خادمان و خواب و خوراك ايشان هست كه اين نكته را نشان مى
دهد .اينك منونه هاىي از اين حديث ها:

«يك روز صبح پيامرب خدا در حياط خانه اش بود كه على نزد او آمد( »...اماىل طوسى ص)604

«شىب (در ماه رمضان) در ااتق خود مناز مى خواند .كساىن آمدند و پشت سرش مناز خواندند ،پس منازش
را كواته كرد و سپس وارد اندروىن خانه شد( ».مسند امحد.)103/3:
حديث ابال نشان مى دهد كه د ِر خانهء پيامرب به مسجد ،مهيشه ابز بوده است و اي به آن صورت درى

نداشته است .در حديثى در مستدرك حاكم 130/3:آمده است:

«انس بن مالك مى گويد :به پيامرب خدا خدمت مى كردم كه جوجهء برايىن برايش آوردند .گفت :خداوندا!
حمبوب تري ِن آفريدگانت را پيش من فرست ات مهراه من از اين پرنده خورد! گفتم :خدااي! كارى كن كه او
يكى از ان صار ابشد! سپس على آمد .به او گفتم رسول خدا مشغول كارى است! رفت و دوابره آمد .ابز
هم گفتم رسول اهلل كارى دارد! اين ابر هم رفت و ابزگشت .پيامرب گفت :در را ابز كن! على درون آمد.
پيامرب از او پرسيد :چه چيزى جلوى آمدنت را گرفته بود؟! گفت :اين سومني ابر است كه مى آمي و انس
مرا برمى گرداند و مى گويد مشا كارى داريد .پيامرب پرسيد :چرا چنني كردى؟ گفتم :اى پيامرب خدا! دعايتان
را شنيدم؛ دمل مى خواست آن كس ،مردى از قوم من ابشد! پيامرب گفت :آدمى ،قوم و قبيلهء خود را
دوست مى دارد!» حاكم مى افزايد« :اگر چه «دو شيخ» [ ِ
مسلم و خباري] اين حديث را در كتاب هاى
تصحيح حديثشان ،اين روايت صحيح است».
خود نياورده اند ،طبق معيارهاى
ِ

و اي در سنن نسائى 147/4:آمده:

« فرمود :انس! مى خواهم روزه بگريم ،چيزى براى سحرى به من بده .خرما و ظرىف آب به او دادم .اين
پس از اذان گفنت بالل (براى مناز شب) بود .سپس گفت :اى انس ،ببني كسى هست كه اب من سحرى
خبورد؟»
روشن است كه پيامرب(ص) گاهى در خانه و ااتق خود غذا مى خورده است ،نه در خانه هاى مهسرانش.
بنابراين منظور از «خانهء پيامرب»« ،منزل پيامرب»« ،ااتق پيامرب»« ،سراى پيامرب» و «د ِر خانهء پيامرب»( ،به
ترتيب برابر اب :بيت النيب ،منزل النيب ،حجرةالنيب ،دار النيب و ابب بيت النيب)مهني خانه و مهني ااتق
است؛ و گرنه مى گفتند « خانهء عايشه» اي « خانهء ام سلمه » اي ااتق آن ها.
هنگامى هم كه از زابن انس ،توصيف مهماىن پيامرب(ص) در ااتقش را مى خوانيم ،منظور مهني ااتق است :

«از من پرسيد :آاي كسى در مسجد مانده است؟ گفتم :نه .گفت :نگاه كن اگر كسى در راه بود ،دعوتش
كن .انس مى گويد :اين كار را كردم ،ات آن كه ااتق پر شد .پرسيد :آاي كسى مانده است؟ گفتم :نه ،اي
رسول اهلل .گفت :ظرف غذا را بياور .پس آن را جلوى خود گذاشت و سه انگشت خود را در آن كرد و
فشرد و به مردم گفت خبوريد به انم خدا( »...الطبقات)104/8:
و اين مهان ااتقى است كه ام سلمه درابره اش مى گويد:

«هنگامى كه پيامرب خدا(ص) دچار بيمارى اى بود كه درآن در گذشت ،و ااتق از اصحاب او پر شده
بود ،مى شنيدم كه مى گفت :اى مردم! چيزى منانده جامن گرفته و به سرعت برده شود .براى امتام حجت و
اجنام وظيفه به مشا مى گومي :بدانيد من كتاب خدا ،و عرتت و خاندامن را ميان مشا به جا مى گذارم! سپس
ِ
جانشني بينا كه از
دست على را گرفت و بلند كرد و گفت :اين على ،اب قرآن است و قرآن اب اوست! دو
يكديگر جدا منى شوند ات (روز رستاخيز) بر سر حوض كوثر به من بپيوندند .پس ،از آن ها خواهم پرسيد
كه اب آن ها چه كرديد ( »...اماىل طوسى)478/
و اين مهان ااتقى است كه ابن حجر درابره اش مى گويد:

«و ِبدان كه ِ
روايت «متسك به قرآن و عرتت» ،از قول چندين صحاىب نقل شده است ...برخى از راواين
مى گويند پيامرب آن را در حجّ وداع گفته است .برخى مى گويند زمان بيماريش در مدينه گفته؛ هنگامى
كه ااتق از اصحابش پر بود .و برخى نيز مى گويند آن را كنار غدير خم گفته است( ».الصواعق)440/2:

.

به تصريح منابع و مصادر اهل سنت نيز ،اين مهان ااتقى است كه پيامرب(ص) در آن در گذشته است .براى

مثال در حديثى از زابن عمر به آن اشاره شده« :در خانهء پيامرب خدا (ص) بودمي كه انگاه مردى از پشت
ديوار صدا كرد :اى پسر خطاب! بيا بريون!...انصار در سقيفهء بىن ساعده گرد آمده اند .پيش از اين كه
كارى كنند آانن را درايب!( »...فتح البارى 23/7:از اىب يعلى ،اتريخ دمشق 282/30:و ابن
حبّان)155/2:

اين ااتق ،دور از خانهء عايشه بوده و چنان چه نشان خواهيم داد(ر.ك :دليل سوم) ،ارتباطى اب آن نداشته

است .وىل پس از اين كه حكومت ترسيد مبادا هامشيان براى دادخواهى(بنا بر يكى از رسم هاى عرب) به
مسجد ،خانه اي آرامگاه پيامرب پناه بربند ،و پس از اين كه حكومت ،خودش ،روى آن ها دست گذاشت،
عايشه ادعا كرد ااتقى كه پيامرب(ص) در آن به خاك سپرده شده ،ااتقِ او بوده است .حال آن كه خانه و
ااتق او در جهت ديگر مسجد و مست قبله بود.
هر چه كه بود ،دخرت رئيس حكومت جديد ،خود به تنهاىي خانه و آرامگاه پيامرب را صاحب شد ،ىب آن
كه حق دخرتش فاطمه و مهسر او على را بدهد ...عايشه اين حق را هم پيدا كرد كه بپذيرد كسى در ااتق
شريف او دفن شود ،اي نپذيرد! و آن چه ابعث شد على و اهل بيت (عليهم السالم) سكوت پيشه كنند و
مسلماانن را عليه او برنيانگيزند ،چيزى به جز سفارش پيامرب(ص) منى توانست ابشد كه به آن ها فرموده بود
براى حفظ حرمت پيامرب خدا ،نگذارند بر سر آرامگاه و خانه و مرياثش مسأله اى به اپ شود ،مردم را در
برگزيدن راهشان آزاد بگذارند و به ثبت كردن ستم هاىي كه بر آن ها مى رود ،و به دادخواهى هاى بدون
درگريى وخونريزى براى گرفنت حق او و حق خود بسنده كنند .ات آن كه در روز موعود ،فرزندش مهدى(عجل
اهلل تعاىل فرجه) پرده از ستم هاىي كه بر حضرت حممد(ص) و پدران اپك خود رفته بردارد.
 .2دومني دليل :اعرتاف خود عايشه به اين كه پيامرب(ص) در ااتق او درنگذشته و دفن نشده است!

عايشه مى گويد« :درابرهء سنگسار و درابرهء اين كه زن اب ده ابر شري دادن به مردان ،به آن ها حمرم مى
شود هم ،آيه اى انزل شده بود ،و بر كاغذى زير ختت من بود .وىل هنگامى كه پيامرب(ص) در مى گذشت و
سرگرم او بودمي ،بزى آمد و آن[آيه]ها را خورد»! (ابن ماجه ،625/1:االوسط طرباىن ،12/8:ابو

يعلى ،64/8:حملى 236/11:وى گفته :اين حديث صحيح است .نيز در لسان العرب 33/7:و هنايه ابن

االثري 87/2:آمده است :آيهء سنگسار در سورهء احزاب انزل شده بود و بر برگ
خنلى در خانهء عايشه بود كه بزغاله اش آن را خورد!)

اگر پيامرب(ص) در ااتق عايشه بيمار شده و درگذشته است ،منى شود ااتقش خاىل مانده ابشد كه بزغاله
اى بيايد و آيه هاى ِ
كذاىي سنگسار و شري دادن زن به مردان را خبورد!!
 .3دليل سوم ،منت هاىي درابرهء موقعيت ااتق عايشه و توصيف آن است .اين منت ها نشان مى دهند
كه خانهء او در ِ
مست رو به قبلهء مسجد بوده است و درى داشته كه به مست شام ،يعىن مشال مسجد ابز
مى شده:

« درابرهء خانهء عايشه پرسيدم .گفت :درش رو به شام بود .گفتم :درش تك بود اي دو لنگه؟ گفت :يك
در داشت .گفتم :از چه بود؟ گفت :از چوب درخت عرعر اي ساج( ».االدب املفرد اتليف خبارى ص،168
امتاع االمساع ،92/10:سبل اهلدى 349/3:و در مسط النجوم ص 218آمده :و براى مهسرانش ،سوده
و عايشه ،دو ااتق از خشت و برگ خنل ساخت .د ِر خانهء عايشه رو به سوى شام بود و درى يك لنگه از
چوب عرعر اي ساج داشت).
آاي هنگام درگذشت پيامرب معجزه اى پيش آمده كه ااتق عايشه ،انگهان داراى دو در شده است؟! چون
ااتق پيامرب(ص) كه جايگاه قرب شريف اوست ،در شرق مسجدش است ،درش به حياط مسجد ابز مى
شود و دو در هم داشته :هنگامى كه مردم مى خواستند بر پيكر اپك پيامرب(ص) مناز خبوانند ،حضرت
على(عليه السالم) فرمود دسته دسته درون ااتق بيايند و مناز خبوانند و بروند:

مى گويد :از اين در مى آمدند ،بر

«پرسيد :چگونه بر او مناز خبوانيم؟ على فرمود :گروه گروه بياييد.
پيكر او مناز مى خواندند و از در ديگر بريون مى رفتند( ».مسند امحد ،81/5:در جممع الزوائد37/9:

گفته شده :راواين اين حديث نزد اهل سنت ،ر ِ
ِ
احاديث صحيح اند .و نيز:اتريخ دمشق 296/4:و
اواين
اسد الغابة)254/5:

 .4دليل چهارم :گواهى انس بن مالك كه در چند جا نيز آورده شده است (از مجله خبارى،26/6 :
امحد ،168/3:الطبقات104/8:و: )...
انس ،خادم پيامرب مى گويد مهماىن پيامرب(ص) به مناسبت ازدواجش اب زينب دخرت جحش «در ااتقى
در خانهء پيامرب» گرفته شد .ات مدتى بعد از غذا چند نفر گستاخانه نشسته بودند؛ هم چنان مانده بودند و

اب يكديگر حرف مى زدند .پس« :پيامرب بريون رفت و قدم زد .ما هم مهراهش بودمي .ات به د ِر ااتق
عايشه رسيدمي .پيامرب گمان كرد كه ديگر ابيد رفته ابشند .مهراه او به ااتق برگشتم .آن ها هنوز آن جا
بودند .پس آيهء حجاب انزل شد كه :اى اميان آوردگان! وارد خانه هاى پيامرب نشويد ،مگر به مشا اجازه

داده شود .و اگر اجازهء غذا خوردن ايفتيد ،چشم ندوزيد ات آماده شود! اگر دعوت شديد ،برويد؛ و چون
خورديد ،پراكنده شويد(».احزاب )53:
اين منت نشان مى دهد كه خانهء عايشه بريون از خانه و ااتقى بوده است كه پيامرب(ص) در آن از

مهمااننش پذيراىي مى كرده است.
در الطبقات 166/8:آمده« :حارثة بن نعمان چند خانه نزديك مسجد پيامرب و پريامون آن داشت .هر
ابر كه پيامرب ازدواج كرد ،حارثة بن نعمان هم خانه اى را به او واگذار كرد .ات آن كه خانه هايش مهه از آن
پيامرب و مهسرانش شد».
در نتيجه ،خانهء عايشه سومني خانه اى بوده كه پيامرب از حارثه خريده است .چون در الطبقات164/8:

آمده است« :زينب ،دخرت خزميه ،پيش از ام سلمه بود .پس از درگذشت زينب ،ام سلمه به خانهء او
درآمد .و درآن سال بود كه پيامرب اب زينب دخرت جحش ازدواج كرد .و سوده پيش ازعايشه و اين دو ازدواج
كرده بود».
 .5دليل پنجم اين است كه عايشه خانهء خود را به قيمت گزاىف فروخته و ااتق خود را نيز به خواهر زاده

اش ،عبداهلل پسر زبري خبشيده است .او كه منى تواند قرب پيامرب خدا(ص) را فروخته ابشد!

ابن سعد در الطبقات 165/8:مى گويد[...« :معاويه] خانهء عايشه را از او خريد .مى گويند يكصد و
سى هزار درهم خريد .دويست هزار درهم هم گفته اند! هم چنني [عايشه] شرط كرد ات زنده است ،در آن
مباند».
منى توان گفت اين خانه ،مهان ِ
ااتق عايشه در زمان پيامرب(ص) است ،و معاويه آن را براى گسرتش مسجد

اي مثالً براى فخر فروشى خريده؛ زيرا معاويه هرگز مسجد پيامرب را گسرتش نداده است .

هم چنني مى دانيم هنگامى كه مروان نزد عايشه رفت و خرب تشييع پيكر امام حسن(عليه السالم) را به

او رسانيد ،از او خواست به مسجد بشتابد و نگذارد امام حسن(عليه السالم) را كنار پدربزرگش ،پيامرب(ص)
دفن كنند .عايشه هم مانْد كه چگونه خود را به مسجد برساند؟ پس سوار قاط ِر مروان شد و به مسجد

رفت ...پس ،اين خانهء عايشه ،نزديك مسجد نبوده است ،كه بتوان گفت پيامرب(ص) در آن دفن شده
بوده !
از اين گذشته ،عايشه پس از فروش خانه اش به معاويه ،وصيت كرد ااتقش به خواهر زاده اش ،پسر زبري

مانند ِ
برسد .پس اين ااتق هم منى تواند قرب پيامرب خدا(ص) ابشد ! «در مكه كسى ِ
امالك عبداهلل ،پسر زبري

را نداشت .عايشه هم وصيت كرد ااتقش به او برسد .او [عبداهلل] ااتق سوده را هم خريده بود( ».اتريخ

دمشق 190/28:و سنن بيهقى. )34/6:

پس ااتقى كه وصيت كرده به خواهر زاده اش ،پسر زبري برسد ،مهان ااتقى است كه كنار ااتق سوده بوده
است.
 6اما ششمني دليل :ااتق عايشه رو به قبله و در جنوب مسجد بوده ،وىل قرب پيامرب(ص) در شرق
مسجد است!

سيد جعفر مرتضى مى گويد« :يكى از داليلى كه نشان مى دهد خانهء عايشه در جنوب شرقى مسجد
بوده است ،اين ِ
روايت ابن زابله و ابن عساكر از حممد بن هالل است « :ديد ااتق هاى مهسران پيامرب(ص)
سقفى از شاخ و برگ درختان خرما و پرده هاىي ابفته از مو(احتماالً موى بز) دارند .از خانهء عايشه پرسيدم.
گفت :درش رو به شام [مشال] ابز مى شد .پرسيدم :دو لنگه بود اي يك لنگه؟ گفت :يك لنگه بود».
و در روايت ابن زابله آمده[...« :خانه ها] اب پرده هاىي از مو؛ در جنوب شرقى مسجد بودند(يعىن در
هايشان رو به شام ابز مى شد) و در غرب مسجد چيزى از آن ها نبود »...ابن عساكر هم مى گويد« :د ِر
رو به ِ
شام خانه» [وفاءالوفاء542/2:و459و.]46از اين روايت ،چند نتيجه گرفته مى شود:
الف .مهان گونه كه پژوهشگر برجسته ،سيد مهدى روحاىن گفته است« :اين سخن حممد بن هالل كه «از

او از خانهء عايشه پرسيدم» نشان مى دهد ااتقى كه پيامرب(ص) در آن دفن شده ،خانهء عايشه نبوده
است؛ زيرا روشن است كه پرسشگر مى داند خانهء عايشه مهان جاىي نيست كه پيامرب(ص) در آن دفن شده
است؛ از اين رو است كه در جاىي جز آرامگاه پيامرب ،سراغ خانهء عايشه را مى گريد ات بداند كجاست».
ب .مهان گونه كه در روايت هم تصريح شده ،پيداست كه ِ
جهت رو به ِ
شام مسجد  ،مهان جهت مشاىل

است .سخن ابن جنار نيز مهني را مى گويد« :اهل السري گفته است :پيامرب ااتق ها (حجرات) را در جنوب
شرقى مسجد ساخت  ،نه در غرب .و مهگى پريامون مسجد بودند و درهايشان به مسجد ابز مى شد(..ن.ك:

وفاءالوفاء 435/2:و 459و ،517و نيز :ص. )693

و نيز آمده است :منرب و امام مجاعت -هنگامى كه بر منرب مى رود -رو به سوى شام دارند [نك:

وفاءالوفاء 435/2:و 459و ،517و نيز» .]693/

روشن است كسى كه بر منرب مى نشيند ،پشتش به قبله است ،و رويش به مسىت است كه روبه روى قبله

است .

 .7دليل هفتم :روايت رسا وأتثري گذار صدوق(رمحه اهلل) درابرهء آخرين مناز پيامرب(ص) در
امايل 735/است.
در اين روايت آمده كه پيامرب خدا(ص) هنگامى كه سخت بيمار بود ،خربدار شد عايشه پدرش را به جاى
او به مسجد فرستاده ات مردم پشت سرش مناز خبوانند .پيامرب(ص) برآشفت و در حاىل كه به على(عليه
السالم) و عباس تكيه داده بود ،به مسجد آمد و آخرين مناز خود را خواند:

«پيامرب خدا(ص) آمد و پيشاپيش مردم به مناز ايستاد .منازش را كواته تر خواند .سپس گفت :على و اسامه
پسر زيد را خبوانيد! هر دو آمدند .يك دستش را گردن على و دست ديگر را گردن اسامه انداخت و گفت:
مرا نزد فاطمه بربيد .پس او را بردند .ات آن كه سر بر دامن فاطمه گذاشت .حسن وحسني مى گريستند
وفرايد مى كردند و مى گفتند :جان ما فداى جان تو! روى ما فداى روى تو !»...
آن جا كه مى گويد « گفت :مرا نزد فاطمه بربيد .پس او را بردند ات آن كه سر بر دامن فاطمه گذاشت و
حسن و حسني مى گريستند »...نشان مى دهد حضرت فاطمه(عليها السالم) در آن هنگام
در خانهء عايشه نبوده است؛ اي در خانهء خود و على بوده است ،اي در خانهء پيامرب ،و در مهان ااتق
پذيراىي از مهماانن بوده كه بدون اضافه و چيزى «ااتق» (احلجرة) خوانده مى شد .از ديد من نظر دوم
درست تر است و پيامرب(ص) در اين ااتق درگذشته است و مانند هر پيامربى ،مهان جاىي هم كه در گذشته
به خاك سپرده شده است .
اما خانهء على و فاطمه(عليها السالم) نيز كانون پيش آمدهاى بسيارى بود كه در روايت هاى زايدى از
آن ها سخن رفته است .اهل بيت پيامرب(عليهم السالم) و كساىن كه اب آانن بودند ،در آن جا ،در روايروىي
اب سقيفه گرد آمده بودند ،كه اهل سقيفه به آن ها اتختند .حضرت زهرا(عليها السالم) ابقى زندگيش را در
آن گذراند و امري مؤمنان و امام حسن و حسني(عليهم السالم) ‘ نيز ات هنگامى كه در مدينه بودند ،در آن
زندگى كردند.
از روايت ها پيداست كه خانهء آن ها هرچند چسبيده به خانهء پيامرب بوده ،جدا از آن بوده است.
صدوق(رمحه اهلل) در الفقيه 572/2:مى گويد:
«پس از زايرت پيامرب خدا(ص)  ،خواستم به خانهء حضرت فاطمه(عليها السالم) بروم كه از كنار
ستون رو به روى ابب جربئيل شروع مى شود و ات آخر ساختمان مرقد پيامرب ادامه پيدا مى كند .كنار آن
ساختمان ،كه مست چپم بود ايستادم .قبله پشت سرم بود .به آن رو كردم؛ در حاىل كه از پيش ،غسل كرده
بودم .سپس گفتم»...

دليل هاى بسيا ِر ديگرى هم ،اين را نشان مى دهد ،كه به آن چه گذشت ،بسنده مى كنيم.
در اپاين ابيد گفت مصادرهء مرقد پيامرب(ص)  ،تنها يكى از ستم هاى بسيارى است كه بر سر پيامرب و
اهل بيت اپكش رفت و خاندان او ،چنان كه سفارش شده بودند ،در برابرش بردابرى كردند.
آري؛ مصايب بسيارى بر آن ها گذشت .اما صداى خود را بلند نكردند .مسألهء مهم ترى براى آن ها
مطرح بود :ابيد ات اپى جان از اسالمى كه پيامرب آورده بود ،اپسدارى مى كردند و آن را مى پروراندند ات از
مرزهاى جزيرةالعرب بگذرد ،به ديگر مردم دنيا برسد و چنان كه ابيستهء يك دين اهلى است ،در اعتقاداتشان
ريشه بدواند ...ات آن كه خداوند ،خامت خاندان پيامرب ،يعىن مهدى موعود #را برانگيزد؛ كه او از هر آن
چه كه در حقيقت گذشته است پرده بر خواهد داشت؛ حق را به حقدار مى رساند؛ و در روايت است كه
ابرگاه جدش پيامرب مصطفى را نيز ،از نو خواهد ساخت...
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