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  پیش گفتار 

رحلــت پیامبــر یکــی از بزرگ تريــن وقایــع در تمــام دوران حیــات 
اسالم بود و به سرعت، حوادث بزرگ دیگری را به دنبال داشت. اّولین 
 کــه بالفاصله بعــد از رحلت پیامبر حادثــه، ماجــرای ســقیفه بــود 
اّتفاق افتاد و نقش تعیین کننده ای را در سرنوشت همه ی ادوار آینده ی 

اسالم داشت. 
در اين حادثه، اصلی ترين اصول جاهلیت در عرب یعنی »تعّصب 
قبیلگــی« حیــات دوبــاره یافــت، تــا آنجــا کــه هر چــه آن روز در ســقیفه 
اّتفاق افتاد، رنگی عربی داشت و از تعّصب نسبت به قبیله نشأت 

بود.  گرفته 
کــه  یــخ، در ســقیفه چهــار قبیلــه حضــور داشــتند  گــزارش تار طبــق 
همــه ی آن هــا بــه کســب قــدرت فکــر می کردند و بدون اینکه در خاطر 
که خدا و پیامبر برای آینده ی آن ها چه راهی نشان  داشته باشند 
داده اند، هر شــخصی قبیله و شــعار خودش را فریاد می زد و خواهان 

یاست و قدرت آن بود.  ر
سرانجام هم، قبیله ای پیروز شد که به شعارهايی مؤثرتر از شعارهای 
عربــِی دیگــر چنــگ زده بــود و حکومــت و قدرتــی بر پا کرد که اساســی 
که  جز عربیت نداشت، و اين همان بازگشت به دوران جاهلیت بود 

بر همین مبنا است. نیز  یخی ما  تار ِادعای  و  سخن قرآن 
دوبــاره  جاهلیــت  ايــن  بــا  مقابلــه  عهــده دار   پیامبــر خانــدان 
کــه  بودنــد و ايــن وظیفــه را بــه بهتريــن صــورت انجــام دادنــد. آنچــه را 
کوتــاه  صدیقه ی طاهــره دختــر بزرگــوار پیامبــر در ايــن دوران 
کامــاًل در ايــن راســتا بــود و هدفــی بــه غیر از محکوم کردن  انجــام داد، 
وضــع موجــود نداشــت؛ و اینکــه ایشــان بــرای خویــش قبری مخفی در 
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خانــه ی خــودش برگزیــد، یکــی از جریانــات مهم اين مقابله بر شــمرده 
می شــد. نوشــته ی حاضــر در ابتــدا عهــده دار تبییــن مراحــل مختلف 
ک سپاری و مدفن دختر  اين مقابله است؛ و سپس به تفصیل از خا
پیامبر سخن خواهد گفت. مطالب ما در اين نوشتار به دو بخش 

تقسیم می شود: 
تبیینی ـ  یخی؛ توضیحی  تار ـ  اّول: بخش جدلی  -بخش 

-بخش دوم: بحث تطبیقی

که خود نیز دو قسمت شده است، در قسمت اّول، بحث  بخش اّول 
که ما نظرات شیعی  ما بیشتر جدلی و احتجاجی است. به اين معنا 
را در تبییــن و تحلیــل حــوادث صــدر اســالم مطــرح کــرده، بــا بحــث و 
کلی متن در اين  بررسی الزم از آن نظریات دفاع می کنیم. لذا شکل 

یخی خواهد بود. تار ـ  قسمت، جدلی 
الزم به ذکر اســت اين بخش با اینکه بیش از یک مقّدمه نیســت، 
اّمــا در عیــن حــال بخشــی اساســی و بســیار مهــم اســت و بــا بررســی 
جریان ســقیفه و تبیین و تحلیل آن شــروع شــده، ســپس به حکومِت 
کــه بــه بــار آورده )از جملــه بررســی  زائیده شــده از آن و آثــار و نتایجــی 
کلیه ی اموال  يورش به بیت نبّوت و مصادره ی فدک و همچنین 

خاندان پیامبر( خواهد پرداخت. 
از جمله  اّول هم به مسائل مهم و اصلی  از بخش  در قسمت دوم 
که شکل  یم  ک سپاری دختر پیامبر می پرداز بیماری، وفات و خا

تبیینی خواهد بود. ـ  بحث، بیشتر توضیحی 
گزير بیشــتر به اســناد و مدارک مشــهور و  در مباحث قســمت اّول نا
یخ الّرسل و الملوک1«، »طبقات الکبیر2«،  مقبول مسلمانان مانند: »تار

یـخ طبـری« تألیـف محمـد بـن جريـر طبـری )224- یـخ الّرسـل و الملـوک« معـروف بـه »تار کتـاب »تار  .1
ی  یخ« اسـت. و 310 هجـری(، مـّورخ، مفّسـر قـرآن، فیلسـوف و محّقـق مسـلمان ايرانی معروف به »پدر تار
یخ عمومی اسـالم و جهان  نویسـنده ی مشـهورترين، مهم تريـن و ارزشـمندترين مجموعه هـای مفصـل تار

بـه شـمار می آید.
کتاب »الطبقات الکبری« تألیف ابوعبداهلل محمد بن سعد )168-230 هجری( مّورخ و سیره نویس   .2
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یــخ المدینــة المنــّورة2«، »صحیــح  »انســاب االشــراف بــالذری1«، »تار

بخاری3« و »صحیح  مسلم4«، مراجعه می کنیم. البته در صورت لزوم 

کرده ایم در حّد امکان به  کوشش  به بررسی سندی نیز دست زده ایم و 

اّتفاق و اجماع مّورخان و محّدثان نزدیک شویم.

کــه  در قســمت دوم، بحــث تطبیقــی خواهــد بــود. بــه ايــن صــورت 

یم و در صورت لزوم با یکدیگر  مراجع هر دو مکتب را در کنار هم می آور

کــرد. در بخــش دوم از ورود پیامبــر بــه  تطبیــق و مقایســه خواهیــم 

مدینه و چگونگی ســاختمان مســجد آن شــهر و همچنین موقعیت 

کنار آن مســجد  خانه ی پیامبر و خانه ی دختر بزرگوار ایشــان در 

گفته ایم و ســرانجام با بحث از بقیع و روضه ی نبوی، به  ســخن 

یم.  تعیین جایگاه دفن آن حضرت می پرداز

یخ و تبیین و تحلیل آن  کار ما در اين بخش عرضه ی تار بنابراين 

اســت. در اینجا هم در حّد مقدور با تکیه بر اســناد معتبر و درجه ی 

که اّتفاق نظر مّورخان و محّدثان و نظریه ی مقبول  اّول، تالش می کنیم 

یم.  آور را به دست  شیعی 

عبارتنــد  قبلــی،  مآخــذ  عالوه بــر  بخــش  ايــن  اّول  درجــه ی  مآخــذ 
مشـهور بغـداد، منشـی واقـدی یکـی دیگـر از سیره نویسـان نخسـتین اسـت. ايـن کتـاب بـا سـیره ی پیامبر 
کز علمی آن روزگار ادامه می یابد.  اسالم آغاز و با شرح احوال صحابه، عالمان مدینه و برخی از مرا

طبقـات الکبیـر را می تـوان گنجینه ای در نسب شناسـی عرب پیش از اسـالم دانسـت. 
هجـری(،   278-190( الَبـالُذری  یحیـی  بـن  احمـد  ابوالحسـن  تألیـف  االشـراف«  »انسـاب  کتـاب   .1
کتـاب در واقـع یـک  یخ نـگار و جغرافـی دان ايرانـی سـده ی دوم و سـوم هجـری در بغـداد اسـت. ايـن  تار

اسـت. یخـی  تار فرهنگ نامـه ی 
ِی اخبار  یخ المدینة المنورة« تألیف عمر بن  شـبة )173-262 هجری(، ادیب ، شـاعر، راو کتاب »تار  .2
کرم  از هجرت  تا رحلت ،  و احادیث  اسـت. اين اثر به  سـه بخش موضوعی زندگی و سـیره ی رسـول  ا

شرح زندگانی خلیفه ی دوم و خلیفه ی سوم پرداخته.
یکـی  هجـری(،   256-194( اسـماعیل  بـن  محمـد  بخـاری،  تألیـف  بخـاری«  »صحیـح  کتـاب   .3
و  »صحیح تريـن«  را  کتـاب  ايـن  سـّنت  اهـل  کـه  اسـت  سـّته  صحـاح  جـزو  و  حدیـث  کتاب هـای  از 

می نامنـد. خـدا«  »کتـاب  از  پـس  کتـاب  »معتبرتريـن« 
کتاب های  کتاب »صحیح مسلم« تألیف مسلم بن حجاج نیشابوری )204-261 هجری(، یکی از   .4
کتـاب  کتـاب را »صحیح تريـن« و »معتبرتريـن«  کـه اهـل سـّنت ايـن  حدیـث و جـزو صحـاح سـّته اسـت 
از پیامبـر  کتـاب شـامل مجموعـه احادیثـی  از »کتـاب خـدا« و »صحیـح بخـاری« می نامند.ايـن  پـس 

گردیـده. کردارهـای ایشـان ثبـت  گفته هـا و  کـه در آن  اسـالم می باشـد 
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»امالــی  »امالــی مفیــد«،  »امالــی صــدوق3«،  »ارشــاد2«،  »کافــی1«،  از: 
طوسی4«، »روضة الواعظین5«، »کشف الغّمة6«، »المناقب7«، »داليل 

االمامة طبری8« و...

1. کتـاب »کافـی« یکـی از کتـب اربعـه، تألیـف ثقة االسـالم محمـد بن یعقـوب کلینـی رازی )329-258 
که شـامل مجموعه ی روایات اصول  هجری( مشـهورترين فقیه و محّدث شـیعه در زمان غیبت صغری 

و فروع دين روایت شـده از ائمه اسـت.
2. کتـاب »ارشـاد« تألیـف محمـد بـن محمـد بن نعمـان عکبری بغـدادی )336-413 هجـری(، ملقب 
یخ زندگانی ائمه، فضايل  م و از علمای برجسته ی شیعه، شامل تار

ّ
به »شیخ مفید«، فقیه، متکل

یخـی تألیـف و بـه بیـان  کتـاب تار کتـاب را هماننـد یـک  ی ايـن  اهل بیـت و یـاران آنـان اسـت. و
یخـی پرداخته اسـت.  حـوادث تار

کتـاب »امالـی صـدوق« تألیـف محمـد بـن علـی بـن حسـین  بـن موسـی  بـن بابویـه  قمـی )381-305   .3
هجـری(، ملقـب  بـه  »شـیخ صـدوق«، محـّدث  و فقیـه  بـزرگ  شـیعه ی امامیـه  اسـت.

کتـاب »امالـی طوسـی« تألیـف محمـد بـن حسـن طوسـی )385-460 هجـری( معـروف بـه »شـیخ   .4
ـم شـیعه ی امامیـه از علمـای ايرانـی و معاصـر شـیخ 

ّ
طوسـی« یـا »شـیخ الطائفـة«، فقیـه، محـّدث و متکل
صـدوق، شـیخ مفیـد و سـید مرتضـی بـوده اسـت.

5. کتـاب »روضـة الواعظیـن و تبصـرة المتعظیـن« تألیـف محمـد بـن حسـن بـن علـی بـن احمـد بن علی 
که مشـتمل بر ماهیت عقل، معرفت  فتال نیشـابوری )متوفی 508 هجری( واعظ مبارز، محّدث اسـت 
کرم، اهل بیت و ائمه ی معصومین ذکر شـده و در بقیه ی  خداوند، اخبار و شـرح حال رسـول ا

مجالـس بـه امـور اخالقی و فروعات دين پرداخته شـده اسـت.
ئمة« تألیف ابوالحسـن علی بن عیسـی بن ابی الفتح اربلی  ة فی معرفة اال کتاب »کشـف الُغَمّ  .6
)625-693 هجـری(، دانشـمند، فاضـل، محـّدث، ثقـه، شـاعر، ادیـب و نگارنـده اسـت. ايـن کتاب در 
حقیقـت یـک دوره ی امام شناسـی و مجموعـه ای مسـتند و متقـن در فضايـل و مناقـب اهل بیت و 

یکـی از مهم تريـن منابع شـیعی در اين موضوع اسـت.
7. کتـاب »مناقـب آل ابی طالـب« تألیـف رشـیدالدين ابوعبـداهلل محمـد بن علی بن شـهر آشـوب 
مازندرانی )488-588 هجری(، معروف به ابن شـهر آشـوب، در مناقب و فضايل نازمایه های فرزندان 

که یکایک ایشـان را مورد بحث و شـرح قرار داده اسـت. ابوطالب، چهارده معصوم اسـت 
ئـل االمامـة« تألیـف ابوجعفـر محمـد بـن جريـر بـن رسـتم طبـری )متوفـی 329 هجـری( که  8. کتـاب »دال
ی را بـرای تمییـز از طبـری اول، بـا پسـوند  کـه عمومـا و کلینـی و شـیعه ی امامیـه بـوده  از معاصريـن شـیخ 
ی در ايـن کتـاب در تمـام بخش هـای آن پس از شـرح مختصری درباره ی سـال  )شـیعی( یـاد می کننـد. و

والدت، شـهادت، نـام مـادر و فرزنـدان ائمـه، بـه ذکـر معجـزات آنـان می پـردازد.



  تعّرب و ارتداد عمویم 

   سقیفه؛ بازگشت به جاهلیت

قــرآن، دوران بعــد از پیامبــر را در معــرض یــک خطــر بزرگ می داند 
و چنین می گوید: 

گــر پیامبــر بمیــرد یا کشــته شــود، شــما به گذشــته ی تان  آیــا ا
رجوع می کنید؟1

که با رحلت پیامبر، ممکن است جریاناتی در  شرح آیه اين است 
گذشته ی خویش،  که مسلمانان بار دیگر به  عالم اسالم اّتفاق بیفتد 
کــم بــر آن  یعنــی همــان عصــر جاهلیــت بازگردنــد و دوبــاره، اصــول حا
عصر را پذيرا شوند. مردم »جزيرة العرب« قبل از ظهور نهضت اسالم، 
که با ســطحی بســیار پايین و منحط از  بخشــی از »نژاد ســامی« بودند 
کــه قــرآن آن را به درســتی »جاهلیــت اولــی«  فرهنــگ، اخــالق و آدابــی 

بود.  نام نهاده 
آن گاه که اسالم با افکار، اخالقیات و آداب متعالی خود پای به میان 
گويی درست به مقابله ی با آن جاهلیت آمده بود و البته  آن ها نهاد، 
مــردم هــم به خاطــر زندگــی و فرهنــگ ســاده ای که داشــتند، با همه ی 
جان ســختِی عــرِب جاهلــی، آن احــکام را بــه ظاهــر پذيرفتــه و زيــِر بار 
آن رفته بودند؛ اين، راه و رسم زندگی آن ها را رنگ تازه ای داده بود.2 
روشن است که پیامبر به گسترش ظاهری دعوتش بسنده نکرده، 
در طول بیســت و ســه ســال دعوت به ويژه ده ســال بعد از هجرت، 
کوشــیده بود تا اين پذيرش، عمق یابد و شــاید اين بزرگ ترين رنجی 
کار او در اين زمینه  از اینکه  اّما قبل  کشید.  که در دوران زندگی  بود 
گذاشت.  به پایان برسد، به حکم تقدير الهی پای از اين جهان بیرون 
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قرآن در مورد حوادث بعد از پیامبر، لفظ »انقالب« یعنی رجوع 
برده است.  کار  به  را  گذشته  به 

در حقیقــت بــا وفــات پیامبــر یــک انقــالب پدیــد آمــده بــود؛ به 
که بیســت و چند ســال قبل، زندگی مردم جزيرة العرب در  اين معنا 
از ادیان  جاهلیتی نزدیک به یک وحشی گری غرق بود و در آن مردم 

انسانِی آن چندان چیزی نمی دانستند.  و تعالیم  آسمانی 
آن ها با ظهور اسالم و زحمات طاقت فرسای پیامبر از جاهلیت 
رســته و مســلمان شــده بودند. اّما حادثه ی رحلت پیامبر، آنان 
را دوبــاره بــه دوران قبــل از اســالم بازگردانــد و جاهلیــت عربــی حیات 

دوباره یافت.1 
گر چه اين ادعا، ادعای بزرگی است؛ برای اینکه بتوانیم آن را اثبات  ا
که شــاخص های جاهلیت عرب و به ويژه مهم ترين  گزيریم  کنیم، نا
را بهتر بشناسیم و سپس به آنچه در سقیفه  آن یعنی تعّصب قبايل 
یم تا ببینیم چگونه اين شــاخص  اّتفــاق افتــاد، نگاهــی دوبــاره بیانداز
و  در باالترين حد ممکن در ســقیفه دیده می شــود و چگونه عربیت 

بازگشته بود. عصبیت، تمامی به میان مسلمانان 
قبیلــه، اســاس جامعــه در جزيرة العــرب بــود و در صحرا هــا و حّتــی 
در شــهر های آن ســرزمین، جمعی بزرگ تر از قبیله وجود نداشــت و از 

نبود.2  یا دولت یک پارچه ی مرکزی خبری  ملت 
که  بود  در قبايل صحرايی هر خیمه محل ســکونت یک خانواده 
ی بــا زن و فرزنــدش در آن زندگــی می کــرد. از مجموع  یــک عــرب َبــَدو
که  چند خیمه یک »َحّی« تشــکیل می شــد و هر حّی رئیســی داشــت 
بــود و اختالفــات را حکمیــت و جنــگ و صلــح را  او  بــا  اداره ی آن 

می کرد.  رهبری 
که به طور معمول  از مجموع چندين حّی، یک قبیله پدید می آمد 
همه ی آن ها هم خون و خویشاوند بودند و پدر واحدی داشتند.3 شیخ 
قبیله بر رؤســای َاحیاء مقّدم بود و همه باید از او اطاعت می کردند. 

1. ]اين درست نظیر آن چیزی 
یخ  کریم و تار که قرآن  است 
که بنی اسرائیل،  ادیان می گویند 
 ،قوم حضرت موسی
در غیبت چند روزه ی 
کرده،  ایشان همه چیز را رها 
گوساله پرست شدند.[، اعراف، 
آیات 153 و 148؛ قاموس 
کس،  کتاب مقّدس، جیمز ها
ص 775.

2. جاهلیت عرب و تعّصب 
یخ ايران بعد از  قبايل: تار
اسالم، عبد الحسین زرين کوب، 
یخ ادبی  فصل 3، ص 203؛ تار
ايران، ادوارد براون، فصل 5، 
یخ  ص 275؛ المفصل فی تار
العرب، دکتر جواد علی، ج 4، 
ص 313؛ مکة و المدینة فی 
 ،الجاهلیة و عهد الرسول
دکتر احمد ابراهیم شریف، ص 
یخ العرب، دکتر محمد  34؛ تار
اسعد طلس، ص 85.

گاهی یک قبیله ی  3. ]البته 
کوچک به پناه قبیله ی بزرگ تری 
می رفت و در طول زمان در 
آن مستهلک شده، حّتی از 
جهت َنَسب هم به آن ملحق 
یخ العرب، دکتر  می شد.[، تار
فلیب حتی، ص 56.



 17 تعّرب و ارتداد عمویم  

یاست می رسید؛ اّما به سرمایه ی عقل  او به طور معمول از راه ارث به ر
نیاز داشت.  نیز  و شجاعت و سخاوت 

گرفته بود، دولت و  که بر اســاس قبیله شــکل  در چنین جامعه ای 
ملتی وجود نداشت. برای یک فرد، قبیله اش همه چیز او بود و بدون 
قبیله اش چیزی نداشت. نه جانش در امان بود و نه مالش؛ و حّتی 

نمی توانست خانواده ای داشته باشد. 
گر خواستند  کنند. ا دیگران می توانستند با او مانند یک شیء رفتار 
او را بــه راحتــی بکشــند و خــود و زن و فرزنــدش را بــه اســارت ببرنــد یــا 
که  به بردگی بفروشند. لذا برای عرب سخت تر از اين، حادثه ای نبود 
که از قبیله رانده می شد، خارج از  کسی  قبیله اش او را از خود براند. 
حمایت هر قانونی بود. به هیچ وجه امنیت مالی و جانی نداشت و 

او حمایت نمی کرد. از  یا مدافعی  هیچ قانون 

   قاونن خون

گذشته از اين ها در صحرا ها هر قوم و قبیله، یک واحد مستقل و جدا 
که باید در همه ی امور به خود تکیه  از قبايل دیگر به حساب می آمد 
داشــته باشــد و هــر قــوم و قبیلــه ی غیر خــودی و بیگانــه بــرای آن ها، در 
جایگاه رقیب و دشــمن قرار می گرفت و یا لقمه ای چرب و شــکاری 
کشــتن افراد  کردن اموال و حّتی  که غارت  قانونی محســوب می شــد 

بود.1  آن مجاز 
ــت مهم تريــن قانــون صحرا ها قانون »ثار« بود. بر پایه ی 

ّ
بــه همیــن عل

گر فردی از افراد یک قبیله به عضوی از قبیله ی  اين قانوِن نانوشته، ا
دیگر توهین می کرد و یا جراحتی می رســاند یا او را می ُکشــت، پیامد 
گاه جزای توهین یا یک زخم، مرگ بود.  یک انتقام حتمی بود. حّتی 
ک  اّما وقتی مسأله ی قتل به میان می آمد، آن را چیزی جز خون پا
گناهکار و ُمجرم می دانست  نمی کرد. قبیله ی مقتول، قبیله ی قاتل را 

یخ العرب، دکتر فلیب  1. تار
حتی، ص 56؛ مکة و المدینة 

فی الجاهلیة، دکتر احمد 
ابراهیم الشریف، ص 34.
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و بــدون هیچ گونــه چشم پوشــی، قاتــل یــا یــک تــن دیگر از قبیله ی او را 
قصاص می کرد. اين قصاص نیز ممکن بود بی پاسخ نماند و اغلب 

را به دنبال داشته باشد. گاه جنگ هايی  قتل های دیگر و حّتی 

   ترهنگ قبیله

یخ، شعر و خطابه  گر در علم نسب ، تار تمام دانش و فرهنگ عرب را ا
کنیم، چندان از واقعیت دور نیافتاده ایم و اين ها نیز بیشــتر  خالصه 

به قبیله و فضايل و مناقب آن اختصاص داشته است.  از هر  چیز 
بود نه چیز دیگر.  افراد آن  و  به قبیله  -علم نسب، مربوط 

و شــجاعت های  قبیلــه ای  بــه شــرح جنگ هــای  هــم  یــخ  -تار
یــخ قــوم  شــجاعان آن و... می پرداخــت و چیــزی بــه نــام تار

عرب وجود نداشت. 

-شــعِر شــاعران و خطابــه ی خطیبــان نیــز در مــدح قبیله شــان و 
کرم و سخاوت  نام آوراِن آن ها بود و از شجاعِت شجاعان و 
که  بزرگان قبیله و یا مثاًل از شمشــیری برنده یا اســبی تیزرو 

از مردان قبیله داشته است، سخن می گفت. مردی 

   خدایان قبیله

کــه در میــان اعــراب حّتــی ديــن هــم، رنــگ  از اين هــا مهم تــر ايــن بــود 
قبیله ای داشت. هر قبیله ای برای خود خدایان خاص و بت خانه ا ی 

مخصوص داشت. 
که در ســرزمین »نخلة« در  -»ُعّزی« تمثال خدای خورشــید بود 
شرق مکه بت خانه ای خاص برای خود داشت. اين بت، 

بزرگ ترين خدای مکیان محسوب می شد.1 

کعبه خدای  -عالوه بر اين، »ُهَبل« نیز در شهر مکه و در داخل 
بزرگ دیگر قریشیان به حساب می آمد.2 

1. ]کانت اعظم االصنام عند 
کانوا يزورونها و يهدون  قریش و 
الیها و یتقربون عندها بالذبح[، 
کلبی، ص 18؛  االصنام، ابن 
السیرة النبویة، ابن هشام، 
عبد الملک بن هشام. ج 1، 
ص 83.

کلبی، ص 27؛  2. االصنام، ابن 
السیرة النبویة، ابن هشام، 
عبد الملک بن هشام. ج 1، 
ص 152.
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-»ُمنــات« خــدای قضــا و قــدر بــود و بیــن مســیر مدینــه و مکــه 
قــرار داشــت و بــا اینکــه در میــان تمــام اعــراب محتــرم بــود، 
اّمــا بزرگ تريــن خدایــان قبايــل »اوس« و »خــزرج« محســوب 

می شد.1 

شــهر  در  بت خانــه ای  در  و  بــود  مربع شــکل  ســنگی  -»الت« 
کــه مشــهورترين بت  »طائــف« قــرار داشــت و در عیــن حــال 
در جزيرة العرب بود، معبود مردم شهر طائف هم به حساب 
که به دست فرستادگان پیامبر شکسته  می آمد و آن گاه 
کنان شهر طائف ـ بدون  می شد، زنان قبیله ی »ثقیف« ـ سا
گریه سر داده بودند.2  یخته، بر آن  پوشش از خانه ها بیرون ر

س« بت خاص قبیله ی »طّی« بود. 
ْ
-»َفل

-قبیله های »قضاعة«، »لخم«، »جزام«، »عاملة« و »غطفان« نیز 
»ُاَقْیِصر« داشتند. نام  به  بتی 

را می پرستیدند. »ُنْهم«  نام  به  ینة« بتی  -»ُمَز
صة« 

َ
-قبیله های »َخْثَعم«، »ُبَجیلة« و »َاْزد« بتی به نام »ذو الَخل

را می پرستیدند.3

   قبیله پرسیت

ايــن مقــدار اهّمیــت قبیلــه در جامعــه ی عربی و اين اندازه وابســتگِی 
حیاتــی بیــن فــرد و قبیلــه، بــرای او یــک ُعلقــه و تعّصــب شــدید پدیــد 
کــه می توانیــم بگويیــم بــرای عــرب، بعــد از خــود و  مــی آورد، تــا آنجــا 
خانواده اش، تنها یک چیِز مهم وجود داشــت و آن هم قبیله اش بود 
و او به راحتی خود و خانواده اش را برای قبیله فدا می کرد و اين یک 

او به حساب می آمد.4 برای  افتخار 
دين اســالم در چنین جامعه ای پا به عرصه ی وجود نهاد. با آمدن 
کشیده شد و اين  اسالم، رفته رفته بر تمام رسوم جاهلیت خط بطالن 

1. ]لم یکن احد اشّد اعظاما 
له من االوس و الخزرج[، 

کلبی، ص 13؛  االصنام، ابن 
السیرة النبویة، ابن هشام، 

عبد الملک بن هشام. ص 
1، ج 85.

کلبی، ص 16؛  2. االصنام، ابن 
السیرة النبویة، ابن هشام، 

عبد الملک بن هشام. ج 2، 
ص 541.

3. در مورد بت های یاد شده: 
کلبی، الت،  ر.ک: االصنام، ابن 
ص 27؛ فلس، ص 15، اقیصر، 

ص 48 و نهم، ص 39.

4. وطن پرستی افراطی در عصر 
ما همانند آنچه در آلمان عصر 

نازی اّتفاق افتاد، تا اندازه ای 
که  نظیر عصبیت به آن وضع 
در میان صحرانشینان وجود 

داشت، بوده است.
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دين به هیچ یک از مظاهر جاهلیت ـ به ويژه عصبیت قبايل ـ اجازه ی 
ظهــور و بــروز نمــی داد. همچنیــن، شــخصیت نیرومنــد پیامبــر با 
همــه ی تــوان بــا جاهلیــت و عصبیــت مقابلــه می کــرد و بــر ايــن آتــش 

گرفته بود. قرار  سوزاننده، همچون سرپوشی 

   ظهور اسالم

اّما اين  گذشت.  دوران ظهور اسالم و عصر پیامبر به اين شکل 
که  کوتــاه بــود و دوران تربیت هــای جاهلــی، طوالنــی. لذا روزی  دوران 
پیامبر از اين جهان رحلت فرمود و به رفیِق اعلی پیوست، اسالم 
مــورد هجــوم غفلت هــا قــرار گرفــت و بــار دیگر آتش نهفته ی عصبیت 
شــعله ور شــد و عــرب بــه شــکلی تــازه بــه دوران گذشــته ی تعّصبــات 

بازگشت. قبیله ای 

   پیدایش سقیفه

سقیفه، صحنه ی نمایش جنگ قدرت بر پایه ی تعّصبات قبیله گی 
از قبیلــه ی خــزرج  تیــره ی »بنی ســاعدة«  ايــن راه را  قــدِم  اّولیــن  بــود. 
یاســت آن  که ر برداشــت. اين تیره از بخش های بزرگ اين قبیله بود 
که رئیس و بزرگ خزرج محسوب می شد، به عهده  را »سعد بن عبادة« 

داشت.
کــرم، قبیلــه ی بنی ســاعده، بــزرگ خــود،  در روز رحلــت پیامبر ا
گذارده، به محل  گلیمی  که سخت مریض و ناتوان بود، در  )سعد( را 

آوردند. ـ  ـ یعنی سقیفه1  اجتماع 
کسی بود؟ اّما در هرصورت  نمی دانیم شروع اين حرکت با فکر چه 
ايــن عمــل انجــام شــد. می توانیــم احتمــال دهیم که عــده ای از انصار 
 )کرم )اطرافیان سعد(، در روزهای قبل از آن )دوران بیماری پیامبر ا

اندیشیده بودند.  به اين مسأله 

1. محل اجتماع قبیله معمواًل 
که در پیش  میدان مسّقفی بود 
ی خانه ی رئیس قرار داشت  رو
که همچون حیاط بیرونی در 
معماری قدیم ايران به حساب 
می آمد و محل مالقات مردان 
قبیله و جایگاه پذيرايی از 
مهمانان رئیس بود.
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گفت و در آن به حقوقی  ســعد بعد از حضور در ســقیفه ســخنانی 
اینکه: کرد،  بر اسالم و مسلمانان دارند، اشاره  که آن ها )انصار( 

 با کوشش های ایشان قامت اسالم برپا شد و آن ها پیامبر
و اصحــاب او را یــاری نمودنــد و بــرای آن هــا تأمیــن امنیــت 
کردند و پیامبر هم در هنگام رحلت از ایشان راضی بود. 

گفت:  گرفت و  سرانجام نتیجه 
کنیــد و هیچ کــس را در آن شــریک  حکومــت را از آِن خــود 
ید. زيرا قدرت و حکومت مال شــما اســت، نه دیگر  نســاز

مردم. 

در آن لحظه همه نظر او را پذيرفتند و آن را صحیح دانستند.1 مسأله ی 
حکومت بعد از پیامبر به اين شکل، پایان یافته به نظر می رسید. 
زيرا انصار قدرت اّول در اين شهر به حساب می آمدند و در مسأله ی 
اّما اين  از پیامبر به تصمیم نهايی رســیده بودند.  حکومِت بعد 

بود. انصار در آن روز سه دسته بودند:  امری ظاهری در سقیفه 
یاست سعد بن عباده به ر کبیر  -خزرج 
یاست بشیر بن سعد به ر -خزرج صغیر 

ُاَسید بن ُحَضیر یاست  به ر -اوس 

   بازی قدرت

م بود. 
ّ
یاســت ســعد مســل گر حادثه ای در آن شــرایط پیش نمی آمد، ر ا

زيرا در میان مجموعه ی انصار، نه بشیر و نه ُاَسید، هیچ کدام همتای 
یاســت را برای انصار می خواســتند،  گرچه آن ها هم ر ســعد نبودند. ا
که به آن ها نفعی نمی رســاند، چه ســودی می بردند؟  یاســتی  از ر اّما 
کبیر به قدرت برسند،  گر خویشاوندانشان از خزرج  آن ها می دانستند ا
حّتــی یــک تــن از ایشــان را در بــازی قــدرت شــریک نمی کننــد و بــرای 
همیشــه آن هــا از موهبــت قــدرت محــروم خواهنــد مانــد.2 بنابرايــن در 

1. ]استبدوا بهذا االمر فانه لکم 
دون الناس. فاجابه باجمعهم 

ان قد وّفقت فی الرای و اصبت 
یخ طبری،  فی القول[، تار

طبری، محمد بن جرير، ج 3، 
یخ،  ص 218؛ الکامل فی التار
جزری موصلی، ابن اثیر، ج 2، 

ص 328.

یخ طبری، طبری، محمد  2. تار
بن جرير، ج 3، ص 221؛ 

یخ، جزری  الکامل فی التار
موصلی، ابن اثیر، ج 2، ص 
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گر چــه ظاهرًا چیــزی نمی گفتند، یا  ســاعات آغازيــن برپايــی ســقیفه، ا
حّتــی ســخنان اّولیــه ی ســعد را تأيیــد می کردنــد، اّمــا از نتیجــه ی آنـ  
کبیر و شــخص ســعد بود ـ ســخت  یاســت انحصاری خزرجیان  که ر

بروند.  بار آن  زير  ناراضی بودند و نمی توانستند 
اين نارضایتی ها در دل سقیفه جریان داشت. اّما از ابتدا در مقابل 
که نارضایتی  سخنان سعد به هیچ وجه ابراز نشد. البته او هم چیزی 
یاست خود سخن به میان  آن ها را برانگیزد، نگفته بود. سعد اصاًل از ر
گزير به سويی  نیاورده، فقط از انصار دم زده بود. ولی جریان سقیفه نا

به نفع سعد تمام می شد. بر خالف میل بشیر و اسید،  که  می رفت 

   مولود سقیفه

روشــن نیســت در چــه ســاعتی و در چــه هنــگام دو تــن از انصــار1ـ  اّمــا 
یخ  وابســته به جریان ضعیف تر ـ از ســقیفه خارج شــدند. واقعًا در تار
که در اين  معلوم نگردیده است آن ها به چه دلیل رفتند؛2 و مدرکی 

یم.  کند، در دست ندار زمینه روشن گری 
اين ها خود را از ســقیفه به مســجد رســاندند، اّما باز هم نمی دانیم 
که بتوانند  کســی یا چیزی می گشــتند  چرا به آنجا رفتند؟! آیا دنبال 
گزيــر بــه بهتريــن جــای  کننــد؟ لــذا نا ــم 

َ
یاســت ســعد َعل در مقابــل ر

ممکن یعنی مسجد آمده بودند. در هر صورت در مسجد با جمعی 
از مهاجــران )یعنــی قریشــیان( برخــورد کردنــد.  تعــداد اين مهاجران را 

اّما حداقل سه تن بودند:  به طور دقیق نمی دانیم، 
-ابوبکر

-عمر
-ابوعبیده3 

گروه  کردند. اين  گذشــته بود را برای اين جمع بازگو  آنچه در ســقیفه 
کــه از مّدت هــا قبــل به حکومت  مهاجــران شــاید تنهــا کســانی بودنــد 

1. عویم بن ساعده از قبیله ی 
اوس و معن بن عدی حلیف 
تیره ی عمرو بن عوف از 
تیره های اوس.

2. ]کسی آن ها را فرستاده بود 
یا به ابتکار شخصی خودشان 
کار دست زده بودند![  به اين 
یخ طبری، طبری، محمد بن  تار
جرير، ج 3، ص 206؛ الکامل 
یخ، جزری موصلی،  فی التار
ابن اثیر، ج 2، ص 329.

3. ]ابوبکر، عمر و ابوعبیده؛ 
حداقل اين سه تن بودند.[، 
السیرة النبویة، ابن هشام، 
عبد الملک بن هشام. ج 2، 
ص 658؛ انساب االشراف، 
بالذری، احمد بن یحیی، ج 1، 
ص 584.



 23 تعّرب و ارتداد عمویم  

آینده اندیشیده بودند و برای رسیدن به خالفت، یکی پس از دیگری 
گذاشته بودند و در اين زمینه فکر و نقشه ها داشتند. البته اینکه  قرار 
کــه بعدهــا از زبان  »نقشه های شــان چــه بــود؟« را می تــوان از ســخنانی 

عمر )خلیفه ی دوم( خارج شده است، فهمید. 
کرده بودند به دست آوردن مقام  که قریشیان حّداقل فکر  می دانیم 
نبّوت برای تیره ی بنی هاشم کافی است و مقامات دیگر یعنی خالفت 
و حکومت بعد از پیامبر باید در میان تیره های دیگر قریش تقسیم 
که بتوان آن را به دوران نبّوت  شود.1 اّما مگر اسالم یک حکومت بود 

گرفت؟!  بر اساس آن تصمیم  و  کرد  و دوران خالفت تقسیم 
بنابراين، سه تن نامبرده )ابوبکر، عمر و ابوعبیده( به سرعت به سوی 
گشــتند و بدان وارد شــدند. ورود اینان همه ی معادالت  ســقیفه روانه 
یخــت و بخــش ضعیف تــِر انصــار، خزرج صغیر و  را در ســقیفه به هــم ر

یافتند. تازه  ُاوس قوت 

   جنگ قدرت

کــه »ســالم مولــی ابی حذیفــه« و »عبدالّرحمن بن عوف«  ايــن ســه نفــر 
نیز بعدًا به آن ها افزوده شــدند، به ســرعت جریان ســخن را در ســقیفه 

گرفتند.  به دست 
کار  کــه ابوبکــر او را از اين  در ابتــدا عمــر می خواســت ســخن بگویــد 
که در فضیلت  گفت و آیاتی  بازداشت و خود در مدح انصار سخن ها 
کــه پیامبر در مورد  کــرد و کلماتــی  آن هــا نــازل شــده بــود را قرائــت 
ایشان گفته بود را یادآور شد.2 آن گاه در مورد مهاجران سخن گفت که: 
ی زمیــن  کــه خداونــد را در رو کســانی هســتند  اینــان اّولیــن 
کرده، به رسولش ایمان آورده اند و آن ها وابستگان،  عبادت 
از  پــس،  هســتند؛3   پیامبــر عشــیره ی  و  خویشــاوندان 
همه کــس ســزاوار تر بــه تصاحــب قــدرت بعــد از او هســتند و 

1. ]کرهوا ان یجمعوا لکم النبوة 
یخ طبری،  و الخالفة[، تار

طبری، محمد بن جرير، ج 4، 
یخ،  ص 222؛ الکامل فی التار

جزری موصلی، ابن اثیر، ج 3، 
ص 63؛ شرح نهج البالغه، ابن 

ابی الحدید، ج 2، ص 58.

یخ طبری، طبری، محمد  2. تار
بن جرير، ج 3، ص 206؛ 

یخ، جزری  الکامل فی التار
موصلی، ابن اثیر، ج 2، ص 
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 3. ]نحن عشیرة رسول اهلل
و اوسط العرب انسابا[، السقیفة 

و فدک، جوهری بصری، احمد 
بن عبدالعزيز، ص 56؛ ِعقد 

الَفرید، ابن عبد ربه، احمد بن 
محمد، ج 2، ص 13؛ عیون 
االخبار، ابن قتیبه، عبد اهلل 

بن مسلم،  ج 2، 233؛ البیان 
و التبیین، جاحظ، عمرو بن 

بحر، ج 3، ص 147؛ ]فکّنا 
معشر المهاجرين اّول الناس 

اسالما و نحن عشیرته و اقاربه 
یخ الخمیس،  و ذو رحمة[، تار

حسین بن محمد، ج 2؛ ص 
.168



 دخرت  پیامرب      24  

کســی با آن ها در اين مســأله مقابله و منازعه  جز ظالمان، 
کرد.  نخواهد 

ابوبکر  کرده و اصلی ترين حرف  که معتبر ترين مآخذ نقل  اّما سخنی 
که:  بود، اين است  نیز 

عرب حکومت غیر قریش را نمی پذيرد. زيرا اینان از بهترين 
نسب و بهترين سرزمین برخوردارند.1 

گفت:  سپس 
انصــار  اّولیــن مهاجريــن، هیچ کــس در مقــاِم شــما  از  بعــد 

بود و شما وزيران.  امیران خواهیم  نیست. پس ما 

ايــن آخريــن نظــِر تــازه واردان بــود. اّمــا ايــن چیــزی نبــود که خــزرج آن را 
کند. لذا بالفاصله »ُحباب بن منِذر« از خزرجیان  بپسندد و یا قبول 

گفت:  ایشان برخاست و چنین  برابر  در 
ای گــروه انصــار! زمــام قــدرت را از دســت ندهیــد؛ زيــرا ايــن 
مردم در سرزمین شمایند و زير سایه تان زندگی می کنند. لذا 
هیچ کس نمی تواند بر شما جسارت ورزد و اختالف نکنید 
کارتان شکسته خواهد  که »خواسته ی شما« از بین می رود و 
گر اینان آنچه ما می خواهیم نپذيرند، از ما امیری باشد  شد. ا

آنان هم امیری.  از  و 

که  گرفــت. از یک ســو می دانیم  ســخنان ادامــه یافــت و اختــالف بــاال 
بود:  گفته  عمر بعدها 

کار ترسیدم،  یاد شد و من از سرانجام  که اختالف ز آن گاه 
کنم.  تو بیعت  با  تا  کن  باز  را  گفتم: دستت  ابوبکر  به 

اّما قبل از اینکه بتواند دست بیعت با ابوبکر بدهد، »بشیر بن سعد« با 
کرد. به اين ترتیب اّولین  عجله خود را به ابوبکر رسانید و با او بیعت 
گفت:  بیعت کننده، رقیب خزرجِی سعد بن عباده بود. حباب به او 

1. ]لن یعرف العرب هذا االمر 
 ِلهذا الحّی من قریش و هم 

ّ
اال

اوسط العرب نسبا و دارا[، 
صحیح بخاری، بخاری، 
محمد بن اسماعیل، ج 7، ص 
170؛ السیرة النبویة، ابن 
هشام، عبد الملک بن هشام. 
یخ طبری،  ج 2، ص 659؛ تار
طبری، محمد بن جرير، ج 3؛ 
یخ،  ص 205؛ الکامل فی التار
جزری موصلی، ابن اثیر، ج 2، 
ص 327.
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یاســت  ر بــه  آیــا  می کنــی.  کوشــش  رحــم  قطــع  در  خیلــی 
یدی؟ ُاوســیان نیز از ترس عقب  پســر عموی خود رشــک ورز

به بیعت آمدند.1 ماندن به سرعت 

مًا همــه ی افــراد خــزرج صغیــر، همچنیــن افــراد ُاوس در بیعــت 
ّ
مســل

ســقیفه نبودنــد ولــی محّققــان بعدهــا تعداد بیعت کننــدگان را پنج تن 
از اهل »حل و عقد« دانسته اند. اّما آیا دیگرانی نبوده اند یا به حساب 

نیامده اند؟2

   ترصت طلیب

در واقع اطالعات موجود مشکل دارد. زيرا همه ی جوانب امر آشکار 
که در دست است، به طور دقیق از نظر زمانی  نیست و آن اطالعاتی 
گفته  روشن نمی باشد. یعنی دقیقًا نمی دانیم فالن سخن چه زمانی 
شده و فالن عمل چه وقت اّتفاق افتاده است؟! در هر صورت طبق 
که بین ُاوس  یم، در سقیفه بر اساس رقابتی  که در دست دار اخباری 
کبیر بود و در اوج یک هیجاِن برخاسته  و خزرج و بین خزرج صغیر و 

ابوبکر انجام شد.  با  از تعّصبات قبیله ای، بیعت 
کبیــر بــه قــدرت  گــر خزرجیــان  کــه ا خزرجیــان صغیــر می دانســتند 
برســند، آن هــا بــرای همیشــه از قــدرت بی بهــره خواهند بود و ُاوســیان 
گر خزرجیان به حکومت نائل شوند، آن ها نیز برای  هم می دانستند ا

از قدرت محروم خواهند  ماند. همیشه 
کوتاه  که بشیر ـ رئیس خزرج صغیر ـ با ايراد سخنرانی  در اینجا بود 
اّما پر از کلمات زيبا، با ظاهری کاماًل دینی در تقویت جانب مهاجران 
کــرد. بعد از او عمــر، ابو عبیده و  کــه بیعــت  قریشــی، اّولیــن کســی بــود 

دیگران بیعت نمودند. 
که در هر صورت خود را بی نصیب می دیدند  در اینجا ُاوسیان نیز 
کنند،  یاســت رقیبان خود را نمی توانســتند تحّمل  و از ســوی دیگر، ر

یخ طبری، طبری، محمد  1. تار
بن جرير، ج 3، ص 205 و 

220؛ السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 
یخ،  ص 57؛ الکامل فی التار

جزری موصلی، ابن اثیر، ج 2، 
ص 329.

2. ]فقهای اهل سّنت اين تعداد 
را برای رسمی شدن یک خلیفه 

و امام در مقام خالفت و امامت 
کافی  دانسته اند.[، احکام 

سلطانیه، ابوالحسن ماوردی، 
ص 7.
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کــه از ســوی رئیــس قبیلــه در جمــع افــراد آن  در صحبتــی خصوصــی 
گفتند:  مطرح شد، 

گــر یک بــار والیــت امــر بــه دســت خزرجیــان بیفتــد، بــرای  ا
همیشــه بر شــما برتری می یابند و هرگز از اين امر برای شــما 
کنید.1 نصیبی قرار نخواهند داد. برخیزید و با ابوبکر بیعت 

کردند. او بیعت  با  و  برخاستند 

   خلیفه در سقیفه

که  کبیر شکست خورده بودند و اّتفاقی  اینجا دیگر سعد و خزرجیان 
در ابتــدای امــر در میــان انصــار به وجــود آمــده بود، شکســته شــده بود. 
که سعد در خطِر  کردند تا آنجا  حاضران از هر سو برای بیعت شتاب 
گرفت.2 به اين ترتیب اّولین بیعت با افرادی  زير دست و پا رفتن قرار 

را نمی دانیم، انجام شد.  که تعداد آن ها 
گردانندگان سقیفه، ابوبکر را پیش انداخته و به سوی مسجد روانه 
ی اين جمعیت جلوی ابوبکر هروله کنان، در  شدند. عمر در پیش رو
ید  کمر زده بود، می دو کرده و دامن به  کمربند خود را محکم  که  حالی 

و فریاد برمی آورد: 
کرده اند. ابوبکر بیعت  با  همه بدانید! مردمان 

کس را می دیدند، می گرفتند و نزدیک می آوردند تا دست  در راه نیز هر 
او را به دست ابوبکر بکشند و اين گونه از او بیعت بگیرند.3 سرانجام 
جمعیت طرف دار اين بیعت به همین شکل به مسجد وارد شدند.

   بیعت نامتام

کفن ایشان فارغ نشده بودند  کار غسل و  هنوز اهل بیت پیامبر از 
که بیعت کنندگان در مســجد ســر داده بودند، به  که صدای تکبیری 
که به تناوب انجام می شد؛ تا شب ادامه  گوششان رسید.4 اين بیعت 

یخ طبری، طبری، محمد  1. تار
بن جرير، ج 3، ص 221؛ 
یخ، جزری  الکامل فی التار
موصلی، ابن اثیر، ج 2، ص 
331؛ شرح نهج البالغه، ابن 
ابی الحدید، ج 2، ص 39.

یخ طبری، طبری، محمد  2. تار
بن جرير، ج 3، ص 223.

3. السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 
ص 46؛ شرح نهج البالغه، ابن 
ابی الحدید، ج 1، ص 219.

4. ِعقد الَفرید، ابن عبد 
ربه، احمد بن محمد، ج 3، 
ص 63.



 27 تعّرب و ارتداد عمویم  

داشت در حالی که ابوبکر بر منبر رسول خدا نشسته بود، اّما هنوز 
نیامده بودند.1 به بیعت  از مردم شهر مدینه  بسیاری 

   »بیعت عام: سیاهی لشکر »اسمل

فردای آن روز، یعنی روز سه شنبه، بار دیگر ابوبکر به مسجد آمد و بر  
کنار او ایســتاده بود و مردم  منبر رســول خدا نشســت. عمر هم در 
را به بیعت دعوت می کرد. آن روز مسجد مملو از جمعیت بود. مردم 
که  کردند. اّما به نظر می رسید  حاضر در مسجد به طور عمومی بیعت 
کرده  که مســجد را پر  مردم مدینه و اصحاب رســول خدا نبودند 
بودنــد؛ زيــرا مّورخــان گفته انــد یــک قبیلــه ی عربــی بــه نام »اســلم« که 
برای تهیه ی آذوقه به مدینه آمده  در اطراف مدینه زندگی می کردند، 

گفت:  بودند. عمر بعدها چنین 
کردم.2  به پیروزی اطمینان پیدا  با دیدن اسلم  من 

حضور اسلم شهر را شلوغ کرده بود. آن ها طبق رسم قبايل صحرا نشین 
همه جا دسته جمعی با هم می رفتند. حال به مدینه آمده بودند و در 

کوچه های شهر منزل داشتند.  معابر و 
کرده  مردان اين قبیله در آن روز بخش وسیعی از مسجد را اشغال 
بودند3 و جمعیتی متشــکل از مردم اصلی مدینه )مهاجر و انصار( و 
کردند. وقتی اجتماع مسجد  کار بیعت را تمام  مردان قبیله ی اسلم 
م شــد و 

ّ
کردند، پیروزی حزب قریشــی مســل به تمامی با ابوبکر بیعت 

افتاد. برای همیشه به دست قریشیان   از پیامبر دولِت بعد 

   مخالفان حکومت جدید

که در آغاز  بر سر راه اين دولت جدید چند مشکل بزرگ وجود داشت 
بود.  یافته  یت  از آن ها فور کار، دوتا 

از بزرگان  -اّول اینکه خاندان پیامبر، بنی هاشــم و جمعی 

1. ر.ک: عسکری، سید مرتضی؛ 
عبداهلل بن سبا و اساطیر اخری، 

ص 121.

یخ طبری، طبری، محمد  2. تار
بن جرير، ج 3، ص 222؛ 

یخ، جزری  الکامل فی التار
موصلی، ابن اثیر، ج 2، ص 
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3. چهار صد مرد از اين قبیله 
در فتح مکه با پیامبر همراه 

بودند.
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که از آن ها طرف داری می کردند، حکومت جدید  اصحاب 
را قبول نداشته و به رسمیت نمی شناختند. لذا با آن بیعت 

بود.  و اين مخالفت بسیار مهم  نمی کردند 

کسی  اّولین  که  اینکه سعد بن عباده یعنی رئیس خزرج  -دّوم 
که برای به دست آوردن حکومت بعد از پیامبر قیام  بود 
کرده بود، بعد از شکست خوردن در سقیفه به خانه بازگشت 
کرد و مخالفت او  و به سختی با حکومت جدید مخالفت 

نبود. هم قابل اغماض 

   سرانجام سعد

همچنیــن  و  مخالفت هــا  آن  بــا  حکومــت  ايــن  ادامــه ی  امــکان 
کار  یا حّداقل  و  راه بود، وجود نداشت؛  که در  مخالفت های دیگری 
آسانی نبود. حکومت جدید باید به هر شکلی اين مشکالت را حل 
گذاشــت؛  می کــرد. دولــت جدیــد چنــد روزی ســعد را بــه حال خود وا

که:  او فرستاد  نزد  به  را  کسی  سپس 
کرده اند. تو هم باید بیايی  همه ی مردم و بستگانت بیعت 

کنی.  و بیعت 

سعد جواب داد: 
نیزه ای در دســت  و  و شمشــیر  کمان  تیری در  زمانی که  تا 
کمک خانواده و یارانم  دارم و می توانم با شما بجنگم، به 
بــا شــما خواهــم جنگیــد و دســت بیعــت به شــما نخواهم 

داد. 

گر همه در حکومت و زمام داری شــما  به خداوند ســوگند ا
هم داســتان شــوند، من شــما را به رســمیت نمی شناسم و با 

شما بیعت نمی کنم.
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وقتی که جواب سعد به ابوبکر گفته شد، عمر حضور داشت و به ابوبکر 
گفت: 

کند. تو بیعت  با  تا  را رها مکن  سعد 

گفت:  به آن ها  اّما »بشیر بن سعد« )رقیب خزرجی سعد( 
گرچه جانش  او به لجاجت افتاده و با شما بیعت نمی کند؛ ا
را بــر ســر ايــن کار بگــذارد. اّمــا کشــتن او بــه ســاده گی انجام 
کــه تمامــِی  نخواهــد شــد. زيــرا او وقتــی کشــته خواهــد شــد 
کشــته شــوند.  گروهی از قبیله اش با او  خانواده، فرزندان و 
گذار کنید که رها کردنش  ید و به حال خودش وا او را رها ساز
یانی نخواهد داشــت. زيرا او در اين مخالفت  برای شــما ز

یک تن بیش نیست.

نظــر مشــورتِی بشــیر پذيرفتــه شــد. آن هــا ســعد را بــه حــال خــودش رها 
کردند. ســعد در هیچ یک از اجتماعاتشــان شــرکت نمی کرد. در نماز 
جمعه و جماعت ایشان حاضر نمی شد. در ادای مناسک حّج با آن ها 
همــراه نبــود. تــا پایــان خالفــت ابوبکر وضع به همین منوال گذشــت.1
کوچه های  در عصر خالفت عمر، روزی سعد با خلیفه در یکی از 

گفت:  او  به  کرد. خلیفه  بر خورد  مدینه 
که چنین و چنان می گفتی؟!  تو نبودی  اين 

سعد جواب داد: 
که آن سخنان را می گفتم. به خداوند سوگند  آری! من بودم 
که رفیقت را از تو بیشــتر دوســت می داشــتم و از همســایگی 

تو بی زارم!  با 

گفت:  عمر 
کس از همسایه ای نا خشنود است، محل سکونت خود  هر 

را عوض می کند. 

یخ طبری، طبری، محمد  1. تار
بن جرير، ج 3، ص 222؛ 

یخ، جزری  الکامل فی التار
موصلی، ابن اثیر، ج 2، ص 
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گفت:  سعد 
تو بهتر باشد.  از  که  کسی می روم  آری! به همسایگی 

کرد و راهِی دیار شــام شــد. آنجا قبايل  کوچ  به زودی ســعد از مدینه 
یمن زندگی می کردند و خویشاوندان سعد بودند. 

که سعد بن عباده با ابوبکر بیعت  بالذری و دیگر مّورخان نوشته اند 
و به شام رفت.  نکرد 

گفت:  او  به  و  او به شام فرستاد  را به دنبال  کسی  عمر 
ســعد را بــه بیعــت دعــوت نمــا و بــه هــر نحــو ممکــن او را بــه 
گــر در زيــر بار بیعت نرفت، از خدا  کــن. ولــی ا کار وادار  ايــن 

را بکش!  او  و  کمک بگیر 

کــرد و  مأمــور خلیفــه بــه شــام رفــت و در »ُحّواريــن«1 بــا ســعد مالقــات 
او را به بیعت دعوت نمود. ســعد همچنان بر مواضع خود پافشــاری 

کرد.  را تهدید  او  می نمود. فرستاده ی عمر 
سعد جواب داد: 

گر جانم هم در خطر باشد، تن به بیعت نخواهم داد.  حّتی ا

ســرانجام هــم مأمــور عمــر او را در خلوتــی یافتــه و بــا تیــری بــه عمــرش 
خاتمه داد.2 اين حادثه در سال پانزدهم هجرت )سال سوم خالفت 
باز گفتن و افشای  از  اّتفاق افتاد3 و عموم مّورخان جز چندتن،  عمر( 

کرده اند و اصواًل چیزی در اين زمینه نگفته اند. آن خودداری 
مسأله ی سعد و مشکل مخالفت او با حکومت قریشیان در ابتدا 

به اين شکل حل شد. مسکوت ماند و سرانجام 

1. ]ُحّوارين حصن من ناحیه 
ِحْمص[، معجم البلدان، 
یاقوت حموی، یاقوت بن 
عبد اهلل، ج 2، ص 315.

2. انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 1، ص 
589؛ ِعقد الَفرید، ابن عبد ربه، 
احمد بن محمد، ج 5 ص 12.

هب، مسعودی، 
ّ

3. ُمروج الذ
علی بن حسین، ج 2، ص 
31؛ االستیعاب فی معرفة 
االصحاب، ابن  عبد البر، 
يوسف  بن  عبد اهلل، ج 2 ص 
.599
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   بین هاشم و برخی یاران ،مخالفت اهل يبت

اّما مسأله ی مهم تر آن روزگار اين بود که خاندان پیامبر، بنی هاشم 
گرد   که در خانه ی حضرت علی و چندين تن از بزرگان صحابه 
از بیعت خودداری می کردند و بیعت انجام شده را  هم آمده بودند، 
صحیح نمی دانســتند. اين ســخت ترين مانع بر ســر راه دولت جدید 
بــود و بــدون حــل آن، حکومــت معنــای واقعــی نداشــت. لذا در اّولین 
فرصت ممکن یعنی روز چهارشنبه برای حل اين مشکل اقدام کردند. 
یخ اسالم شاید هیچ جا اين قدر پنهان کاری اّتفاق نیفتاده باشد.  در تار
مّورخــان بــزرگ در ايــن مــورد تنهــا چنــد کلمه گفته اند. بالذری در اين 

زمینه می نویسد: 
کرد، ابوبکر، عمر را به نزد  که علی از بیعت خودداری  آن گاه 
که به هر شکل ممکن او را برای  علی فرستاد و دستور داد 
بیعــت بیــاورد. عمــر بــه در خانــه ی علی آمد و در آنجا میان 
او و علی سخنانی رد و بدل شد. ولی برای ما از ماهیت و 

چگونگی اين سخنان اطالعی در دست نیست.

کــه حضرت علی به  بــالذری تنهــا یــک جملــه از آن نقــل می کنــد 
گفت:  عمر 

آن  از  مقــداری  تــا  می دوشــی  خالفــت  پســتان  از  شــیری 
که امروز  کوشــش  به خودت برســد! به خدا ســوگند اين همه 
برای خالفت ابوبکر از خود نشــان می دهی، فقط برای اين 

بر دیگران مقدم بدارد.1  را  تو  که فردا  است 

1. انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 1، ص 

587؛ السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 

ص 60.
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که آورده بود: ابوبکر دســتور داد  مّورخان در مورد اين عبارت بالذری 
کوتاهی  که علی را به هر شکل ممکن برای بیعت بیاورد، توضیحات 

از جمله خود بالذری می گوید: آورده اند. 
ابوبکــر کســی را بــه نــزد علــی فرســتاد تا بــرای بیعت به نزد او 
برود؛ ولی او ]علی[ آن را نپذيرفت. آن گاه عمر به دنبال اين 

بود.  آورده  و به همراه خود آتش  یت آمد  مأمور

کــرد و  چــون بــه در خانــه رســید، فاطمــه بــا او در کنــار در برخــورد 
او فرمود:  به 

کــه می خواهــی دِر خانــه ی مــرا  ای پســر خّطــاب! می بینــم 
به آتش بسوزانی؟! 

عمر پاسخ داد: 
کار دين پدرت را محکم تر  کار را می کنم؛ زيرا اين  آری! اين 

خواهد ساخت.1

   خانه و آتش

آورده است:  اّما طبری 
عمــر بــن خّطــاب بــه در خانــه ی علــی آمــد. در آن خانــه، طلحــه 

کرد:  نیز بودند. ]عمر[ اين چنین تهدید  از مهاجران  زبیر و مردانی  و 
ن می آيیــد و بیعــت  یــا از خانــه بیــرو بــه خداونــد ســوگند 
خواهــم  آتــش  بــه  اهلــش  بــا  را  خانــه  اینکــه  یــا  می کنیــد، 

کشید.2

کمی توضیح بیشتر است. »ابن عبد ربه، احمد بن  در »عقد الفرید« 
محمد«3 نقل می کند: 

کــه بــرود و آن هــا  یــت داد  ابوبکــر بــه عمــر بــن خّطــاب مأمور
 بنی هاشــم و چندتن از صحابه( را از خانه ی فاطمه(

بیاورد. بیرون 

1. انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 3، ص 
.586

یخ طبری، طبری، محمد  2. تار
بن جرير، ج 3، ص 202.

3. ابن عبد ربه، شهاب الدين 
ابو عمرو احمد بن محمد 
)246-328 هجری( شاعر و 
ی از  ادیب بزرگ اندلسی. و
دودمان بنی عّباس بود، ولی 
چون جّد چهارمش، سالم، 
در والی امیر هشام بن عبد 
الرحمن، دومین امیر سلسله ی 
ی  امویان اندلس در آمده بود، و
را »مروانی« و »اموی« می خوانند.
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گفت:  او  به 
کن.  با آن ها مقابله  نرفتند،  بار  زير  چنانچه 

یت رفت و قصد  عمــر بــا آتشــی کــه به همــراه آورده بــود، به دنبــال مأمور
کرد  داشت خانه را آتش بزند. فاطمه چون اين وضع را مشاهده 

کنار خانه اش دید، فرمود:  را به آن شکل در  و عمر 
بزنی؟!  را آتش  آیا آمده ای خانه ی ما  ای فرزند خّطاب! 

عمر پاسخ داد: 
کنید.1 با اّمت همراه شوید و بیعت  اینکه  آری! مگر 

از توضیح حادثه در عبارت منسوب به »ابن قتیبه«  گوشه ی دیگری 
نیامده است: که در  جای دیگر  نقل شده 

گروهــی را در هنــگام بیعــت خویــش مشــاهده نکرد.  ابوبکــر 
آن ها همگی نزد علی ـ جمع بودند. عمر را به نزد آن ها 
کنار آن خانه رفت و آنان را به بیرون آمدن  فرستاد. عمر به 

یدند.  امتناع ورز از خارج شدن  کرد. ولی آن ها  امر 

گفت:  عمر هیزم خواست و 
که جان عمر در  دست اوست سوگند یاد می کنم  به خدايی 
که در آن  کســانی  با  را  از خانه بیرون می آيید یا خانه  یا  که 

هستند آتش خواهم زد. 

گفته شد:  او  به 
در اين خانه، فاطمه است. 

عمر جواب داد: 
او هم باشد.2 گر  ا حّتی 

   اعرتاف در وصیت

یخی و حّتی حدیثِی3 رسمِی عالم اسالم از حادثه ی هجوم  مصادر تار

1. ِعقد الَفرید، ابن عبد ربه، 
احمد بن محمد، ج 5، ص 12.

2. االمامة و السیاسة، ابن 
قتیبه، عبد اهلل بن مسلم، ج 

1، ص 19.

3. المصنف، ابن ابی شیبه، 
عبد اهلل بن محمد، ج 8 ص 

.572
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به خانه ی حضرت علی و زهرا بیش از اين سخن نگفته اند. 
یخ معلوم نیست بعد از اين، چه اّتفاقی افتاده است.  به درستی در تار
البتــه در مآخــذ شــیعی از حــوادث مربــوط بــه ورود بــه خانــه و آنچه در 
خانــه اّتفــاق افتــاد و حــوادث بعــد از آن اطالعات بیشــتری در دســت 
اســت. اّما در حوادث دو ســال و اندی بعد، یعنی در جریان آخرين 
روزهــای زندگــی ابوبکــر، وصیتــی از او در مصــادر رســمی عالم اســالم1 
کــه نشــان می دهــد جریــان هجوم به خانــه، در کنار درب  به جــا مانــده 
خانــه پایــان نپذيرفتــه اســت؛ بلکــه حوادث به شــکلی اســف بار ادامه 
کــه خلیفــه در آخريــن روزهــای عمــرش از آن اظهــار پشــیمانی و  یافتــه 

ندامت می کند. 
که  البته نمی دانیم اين اظهار پشــیمانی به خاطر شکســتی اســت 
کرده است یا ندامت از رنج هايی  دولت خالفت در اين عمل تحّمل 
که  که برای بیت نبّوت ایجاد شده و یا از صدماتی است  است 

بر دختر پیامبر رفته است.

   هجوم به خانه

طبری نقل می کند: 
عبدالّرحمن بن عوف در آخرين روزهای حیات ابوبکر به نزد 
او رفتــه، او را غّصــه دار می بینــد. عبدالّرحمــن او را دلــداری 
یاد می گوید. بعد از آن هم سخنانی  از او مدح ز می دهد و 

میان آن دو رد و بدل می شود.

ابوبکر می گوید:  سرانجام 
من بر چیزی از مســائل دنیا تأّســف نمی خورم؛ مگر بر ســه 

گفته بودم: را ترک  که دوست می داشتم آن ها  چیز 

کاش مــن خانــه ی فاطمــه را نمی گشــودم، و لــو  -اّول اینکــه: ای 
از آن خانه روبه رو می شدم.2  با یک جنگ  اینکه 

1. السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 
یخ طبری، طبری،  ص 39؛ تار
محمد بن جرير، ج 3، ص 
430؛ المعجم الکبیر، الطبرانی، 
سلیمان بن احمد، ج 1، ص 
62؛ االمامة و السیاسة، ابن 
قتیبه، عبد اهلل بن مسلم، ج 
هب، 

ّ
1، ص 24؛ ُمروج الذ

مسعودی، علی بن حسین، ج 
2، ص 301؛ االموال، ابو عبید، 
قاسم بن سالم، ص 193؛ ِعقد 
الَفرید، ابن عبد ربه، احمد بن 
محمد، ج 5، ص 19؛ مختصر 
کر،  یخ دمشق، ابن عسا تار
ابوالقاسم علی بن حسن، ج 
13، ص 122.

یخ طبری، طبری، محمد  2. تار
بن جرير، ج 3 ص 430.
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کــرده  نقــل  را  عبــارت  همیــن  نیــز  یــد«  »عقد الفر در  »ابن عبدربــه« 
است.1 

بــه عبدالّرحمــن  کــه  نقــل می کنــد  آن گونــه  را  ايــن وصیــت  یعقوبــی 
می گوید: 

مــن تأّســف بــر چیــزی از امــور دنیــا نــدارم؛ جز بر ســه چیز که 
را انجام نداده بودم.  کاش آن ها  انجام داده ام و ای 

کاش من عهده دار حکومت نمی شدم و آن را  -اّول اینکه: ای 
گــر مــن تنها کمِک کار بودم،  گــذار می کــردم و ا بــه دیگــری وا

امیر باشم.  که  بود  از اين  بهتر 

-دوم اینکــه: ای کاش مــن خانــه ی فاطمــه را تفتیــش نمی کــردم 
و مردان را بدان وارد نمی ســاختم ولو اینکه درب آن بســته 

شده و علیه من اعالن جنگ می شد.2

نیز می نویسد:  مسعودی 
گفت:  ابوبکر به ساعات آخر عمرش رسید،  که  آن گاه 

بر ســه  تأّســف نمی خورم؛ مگر  از امور دنیا  من بر هیچ چیز 
کــه آن را  کــه آن را انجــام داده ام و دوســت می داشــتم  چیــز 

ترک می گفتم.

تفتیــش  را  فاطمــه  خانــه ی  کــه  می داشــتم  دوســت  مــن 
نمی کردم.3 

گفت. در هر صورت از اين اسناد به  بعد هم سخنان بسیار دیگری 
که خانه ی دختر پیامبر مورد هجوم واقع شــده و  دســت می آید 
کنار دِر آن خانه آمده و سپس به آن وارد شده اند.  مردانی با آتش به 
با شمشیر  زبیر  ن آمدن  بیرو که مّورخان نقل می کنند،  تنها مقاومتی 
و زمین خوردن، ســپس از دســت دادِن شمشــیر و دســت گیر شــدن 

است. او 

1. ِعقد الَفرید، ابن عبد ربه، 
احمد بن محمد، ج 5، ص 19.

2. البلدان، یعقوبی، احمد بن 
اسحاق، ج 2، ص 115.

هب، مسعودی، 
ّ

3. ُمروج الذ
علی بن حسین، ج 2 ص 301.
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   مسؤولیت امام

 که آتش به همراه داشتند و به خانه ی دختر پیامبر اين مهاجمانی 
حملــه بردنــد و ســرانجام هــم بــا زور به آنجــا وارد شــدند، بــا اين هدف 
که حضرت علی و دیگر تحّصن کنندگاِن آن خانه را  آمده بودند 
کنند. امام و یارانش به هیچ وجه قصد مقابله ی  به بیعت وادار 
مســلحانه نداشــتند. وظیفــه ی امــام ايــن بــود کــه بیعــت نکنــد و 
 یک عمل سیاســِی محض به معنای 

ً
گرچــه ظاهــرًا ايــن بیعت نکــردن ا

عدم قبول حکومت وقت و مخالفت با آن بود، اّما روح خالص مذهبی 
داشت. یعنی برای نشان دادن نادرستی و عدم مشروعیت آن دولت 

بود. 
امــام به عنــوان عاِلــم اّمــت، در مقابــل هــر نــوع تغییر و انحراف، 
گرفته باشد، مسؤولیت دارد  به ويژه وقتی نام دين و مذهب به خود 
کند تا نادرســتی  و نتیجه هر چه باشــد باید بایســتد و اعالم مخالفت 

را نشان بدهد. آن 

   اجبار برای بیعت

کرده است.  را به روشنی بیشتری تصوير  »جوهری«1 حوادث 
گفت:  ابوبکر 

کجاست؟  ای عمر! خالد بن ولید 

عمر جواب داد: 
او همین جا است. 

گفت:  ابوبکر 
ید.  بیاور نزد من  به  را  زبیر  و  ید علی  برو

عمــر  و خالــد رفتنــد. عمــر بــه داخــل خانــه وارد شــد. درون خانه افراد 
یــادی بودنــد. از اصحــاب، مقــداد بــود. هاشــمیان نیــز همــه حضــور  ز
گرفت و با زور به بیرون خانه هل داد و به خالد و  داشتند. اّول زبیر را 

1. ابی بکر احمد بن عبد العزيز 
الجوهری البصری البغدادی، 
کهن و  )م 323 هجری( مّورخ 
معتبر مکتب خالفت.
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مردانی که ابوبکر به کمک ایشان فرستاده بود سپرد. بعد به علی گفت: 
برو.  به بیعت  و  برخیز 

علی اعتنايی نکرد. 
گفت:  او  به  باز  گرفت؛  را  او  عمر دست 

کنی[  ی و بیعت  بایست! ]باید به مسجد برو

ید. عمر اینجا،  اين بار نیز علی از برخاســتن و حرکت خودداری ورز
گرفــت و همچــون زبیــر بــا زور و فشــار بــه دم در آورد و  علــی را بــه بغــل 
که  کمک مردانی  کرد. آن گاه با  گذار  در آنجا به خالد و همراهاِن او وا
در بیرون خانه جمع شده بودند، آن دو را به اجبار به مسجد بردند.1 
کوچه ها جمع شده بودند و شاهد و ناظر اين  مردم معمولی شهر در 
کرد،  که اين وضع را مشاهده  حوادث بودند؛ و تنها فاطمه آن گاه 

برآورد:  و فریاد  کنار دِر خانه آمد  به 
ای ابوبکر! چه زود به اهل بیت پیامبر هجوم آوردید؛ به 
گفت.2 خداوند قسم تا وقتی زنده ام با ُعَمر سخن نخواهم 

   عدم بیعت

از »عمر بن ُشبه« می آورد:  جوهری در نقل دیگر 
گرفته بود، آن  عمــر در حالی کــه یقــه ی لبــاس علــی و زبیــر را 
دو را با فشار شدید از خانه بیرون آورد و به نزد ابوبکر برای 

ُبرد.3  بیعت 

او نقل می کند:  از  در روایت دیگری 
که در میان آن ها ُاسید بن ُحضیر و سلمة بن  عمر با جمعی 
سالمة بن قریش نیز بودند، با زور به خانه وارد شدند. فاطمه 
کرد و آن ها را به خداوند ســوگند داد. ســپس عمر آن  فریاد 
دو ]حضرت علی و زبیر[ را از خانه خارج ساخت و با 

کنند.4  که بیعت  برد  زور به مسجد 

1. سوقا عنیفا.

2. السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 

ص 71؛ شرح نهج البالغه، ابن 
ابی الحدید، ج 6 ص 49.

3. السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 

ص 71؛ شرح نهج البالغه، ابن 
ابی الحدید، ج 6 ص 49، ص 

یخ المدینة  کتاب »تار 89 ]اين 
المنورة« در سال های اخیر در 

عربستان تحقیق و چاپ شده 
ی 

ّ
کل است، اّما اين بخش ها به 

در آن دیده نمی شود![.

4. ]فاقتحما الدار فصاحت 
فاطمه و ناشدتهما اهلل... 
فاخرجهما عمر یسوقهما حّتی 

بایعا[، السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 

ص 44؛ شرح نهج البالغه، ابن 
ابی الحدید، ج 2 ص50 و ج 

6، ص 47.
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کمی با هم اختالف دارند. اّما اصل مســأله در همه ی نقل ها  نقل ها 
تکرار می شود و یکسان است؛ به اين شکل و شاید هم به شکلی بدتر 
ـ امیرالمؤمنین  کرده است  یخ از شرِح آن خودداری  که تار ـ  و فجیع تر 
کنــد، اّما چنان که  علــی بــه مســجد آورده شــد تــا بــا ابوبکر بیعت 
برابر اين انحراف ها موضع گیری روشنی  باید در   اشاره شد، امام

کند.  را نفی  داشته باشد و به صورت علنی و آشکار آن 
دولت خلفا هم چنان که در حادثه ی سعد دیدیم و در نمونه های 
یخ ثبت شده است،1 نمی توانست اين وضع را تحّمل  دیگر هم در تار
کسانی هستند ـ آن هم در شأن و شخصیت  کند و ببیند در جامعه 
و  نکرده انــد  بیعــت  کــه  ـ  یارانــش  و  اصحــاب  و   حضرت علــی
حکومت موجود را نپذيرفته اند. بنابراين عکس العمل شدیدی از خود 
نشان داد. در آن روز تنها دو راه در برابر آن حضرت وجود داشت: 

را می پذيرفت. باید بیعت می کرد و حکومت پدید آمده  -یا 
بر سر اين کار می گذاشت.  -یا تن به خطر می داد و جان 

یخ، بیعتی را از ایشــان ثبت  اّما خطر را ترجیح می داد و بنابراين، تار
کرده اســت،  که صفحات آن را پر  نکرده، بلکه با همه ی دروغ هايی 
معتبر ترين اسناد از عدم بیعت آن حضرت خبر می دهند. حّتی 
که در آن شرایط  کم اقرار می کنند  نزدیک ترين افراد به حزب قریشی حا

امیرالمؤمنین علی بیعت نکرده است.2

   حکومت بر پایه ی خويشاوندی

باز می گردیم:  به نقل جوهری 
می بردنــد،  مســجد  بــه  ُعنــف  و  زور  بــه  را   علــی هنگامی کــه 

می فرمود: 
برادر رسول خدا هستم. و  من بنده ی خدا 

گوش نمی داد. به هر صورت ایشان را تا پای  کسی به اين حرف ها  اّما 

1. داستان مالک بن نويرة، 
کنده؛ ر.ک: عبداهلل بن  قبايل 
سبا، ج 1 ص 17 و ج 2، ص 
.382

2. صحیح بخاری، بخاری، 
محمد بن اسماعیل، ج 5، 
ص 139، بنا به نقل از عایشه، 
عبد الحمید، صحیح مسلم، 
نیشابوری، مسلم بن حجاج، 
یخ طبری، طبری،  ح 1759؛ تار
محمد بن جرير، ج 3، ص 
208؛ انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 1، ص 
586؛ البدایة و النهایة، ابن 
کثیر، اسماعیل بن عمر، ج 5، 
یخ،  ص 286؛ الکامل فی التار
جزری موصلی، ابن اثیر، ج 2، 
ص 331.
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که بر فراز آن ابوبکر نشسته بود، آوردند و از او بیعت خواستند.  منبری 
آن حضرت فرمود: 

من به حکومت از شــما ســزاوارترم. با شــما بیعت نخواهم 
کنید. شــما  که باید با من بیعت  کرد و اين شــما هســتید 
زمــام حکومــت را بــه دلیــل خویشــاوندی بــا پیامبر از انصار 
گرفتیــد و آن هــا هــم بــه همیــن دلیــل آن را در اختیــار شــما 

دادند.  قرار 

کار  که شــما در برابر انصار به  اینک من هم به همان دلیل 
ید  گر از خدا، ترسی به دل دار بردید، استدالل می کنم. پس ا
ی نمی کنیــد، انصــاف را در مــورد ما  و از هــوی و هــوس پیــرو
کنید، حق ما را در حکومت به رسمیت  اهل بیت مراعات 
که[ عاقبِت بِد اين ستم  بشناسید؛ و گر نه ]ديری نمی گذرد 

گرفت. را خواهد  گريبان شما  بر ما روا داشته اید،  که 

گفت:  عمر 
کنی. اینکه بیعت  رهایت نمی کنیم مگر 

علی پاسخ داد: 
که بخشــی از آن به تو خواهد  ای عمر! شــیری را می دوشــی 
گردان تا فردا آن را به  رســید. اســاس حکومت او را محکم 
تو تحويل بدهد. به خداوند سوگند نه سخن تو را می پذيرم 

ی می کنم.1 او پیرو از  نه  و 

   هتدید به مرگ

یــخ الخلفــاء« منســوب بــه  کــه نقلــی را از »تار در اینجــا الزم می بینیــم 
او می نویسد:  کنیم.  »ابن قتیبة« اضافه 

کردند، حضرت فرمود:  به بیعت اجبار  را  امام  اینکه  از   بعد 
کرد؟  را نکنم، چه خواهید  کار  گر اين  ا

1. ]نظیر اين سخن را بالذری 
در ابتدای هجوم به خانه آورده 

بود.[ ر.ک: انساب االشراف، 
بالذری، احمد بن یحیی، ج 1، 

ص 587.
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گفتند:  در جواب 
گردنــت را  کــه جــز او خدايــی نیســت،  قســم بــه آن خدايــی 

می زنیم. 

امام فرمود: 
بــرادر  کــه بنــده ی خــدا و  کســی را زده ایــد  گــردن  آن وقــت 

رسول خدا است. 

گفت:  عمر 
برادر رسول خدا، نه!  اّما  بنده ی خدا بودن، آری؛ 

کت بــود و ســخنی نمی گفــت. عمــر بــه او رو  در ايــن میــان، ابوبکــر ســا
گفت:  کرد و 

او دستوری نمی دهی؟  چرا در مورد 

گفت:  ابوبکر 
کــراه  کاری ا کنــار اوســت، او را بــه  کــه فاطمــه در  مادامــی  

کرد.  نخواهم 

 که از دست آن ها رهايی یافته بود، به قبر پیامبر در اینجا امام
که اشک از دید گان مبارکش جاری بود، با صدای  پناه برد و در حالی 

بلند می گفت: 

َیْقُتُلوَنني ؛1  کاُدوا  َو  اْسَتْضَعُفوني   اْلَقْوَم  ِإّنَ  ّمَ 
ُ
أ اْبَن 

اى فرزند مادرم! اين جماعت مرا ضعیف و بی یار و معین 
پنداشتند؛ و بر من غلبه کردند و مرا تنها گذاشتند؛ و نزدیک 

که مرا بکشند! بود 

   !خالتت جوان یا پری

باز می گردیم:  باز به سخن جوهری 
بعد از اینکه امام امتناع خود را از بیعت اعالم کرد، »ابو عبیده جّراح«2 

1. االمامة و السیاسة، ابن 
قتیبه، عبد اهلل بن مسلم، ج 
که از زبان  1، ص 20، ]آیه ای 
آن حضرت نقل شده، در 
سوره ی اعراف، آیه ی 150 آمده 
که هارون برادر  کالمی است  و 
گفته  موسی در غیاب برادر 
است[.

2. نفر سوم از اعضای اصلی 
کم. حزب حا
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گفت: 
از خویشــان  اینــان پیرمردانــی  و  تــو جوانــی  ابوالحســن!  ای 
نــه  و  داری  را  ایشــان  تجربــه ی  نــه  تــو  هســتند.  تــو  قریشــی 
ط و آشنايی بر امور برخوردار هستی. 

ّ
به اندازه ی آن ها از تسل

از تو آشناتر و توانا تر  ابوبکر را برای عهده دارِی حکومت  من 
می بینــم و تحّمــل او را در مقابــل مشــکالت آن از تــو بیشــتر 
گــر بمانــی و عمــر تــو طوالنــی شــود، هــم از نظر  می دانــم. اّمــا ا
با پیامبر و هم  فضیلت و هم از لحاظ خویشــاوندیت 
که  کوششی  از جهت پیش قدم بودن در اسالم و زحمت و 
کشــیده ای، از همــگان در احــراز ايــن  در راه اســتواری ديــن 

مقام شایسته تر خواهی بود.

   مسری حق

گفت:   علی
گــروه مهاجــران! خداونــد را در نظــر بگیریــد و حکومت و  ای 
فرمانروايی را از خانه ی محمد به خانه ها و قبیله های خود 
َمبرید و خانواده اش را از مقام و منزلتی که برخوردارند، برکنار 

پایمال مکنید.  را  ید و حق شان  مدار

 ،بــه خــدا ســوگند ـ ای مهاجــران! ـ مــا اهل بیــت پیامبــر
که در میانمان تالوت کننده ی قرآن و دانا به امور دين  مادام 
گاه به امور رعیت وجود داشته  و آشنا به سّنت پیامبر و آ
باشــد، بــرای بــه دســت گرفتــن زمــام امــوِر ايــن اّمت از شــما 

سزاوارتریم. 

به خدا سوگند که تمام اين نشانه ها در ما جمع است. پس، 
که قدم به قدم از مسیر حق  ی مکنید  از هوای نفستان پیرو

دورتر خواهید شد.
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   اکر از اکر گذشته است

 رو به آن حضرت ،بشیر بن سعد« با شنیدن سخنان امام«
گفت:  کرد و 

کنند، اين سخنان  گر انصار پیش از آنکه با ابوبکر بیعت  ا
از تو شنیده بودند، در پذيرش حکومت و فرمانروايی تو،  را 
حّتی دو نفرشان هم با یکدیگر اختالف نمی کردند. اّما چه 
کار  کار از  کــه آنــان بــا ابوبکــر بیعت کرده انــد و  کــرد  می تــوان 

گذشته است!

 کوشش اصحاب حکومت به جايی نرسید و امام در هر صورت 
بازگشت.1 هم بیعت نکرده به خانه ی خود 

   شخصیت اّول اسالم

کوتاه جریان ســقیفه، بررســی مســأله ی مهّم دیگری از  بعد از بررســی 
مســائل آن روز، بلکــه هــر روز اســالم الزم بــه نظــر می آیــد و آن، جایــگاه 
اســت.  روزگار  آن  اســالمی  جامعــه ی  در   علــی امیرالمؤمنیــن 

به آن نشده است.  توّجه در خوری  کنون  تا که شاید  مسأله ای 
که اين جایگاه در ذهنیت و فرهنگ دینی  اســناد نشــان می دهد 
مردم آن روز جایگاهی بی مانند بوده است و مردم به طور عموم ایشان 
را برای احراز منصب حکومت بعد از پیامبر، شخصیتی بی همتا 
می شناخته اند و هیچ کس ـ جز اندکی ـ شخص دیگری را برای احراز 
آن مقــام اليــق و هم شــأن ایشــان نمی دانســت. اّولین بــار ايــن حرف از 
که مهاجران قریشی  گوش رسید؛ آن هنگام  زبان انصار در سقیفه به 
و انصار در ســقیفه ی بنی ســاعده بر ســر تصاحب قدرت به احتجاج 

گفت:  از مهاجران برخاست و  کسی  و جدل مشغول بودند، 
گروه انصار! با اینکه شما صاحب فضیلت هستید و ما  ای 
کســی مانند  یم، اّما در میان شــما در مرتبت  به آن اقرار دار

1. السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 
ص 61؛ شرح نهج البالغه، ابن 
ابی الحدید، ج 6، ص 285؛ 
ر.ک. : سقیفه، عسکری، سید  
مرتضی، ص 83.
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ابوبکر و عمر و علی نیست! 

اين ســخن بی جواب نماند و در برابر آن »منذر بن ارقم« ایســتاد و در 
گفت:  پاسخ 

گر او خواستار  در میان اين ها که نام بردی، مردی هست که ا
برنخواهد خاست و  نزاع  به  او  با  حکومت باشد، هیچ کس 

را خواهند پذيرفت.  او  همه 
او »علی بن ابی طالب« بود.1 مقصود 

   بیعت ناخواسته

گذشــته خواندیم، ادامه یافت و به اّولین  جریان ســقیفه چنانچه در 
پیــروزی ابوبکــر منتهــی شــد. بنــا بــه نقــل طبــری، آن گاه که چند تن از 
مهاجران و انصار با ابوبکر بیعت کردند، عموم انصار یا حّداقل بعضی 

گفتند:  کرده بودند،  از بیعت خودداری  که  آنان  از 
با علی بیعت نمی کنیم.2  ما جز 

که نام ایشان به اين شکل در اجتماعی  و اين برای دومین مرتبه بود 
بر اساس نقل »زبیر بن بکار«: مانند سقیفه به میان می آمد. 

کرده  هنگامی که بیعت با ابوبکر انجام شد، آن ها که بیعت 
که به حجله  بودند، او را به پیش انداخته و چون عروســی 
می برند، به سوی مسجد بردند. در آنجا مراسم بیعت به طور 
کنده تا شب ادامه یافت. در پایان روز، اين جمع از هم  پرا

جدا شده، هر کس به سوی خانه ی خویش روانه شد. 

اّمــا مــردان قبايــل انصــار و برخــی از مهاجــران، شــب هنگام به دور هم 
جمع شــده، با یکدیگر در مورد آنچه در روز اّتفاق افتاده بود، ســخن 
کار، بــه ســرزنش یکدیگــر پرداختــه و هــر دســته،  می گفتنــد. در آخــِر 

را عتاب و خطاب می کرد و مقصر می دانست.  دسته ی دیگر 
عبدالّرحمــن بــن عــوف از اعضــای حــزب پیروز قریشــیان که در آن 

1. البلدان، یعقوبی، احمد بن 
اسحاق، ج 2، ص 102.

2. ]قالت االنصار او بعض 
یخ  االنصار ال نبایع اال علّیا[، تار
طبری، طبری، محمد بن جرير، 

ج 3، ص 202؛ الکامل فی 
یخ، جزری موصلی، ابن  التار

اثیر، ج 2، ص 325.
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کرد و همان حرف که صبح  مجلس حضور داشت، رو به جمع انصار 
گفت:  کرد و  را تکرار  بود  گفته شده  آن روز در سقیفه 

گروه انصار! البته ما برتری ها و ســوابق شــما را می دانیم  ای 
کــه اســالم و پیامبــر را یاری  یــم. ايــن شــما بودیــد  و قبــول دار
ابوبکر و عمر و علی  کسانی مانند  اّما در میان شما  کردید؛ 

ابو عبیده وجود ندارند.  و 

بنابراين امکان اینکه شما عهده دار حکومت بعد از پیامبر 
بشوید، نبود و چاره ای جز آنچه اّتفاق افتاد، وجود نداشت. 

گفت:  ارقم« به مقابله و جواب برخاست و  ید بن  بار »ز اين 
کــردی، انکار نمی کنیم.  که ذکر  مــا هــم فضیلــت کســانی را 
کســی  که از قریش نام آوردی،  اّما می دانیم در میان اين ها 
گر او حکومت را می خواســت، یک نفر هم با او  که ا هســت 
به منازعه و مخالفت بر نمی خاست؛ و او علی بن ابی طالب 

است.1

   ویّص حقییق پیامرب

به اين ترتیب بر اساس اسناد موجود، در نظر عموم مردم ـ به جز اندکی 
ـ امام امیرالمؤمنین علی جایگاهی بی رقیب داشت. اّما باز هم 
از اين بود  که حقیقت اين مســأله در آن روز خیلی بیشــتر  معتقدیم 

یخ می گوید:  تار آوردیم.  که 
که او  که سقیفه اّتفاق افتاد( »فضل بن عّباس« ـ  در آن روز )روزی  

گفت:2  ـ سخنی  بود  سخن گوی قریش 
گــروه قریشــیان! راســتی خالفــت بــا ســیاه کاری و فریــب  ای 
برای شما اثبات نمی شود؛ در حالی که ما اهلیت و لیاقت 
یم نه شما؛ و علی از همه ی شما برای اين  برای خالفت دار

کار سزاوار تر است.3 

1. االخبار الموفقیات، زبیر 
بن بکار، ص 578؛ شرح 
نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج 
2، ص 103.

2. البلدان، یعقوبی، احمد بن 
اسحاق، ج 2، ص 103.

3. البلدان، یعقوبی، احمد بن 
اسحاق، ج 2، ص 103.
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کــه به  گفــت. او در شــعری  نظیــر همیــن مطلــب را ســخن گوی انصــار 
اين مناسبت سروده بود و در مآخذ مختلف آمده است، به قریشیان 

کرده، می گوید:  خطاب 
که قرار دادن سعد بن عباده بر مقام حکومت  گفتید  شما 
حرام است؛ اّما قرار دادن ابوبکر روا است. آری! ابوبکر برای 
کار اهلیت داشــت ولیکن علی ســزاوار تر بود و ما فقط  اين 
علــی را می خواســتیم. او بــرای حکومــت، اهلیــت و لیاقت 
کافــی داشــت. علــی بــا کمــک خــدا بــه راه درســت دعــوت 
می نمــود و از فحشــا و ســتم و منکــر نهــی می کــرد. او وصــّی 
ُکشــنده ی ســواران ضاللــت و  پیامبــِر برگزیــده ی خــدا بــود و 

کفر.1

دیدیم که سخن گوی قریش یا مهاجران )فضل بن عّباس( و سخن گوی 
 علــی امیرالمؤمنیــن  حضــرت  از  عجــالن(  بــن  )ُنعمــان  انصــار 
گزینــه ی ممکــن بــرای حکومــت بعــد از  گفتنــد و او را بهتريــن  ســخن 
 کردنــد و عالوه بــر اين، انصار آن حضرت کــرم معرفــی  پیامبر ا
را تنهــا خواســته ی خــود دانســتند و ايــن به خوبــی ايــن نظریــه را تأيیــد 
گــر آن حضــرت پــای بــه ســقیفه یا مســجد یا یکی از  کــه ا می کنــد 
کــز اجتمــاع مــردم در آن روز می نهــاد، هیچ کــس بــا او در مســأله ی  مرا

توان رقابت نداشت. حکومت 

   رأی عموم

اّمــا حقیقــت از ايــن هــم باالتــر بــود. مّورخــان گفته اند که هیچ کس )یا 
کثریــت قریــب بــه اّتفــاق مردم(، شــک نداشــت که صاحب  حّداقــل ا
حکومــت بعــد از پیامبــر، علــی اســت. »زبیــر بــن بکــــار« از 

»ابن اسحاق«2 نقل می کند:

َعلّیًا  َاّنَ  لا یَُشّکوَن  الَانصاِر  ُجّلُ  َو  الُمهاِجریَن  ُة  عاّمَ »کاَن 

1. االخبار الموفقیات، زبیر بن 
بکار، ص 592؛ االستیعاب فی 

اسماء االصحاب، ابن حجر 
عسقالنی، احمد بن علی، ج 

4، ص 1501.

2. محمد بن اسحاق بن 
یسار )ابن اسحاق( یکی از 
معروف ترين مّورخین عرب 
مسلمان بود. )والدت: 85 

هجری(. او در قبرستان 
خیزوران نزدیک قبر ابوحنیفه 

ک سپرده  نعمان بن ثابت به خا
شده است.
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ُهَو صاِحُب الَامِر َبعَد َرسوِل اهلل«؛ 1 عمــوم مهاجــران و 
که علی، صاحب امر بعد  بیشــتر انصار تردیدی نداشــتند 

بود.  از پیامبر خدا خواهد 

او می نویسد:  تأيید می کند.  را  نیز اين نظر  یعقوبی 
2 .» »َو کاَن الُمهاِجروَن و الانصاُر لا یشّکوَن فی َعلٍیّ

پس امام علی مورد قبول همگان بود و هیچ کس در اینکه صاحب 
امر بعد از پیامبر، حضرت علی است، شک نداشت. حّتی 
که بعد از بیعت روز دوشنبه و سه شنبه  مّورخان از یک پشیمانی بزرگ 
گفته اند.3 لذا در اینجا  کثریت مسلمانان پیش آمده بود، سخن  برای ا
یک ســوال مهم پیش می آید: برای جریان ســقیفه چه توجیهی وجود 
کثریت  گر همه، علی را صاحب امر می دانستند و میل ا دارد؟ و ا
با ایشــان بود، دیگر چرا در ســقیفه جمع شــدند و می خواســتند کســی 

برگزینند؟  را به حکومت  دیگر 
کــه جریــان  مــا در گذشــته ايــن پرســش را جــواب داده ایــم و گفتیــم 
ســقیفه، برخاســته از یــک هیجــان ناشــی از تعّصب هــا و رقابت هــای 
قبیله ای بود، نه چیز دیگر؛ و در آن عقل و منطقی حکومت نمی کرد 
گر با مسائل تعّصبات قبايل عربی به خوبی آشنا شده باشیم، اين  و ا

بود.  کاماًل قابل قبول خواهد  جواب ها 
حــوادث آینــده هــم ســخن مــا را تأيیــد می کنــد و جایــگاه بــزرگ و 
بی همتــای امیرالمؤمنیــن علــی را در بیــن مســلمانان آن زمــان بــا 

روشنی بیشتری ثابت می کند.

   »آشوب »عمرو عاص

عمرو عاص در جریان ســقیفه حضور نداشــت و در ســفر بود. بعد از 
تمام شدن ماجرای سقیفه و آرامش اوضاع، از سفر بازگشت و آن گاه 
که  که به اجتماعات مسلمانان مهاجر و انصار پای نهاد، حوادثی را 

1. االخبار الموفقیات،زبیر 
بن بکار، ص 580؛ شرح 
نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج 
2، ص 273.

2. البلدان، یعقوبی، احمد بن 
اسحاق، ج 2، ص 103.

3. ]لما بویع ابوبکر و استقّر 
کثیر من االنصار  امره، ندم قوم 
علی بیعته و الم بعضهم بعضا 
و ذکروا علی بن ابی طالب 
و هتفوا باسمه. و اّنه فی 
داره فلم یخرج الیهم و جزع 
لذلک المهاجرون[، االخبار 
الموفقیات، زبیر بن بکار، ص 
.578
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می شــنید، بر خالف انتظارش بود. لذا در میان جمع آن ها برخاســت 
گشــود و علیه ســعد بن عباده و انصار ســخنانی  و زبان به اعتراض 

گفت:  او در آن سخنرانی  گفت. 
اســالم  حفــظ  و  پیشــبرد  بــرای  روزی  شــما  کــه  همان طــور 
کفر رفته، نزدیک  جنگیدید، روز دیگر هم در ســقیفه رو به 

ید.  گذار بیرون  از دايره ی اسالم  پا  بود 

گوش انصار  ســپس شــعری در اين زمینه ســرود. ســخنان و شــعر او به 
رســید. آن هــا هــم »نعمــان بــن عجــالن« شــاعر و ســخن گوی خــود را 
کــه  به مقابلــه بــا او وا داشــتند. در ايــن میــان هــم »ســعید بــن عــاص« 
یتــش در یمن  از بــزرگان اصحــاب بــود و نــژاد قریشــی داشــت، از مأمور
به مدینــه بازگشــته بــود و بعــد از اطــالع از حــوادث به مقابلــه بــا قریش و 
عمرو عاص پرداخت و حّتی پســرش خالد، شــعری در همراهی پدر 
کنند؛ اّما نتیجه ای نداشت. سرود و کوشیدند تا آتش فتنه را خاموش 

   دوسیت با اصنار

کم خردان و فتنه انگیزان قریش به نزد عمرو عاص رفتند و به او گفتند: 
تــو زبــان قریــش و بزرگ مــرِد آن در دوران جاهلیــت و اســالم 
هســتی. نبایــد انصــار را بــا آن ســخنان کــه علیــه مــا گفتنــد 

گذاری.  وا

یدند تا اینکه او برخاســت و به مســجد رفت  بعد هم مدام اصرار ورز
گاه  و بــار دیگــر ســخنانی تنــد و فتنه انگیــز علیــه انصــار بر زبان راند. نا
در میان جمع، چشم عمرو عاص به فضل بن عّباس افتاد و از گفته ی 
خود پشــیمان شــد. زيرا خویشــاوندی او را با انصار می دانســت و نیز 
که انصار، علی را بزرگ می شمارند و نام او را بر زبان  می دانست 

گفت:  او  به  دارند. فضل 
کــه علیــه انصــار بــر زبــان رانــدی را  مــا نمی توانیــم ســخنانی 
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نشنیده بگیریم. اّما تا زمانی که ابوالحسن علی حضور دارد، 
جــواب تــو را نمی دهیــم؛ مگــر اینکــه او چیــزی بــه ما بگوید و 

ببریم.  ما فرمان 

 بعد برخاســت و از مســجد خارج شــد و به محضر حضرت علی
کرد. امام از اين  رفت و سخنان عمرو عاص را برای ایشان نقل 

ک شد و فرمود:  فتنه انگیزی خشمنا
ای قریشــیان! دوســتی انصار، ایمان اســت و بغض ایشــان، 
نفــاق. آن هــا آنچــه بــه عهده داشــتند، انجــام دادند و اینک 

باقیمانده است.  بر ما است،  آنچه 

گفــت.  کاری هــای آن هــا ســخن  آن گاه دربــاره ی فضايــل انصــار و فدا
که در توصیف انصار نازل شده است را تالوت فرمود.  سپس آیه ای1 

گفت:  بعد هم 
کــه هم مــردگان را آزرد و  عمــرو عــاص در جایگاهــی ایســتاد 
کســانی که در جنگ های اســالم مجاهدت  را.  هم زندگان 
کشته داده گان جبهه ی شرک،  کرده بودند، رنجیده شدند و 
او را جــواب  بایــد شــنوندگان، ســخنان  گشــتند.  شــادمان 
می گفتند. بی تردید هر کس خدا و رسولش را دوست دارد، 
انصار را دوســت خواهد داشــت و باید عمرو عاص دســت 

بردارد. کارش  از 

که به نزد عمرو عاص بروند و  بعد از اين ماجرا قریشیان ناچار شدند 
کارش  که علی به غضب در آمده است، از  از او بخواهند، حال 
که انصار را  دســت بــردارد. ســپس حضرت علــی بــه فضل فرمــود 

کن.  یاری  و زبان  به دست 
که آن ها را شــادمان ســاخت.  او هم شــعری در مدح انصار ســرود 
گفتن به شــعر او وادار  گزير شاعر شــان حّســان را به جواب  آن ها نیز نا

بود:  کردند. در شعر حّسان آمده 

1. حشر، آیه ی 9.
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خدا ابوالحسن را از جانب ما پاداش دهد؛ زيرا جزای خیر 
کیست مانند ابوالحسن؟ تو از همه ی  در دست اوست؛ و 
کــه تنهــا تــو اهــل آن  گرفتــی در خوبی هايــی  قریــش ســبقت 
کردی  هستی. تو حقوق پیامبر و عهد او درباره ی ما را حفظ 
کار بود؟ آیا تو برادر او در راه  و چه کس از تو سزاوارتر به  اين 
کتاب خدا  هدایت و وصّی او نبودی؟ آیا تو َاعلم از همه در 

و سّنت پیامبرش نبودی؟

   اصنار؛ یاران دین و پیامرب

انصار اين شعر را به نزد آن حضرت فرستادند. امام به مسجد 
به قریشیاِن حاضر فرمود:  آمد و خطاب 

خداونــد انصــار را یــاران ]ديــن و پیامبــر خــود[ قــرار داد و در 
کتــاب خــود آن هــا را ثنــا گفــت. خیری در شــما بعد از آن ها 
که اسالم او را داغ دار  کم خردی از قریش  نیست. اّما هر روز 
کرده و بزرگی و شــرافت او را بی پایه ســاخته و دیگران را بر 
او برتری داده اســت، در جایگاه بدی می ایســتد و از انصار 
سخن می گوید. از خدا بترسید و حق آن ها را مراعات کنید. 
گر آن ها به سويی بروند، من هم با آن ها  به خداوند سوگند ا
خواهــم بــود. زيــرا پیامبــر بــه آن ها چنین فرمود: هر ســو شــما 

با شما خواهم بود.  ید، من  برو

کــه بــه اینجــا رســید، همــه ی مســلمانان به صــورت   ســخن امــام
گفتند:  دسته جمعی 

کنــد تــو را یــا ابوالحســن! ســخن بــه راســتی و  خــدا رحمــت 
گفتی. درستی 

بعد از اين حادثه دیگر عمرو عاص نتوانست در شهر مدینه بماند و 
که می رفت یک جنگ داخلی  از آن شهر بیرون رفت؛1 و آتش فتنه ای 

1. االخبار الموفقیات،زبیر 
بن بکار، ص 591؛ البلدان، 

یعقوبی، احمد بن اسحاق، ج 2 
ص 107، ترجمه، ج 2، ص3.
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کنــد و مهاجــران و انصــار را در مقابــل هــم قــرار دهــد، با ســخنان  به پــا 
امام به سرعت خاموش شد.

   پیامربان دروغني

 که درســت چند ماه بعد از رحلت رســول خدا حادثه ی دیگری 
اّتفاق افتاد و جایگاه بی همتای امیرالمؤمنین علی را در اذهان 
مــردم مســلمان به طــور روشــن تری نشــان داده و می دهــد، پدیــد آمــدن 
مدعیــان نبــّوت و به دنبــال آن بیعــت اضطــراری امــام علــی بــا 

ابوبکر بود.
در اواخــر دوران حیــات مبــارک رســول خدا و اوايــل حکومــت 
کســانی به ادعای نبّوت برخاســتند. یکی از آن ها »مســیلمة  ابوبکر، 
بن حبیب حنفی« از قبیله ی »بنی حنیفة« در »یمامة« بود. تعّصب 
که پیروانش را تا صد  کارش را تا جايی رسانید  قبايل خویشاوند با او 

گفته اند.1  نیز  نفر  هزار 
که  مدعی دیگر، »سّجاح« دختر »حارث تمیمی« بود. او و پیروانش 
تا چهل هزار نفر نقل شده اند، برای مقابله با مسلمانان مدینه حرکت 
ی او در آمدند.  کرده، به پیرو نمودند2 و در یمامة با مســیلمه برخورد 
بعد هم سّجاح به ازدواج مسیلمه درآمد و اتحاد اين دو با هم خطر 

آورد. را به وجود  بزرگی 
»طلیحة بن خویلد اســدی« یکی دیگر از مدعیان نبّوت بود. او با 
قومــش »بنــی اســد« بــه مدینــه آمدنــد و مســلمان شــدند. اّما آن گاه که 
کرد. قوم او هم  به ســرزمین خودشــان بازگشــتند، او ادعای پیامبری 
گرایش یافتند. قبايل اطراف،  براساس تعّصب، به پیامبر قبیله شان 
گرفت.  کار او باال  همانند »طّی« و »َغَطفان« هم به آن ها پیوستند و 

را در سر می پروراند. ی مدینه و تصّرف آن  آرزو نیز  طلیحه 
کــه در یمــن بــه ادعــای نبــّوت  چهارمیــن نفــر، »اســود عنســی« بــود 

کثیر،  1. البدایة و النهایة، ابن 
اسماعیل بن عمر؛ فضائل 
القرآن، ابن حجر عسقالنی، 
احمد بن علی، ص 8.

2. ]ابن خلدون می گوید: و 
سارت سجاح فیمن معها 
ترید[، المدینة الخلدونیة 
الفاضلة، ابن خلدون، 
عبدالرحمان بن محمد، ج 2، 
ص 873.
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کردنــد و قــدرت قابل توّجهــی یافــت.  ی  برخاســت و قومــش از او پیــرو
ابتــدا بــه ســوی »نجــران« رفــت و آنجــا را تســخیر کــرد. ســپس قبیله ی 
کردند. آن گاه به سوی فرماندار ايرانی  َحج« نیز از او تبعیت 

ْ
بزرگ »َمذ

کرم بر یمن امارت داشت، رفت و او را کشت.  که از جانب پیامبر ا
کرد و ترس و وحشتی عظیم برای مردم مسلمان  سپس با زن او ازدواج 

کرد. یمن ایجاد 
کشــته شــد؛ اّما دیگر  از اين جمع، تنها اســود به دســت یاران خود 
پیامبــران دروغیــن در اوايــل حکومــت ابوبکــر مشــکل بزرگــی را ایجــاد 
کــه مدینــه، مرکز اســالم، در خطر قرار گرفت. هیچ کس  کردنــد تــا آنجــا 
از مسلمانان آماده ی جهاد نبودند و تا امیرالمؤمنین علی بیعت 

قرار و اعتباری نیافت. نکرد، حکومت قریشیان 

   بیعت امام

در اینجا بر اساس اسناد موجود، عثمان به محضر امام رسید و 
گفت:  را عرضه داشت و  حوادث پیش آمده 

تا شما بیعت نکنید، هیچ کس به مقابله با دشمن نخواهد 
رفت.

بالذری می نویسد: 
چون عرب از دين بازگشــتند و مرتد شــدند، عثمان نزد علی رفت 

گفت:  و 
پسر عمو! تا تو بیعت نکنی، هیچ کس به نبرد با اين دشمن 
یــد تــا اینکــه او را  تــن در نمی دهــد و همچنــان اصــرار می ورز

آورد. ابوبکر  به نزد 

در ايــن مجلــس علــی بــا ابوبکــر بیعت کرد و مســلمانان خرســند 
گماشــتند و لشــکریان دسته دســته عازم  گشــتند، برای جنگ هّمت 

شدند.1

1. انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 1، ص 

.587
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   دلیل بیعت

به بهترين صورت شرح می دهد:  را  امام خود اين حادثه 
بر پیامبر، خداوند ســبحان، محمد  از یاد خدا و درود  پس 
گــواه پیامبــراِن  و  تــا بیم دهنــده ی جهانیــان  برانگیخــت  را 
کــه پیامبــر به ســوی خــدا رفت،  پیــش از خــود باشــد. آن گاه 
کار حکومت با یکدیگر به اختالف  مسلمانان پس از او در 

نزاع برخاستند.  و 

ســوگند بــه خــدا، نــه در قلبــم راه می یافــت و نــه در خاطــرم 
که عرب، خالفت را پس از رســول خدا از اهل بیت  می آمد 
او بســتاند و بــه دیگــری منتقــل ســازد؛ یــا مــرا پــس از پیامبــر 
اّمــا در آن روزگاران  بــاز دارد.  از عهــده دار شــدن حکومــت 
کرد، شــتافتن مردم به ســوی فالن  که مرا نگران  تنها چیزی 
کردند. من دست باز کشیدم و از  که با او بیعت  شخص بود 
که به  کردم ]زيرا حضرت معتقد بود  بیعت خودداری 
جانشینی رسول خدا از کسانی که عهده دار امور شد ند، 
گروهی از اسالم باز گشته،  که دیدم  سزاوار تر است[؛ تا آنجا 
گر اسالم  می خواهند دين محمد را نابود سازند. ترسیدم که ا
و طرف دارانــش را یــاری نکنــم، رخنــه ای در آن ایجاد شــود، 
که مصیبت آن بر من ســخت تر  یا شــاهد نابودی آن باشــم 
کــه اين کاالی چند  کــردن حکومــت بــر شــما اســت.  از رهــا 
روزه ی دنیا  است و به زودی اّیام آن می گذرد؛ چنان که سراب 
کنده می گردد.  که زود پرا ابر  پاره های  یا چنان  ناپدید شــود 
پس در میان آن آشــوب و غوغا به پا خاســتم تا آن که باطل 

گرفت.1 آرام  یافته،  از میان رفت و دين استقرار 

امــام فرمــوده بــود کــه مــن در مرحلــه ی اّول، یعنی بالفاصله بعد از 
کار آمده همراهی نکرده، دســت از بیعت  پیامبر، با حکومِت بر ســِر 

1. ]فامسکت یدی حّتی رایت 
راجعه الناس قد رجعت عن 
االسالم یدعون الی محق دين 
محمد[، نهج البالغه، 
نامه ی 62؛ الغارات، ثقفی، 
ابراهیم بن محمد، ص 223؛ 
االمامة و السیاسة، ابن قتیبه، 
عبد اهلل بن مسلم، ج 1 ص 
.154
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باز کشیدم و در مرحله ی دوم، هنگامی که خطر پیامبران دروغین قّوت 
گرفت، چاره ای نداشــتم  یافت و اســالم در معرض تهدید جّدی قرار 
کنم  ابوبکر بیعت  با  گزير شــدم با وضع موجود همراهی بنمایم و  و نا
تا حکومت مدینه اســتقرار یابد و بتواند در مقابل دشــمنان خارجی 

بایستد.

   مقام خالتت

مدینــه ی آن روز قبــل از بیعــت امیرالمؤمنیــن تنهــا نــام پایتخــت 
جهان اســالم را داشــت و ابوبکر از مقام خالفت )به معنای حکومت 
بر جهان اسالم(، تنها نماز جماعت مسجد الّنبی و امامت نماز 
را آن طور  او  را به عهده داشت. زيرا مردم، حکومت  جمعه ی آن شهر 
که باید، پذيرا نشده بودند؛ )لذا هیچ کس در تحت فرمان فرماندهان 

جنگی آن دولت به جنگ نمی رفت.(
در خارج از مدینه، دشمنان بزرگ با لشکر های انبوه در انتظار حمله 
به شهر و نابود ساختن همه چیز بودند. قبايل فراوانی با اینکه به اسالم 
وفادار مانده بودند، اّما حکومت مرکزی را قبول نداشتند. مردم، دیگر 
که تا ديروز به مدینه می آوردند و پرداخت می کردند،  زکات مالشان را 

ابوبکر نمی دادند. به دولت 

   خالصه

یــخ بــا توّجــه بــه اســناد کهــن، ايــن بــود که کســانی با  خالصــه ای از تار
 تکیه بر قریشــی بودن، توانســتند قدرت و حکومت بعد از پیامبر
را بــه چنــگ بیاورنــد. آن هــا در راه اســتقرار حکومــت خویــش دو مانــع 

راه داشتند:  بر سِر 
که سرانجام به خاطر  -اّول، مخالفِت رئیس قبیله ی خزرج بود 

کشته شد. عدم همراهی 
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ی  که تمام نیرو که مهم تر بود، خاندان پیامبر بودند  -دوم، 
کــردن ايــن خانــدان بــا دولت جدید  حکومــت بــرای همــراه 
گرفته شد و به هر شکل ممکن، حّتی با زور و ُعنف،  به کار 
رأس خاندان نبوی یعنی امام امیرالمؤمنین را به نزد 

او بیعت بگیرند.  از  تا  بردند  خلیفه 

بیعــت می کــرد،  نبایــد  کــه   امــام و  مانــد  کام  نــا کوشــش ها  ايــن 
ت شکست اصحاب حکومت 

ّ
بیعت نکرده به خانه بازگشت. اّما عل

کــه وادار کردن  چــه بــود؟ و چــرا آن هــا نتوانســتند بــه هــدف خودشــان 
امیرالمؤمنیــن بــه بیعــت بــود، برســند؟ اینجــا نیز بــا یک حلقه ی 
که  برابر صاحبان قدرت  یخ روبه رو هســتیم. در  از تار مفقوده ی دیگر 
برای رسیدن به هدف خود از هیچ چیز ِابا نداشتند، پس چطور شد؟ 
که هم بیعت به سرانجام نرسید  چه پیش آمد؟ و چه کسی مانع شد؟ 

بازگشت. و هم امام به سالمت به خانه 



  دخرت رسول اهلل پس از پدر 

   سپر بال

به خانــه ی  حکومــت  اصحــاب  هجــوم  نقــل  از  بعــد  یعقوبــی 
امیرالمؤمنین، حادثه ای را نقل می کند: فاطمه از خانه اش بیرون 
آمــد و خطــاب بــه مهاجمانــی کــه خانــه اش را مــورد تهاجــم قرار داده و 

کرده بودند، فرمود:  اشغال 
ید و گرنه به خداوند سوگند سرم را برهنه  از خانه ام بیرون رو

او شکایت می برم.  به  و  می کنم 

که در خانه بودند، بیرون رفتند  با شنیدن تهدید، مهاجمان و مردمی 
کردند.1 را ترک  آنجا  و 

آیا حمایت دختر پیامبر در برابر حمله ی دولت خلفا به خاندان 
نبّوت تنها همین جا بود؟ یا حوادث به اين شکل اّتفاق افتاد که ایشان 
که در حمله به خانه دیده بود، هنگامی که توانســت  بعد از صدماتی 
که امام را برای بیعت برده  بودند  ی پای خود بایستد، وقتی بود  رو
که می خواستند با زور به  و یک بار دیگر به مقابله با مجموعه ی کسانی 
که به تهدید  کنند، برخاست و آنجا بود  بیعت امام دست پیدا 

پرداخت! 
تهدید به یک نفرين؟! اّما آیا اصحاب قدرت از یک تهدید لفظی 
می ترســیدند یــا بــه اين گونــه چیز هــا اعتقــاد داشــتند؟ اّمــا ايــن تهدید 
 که امیرالمؤمنین به نفرين، حتمًا حوادثی را به دنبال داشته است 
توانست به سالمت و بدون بیعت به خانه بازگردد. اين وقایع در روایات 

مکتب امامت روشن تر آمده است.

1. البلدان، یعقوبی، احمد 
بن اسحاق، ج 2، ص 105، 

ترجمه ی دکتر ابراهیم آیتی، ج 
1، ص 527.
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   رسالت تاطمی

کــه دختــر پیامبــر بعــد از پــدر زنــده بــود،  کوتاهــی  سرتاســر مــّدت 
گذشت.  کم و مقابله با اعمال خصمانه ی آن ها  به مبارزه با دولت حا
آن حضرت در اين مّدت همه چیز را به وسیله ای برای مقابله با 
حکومت تبديل کرده بود. گاهی فریاد می زد و گاهی خطبه می خواند. 
کمان  یک روز اعالم برائت می نمود و روز دیگر از پذيرفتن مالقات حا
که غاصبان به تشییع جنازه ی  کرد  خودداری می کرد و حّتی وصیت 
او نیایند و بر جسدش نماز نخوانند و سرانجام با دستوِر پنهان ساختن 
قبرش، یک نشان ماندگار از عدم مشروعیت را بر جبین آن حکومت 

یخ است. تار ی واقعِی  کرد. اين، رو نقش 
ابهام  و  کمبود منابع  با  البته ما در تمام اين زمینه ها به طور جّدی 
یخ آن دوران از منظر  گر به تار آنچه در دسترس است،1 روبه رو هستیم. ا
گزارش شــده اســت و  کنیم، دورانی نســبتًا آرام  مّورخان رســمی نگاه 
مّورخــان و محّدثــان توانســته اند بــا پنهــان کاری، درگیری های جّدی و 
یخ  ی دیگر تار بحران هــای عمیــق آن عصــر را مخفــی بدارنــد و اين، رو

است! 
کنــار اســناد و  گوشــه و  اّمــا بــا جســت وجو، نشــانه ها و عالماتــی در 
کــه بــا تنظیــم و ترکیب آن ها می توانیم از عمق  مــدارک خواهیــم یافــت 
کم با تمام  که در یک طرف، دولت حا اين بحران و شــدت درگیری 

قدرت و در طرف دیگر خاندان نبّوت بود، بیشتر بدانیم.
کــه اّولین بــار اين بیت نبّوت بود  در جریــان ايــن مقابلــه دیدیــم 
کــم قرار گرفت. آن ها می خواســتند  کــه مــورد هجــوم مأمــوران نظــام حا
امیرالمؤمنین علی را به مســجد ببرند تا از ایشــان به عنوان اصل 
کار، بزرگ تريــن  و رأس خانــدان نبــّوت بیعــت بگیرنــد و بــا ايــن 

به  تسلیم وادار نمایند.  را  مخالفان حکومت جدید 
کــه آن دولت بعــد از اینکه حکومت  ايــن اقــدام، اّولیــن عملــی بــود 

1. در یک احتجاج اعّم از 
گزير هستیم  یخی و غیره نا تار
کنیم،  به اسناد دیگران مراجعه 
که حّتی در  نه مدارک خودی؛ 
اینجا متأّسفانه مدارک خودی 
هم، همه چیز را روشن نمی کند.
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را به چنــگ آورده بــود، انجــام داد و در انجــام آن بســیار جــّدی بــود و 
گواری به بار  ســرانجاِم آن می توانســت بســیار خطیر باشــد و عواقب نا

آورد. 
کاری  که دختر پیامبر در مقابل آن انجام داد،  کاری  بنابراين 
که امیرالمؤمنین بیعت  بس بزرگ بود و همان عمل باعث شــد 
نکرده و به سالمت به خانه بازگردد و به اين ترتیب اّولین اقدام دولت 

با مقابله ی دختر پیامبر به شکست منتهی شد. خلفا 

   اموال يبت نبّوت

شکســت خــوردن در هجــوم بــه بیــت نبــّوت، دولــت را از انجــام 
نقشــه ها و اهداف ظاهرًا از پیش تعیین شــده اش باز نداشــت؛ بلکه 
کرم نگذشته بود که هجوِم دوباره ی  چند روز بیشتر از رحلت نبی ا

ادامه یافت.   اموال خاندان نبّوت با مصادره ی  مأموران دولت 
گر مقدار آنچه خاندان نبّوت از قبل به عنوان ِملک در دست  ا
داشت و آنچه بعدًا به صورت ارث پیامبر نصیب آن ها می شد و 
گذار شده بود را بدانیم،  که تولیت آن به ایشان وا همچنین موقوفاتی 

بزرگی و خطر اين هجوم روشن تر خواهد شد.
سوال:

آیــا واقعــًا دولــت خلفــا بــا کمبــود بودجــه روبــه رو بــود و بــرای 
تحرکات جنگیـ  دفاعِی آینده اش نیاز به اين اموال داشت؟ 

پاسخ:
 ،نبــّوت خانــدان  کــه  بــود  ايــن  حکومــت  نظــر  خیــر؛ 
تهی دست باشند تا در مقابله ای که با دولت جدید خواهند 
گر پولی  داشت، کاری از پیش نبرند؛ یا اینکه فکر می کردند ا
اين چنین در خانه ی نبّوت باشد، آن ها آن را بین مردم 
کار هم  تقســیم نموده، به دســت فقرا خواهند رســاند و اين 
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کرد و حذف آن ها دیگر  مردم را به دور ایشان جمع خواهد 
ممکن نخواهد بود.

اینکه: آوردن نکته ای ضروری است و آن،  اینجا  در 
متأّسفانه تمام مّورخان و فقیهان و مفّسران و حّتی اهل لغت 
که روزی ِملک پیامبر بوده اســت و در  همه ی آنچه را 
زمان حیات به دخترشان بخشیده شده بود و نیز تمام آنچه 
به عنوان ارث از آن حضرت باقی مانده بود را »صدقه« 

نام نهاده اند. 

یخــی، تفســیر و متــن فقهــی که مراجعــه کنیم و یا  مــا بــه هــر کتــاب تار
یم، چیزی جز عنوان »صدقه«  که نگاهی می انداز کتــاب لغــت  بــه هــر 
که ابوبکر در روزهای  کرد. اين نام گذاری جز روایتی  مشاهده نخواهیم 
اّولیه ی حکومت خود نقل کرده بود، هیچ سند دیگری ندارد.1 او گفته 

که:  از رسول خدا شنیده است  که خود  بود 
باقی می ماند، صدقه است! از ما پیامبران  همه ی آنچه 

 کرم که به نوعی در زمینه ی اموال پیامبر ا کسانی  بنابراين، همه ی 
یشــه ی  گفته انــد، از آن هــا بــا عنــوان صدقــه نــام برده اند و لذا ر ســخن 
اين نام گذاری نبایستی از چشم محّققان پوشیده بماند و آن را نامی 

م بدانند.
ّ
یخی و مسل تار

   برریس اموال پیامرب

که تازه مسلمان شده بود،  در سال سوم هجرت یک ثروتمند يهودی 
ی قبل از شهادتش  کرد و به شهادت رسید. و در جنگ ُاحد شرکت 

کرد.2  برای پیامبر وصیت  را  اموال خود  همه ی 
آنچــه ايــن يهــودِی تازه مســلمان داشــت، هفت بــاغ بود که همه ی 
آن هــا طبــق ايــن وصیــت بــه شــخص پیامبــر منتقل گشــت و آن 
حضــرت از محصــوالت آن بــرای پذيرايــی میهمانان و تازه واردان 

1. معالم المدرستین، عسکری، 
سید مرتضی، ج 3، ص 141؛ 
الصحیح من سیرة النبی 
االعظم، عاملی، جعفر 
مرتضی، ج 8 ، ص 198.

2. السیرة النبویة، ابن 
هشام، عبد الملک بن 
هشام. ج 1، ص 518؛ انساب 
االشراف، بالذری، احمد 
بن یحیی، ج 1، ص 518؛ 
المغازی، واقدی، محمد بن 
کتفاء،  عمر، ج 1، ص 263؛ اال
کالعی، سلیمان بن موسی، 
یخ المدینة  ج 2، ص 103؛ تار
المنورة، ابن شبه نمیری، عمر 
بن شبه، ص 173.



 59 دخرت رسول اهلل پس از پدر  

نیازی پیش می آمد، استفاده می فرمودند.  که  و ساير مواردی 
به گفته ی مّورخان، سرانجام پیامبر اين باغات را در سال هفتم 
که آیا خبر اين وقف صحیح است  هجری وقف فرمود. اّما نمی دانیم 
یا نه؟ آیا اين باغات بعد از پیامبر توسط دولت خلفا مصادره شد 
کردند؟ را وقف  ایشان رسید و آن ها آن  به وارثان  یا به عنوان ارث،  و 

تمــام  شــهر  آن  مــردم  فرمــود،  هجــرت  کــه  مدینــه  بــه   پیامبــر
ــت عدم دسترســی بــه آب قابــل کشــت و زرع 

ّ
کــه بــه عل زمین هايــی را 

نبود، در اختیار آن حضرت قرار دادند.1 اين زمین ها نیز بخشی 
که مصادره شد. ک پیامبر محسوب می شد  از امال

 زمین های »بنی نضیر« در مدینه بخش دیگری از اموال پیامبر
 کرم که پیامبر ا بود. بنی نضیر یک دسته از يهودیان مدینه بودند 
یستِی مسالمت آمیز  در اوايل هجرت به آن شهر با ایشان قرارداد هم ز
بستند. اّما آنان قدِر اين امنیت و صلح را نشناختند و ابتدا در طرح 
کردنــد و ســپس جّدی تــر شــده، درصدد  جنــگ علیــه اســالم شــرکت 
قتــل پیامبــر برآمدنــد. ايــن خیانت ها اوضاع را دگرگون ســاخت و 
گذاشــتن سرزمینشــان  کوچ از اين شــهر و وا ســرانجام، آن ها به جال و 
الهی در قرآن، ِملک  به فرمان  و باغات مزبور  گزير شدند و زمین ها  نا
ک در مصارف  خاص رســول خدا شــد؛2 و پیامبر از اين امال
که برای ایشان پیش می آمد، استفاده می کردند و  عمومی و خصوصی 
کسانی از اصحاب خویش  پاره ای از اين زمین ها را به عنوان ِملک به 
بخشیدند3 و بقیه همچنان در دست پیامبر بود تا اینکه ایشان 
رحلت فرمود و بعد در مجموعه ی اموال باقی مانده از ایشان، مصادره 

گردید.
قلعه های »خیبر« هفت یا هشت قلعه ی نیرومند جنگی بود. مردم 
آن در طول ســالیان متمادی به ُصَور مختلف با اســالم و مســلمانان 
کرده، توطئه نموده، خرج جنگ داده و سرانجام جنگ به پا  دشمنی 

کرده بودند. 

1. االموال، ابو عبید، قاسم بن 
سالم، ص 397.

2. التبیان، طوسی، محمد بن 
حسن، ج 9، ص 564؛ مجمع 

البیان، طبرسی، فضل بن 
حسن، ج 9، ص 329؛ احکام 
سلطانیه، ابوالحسن ماوردی، 

ص 169؛ المغازی، واقدی، 
محمد بن عمر، ج 1، ص 378؛ 

الطبقات الکبری، ابن سعد، 
محمد بن سعد، ج 2، ص 58.

3. ]و اینان عبارتند از: ابوبکر، 
عمر، عبد الّرحمن بن  عوف، 

زبیر بن  عوام و... و اين بخشیده 
شده ها هیچ وقت به بیت المال 

بازگردانده نشد.[، الطبقات 
الکبری، ابن سعد، محمد بن 

یخ  سعد، ج 2، ص 58؛ تار
الخمیس، دیار بکری، حسین 

بن محمد، ج 1، ص 463.
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بنابراين پیامبر بعد از صلح با قریشیان در حديبّیه و اطمینان 
را در یک  او  و  کنند  از پشــت ســر حمله  بود  که ممکن  از خطر آن ها 
ک قــرار دهنــد، به ســوی خیبــر رفــت. یــک ماه اين  محاصــره ی خطرنــا
قلعه هــا در محاصــره بــود. تعــدادی از قلعه هــا با صلح به دســت آمد و 
 تعدادی با جنگیدن؛ و البته به هّمت و شجاعت امیر المؤمنین

فتح شد. 
بنابراين همه ی آنچه با صلح به دست آمده بود، طبق دستور قرآن1 
ـ بــه تمامــیـ  ِملــک و خالصــه ی2 آن حضــرت گردیــد و یک پنجــم 
آنچــه بــه جنــگ فتــح شــده بــود، طبــق دســتور دیگــر قــرآن3 در اختیار 

گرفت.  قرار   پیامبر
گردید   یادی بعد از اين جنگ سهم رسول خدا ک آباِد ز لذا امال

از سه قلعه ی »کتیبه« و »وطیـح« و »ساللم«.  که عبارت بودند 
بــود و قلعه هــای  کتیبــه به عنــوان خمــس غنـــایم جنگــی  قلعــه ی 
وطیح و ساللم چون با صلح به دست آمده بودند، ملک و خالصه ی 
پیامبر شدند.4 اين اموال مانند ساير امواِل ارزشمنـد بـاقی مانده از 

از دست خــاندان ایشان خارج شد. با مصادره   پیــامبر
کــه آب فراوانــی داشــت. ايــن  »وادی القــری« ســرزمین آبــادی بــود 
ســرزمین از دهــات و روســتاهای به هــم پیوســته و از باغــات و مــزارع 
سرســبز برخوردار بود. ثلث اين ســرزمین در اختیار قبیله ای عربی به 

باقیمانده ی آن، ملک يهودیان بود.  و  نام »بنو عذره« 
کــه دســتور بــودـ  در پیامــی، يهودیــان را بــه  کــرمـ  آن طــور  پیامبر ا
اسالم دعوت کرد و چون نپذيرفتند، با ایشان قرارداد عدم تعّرض امضا 
کرد. بنابراين ثلث وادی القری  فرمود و بر نصف زمین هایشــان صلح 
خالصه ی رسول خدا بود؛5 ولـی دولت بعد از ایشان آن را از دست 

گرفت.  وارثـاِن آن حضرت
ک ساخت. واسطه ای به محضر  فتح خیبر، يهودیان »فدک« را بیمنا
رسول خدا فرستادند و پیشنهاد صلح دادند. پیامبر نیز با آن ها 

1. حشر، آیات 7-6.

2. فرهنگ فارسی معین: )ِل 
ص( ]ع. خالصة[ )ِا.( زمینی 
که متعلق به دولت باشد.

3. انفال، آیه ی 41.

4. احکام سلطانیه، ابوالحسن 
ماوردی، ص 169؛ االحکام 
السلطانیة، ابویعلی، حسین بن 
فّراء، ص 200؛ االموال، ابو عبید، 
قاسم بن سالم، ص 70.

5. احکام سلطانیه، ابوالحسن 
ماوردی، ص 170؛ االحکام 
السلطانیة، ابویعلی، حسین بن 
فّراء، ص 201.
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مانند اهالی خیبر رفتار کرد و در یک قرارداد صلح و عدم تعّرض به آن ها 
کشاورزی ادامه بدهند و نیمی از  اجازه داد در اراضی خود بمانند و به 
کرم بدهند.  محصول را برای خود برداشته، نیمی را هم به پیامبر ا
پــس ايــن ســرزمین هــم بــا صلــح فتــح شــده بود و ِفیــئ و خالصه ی 
که با خیبر داشت،  رسول خدا به حساب می آمد؛ فدک تنها فرقی 
اين بود که در خیبر از مجموعه ی اراضی که به دست مسلمانان افتاده 
بود، تنها سه قلعه از هفت یا هشت قلعه ی آن سرزمین ملک خاص 
رسول خدا شده بود؛ اّما در فدک چون فقط بر نیمی از زمین صلح 

افتاده بود، همان مقدار ملک رسول خدا شد.1  اّتفاق 
چنان که می دانیم، اين سرزمیِن آبادان را پیامبر چند سال قبل 
از رحلت به دخترشان بخشیده بودند؛2 ولی قبل از اینکه حّتی ده روز 

گشت. ایشان بگذرد، به دست مأموران دولت تصرف  از رحلت 
کــه گفتــه شــد. در  تفصیــل ايــن حــوادث بســیار بیشــتر از آن اســت 
گــر در آن روز هــا نمی توانســت بــا مخالفــان  کــم ا هر صــورت، دولــت حا
کنــد، اّمــا بــرای مصــادره ی امــوال باقی مانــده از  بیرونــی خــود مقابلــه 
پیامبر و اموال خاندان نبّوت توانايی داشت و حّتی اندکی 

توانايی خود درنگ نکرد. ِاعماِل  در 
خانــدان  امــوال  مصــادره ی  چگونگــی  زمینــه ی  در  مــا  اســناد 

گزارش می خوانیم:  در یک  اندک است.  بسیار   نبّوت
عمر می گوید: 

آن گاه کــه پیامبــر ايــن جهــان را تــرک گفــت، مــن و ابوبکــر به 
نــزد علــی رفتیــم و بــه او گفتیــم در مــورد آنچه پیامبر به جای 

گذارده است، چه می گويی؟ 

گفت:   )او )علی
ما از همه کس به رســول خدا نزدیک تر هســتیم ]طبق قانون 

همه ی آن ها به ما می رسد[. 

1. انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 1، ص 

352؛ معجم البلدان، یاقوت 
حموی، یاقوت بن عبد اهلل، ج 

4، ص 238.

2. الدر المنثور، سیوطی، 
جالل الدين، ج 4، ص 177؛ 

کثیر،  البدایة و النهایة، ابن 
اسماعیل بن عمر، ج 3، 
ص36؛ میزان االعتدال، 

ذهبی، شمس الدين، ج 3، ص 
کم  135؛ شواهد التنزيل، حا

حسکانی، عبید اهلل، ج 1، ص 
438؛ هفت روایت، مسند، 
ابویعلی موصلی، احمد بن 

علی، ج 2، ص 534 و 334؛ 
مجمع  الزوائد، علی ابن ابوبکر، 

کنز العمال،  ج 7، ص 52؛ 
متقی هندی، علی بن حسام، 

ج 3، ص 767؛ معجم 
البلدان، یاقوت حموی، یاقوت 

بن عبد اهلل، ج 4، ص 238.
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گفتم:  من 
در مورد آنچه از ماَتَرک ایشان در خیبر به جای مانده است، 

چه می گويی؟ 

گفت: 
آنچه در خیبر است هم، مال ماست! 

گفتم: 
باقی مانده است چه؟  آنچه در فدک 

گفت: 
آن هم مال ماست. 

گفتم:  من 
ی  به اين ها ]که می گويید[ نخواهید رســید مگر اینکه از رو

کنید.1 جنازه های ما عبور 

که دولت خلفا در دســت اجرا  گزارش معتبر بخشــی از اهدافی  اين 
داشت را نشان می دهد. اّما درباره ی اینکه آن ها چگونه و به چه شکل 
کردند و به اهداف خود رســیدند، چندان چیزی  به طرح خود عمل 
 نبــّوت خانــدان  عکس العمــل  بــه  هنگامی کــه  ولــی  نمی دانیــم؛ 
در مقابــل اعمــال خلفــا نــگاه می کنیــم، بــا اینکــه بــاز هــم در ايــن مورد 
که  کمبود اطالعات روبه رو هستیم، متوّجه می شویم  به طور جّدی با 
که در زمان  مجموعه ی اموال باقی مانده از پیامبر و حّتی آن هايی 
حیات خودشان به دخترشان بخشیده بودند، همه بالفاصله بعد از 

ایشان به دست دولت خلفا مصادره شده اند. وفات 
که از اینجا دختر پیامبر به شکل دیگری به مبارزه  ما معتقدیم 
گر امکان بازگرداندن اموال وجود داشت، همه ی آن   ادامه داد. البته ا
کار می گرفت و دولت خلفا هم از همین مسأله  را در اين درگیری به 
گر اين امکان وجود نداشــت، تمام توان خویش را  ترس داشــت؛ اّما ا

1. معجم االوسط، الطبرانی، 
سلیمان بن احمد، ج 6، ص 
163 و ج 5، ص 533؛ مجمع  
الزوائد، علی ابن ابوبکر، ج 9، 
ص 43.
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بــرای نشــان دادن عدم مشــروعیت دولــت جدیــد بــه کار می بــرد. البته 
گفته ایم، مّورخان و محّدثان رسمی در حّد مقدور اين  چنان که مکّرر 

را پنهان داشته اند. جنگ 

   داستان تدک

ـ یعنی سرزمین  اموال خاص خودش  به دنبال اخذ   دختر پیامبر
که  کرد. آیا او حکومت تازه را قبول داشت  ـ به خلیفه مراجعه  فدک 
کــرده بــود؟ یــا او می خواســت اثبات  بــرای دادخواهــی بــه آن مراجعــه 
و قوانین هم  کند اين زمین ها مال شــخصِی اوســت؟ همه ی قواعد 
بــه نفــع او بــود. مالــی در اختیــار داشــت و وکالی او در آن زمین هــا 

داشتند.  تصّرف 
کسی علیه اين ِملکیت ادعايی داشت، او باید شاهد می آورد.  گر  ا
کسی بر مالی َید  گر  در فقه اسالم، »َید« نشانه ی مالکیت است. پس ا
دارد، یعنی مال در تصّرف اوست. دیگر از او شاهد طلب نمی کنند و 
کافی بر مالکیت خواهد بود. اّما مأموران  ِصرف تصّرِف مالکانه، دلیل 
دولت به فدک حمله برده، وکالی ایشان را از آنجا بیرون رانده بودند. 

که:  بود  نزد خلیفه رفته  به اعتراض   بنابراين دختر پیامبر
او  که خالصه ی  اين زمین مال من است و پدرم اين زمین 

را به من بخشیده است.1 بود 

   طلب شاهد

کــه هــم مدعــی بــود و هــم قاضــی، در هر صورت شــاهد طلب  خلیفــه 
گر پدری به فرزندش چیزی می بخشد، آیا الزم  کرد. در یک خانواده ا
کسی مثل دختر  است چند نفر شاهد باشند؟ چگونه ممکن است از 

کرد؟  آیه ی تطهیر، شاهد طلب  با وجود   پیامبر
اّما ابوبکر  طبق یک نقل، امیرالمؤمنین علی به شهادت آمد. 

که بخشی از  1. همان طور 
زمین های خالصه ی بنی النضیر 

کسانی از اصحاب خود  را به 
بخشیده بود.
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شــاهد دیگــری هــم طلبیــد. »ام ایمــن« )دایــه ی رســول خدا(1 نیــز 
شهادت داد. 
گفت:  ابوبکر 

آیــا بــا شــهادت یــک مــرد و یــک زن خــود را صاحــب حــق 
می دانی؟2

   مبارزه ی منیف

نیز نقل شده است.  اين حادثه به شکل دیگری 
»مدائنی«3 از »موسی بن عقبة« نقل می کند: فاطمه بعد از بیعت 

گفت:  او آمد و  نزد  به  ابوبکر  با  مردم 
 کــه رســول خدا اّم ایمــن و »ربــاح«4 شــهادت می دهنــد 

را به من بخشیده است.  فدک 

ابوبکر بعد از مقّدماتی که نظیر آن را در اسناد گذشته دیده ایم، بر اساس 
سیاســت نرمش، سراســر به مدح پیامبر و دختر ایشــان می پردازد 

و می گوید: 
از آن،   اين مال، مال همه ی مسلمانان است و پیامبر
پیادگان را خرج ســواری می داد و یا به َاشــکال دیگر در راه 
کرده  که ایشان عمل  خدا انفاق می کرد و من هم همان طور 

کرد! بودند، عمل خواهم 

کار می توانست بکند؟ زور بود، و ترفند  در اینجا دختر پیامبر چه 
گزير به یک  عوام پســند هم عرضه می شــد. همه ی راه ها بســته بود. نا

آورد و فرمود:  ی  مبارزه  ی منفی رو
گفت. با تو سخن نخواهم  به خدای سوگند 

کــه تــا  و ايــن، اعــالم یــک تحریــم بــود. تحریمــی جــّدی و همه جانبــه 
آخــر عمــِر دختــر پیامبــر ادامــه یافــت. در ايــن اعــالم تحریــم دختر 
کــم را درســت  کــه ســخنان خلیفــه ی حا پیامبــر نشــان داده بــود 

1. ُاسُد الغاَبة، جزری موصلی، 
ابن اثیر، ج 7، ص 303. 

2. السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 
ص 101؛ فتوح البلدان، بالذری، 
احمد بن یحیی، ص 35؛ 
معجم البلدان، یاقوت حموی، 
یاقوت بن عبد اهلل، ج 4، ص 
هب، 

ّ
239؛ ر.ک: به ُمروج الذ

مسعودی، علی بن حسین، ج 
3، ص 237.

3. فتوح البلدان، بالذری، 
احمد بن یحیی، ص 35.

.کرده ی پیامبر 4. آزاد 



 65 دخرت رسول اهلل پس از پدر  

فــدک را ســتمی به شــخص خــود و خانــدان  نمی دانــد و مصــادره ی 
نبــّوت می شناســد. البتــه ایشــان در ايــن مرحلــه متوقــف نمانــد؛ 

گذاشت و فرمود:  باالتر  را به مرحله ای  پا  بلکه 
کرد. را نفرين خواهم  تو  به خدا سوگند 

اين نفرين چه معنا و اثری می توانســت داشــته باشــد؟ نفرين، آخرين 
ســتم  و  قــدرت  و  زور  مقابــل  در   پیامبــر دختــر  کــه  بــود  کاری 
دولــت می توانســت انجــام بدهــد. اّمــا ســخن نگفتــن و حّتــی نفريــن 
و  نداشــت  کــم  دولــت حا رفتــار  بــر  تأثیــری  هیــچ   فاطمه ی زهــرا
آن ها به اين مســائل اهّمیت نمی دادند. دولت تصمیم به مصادره ی 
گرفته بود و در اين راه از هیچ مانعی   همه ی اموال خاندان نبّوت

نمی هراسید. 
پــس ايــن تحریــم بــه چــه دلیلــی انجــام شــده بــود؟ مــا معتقدیم که 
کــه  کــه نشــان بدهــد آن کــس  دختــر پیامبــر ايــن کار را انجــام داد 
بانوان بهشــت خوانده  را ســّیده ی زنان جهان و بزرگ  او   ،پیامبر
است1 و خشنودی و ناخشنودی و آزاِر او را خشنودی و ناخشنودی و 
ی به شّدت نگران،  کرده است،2 از دولت بعد از و آزاِر خویش اعالم 

ناراضی است. و  خشمگین 

     اعرتاض به مهه ی اموال

ايــن مرحلــه ی اّوِل کاری بــود کــه دختــر پیامبــر بــه عهــده گرفت و 
کشید.  کوچه و بازار  به دنبال آن، مبارزه برای احقاق حق خودش را به 
در متون روشــن نیســت چند روز بعد، ایشــان به مســجد آمد تا دولت 
 کمه بکشاند. در اینجا دختر پیامبر خلفا را در حضور مردم به محا
تنهــا ادعــای فــدک نداشــت، بلکــه همــه ی اموالی را که از پدرش به او 

رسیده بود، می طلبید. 
 گرفته، در شمار اموال پیامبر که فدک، ِملک او را به زور  حال 

1. صحیح بخاری، بخاری، 
محمد بن اسماعیل، ج 5، ص 
29؛ المستدرک الوسائل، نوری، 

حسین بن محمد تقی، ج 3، 
ص 151، 154 و 160؛ الصواعق 
المحرقة، الهیتمی، ابن حجر، 

ص 191؛ سنن ترمذی، ترمذی، 
ابوعیسی، ص 1008.

2. صحیح مسلم، نیشابوری، 
مسلم بن حجاج، ج 7، 

ص141؛ صبیح و اّوالده، ج 4، 
ص 1903؛ صحیح بخاری، 

بخاری، محمد بن اسماعیل، 
ج 5، ص 21؛ سنن ترمذی، 

ترمذی، ابوعیسی، ص 1007؛ 
المستدرک الوسائل، نوری، 

حسین بن محمد تقی، ج 3، 
ص 158؛ الصواعق المحرقة، 
الهیتمی، ابن حجر، ص 190.
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قلمداد کرده و صدقه اش نامیده بودند، او نه تنها فدک را، بلکه همه ی 
را به عنوان ارث طلب می کرد.   ک پیامبر از امال چیزهای دیگر 

 سخن از فدک نگفت؛ بلکه به عنوان 
ً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
بنابراين ایشان در مسجد اصال

ک پدرش را  تنهــا وارِث باقی مانــده از پیامبــر، همــه ی امــوال و امال
و  کرد. آنچه در آن روز در ســخنرانی بلند  ارِث قرآن ادعا  طبق قانون 
که متأّسفانه در مآخذ معتبر مکتب خلفا به صورت  کوبنده ی ایشان ـ 
خالصه شــده ای درآمده اســت.1 ـ آمده بود، راه را از همه ســو بر دولت 
گزيــر بــود باز هم در  کــم می بســت و چنان کــه اشــاره شــد، خلیفــه نا حا

کند! گریه  حّد مقدور، نرمش نشان بدهد و حّتی 

   صدقه یا ارث

یعقوبی می گوید:
فاطمه، دختر پیامبر نزد ابوبکر آمد و میراث پدرش را از او خواستار 

که پیامبر خدا فرموده:  گفت  او  به  اّما خلیفه  گردید. 

گــروه  َترکنا َصدقَة«؛ مــا  الانبیاء لا نوِرث، ما  »اّنا ُمعاِشر 
یم، صدقه  پیامبران میراث نمی دهیم. آنچه به جای می گذار

است.

گفت:   پس حضرت زهرا

اهلل  رسول  قال  اما  ابی.  اِرث  لا  َو  اباَک  َتِرث  ان  اهلل  »افی 
که تو از پدرت  الَمرُء َیحِفَظ فی ُولِده«؛ آیا حکم خداســت 
میراث بری و من از پدرم میراث نبرم؟ آیا پیامبر خدا نگفته 
است: حق و حرمت مرد درباره ی فرزندانش رعایت می شود؟

گریست.2 ابوبکر  پس 
مــا همــه ی ابعــاد و جوانــب آنچــه کــه دختــر پیامبر انجام داد را 
گرچه به ظاهر  یم. البته ا یخ به دســت بیاور نمی توانیم به روشــنی از تار
از دســت رفته ی خاندان  اين اعمال اثری نبخشــید، و حّق و حقوق 

1. الطبقات الکبری، ابن سعد، 
محمد بن سعد، ج 2، ص 
315؛ انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 1، ص 519؛ 
فتوح البلدان، بالذری، احمد 
بن یحیی، ص 36.

2. البلدان، یعقوبی، احمد بن 
اسحاق، ج 2، ص 10؛ ترجمه ی 
دکتر ابراهیم آیتی، ج 2، ص 1.
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نبــّوت ـ چــه در عرصــه ی میــراث سیاســی پیامبــر و چــه در 
عرصه ی میراث مالی ایشان ـ به آن ها باز نگشت، اّما همه ی حوادث 
یخ ثبت شده و برای همیشه وسیله ای برای تشخیص  کم و بیش در تار

راه راست و درست به جای مانده است.
یخ اسالم به وجود  البته در اینجا بازار مکاره ای از دروغ و جعل در تار
که  که حیرت آور است. خوشبختانه اسنادی در دست است  آمده1 
جای هیچ گونه تردیدی ندارد و معتبرترين کتاب های مکتب خالفت 

کرده اند. عایشه طبق نقل بخاری و مسلم می گوید:  را نقل  آن 
فاطمه دختر پیامبر کسی را فرستاد و میراث خودش را از ابوبکر 
کــرد؛ یعنــی خالصــه ی پیامبر در مدینه شــامل اموال  طلــب 
»بنی نضیر«، سپس »فدک« و باقیمانده ای از خمس »خیبر«. 

به جــای  ارث  مــا  کــه  اســت  فرمــوده  پیامبــر  گفــت:  ابوبکــر 
باقی می ماند، صدقه است.  از ما  یم. آنچه  نمی گذار

ید. فاطمه از  لــذا ابوبکــر از اینکــه بــه فاطمــه چیــزی بدهــد، امتنــاع ورز
که از دنیا رفت، از او دوری  اين رفتار ابوبکر خشمگین شد و تا روزی 

او سخن نگفت.  با  و  گزید 
که وفات  کرد و آن گاه  او شش ماه بعد از پیامبر زندگی 
کرد و ابوبکر  یافت، شوهرش  علی ـ ایشان را شبانه دفن 

از آن خبر دار نساخت.2 را 

   یاری خواسنت از مردم

اّمــا در مرحلــه ی ســوم، بــاز هــم مبــارزه بــه شــکل تــازه ای ادامــه یافت. 
دوران مبــارزه ی دختــر پیامبــر بــا مســأله ی فــدک یــا میــراث پــدر 
و عــدم موفقیــت ظاهــری ایشــان پایــان نیافــت. از ايــن بــه بعد ایشــان 
به همراهــی شــوهر بزرگــوارش راه طوالنــی دیگــری بــرای مقابلــه بــا وضع 

گرفتند. موجود در پیش 

کثیر،  1. البدایة و النهایة، ابن 
اسماعیل بن عمر، ج 5، ص 

285؛ ترکة النبی، بغدادی، 
حماد بن اسحاق، ص 86، اين 
دو به عنوان نمونه بیان شده اند.

2. صحیح بخاری، بخاری، 
محمد بن اسماعیل، ج 5، ص 

139، ج 4، ص 79؛ صحیح 
مسلم، نیشابوری، مسلم بن 

حجاج، ج 3، ص 1380.
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بــر مرکبــی ســوار  را   حضرت صدیقــه امیرالمؤمنیــن علــی
می نمود و همراه امام حســن و امام حســین چندين شــب به 
 خانه ها یا مجالس انصار می رفت1 و بر در هر خانه، دختر پیامبر

قرار داده، می فرمود:  را مخاطب  صاحِب خانه 
کنید. آن  گروه انصار! خداوند و دختر پیامبرتان را یاری  ای 
که  کردید، بیعت تان بر اين بود  که با رسول خدا بیعت  روز 
کــه از زن و فرزنــد خویــش دفــاع می کنیــد، از او و  همان طــور 
که با آن حضرت  کنون به عهدی  کنید.2 ا فرزندانش نیز دفاع 

بسته اید، عمل نمايید.

اّما هّمت و شجاعت انصار با تفرقه شکست خورده بود و در میانشان 
کــه آن هــا را به حرکــت وادار کند و  دیگــر رئیــس قبیلــه یــا رهبــری نبــود 
گذشته یک روز »سعد بن معاذ« سخن می گفت و  راهبری نماید. در 
با سخن او همه حرکت می کردند یا روز دیگر »سعد بن عبادة« حرکت 
می کــرد و همــه به دنبــال او بــه راه می افتادنــد؛ اّمــا در اين روز ســعد بن 
معاذ شهید شده بود و سعد بن عباده خانه نشین؛ دیگر سران نیز به 
کــم پیوســته، به دربــار رفته بودنــد. بنابراين هیچ کس جواب  حــزب حا

درستی نمی داد. تنها می گفتند: 

گذشــته  کار  کار از  ُجل«؛ دیگــر  »َقد َمضت ِبیَعِتنا ِلهذا الّرَ
کرده ایــم و نمی توانیــم بــا او  اســت و مــا بــا ايــن مــرد بیعــت 

کنیم.3 مخالفت 

   مالقات آخر

همین سخنان در برخورد با »معاذ بن جبل« اّتفاق افتاد. او در میان 
کــه دختــر  کســی بــود  اصحــاب، شــهرت و عنــوان داشــت و آخريــن 

ایشان به معاذ فرمود:  بود.  او آمده  پیامبر به مالقات 
من آمده ام از تو یاری بخواهم. تو در بیعت با رسول خدا پیمان 

1. االمامة و السیاسة، ابن 
قتیبه، عبد اهلل بن مسلم، ج 
1، ص 19؛ شرح نهج البالغه، 
ابن ابی الحدید، ج 2، ص 47؛ 
قاموس الرجال، شوشتری، 
محمد تقی، ج 12، ص 325.

2. السیرة النبویة، ابن 
هشام، عبد الملک بن هشام. 
ج 1، ص 443؛ انساب 
االشراف، بالذری، احمد بن 
یخ  یحیی، ج 1، ص 253؛ تار
طبری، طبری، محمد بن جرير، 
ج 2، ص 362؛ امتاع االسماع، 
مقريزی، احمد بن علی، 
ص 35.

3. االمامة و السیاسة، ابن 
قتیبه، عبد اهلل بن مسلم، ج 
1، ص 19؛ السقیفة و فدک، 
جوهری بصری، احمد بن 
عبدالعزيز، ص 61؛ شرح 
نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج 
6، ص 13.
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که از  کنی و همان طور  ی و اهل بیت او را یاری  که و بسته ای 
خود و فرزندانت حراست می کنی و خطرات و سختی ها را از 
آن ها دور می سازی، از او و فرزندانش نیز دفاع کرده، خطرات 
و ســختی ها را از ایشــان دور ســازی. بــدان! ابوبکــر فــدک را 
بــه زور از مــن گرفتــه و وکیــل مــرا از آنجــا اخراج کرده اســت.

گفت:  معاذ 
کــِس دیگــری حاضــر به حمایت از شــما شــده  آیــا جــز مــن، 

است؟ 

دختر پیامبر پاسخ منفی داد. 
گفت:  معاذ 

کار می توان انجام داد؟  با یاری من چه  تنها 

ی فرمود:  دختر پیامبر در حالی که از منزل معاذ خارج می شد، به و
بر رسول خدا وارد شوم. تا  گفت  با تو سخن نخواهم  دیگر 

کرد:  بر پدر وارد شد و سوال  در اين هنگام فرزند معاذ بن جبل 
چرا دختر پیامبر به سراغت آمده بود؟ 

گفت: 
آمــده بــود تــا از مــن در برابــر ابوبکــر یاری بطلبد؛ چرا که فدک 

گرفته اند.  ی  از و را 

گفت:  پسر معاذ 
او چه جوابی دادی؟  به 

معاذ پاسخ داد: 
کاری ساخته است؟  از دست من تنها چه  گفتم  او  به 

گفت:  پسر معاذ 
کردی؟  ِابا  او  یاری  از  پس 
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پدر پاسخ داد: 
آری. 

گفت:  پسر 
تو چه فرمود؟  به  ایشان  آن وقت 

گفت:  معاذ در پاسخ 
فرمود: دیگر با تو سخن نخواهم گفت تا بر پیامبر وارد شوم. 

گفت:  پسر معاذ 
بر پیامبر وارد شوم.1 تا  با تو سخن نمی گویم  نیز  پس من 

یخ روشــن نیســت چه حوادثی پیش آمده اســت.  بعد از اين، در تار
اّمــا می دانیــم در همــه ی آن هــا دختــر پیامبر می کوشــید به همه ی 
کــه وضــع موجــود مشــروع  کنــد  اشــکاِل ممکــن نشــان دهــد و اثبــات 
نیست و خدا و پیامبر از آنچه پیش آمده است، راضی نیستند 
و اســالم، آن را تأيیــد نمی کنــد؛ مگــر چیــزی بیــش از ايــن هــم ممکــن 
بــود؟ آیــا دختــر پیامبــر بیــش از ايــن وظیفــه ای داشــت؟ دختــر 
پیامبــر تنهــا بــود و بــا ايــن تنهايــی، موقعی کــه مهاجــر و انصــار او 
گــذارده بودنــد؛ یعنــی در واقــع مهاجــران در برابــر او و خاندان  را تنهاتــر 
نبــّوت موضــع گرفتــه و انصــار نیــز بــه تفرقــه شکســته شــده بودند ـ 
نمی توانســت  و  نمی بــرد  پیــش  از  اجتماعــی  زمینه هــای  در  کاری 
گیــرد. پــس  بــاز  را   پیامبــر مالــی  میــراث  و  سیاســی  میــراث 

   باميری

مرحله ی چهارم از مبارزه شکل دیگری داشت: چنان که دیدیم دختر 
پیامبر در آخرين حرکت خویش دیگر به پای خود به در خانه های 
بزرگان شهر نمی رفت و ما اين را آغاز یک دوره بیماری می دانیم. لذا 
ایشان بعد از اين، دیگر در صحنه های اجتماعی شرکت نکرد و اخبار 
 گزارش ها از شّدت بیماری و سپس بستری شدن آن حضرت و 

1. االختصاص، مفید، محمد 
بن محمد، ص 184.
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حکایــت دارنــد کــه تــا چهــل روز ادامــه داشــت.1 ايــن بیمــاری از کجا 
ناشی شده بود؟ 

کــه هجوم آورنــدگان بــه همراه داشــتند،  آیــا هجــوم به خانــه و آتشــی 
کــه اين بیماری از آن ناشــی  رنجــی بــه بــار آورده بــود و زخمــی زده بــود 

می شد؟ 
مآخــذ رســمی مکتــب خالفــت به طــور کامل ســکوت کرده اند و آنچه 
مــا می دانیــم، بــر اســاس مآخــذ شــیعی اســت. ايــن مآخذ بــا اینکه به 
ايــن ســوال ها جــواب مثبــت داده انــد، ولی متأّســفانه تمــام جوانب را 

روشن نمی کنند.
از ايــن گذشــته فقــدان پــدر بــرای دختــر پیامبــر مصیبتی بزرگ 
که ایشــان بعد  بود و رنجی عظیم را به دنبال داشــت و تمام روزهايی 
کــرد، پژمــرده و گریــان و رنجــور بود.2 لذا اين حادثه  از پــدر زندگــی 
هم می توانست در از پای درآوردن ایشان سهمی به سزا داشته باشد. 
افتــاده اســت،  اّتفــاق  آنچــه  از همــه ی  مــا  اینجــا هــم  بنابرايــن در 
شــده،  بســتری  و  بیمــار  کــه  کســی  اســت  م 

ّ
مســل اّمــا  یــم.  ندار خبــر 

عیادت کنندگانی خواهد داشت. 
سیره نویسان از چندين عیادت و چند جور عیادت کننده در مورد 
دختــر پیامبــر گــزارش داده انــد. دختــر پیامبــر بــا اینکه از پای 
درآمــده و بســتری بــود، از ايــن عیادت هــا نیــز به عنــوان حربــه ای علیه 
وضــع موجــود اســتفاده نمــود و در هــر عیــادت به شــکلی دولت خلفا 

کشید. کمه  را به محا

   سلمه 
ّ

عیادت ام

 بــه عیــادت دختــر پیامبر شــاید اّولین بــار حضــرت اّم ســلمه
رفت. البته او از دیگران جدا بود و پیوندی جدا ناشــدنی با خاندان 

نبّوت داشت. 

1. روضة الواعظین، فتال 
نیشابوری، محمد بن 

احمد، ص 151؛ مناقب آل 
ابی طالب، ابن شهر 

آشوب، محمد بن علی، ج 3، 
ص 362.

2. ]ما زالت بعد ابیها معّصبة 
الراس، ناحلة الجسم، 

کیة العین،  منهّدة الرکن، با
محترقة القلب[، مناقب آل 

ابی طالب، ابن شهر 
آشوب، محمد بن علی، ج 3، 

ص 362.
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یخی می گوید:  تار گزارش 
که دختر پیامبر به بســتر افتاد، بانوی بزرگوار، اّم ســلمه،  آن گاه 
یادی  گزير سخنان ز به عیادت و دیدار ایشان رفت. در اين مالقات نا
که  گزارش نکرده اســت  یخ بیش از اين  رّد و بدل شــده اســت؛ اّما تار

اّم سلمه به محضر دختر پیامبر عرضه داشت: 
ای دختــر رســول خدا! شــب را چگونــه صبــح کردیــد و حال 

شما چطور است؟ 

کــه اّم ســلمه در جــواب شــنید، از رنــج و دردی عظیــم خبــر  کلماتــی 
می داد. دختر پیامبر فرمود: 

در میان اندوه و سختی! غم و اندوه فقدان پیامبر و بزرگِی 
که بر وصّی و جانشینش رفته است. به خدا قسم،  ستمی 
حرمــت وصــّی پیامبــر را زيــر پــای گذاردنــد و مقــام امامت و 
رهبری اش را برخالف قرآن و تفســیر آن، از دســتش ربودند 
کــه از جنــگ بــدر و ُاحد از او  کینــه ای بــود  و دلیــل کارشــان 

در دل پنهان داشتند.1

گزارش نکرده اند و البته  از اين در مورد عیادت اّم سلمه  اسناد بیش 
کافی است  اين مقدار هم برای نشان دادن مشکل آن روِز عالم اسالم 
که دختر پیامبر می خواست انجام دهد، انجام شده بود. کاری  و 

   عیادت زنان مدینه

یک بــار هــم زنــان مهاجــر و انصــار2 یــا زنــان مســلمان مدینــه3 نزد دختر 
پیامبر جمع شــدند تا از ایشــان احوالی بپرســند و اين عیادت، 

بود.  یافته  که بیماری ایشان شّدت  بود  آن زمانی 
النساء« می گوید:  نویسنده ی »بالغات 

که  یم  زنان مســلمان به نزد ایشــان رفته بودند. ما اين نقل را می آور
گفتند:  کردند و  در هر صورت آن ها از دختر پیامبر پرسِش احوال 

 ،1. مناقب آل ابی طالب
ابن شهر آشوب، محمد بن 
علی، به نقل بحار األنوار 
عالمه ی مجلسی، ج 43، ص 
156؛ عوالم العلوم، بحرانی، 
عبد اهلل، ج 2، ص 829.

3. به نقل از بالغات النسآء، 
ابن ابی طاهر طیفور، احمد، 
ص 29.

2. السقیفة و فدک، جوهری 
بصری، احمد بن عبدالعزيز، 
کشف الغمة، اربلی،  ص 117؛ 
علی بن عیسی، ج 2، ص 118.
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با اين بیماری در چه حالی هستی؟  دختر رسول خدا! 

حضرت صدیقه به جای احوال پرســی، از دردها و رنج های خود 
کرد و فرمود:  ت بیماری خود را بازگو 

ّ
گفت. در واقع ایشان عل سخن 

از مردان  و  را دوست نمی دارم  به خدا سوگند! دنیای شما 
کردند، رضایت ندارم.  شما بیزارم. آن ها را آزمودم و از آنچه 

وای بــر آن هــا! چــرا نگذاشــتند حــق در مرکــز خود قرار گیرد و 
که  خالفــت بــر پایــه ی نبّوت اســتوار بماَنــد؟ یعنی همان جا 

محل فرود جبرئیِل امین بود.

و اين ها ـ چنان که اشــاره شــد ـ رنج های اصلی دختر پیامبر بود، 
از  و  کجاســت  تا نشــان بدهد انحراف در  ابراز می شــد  که  رنج هايی 

کجا شروع شده است.

   عیادت خلفا

بیشــتری  شــّدت   پیامبــر دختــر  بیمــاری  و  می گذشــت  روزهــا 
ل را به مصلحت ندیدند. شاید 

ّ
گردانند گان امور، دیگر تعل می گرفت. 

برای مردم اين همه بی اعتنايی قابل توجیه نبود. که  به اين خاطر 
قتیبــة  »ابــن  الخلفــاء«،  یــخ  »تار در  صحابــی  دو  عیــادت  جریــان 
ئــل االمامــة«، »طبــری صغیــر« وجــود دارد. اّما تفصیل  دینــوری« و »دال
دقیق تر در نقل »صدوق« در »علل الّشــرایع« آمده اســت. در نقل ابن 
ابوبکر  قتیبه، ُعمر پیشنهاد مالقات و عیادت دختر پیامبر را به 
می دهد؛1 اّما در نقل صدوق، از اين پیشنهاد سخنی در میان نیست. 

ابن قتیبه می گوید:  عمر، طبق نقل 
ک کرده ایم. بیا با  مــا فاطمــه را نســبت بــه خودمــان خشــمنا
ی را از خودمــان  یــم. ]شــاید بتوانیــم و هــم بــه عیــادت او برو

کنیم؟![  راضی 

بعــد بــا هــم بــه دِر منــزل دختــر پیامبر می روند و از ایشــان اجازه ی 

1. االمامة و السیاسة، ابن قتیبه، 
عبد اهلل بن مسلم، ج 1، ص 14.
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که جواب رد می شــنوند. به نقل صدوق، آن ها  مالقات می خواهند؛ 
راه نمی یابند. اّما  برای عیادت می آیند،  بارها  نه یک بار بلکه 

کمــان به ويــژه وقتــی کــه بارهــا اّتفــاق بیفتد،  نپذيرفتــن مالقــات حا
آثاری نامطلوب برای آن ها  به طور قطع در جامعه انعکاس می یابد و 
به بار می آورد و اين، همان چیزی بود که دختر پیامبر می خواست؛ 
ايــن، خــود یــک مرحلــه ی دیگــر از مراحــل مقابلــه و مبــارزه ی دختــر 

بود. با صاحبان قدرت در آن روز   پیامبر
باالخــره آن هــا بــا وســاطت امیرالمؤمنیــن علی به محضر دختر 
پیامبــر راه می یابنــد. اّمــا آیــا زور و تهدیــد بــه کار رفتــه بــود یــا فقط 

و تمّنا بود؟ نمی دانیم! خواهش 
امیرالمؤمنین به دختر پیامبر فرمود:  بنا به نقل صدوق، 

که از شــما برایشــان اجازه ی ورود  اين ها از من خواســته اند 
بگیرم.

دختر پیامبر عرضه داشت: 
کلمه  به خدا سوگند! به آن ها اجازه نمی دهم و حّتی یک 
هــم بــا آن هــا ســخن نخواهــم گفــت تا پدرم را مالقات کرده، 

کنم. از آنچه آن ها نسبت به من انجام داده اند، شکایت 

امیرالمؤمنین فرمود: 
بیایند!  تو  که آن ها به مالقات  من ضامن شده ام 

دختر پیامبر عرضه داشت: 
گر ضامن شده ای، خانه خانه ی توست. من نیز به هیچ وجه  ا
با تو مخالفت نخواهم کرد. آن کس را که می خواهی و صالح 

می دانی، اجازه بده!1

کمــان بــه خانــه ی دختر  بــه ايــن شــکل یــا بــه هــر صــورت دیگــری، حا
پیامبــر راه یافتنــد. وقتــی نــزد دختــر پیامبــر نشســتند، ســالم 
گفتند. به اّتفاق ناقالن، دختر پیامبر سالم آن ها را جواب نگفت 

1. علل الّشرایع، ابن بابویه، 
محمد بن علی، ج 1، ص 178.
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گردانید.  آنان به سوی دیگری  از  را  ی خویش  و حّتی رو
صدوق نقل می کند: 

 ِی دختــر پیامبــر آن هــا از جــای برخاســته، به مقابــل رو
رفتند. نمی دانیم اين حادثه چند بار تکرار شــد، تا باالخره 
ابوبکــر چــاره ای نیافــت و بــه همــان شــکل با ایشــان ســخن 

گفت. 

یم:  را می آور اینجا هم بین مآخذ اختالف است. ما نقل صدوق  در 
گفت:  ابوبکر 

ای دختر رسول خدا ! ما آمده ایم تا رضایت شما را به دست 
کنیم. از  یم و آتش خشم شما را نسبت به خود خاموش  آور
که ما را ببخشی و از آنچه نسبت به شما  شما می خواهیم 

انجام داده ایم، درگذری!

دختر پیامبر فرمود: 
کنم و از  گفت تا پدرم را دیدار  من با شــما ســخن نخواهم 

به ایشان شکایت بنمایم. نفر  رفتار شما دو 

گفت:  کرد و   آن گاه رو به علی
کلمه هم سخن نمی گویم تا اینکه از  من با آن ها حّتی یک 
گر  که آن دو از رسول خدا شنیده اند. ا آن ها چیزی را بپرسم 
گرفت. گفتند، آن وقت تصمیم خواهم  در اين مورد راست 

را قسم داد و فرمود:  آن گاه آن ها 
را  ايــن ســخن  رســول خدا  از  آیــا  بــه خــدا ســوگند،  را  شــما 
که: رضای فاطمه از رضای من اســت و خشــم  نشــنیده اید 
که او را دوست  و غضب فاطمه از خشم و غضب من؟ هر 
داشته باشد، مرا قطعًا دوست داشته است و هر که فاطمه را 
راضی کند، مرا راضی کرده است و هر که فاطمه را به غضب 

آورده است؟ آورد، مرا به غضب 
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پاسخ دادند: 
از رسول خدا شنیده ایم. را  چرا، ما اين سخن 

دختر پیامبر فرمود: 
که شــما دو نفر،  ئکه ی او را شــاهد می گیرم  من، خدا و مال
من را به غضب آوردید و رضای خاطر مرا به جای نیاوردید 
کنــم، از شــما نــزد او شــکایت  و وقتــی پیامبــر را دیــدار 

کرد. خواهم 

گفت:  ابوبکر 
مــن از غضــب خــدا و غضــب تــوـ  ای فاطمــهـ  بــه خــدا پنــاه 

می برم. 

کرد.  گریه  بلند  با صدای  آن گاه 
دختر پیامبر فرمود: 

که بخوانم، تو را نفرين خواهم  سوگند به خدا، در هر نمازی 
کرد.

از محضر ایشان خارج شد.1 گریه کنان  ابوبکر 

   پیغام مالقات

یــخ، یــک درخواســت عیــادت دیگــر را نیــز گــزارش کــرده کــه آن هم  تار
 گويی بعد از آن، حال دختر پیامبر به ســرانجام نرســیده اســت. 
که حّتی امکان عیادت هم وجود نداشــته  چنان رو به وخامت رفته 
که زمان آن را به درســتی روشــن نیســت، عّباس،  اســت. در آن روزها 
عموی پیامبر، برای برادرزاده اش ـ امام امیرالمؤمنین ـ پیغام 

که:  فرستاد 
بــرادرزاده! عمویــت ســالم می رســاند و می گویــد تنهــا خــدا 
کــه چــه اندوهــی از خبــر بیمــاری دختــر محبــوب  می دانــد 
پیامبــر بــر دل مــن وارد شــده اســت. مــن فکــر می کنــم 

1. االمامة و السیاسة، ابن قتیبه، 
عبد اهلل بن مسلم، ج 1، ص 19؛ 
علل الّشرایع، ابن بابویه، محمد 
ئل  بن علی، ج 1، ص 186؛ دال
االمامة، طبری آملی )صغیر(، 
محمد بن جرير، ص 135؛ 
قاموس الرجال، شوشتری، 
محمد تقی، ج 12، ص 327.
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به پیامبر ملحق  که  باشــد  کســی  اّولین  او در میان ما 
گــر تــو هــم حــال او را چنیــن می بینی، در صورتی  می شــود. ا
کن تا  کــه حادثــه ای پیــش آمــد، مهاجــران و انصــار را جمع 
با شــرکت در مراســم تشــییع و نماز بر ایشــان، شــکوه دين را 

کنند. آشکار 

امام در جواب از عمو تشکر نمود. سپس از مظلومیت و حقوق 
گفت و در آخر فرمود:  از دست رفته ی دختر پیامبر سخن 

عمو! از تو می خواهم که از اين خواسته درگذری. زيرا فاطمه 
کارهای مربوط به مرگ او را  که  کرده اســت  به من وصیت 

مخفی بدارم.1 

اين شروع مرحله ی پنجم از مبارزه ی دختر پیامبر با دولت خلفا 
کرم، رســم بر اين بود  اســت. در جامعه ی آن روز، از زمان رســول ا
گــر از مســلمانان کســی از دنیــا می رفــت، جنــازه اش را بــه محضــر  کــه ا
ی نماز می خواند و در تشییع  بر و  ایشان می بردند و آن حضرت

ی شرکت می نمود.2  و دفن و
اين رسم همچنان سال ها و شاید قرن ها در جامعه ی اسالمی ادامه 
اثر نارضایتی  که متوّفی در  داشــت و تنها در صورتی به هم می خورد 
کم شهر یا استاندار  کمه داشت، وصیت می کرد حا که از دستگاه حا

ی نماز بخواند. بر و او خبردار نسازند و دیگری  را در مرگ  یا خلیفه 
اين رسم از عصر دختر پیامبر بنا نهاده شد و بعدها »عبد اهلل 
کرده، مورد ضرب و شتم او  که با عثمان اختالف پیدا  بن مسعود«3 
که عثمان را در مرگ او خبر  کرد  گرفته بود، وصیت  و مأمورانش قرار 

او نماز بخواند.4 بر  نکنند و عّمار یاسر 
بعــد از مــرِگ عبــداهلل، چیــزی نگذشــت که »مقــداد«5 وفات یافت. 
کــه عّمــار بــر او نمــاز بخوانــد و عثمان را از مرگ او  کــرد  او هــم وصیــت 

ناراضی بود.6 و  از عثمان خشمگین  زيرا  مطلع نسازند؛ 

1. امالی طوسی، طوسی، 
محمد بن حسن، ص 155؛ 

بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقر، ج 43، ص 209.

2. ]در اين زمینه به عنوان نمونه 
به داستان مرگ و دفن سعد   بن 
معاذ و عبداهلل ذو البجادين در 

کنید.[، السیرة  کتب سیره نگاه 
النبویة، ابن هشام، عبد 
الملک بن هشام. ج 2، ص 

250؛ ج 2، ص 527.

3. عبداهلل بن مسعود بن غافل 
بن حبیب الهذلی معروف به 

ابن مسعود، از صحابه و یاران 
کرم و ششمین  پیامبر ا

ید.  گرو که به اسالم  مردی بود 
ی جزء اّولین حافظین قرآن در  و

زمان پیامبر بوده است.

4. البلدان، یعقوبی، احمد 
بن اسحاق، ج 2، ص 147؛ 

انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 5، ص 

یخ، جزری  37؛ الکامل فی التار
موصلی، ابن اثیر، ج 3، ص 
یخ الخمیس، دیار  136؛ تار

بکری، حسین بن محمد، ج 2، 
ص 268.

5. ابوسعید مقداد بن عمرو بن 
ثعلبة بن مالک بن ربیعة بن 

عامر بن مطرود البهرآئی الکندی 
ی را مقداد بن اسود  که بعدها و

هم خواندند؛ از صحابه ی بزرگ 
کرم بود. او  و مشهور رسول ا

با پیامبر از مکه به مدینه 
کرد و در نبردهای  هجرت 

سپاه اسالم شرکت داشت و 
می جنگید.

6. البلدان، یعقوبی، احمد 
بن اسحاق، ج 2، ص 147؛ 

یخ، جزری  الکامل فی التار
موصلی، ابن اثیر، ج 3، ص 

.146
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   گریه ی شب و روز

در اینجــا الزم اســت قبــل از اینکــه وصیت نامــه ی دختــر پیامبر و 
حوادث بعد از آن را بازگو نمايیم، به یک جریاِن بسیار با اهّمیِت آن 

یخی می گوید:  تار گزارش  یم.  بپرداز دوران 
گریه می کرد. اين  دختر پیامبر بعد از مرگ پدر، در عزای ایشان 
کرده بود و هم شب را. تا  گریه، روز و شب نمی شناخت؛ هم روز را پر 
گفتند:  امیرالمؤمنین علی آمدند و  نزد  که پیرمردان مدینه  آنجا 
گریه ی او  گریه می کند.  ای ابوالحســن! فاطمه شــب و روز 
گرفته است. ما آمده ایم تا به شما  آرامش شب و روز را از ما 
کند یا روز. گریه  که شما از ایشان بخواهید یا شب  بگويیم 

امــام بــه خانــه آمدنــد. دختــر پیامبــر که غــرق عزا و گریه بود، 
امیرالمؤمنین فرمود:  آرام شد. آن گاه  کرد،  را مشاهده  ایشان  تا 

که  کرده اند  دختر پیامبر! پیرمردان مدینه از من درخواست 
یا روز. کنید  گریه  یا شب  از شما بخواهم در فراق پدر، 

دختر پیامبر در پاسخ فرمود: 
یــاد به طــول نخواهــد انجامید و  یــا ابا الحســن! زندگــی مــن ز
به زودی از میان اين مردم خواهم رفت. لذا سوگند به خدا، 
گرفــت و نــه روز؛ تــا اینکــه بــه پــدرم،  نــه شــب آرام خواهــم 

گردم. رسول خدا، ملحق 

امام علی فرمود: 
دختــر پیامبــر! اختیــار بــا شماســت. آنچه می خواهید عمل 

کنید.1

گریســتن را هم شــکل دیگری از مقابله ی دختر پیامبر با  ما اين 
که درک و احساس همین تقابل  وضع موجود می دانیم و فکر می کنیم 
که  کسانی را به حضور امیرالمؤمنین آورد تا از او بخواهند  که  بود 

کند. گریه ها تخفیف پیدا  اين 

1. بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقر، ج 43، ص 177.
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   يبت االحزان

یخــی می گویــد، امــام ـ شــاید بــه  گزارش هــای تار کــه  اّمــا آن طــور 
ت فشار جریانات بیرون از خانه ـ در نقطه ای بیرون از آبادی های 

ّ
عل

که آن را  اصلی شــهر ـ یعنی در بقیع ـ برای ایشــان ســرپناهی ســاختند 
نامیدند.  یا »بیت الحزن«  »بیت االحزان« 

و   امام حســن همــراه  بــه  صبــح  روز  هــر   پیامبــر دختــر 
امام حســین به ســوی بیت االحزان در بقیع می رفتند و تا شــب در 
 آن مکان می گریســتند. وقتی شــب می شــد، امیرالمؤمنین علی

را به منزل می آوردند.1 ایشان  و  به سراغ ایشان می رفتند 

   وصیت آخر

آخرين حلقه ی مبارزه ی دختر پیامبر علیه وضع موجود، وصیت 
ایشــان بــود. وصیــت بــه ُصــَور مختلــف و در مواقــع مختلفــی از زبــان 
و قلــم ایشــان صــدور یافتــه و اصلی تريــن نکتــه ی آن مقابلــه بــا دولت 

خلفا است. 
کــه آثار آن برای  فــرق ايــن مبــارزه بــا ســاير مبــارزات ایشــان، اين بود 
یــخ آن روزگار به جای  همیشــه می مانــد و لکــه ی ننگــی بــر پیشــانی تار

می نهاد.
در  و  اســت  مانــده  به جــای  دوران  آن  از  کــه  یخــی  تار نــّص  اّولیــن 
کــه  اســت  واقعــه ای  دارد،  وجــود   پیامبــر دختــر  از  وصیتــی  آن 

کرده اند.  امیرالمؤمنین، خود، بی واسطه دیده، شنیده و نقل 
ایشان می فرمایند: 

که واقعه ای2  چند روزی از وفات پیامبر بیشتر نگذشته بود 
برای دختر ایشان پیش آمد. دختر پیامبر بعد از بیداری از 
آن ِشــبِهه خواب، هراســان فریادی برآورد. بعد واقعه را برای 

کرد:  من چنین نقل 

1. در مورد بیت االحزان ]ر.ک: 
وفاء الوفاء، سمهودی، علی بن 

احمد، ج 3، ص 918.[

2. واقعه، چیزی نظیر خواب، 
البته بسیار برتر و باالتر از آن 

است. یک دیدن است؛ یک 
شنیدن است اّما بسیار بیشتر از 

دیدن و شنیدن!
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گويــی  کــردم،  در میــان خــواب و بیــداری بــودم. مشــاهده 
که  پدرم باالی سرم ایستاده و بر من مشّرف است. آن وقت 
او را دیــدم، دیگــر خــودداری نتوانســتم و فریــاد بــرآوردم: پــدر 
کوتــاه گشــته و خبر آســمان  جــان! دســت مــا از دامــن شــما 
از مــا قطــع شــده اســت. در همــان حــال بــودم کــه مشــاهده 
کشــیدند و دو فرشــته در  کــردم فرشــتگانی در برابــرم صــف 
گرفتــه و بــه آســمان بردند. ســر  ی آن هــا بودنــد؛ مــرا  پیــش رو
برداشــتم؛ قصرهــای برافراشــته و مزّيــن، باغــات و نهرهــای 
کــردم؛ قصــری در پــی قصــری و باغی در  جــاری را مشــاهده 
یه هايی سر برآورده بودند  پس باغی دیگر. از آن قصرها حور
که شادی و سرور می کردند و به  گويی عروسکانی بودند  که 
که ما و  مــن لبخنــد می زدنــد و می گفتنــد: مرحبــا! به کســی 

او خلق شده است. همه ی بهشت به خاطر پدر 

فرشــتگان همچنــان مــرا بــه بــاال می بردند تا به خانه ای وارد 
کــه در آن قصرهــا بــود؛ یــک خانــه بــود اّمــا در آن  ســاختند 
قصرهــای فــراوان وجــود داشــت و در هــر قصــر اتاق هــا بــود. 
گوشی شنیده  که نه چشمی دیده و نه  آن قدر بدیع و زيبا 
قــرار داشــت و  اتــاق تخت هــای بی شــمار  اســت و در هــر 
ی هــر تخــت، روپوش هــای نازکــی از جنــس ابریشــم و  بــر رو
گرفتــه بــود. لحاف هايــی هــم بود  ملحفــه ای از پرنیــان قــرار 
بــه انــواع مختلــف از حريــر الــوان و ديبــا، ســفره هايی آماده 
بــا انــواع مختلــف از غذاهــا در آن اتاق هــا پهــن شــده بــود. 
ظرف های غذا همه از جنس طال و نقره بودند. در آن باغ ها 
که از شــیر، ســپید تر و از مشــک، بســیار  یک نهر جاری بود 

بود. خوش بو تر 

پرسیدم: اين خانه از کیست و اين نهر مال کیست؟ گفتند: 
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از آن بهشتی  که دیگر باالتر  اين خانه ی فردوس اعالست؛ 
نیست؛ خاص پدرت و پیامبران. البته آن بندگان که خدا را 
دوست دارند نیز با ایشان همراه هستند. پرسیدم: پس اين 
که خداوند  کوثر است  گفتند: اين نهر، همان  نهر چیست؟ 
کند. پرســیدم: پس  که به آن حضرت عطا  کرده بود  وعده 

گفتند: اآلن خواهد آمد! کجاست؟  پدرم 

گاه قصرهايــی در برابــر چشــمم  کــه نــا در همیــن حــال بــودم 
گذشــته دیــده بــودم،  کــه در  کــه از قصرهايــی  آشــکار شــد 
گســترده  نورانی تــر بودنــد و در آن هــا فرش هايــی  ســپید تر و 
که از فرش های قصرهای قبلی زيباتر و بهتر بودند.  شده بود 
گســترده  ی آن فرشــی  که بر رو در آن هنگام تختی را دیدم 
ی آن جلــوس داشــت و جمعــی نیــز در  بودنــد و پــدرم بــر رو
کشــید،  حضور ایشــان بودند. چون پدرم مرا دید، به آغوش 
پیشــانی مــرا بوســید و فرمــود: خــوش آمــدی دخترم! ســپس 
مــرا در نزدیک تريــن جــا بــه خــود جای داد و فرمود: ای دختر 
که خداوند چه نعمت هايی برای تو  عزيز من! آیا نمی بینی 
کرده اســت و در آینده به میان چه نعمت هايی وارد  آماده 

خواهی شد؟ 

که در آن ها تحفه ها  آن گاه قصرهای بلند را به من نشان داد 
ه ها به انواع و رنگ های متنوع وجود داشتند. 

ّ
و زيورها و حل

ســپس فرمــود: اینجــا مســکن تــو و شــوهرت و دو فرزنــدت و 
کــه تــو و ایشــان را دوســت می دارنــد، خواهــد بــود.  کســانی 
دل خــوش بــاش؛ زيــرا تــا چنــد روز دیگــر بــه نــزد مــن خواهی 
آمد. دلم از شادمانی به پرواز درآمد و آتش اشتیاقم شّدت 
کرده بودم، هراسان  گرفت. سپس از عظمت آنچه مشاهده 

از خواب بیدار شدم.
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امیرالمؤمنین می فرماید: 
وقتــی دختــر پیامبــر از خــواب پریــد، فریــاد بــرآورد و مرا صدا 
گفتــم: تــو را چــه شــده اســت و از  زد. مــن بــه نــزد او آمــدم و 

چه ناراحت هستی؟ 

گفت و از  کرده بود را برای من باز  که مشــاهده  او واقعه ای 
کــه وقتــی از دنیا رحلت کرد، من از زنان  گرفــت  مــن پیمــان 
اّم ایمن و فّضه؛ و  و  ـ   ـ زوجه ی رســول خدا جز امّ ســلمه 
از مــردان جــز دو پســرش )حســنین( و عّبــاس )عمــوی 
پیامبــر( و ســلمان فارســی و عّمــار بــن یاســر و مقــداد و 

را خبر نکنم.  کسی  ابوذر و حذیفه 

ک  با زنان بدن مرا غســل بده و شــبانه به خا تو  بعد فرمود: 
گاه نکن.1 آ از محل قبر من  را  کسی  بسپار و 

   تشییع پنهاین

 از وصیت دختر پیامبر یخی  که نصوص تار بار است  اّولین  اين 
گفته اند. نکته ی اصلی اين وصیت، مخفی داشتن تشییع و  سخن 
که در تمام  ک ســپاری ایشــان اســت و اين، نکته ای اســت  مراســم خا
بر دارد، تکرار  که به شــکلی وصیت ایشــان را در  یا اغلب2 اســنادی 

می شود.
باز طبق نقل محّدثان بزرگ شیعی، صدوق و ابن فتال نیشابوری 
و دیگــران، دختــر پیامبــر در روزهــای آخــر عمــر، از مــرگ خویــش 
یــم. اّمــا برخــی از  کــه از چگونگــی آن اطالعــی ندار خبــردار می شــود 
که ایشان در آن، پدر خویش  مآخذ آن را به خوابی منسوب می دارند 
کــرده و از او ايــن خبــر را شــنیده اســت،3 لــذا اّم ایمــن4 را  را مشــاهده 
که ایشان به بالین دختر  به دنبال امیرالمؤمنین می فرستد. آن گاه 

ئل االمامة، طبری آملی  1. دال
)صغیر(، محمد بن جرير، ص 
131؛ بحار األنوار، مجلسی، 
محمد باقر، ج 42، ص 225، 
ترجمه محمد جواد نجفی.

2. در پاره ای از اسناد 
وصیت نامه مکتوبی از دختر 
پیامبر در مورد اموال ایشان 
که به مسائل  نقل شده است 
فوق اشاره ای ندارد.

4. ]ابن فتال اسماء را هم اضافه 
می کند.[، روضة  الواعظین، 
فتال نیشابوری، محمد بن 
احمد، ص 151.

3. بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقر، ج 43، ص 179.
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ی می فرماید:  پیامبر می آید، به و
که  پسرعمو! من از مرِگ نزدیک خود خبر یافته ام و می دانم 
هر ساعت ممکن است به پدرم ملحق شوم. لذا می خواهم 

کنم. بازگویم و وصیت  برایت  هر چه در دل دارم، 

امیرالمؤمنین فرمود: 
کن.  هر چه می خواهی، وصیت 

کنار ســر دختر پیامبر می نشــیند و امر می کند تا دیگران  بعد در 
اتاق خارج شوند.  از 

دختر پیامبر می گوید: 
پســرعمو! مرا در طول زندگی دروغ گو و خائن نیافته ای و در 

تو مخالفت نکرده ام!  با  اين مّدت هرگز 

علی می گوید: 
بــه خــدا پنــاه می بــرم! تو خداشــناس تر و نیکوکارتــر و باتقواتر 
کــه مــن بتوانــم تــو را به مخالفت با خود  و خدا ترس تــر از آنــی 

کنم!  توبیخ  کرده،  منسوب 

سپس فرمود: 
گران و دشوار خواهد بود، ولی  دوری و فقدان تو بر من بسی 

از آن نیست.  که چاره ای  کنم اين چیزی است  چه 

بــه خــدا ســوگند ! تــو بــا رفتنــت مصیبــت رســول خدا را برای 
من تجدید می کنی و بی شک وفات و فقدان تو بر من بسی 

گران خواهد بود. 

که برای من  اّنا لِّله َو اّنا ِاَلْیِه راِجُعون؛ از اين مصیبت 
که در آن  بســیار بزرگ و دردآور اســت. اين مصیبتی اســت 
تسلیتی وجود نخواهد داشت و هیچ گاه جبران نمی شود.
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   دتن شبانه

از آن امام می فرماید:  کردند. پس  گریه  آن گاه هر دو با هم مّدتی 
کنی اجرا  که هر چه امر  هر وصیتی می خواهی، به من بگو؛ 
کــرد و خواســته ی تــو را بــر خواســته ی خــودم ترجیح  خواهــم 

خواهم داد. 

دختر پیامبر ادامه می دهد: 
خــدا تــو را جــزای خیــر دهد. پســرعمو! بــه تو وصیت می کنم 
کــه بعــد از مــن بــا ُامامــه، دختــِر خواهــرم ازدواج کنی. زيرا او 

برای فرزندان من مثل خوِد من مهربان است. 

که برای آن تهیه شــده  ســپس ســخنانی در مورد تشــییع خود و تابوتی 
است، فرمود. آن گاه اظهار داشت: 

مــن بــه تــو وصیــت می کنــم تــا هیچ یک از کســانی که به من 
گرفتند، در مراســم تشــییع جنازه ی  کردند و حق مرا  ســتم 
من حضور نداشــته باشــند. آن ها دشــمنان من و دشــمنان 
رســول خدایند. مبادا هیچ یک از آن ها و پیروانشــان در نماز 

کنند!  بر بدن من شرکت 

بــه خــواب  کــه مردمــان  ســپس فرمــود: مــرا در شــب آن گاه 
ک بسپار.1 رفته اند، به خا

ما وصیت دختر پیامبر را به نقل از مآخذ مختلف شــیعی بیان 
که عمده ی مآخذ  کردیم. در اين وصیت ســه حرف اصلی آمده بود 

اّتفاق نظر داشتند:  در آن 
که  بود   امیرالمؤمنین علی آینده ی  ازدواج  -حرفی در مورد 

مسأله ی شخصی و خصوصی است.

که آن هم وجه  کیفیت تشییع بدن ایشان بود  -حرفی در مورد 
بر نداشت.  اجتماعی قابل توّجهی در 

1. علل الّشرایع، ابن بابویه، 
محمد بن علی، ج 1، 187؛ 
روضة  الواعظین، فتال 
نیشابوری، محمد بن احمد، 
کنید  ص 151؛ و نیز مراجعه 
به: امالی مفید، مفید، محمد 
بن محمد، ص 281؛ امالی 
طوسی، طوسی، محمد بن 
حسن، ص 109؛ مناقب آل 
ابی طالب، ابن شهر 
آشوب، محمد بن علی، ج 
کتاب سلیم،  3، ص 363؛ 
هاللی، سلیم بن قیس، ج 2، 
کامل بهايی، طبری،  ص 870؛ 
حسن بن علی، ص 313.
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-در واقع بخش اصلی وصیت، مسأله ی پنهان داشتن غسل و 
که به نظر ما اين آخرين  کفن، نماز و محل دفن ایشان بود 
بخــش از مبــارزات دختــر پیامبــر بــا وضعیــت موجــود و 

دولت خلفا بود.

   آخرین مبارزه

آن حضــرت چنانچــه دیدیــم، از لحظــه ی اّول بــدون هیچ گونــه 
که  از تمام نیرو و اعتبار خویش اســتفاده می کرد  گذشــت و تســامح 
گشته و اموالش  گرفته، حقوقی از او پایمال  نشان دهد مورد ظلم قرار 
که به اين گونه اعمال دست زده اند،  کسانی  به غارت رفته است؛ و آن 

از اسالم و انصاف و عدالت ندارند. بهره ای 
از  اّول مکتب خلفا اين بخش  خوشبختانه اسناد و مدارک درجه 
گون آورده اند.  وصیــت را تأيیــد می کننــد و ايــن تأيیــد را بــا الفــاظ گونا

امام مّورخان مکتب خالفت می نویسد:  طبری، 
ی گردانیــد و با او هرگز  دختــر پیامبــر از ابوبکــر بــه قهــر رو

فرا رسید.  او  که مرگ  تا آن هنگام  سخن نگفت 

که برخوردهای دختر پیامبر با خلیفه  گذشته آنجا  ما در مطالب 
بود:  گفته  ایشان به خلیفه  که  کردیم، دیدیم  را بررسی 

بر پدرم وارد شوم.  تا  با تو سخن نمی گویم  دیگر 

کرده اســت و اين نقل طبری یک  را ثبت  یخ، عمل به اين وعده  تار
سنِد آن است. سپس طبری اضافه می کند: 

کــرد و ابوبکــر را از ايــن حادثــه خبردار  علــی او را شــبانه دفــن 
نساخت.1 

یخــی عمــل بــه وصیــت دختر پیامبر اســت.  و ايــن هــم، ثبــِت تار
نیز نقل می کند:  امام محّدثان مکتب خالفت،  بخاری، 

کــه چیــزی از میــراث پیامبــر را بــه فاطمــه  ابوبکــر نپذيرفــت 

یخ طبری، طبری، محمد  1. تار
بن جرير، ج 3، ص 208؛ 

انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 1، ص 

.405



 دخرت  پیامرب      86  

بدهــد. بــه ايــن جهــت فاطمــه بــر ابوبکــر غضــب کــرد و از او 
که  ی گرداند و با او دیگر سخن نگفت تا آن هنگام  به قهر رو
کــرد، علی بر او نماز خواند  کــه رحلــت  وفــات یافــت. آن گاه 
از اين  را به هیچ وجه  ابوبکر  کرد و  او را دفن  و شــب هنگام 

حادثه خبردار نساخت.1 

یم و اسناد متعّدد  که ما در اختیار دار اين معتبرترين اسنادی است 
افزود. به اين ها می توان  و معتبر دیگری هم 

1. صحیح بخاری، بخاری، 
محمد بن اسماعیل، ج 4، ص 
79، ج 5، ص 139؛ صحیح 
مسلم، نیشابوری، مسلم بن 
حجاج، ج 3، ص 1380.



  رحلت و خاک سپاری دخرت پیامرب 

   آماده شدن برای رتنت

یخ اسالم بسیار  داستان رحلت دختر پیامبر در مصادر رسمی تار
کوتاه، سرد و ساده نقل شده است. اين مّورخان نقل می کنند:

ایشــان در روز آخــر عمــر مبارکــش، ســلمی ـ زن ابورافــع )صحابــی 
او فرمود:  به  را خواسته،  ـ   )پیامبر

کن.  برای من آب مهّیا 

سلمی می گوید: 
کــه دوران ســختِی بیمــاری بــود،  مــن از ایشــان در آن اّیــام 
پرستاری می کردم. آن روز حال دختر پیامبر بسیار بهتر شده 
بود و ایشان از همه ی روزها آرام تر بودند. اّتفاقًا امیرالمؤمنین 
کاری به خارج از خانه رفته بود. آب را آماده  علی، به دنبال 
کردم. دختر پیامبر بدن خود را به بهترين صورت شست وشو 

تازه خواست و پوشید.  داد. آن گاه جامه ای 

سپس به من فرمود: 
آماده ساز.  برای من بستری  اتاق  در وسط 

به قبله خوابیدند.  رو  کشیده،  ایشان در آن بستر دراز 
بعد به من فرمود: 

گــر از دنیا رفتم  مــادر! مــن همیــن اآلن جــان خواهــم ســپرد. ا
را برهنه  و شما خواستید بدن مرا غسل بدهید، هرگز بدنم 

نکنید. 

گفت و جان سپرد. پس از مرگ فاطمه، علی به خانه آمد. من  اين را 



 دخرت  پیامرب      88  

او خبر دادم. در ادامه نقل می کنند:  به  را  ماجرا 
بر  گرفت،  را برعهده  امیرالمؤمنین علی خود غســل ایشــان 
کــرد.1 مآخــذ  ایشــان نمــاز خوانــد و آن گاه او را شــبانه دفــن 
مکتــب خالفــت بیــش از ايــن چیــزی ندارنــد. اّما در مدارک 

کمی توضیح داده شده است. شیعی مسأله 

   سالم مالئک

طبــری صغیــر2 زمــان وفــات را شــب می دانــد. او می گویــد که آن شــب 
کسانی سخن می گوید و  گويی با  که ایشان  کردند  اطرافیان مشاهده 
کرده،  جواب سالم می دهد. بعد از جواب سالم، رو به امیرالمؤمنین 

فرمود: 
پسرعمو! جبرئیل به نزد من برای سالم آمده است و می گوید: 
خدا بر تو ســالم می فرســتد ای حبیبه ی حبیِب خدا! امروز 

او ملحق خواهی شد. به  ی  در رفیع اعال3 و جّنة الماو

کـه جواب سالم داد. بعد فرمود:  بار شنیدند  دیگر 
که به نزد من  پـسرعمو! به خـدا سوگند اين میکائیل است 

را به همراه دارد. پیــام جبرئیل  آمده و همان 

که چشــم های مبارک را  کردند  بار ســوم جواب ســالم داد و مشــاهده 
گشوده است.  به شّدت 

سپس فرمود: 
پسرعمو! به خدا سوگند اين همان حق است و اين عزرائیل 
گسترانیده است.  است. دو بال خود را در مشرق و مغرب 

کرده بود. به اين شکل توصیف  را  او  برای من  پدرم 

که می فرمود:  بعد شنیدیم 
که روح ها را قبض می کنی! در قبض روح  سالم بر تو باد ای 

کن و مرا رنج مده!  من تعجیل 

1. مسند احمد، حنبل، احمد 
بن محمد، ج 6، ص 461؛ 
الطبقات الکبری، ابن سعد، 
محمد بن سعد، ج 8، ص 
یخ المدینة المنورة،  27؛ تار
ابن شبه نمیری، عمر بن شبه، 
ج 1، ص 104؛ ُاسُد الغاَبة، 
جزری موصلی، ابن اثیر، ج 7، 
ص 27؛ االصابة، ابن حجر 
عسقالنی، احمد بن علی، ج 
یخ االسالم،  4، ص 367؛ تار
ذهبی، محمد بن احمد، ج 3، 
ص 47 تحقیق الدکتور عمر 
عبد السالم تدمری.

ئل  کتاب دال 2. نویسنده ی 
االمامة.

3. شریف ترين و بلندمرتبه ترين 
مقامات عالم آخرت و بهشت.
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سپس فرمود: 
نه به سوی آتش.  تو می آیم ای پروردگار مهربان  به سوی 

کــرد و همه چیــز پایــان  بعــد چشــم ها را بســت و دســت و پاهــا را دراز 
یافــت. دختــر پیامبــر دنیــا را وداع گفــت؛ گويــی هیچ وقــت زنــده 

نبوده است.1

   اکتور هبشیت

محّدث بزرگ شــیعی قرن هفتم، »علی بن عیســی اربلی« از صدوق 
که وفات آن حضرت نزدیک شد، به اسما فرمود:  نقل می کند: آن گاه 
کافــوری از  جبرئیــل هنگامی کــه وفــات رســول خدا رســید، 
کرد.  بهشــت برای ایشــان آورد و ایشــان آن را ســه قســمت 
یــک ثلــث بــرای خــودش و یــک ثلــث برای علی و یک ثلث 

برای من. 

حــال بــرو بقیــه ی حنــوط پــدرم را از فــالن محــل بیاور و آن را 
قرار بده.  کنار سِر من  در 

مــن بــه آنچــه فرمــوده بــود، عمــل کــردم و حنــوط را در کنــار ایشــان قرار 
با لباس پوشانید و فرمود:  را  ی خود  دادم. آن گاه رو

گفتم  گر جواب  ساعتی منتظر من باش. آن گاه صدایم بزن. ا
کرده ام. نزد پدرم رحلت  به  که من  که خب! و گر نه بدان 

اســما مّدتــی انتظــار کشــید. آن گاه دختــر پیامبــر را صــدا کرد، اّما 
بار دیگر صدا زد:  نیامد.  جوابی 

ای دختر محمد مصطفی! 

بعد هم ادامه داد: 
کرده انــد! ای  کــه زنــان او را حمــل  کســی  ای دختــر بهتريــن 
ی سنگ ريزه ی بیابان ها راه رفته  دختر بهترين کسی که بر رو

ئل االمامة، طبری آملی  1. دال
)صغیر(، محمد بن جرير، ص 

133؛ بحار األنوار، مجلسی، 
محمد باقر، ج 43، ص 207.
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راه یافت!  که به مقام قاب قوسین  کسی  است! ای دختر 

ی صورت دختر پیامبر برداشت.  هیچ جوابی نبود. پارچه را از رو
ی ایشان انداخت و می بوسید  کرده بود. خود را بر رو او از دنیا مفارقت 

و می گفت: 
کــه بــه محضــر پــدرت وارد شــدی، ســالم مرا  فاطمــه! آن گاه 

هم برسان.

   يب مادری

که حسن و حسین به خانه آمدند. مادر را در  طولی نکشید 
کشیده شده است.  یش  بر رو پارچه ای  که  بستر دیدند 

پرسیدند: 
اسما! چرا مادر ما در اين ساعت خوابیده است؟ 

گفت:  را پنهان نکرد و  اسما حادثه 
ای فرزندان رسول خدا! مادر شما نخوابیده است؛ او از دنیا 

رفته است. 

انداخت و می گفت:  ی مادر  بر رو را  حسن خود 
مادر با من سخن بگو قبل از اینکه روح از بدنم مفارقت کند. 

ی پاهای مادر انداخت، آن را می بوسید  حسین هم خود را بر رو
و می گفت: 

مادر من! فرزندت حســین هســتم. با من ســخن بگو قبل از 
پاره شود. اینکه قلبم 

گفت:  اسما 
یــد بــه نــزد پدرتــان و او را از ايــن  ای فرزنــدان رســول خدا! برو

کنید.  حادثه خبردار 

گریه شان برخاست.  آن دو از خانه بیرون رفتند. آن وقت صدای فریاد 
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گفتند:  گرفتند و  را  که در مسجد بودند، دور آن دو  صحابه 
گریه می کنید؟ خدا چشم های  ای فرزندان رسول خدا! چرا 
کردید و  شــما را نگریاند. شــاید نظر به جایگاه پدر بزرگتان 

گریه می کنید؟! ت 
ّ
به اين عل

گفتند: 
از دنیا رفته است.  مادر ما، فاطمه، 

کــه ايــن ســخن را شــنید، از بزرگــی مصیبت   امیرالمؤمنیــن علــی
با خود می گفت:  و  افتاد  به رو به زمین 

کسی تسلیت بدهم ای دختر پیامبر؟ من  من خود را به چه 
خود را در مصیبت های روزگار به تو آرام می ســاختم؛ حال 

را خواهم داشت؟1 کسی  تو چه  از  بعد 

   عزای مدینه

خبر رحلت دختر پیامبر انتشار یافت و شهر از آن خبردار شد و 
یک باره فریاد برآورد. صدای ناله و فریاد مردم شهر را به لرزه انداخت. 
زنان بنی هاشم در خانه ی امیرالمؤمنین علی جمع شدند. انبوه 

کنار شهر به آن سوی آمدند. گوشه و  از  مردم 
 در خانه نشسته بود و حسن و حسین امیرالمؤمنین علی
در برابــر او گریــه می کردنــد. خانــه ی امــام به عزاخانه تبديل شــده 
بــود و همــگان مشــغول گریــه و زاری بودنــد و ضّجــه می زدنــد. مردم در 
که چه وقت جنازه ی دختر پیامبر برای  بیرون خانه منتظر بودند 
کرده، سپس به تشییع  نماز آماده خواهد شد تا در آن مراسم شرکت 
بپردازند. شاید شب نزدیک شده بود. ابوذر از خانه بیرون آمد و گفت: 

افتاده است.  به تأخیر  کار دختر پیامبر  ید.  برو همه 

به امید فردا، برخاستند و رفتند. و  تردید نکردند  مردم 

کشف الغمة، اربلی، علی   .1
بن عیسی، ج 2، ص 251؛ 

بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقر، ج 43، ص 185.
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   عمل به وصیت

امام می بایســت طبق وصیت دختر پیامبر به ســرعت به کار 
کفن، نماز و دفن ایشان می پرداخت. خصوصیات و جزئیات  غسل، 
خانــه ی  نیســت.  موجــود  مــدارک  و  اســناد  از  هیچ یــک  در  حــوادث 
امــام کوچــک بــود و بایســتی از نامحرمــان خالــی شــود تــا امــکان 
گرفت. شست وشــو و غســل  کار انجام  گزير اين  غســل فراهم بیاید. نا
که اسناد می گویند با حضور جمع اندکی  دختر پیامبر آن چنان 
که عبارت بودند از: چهار فرزند خردســال ایشــان و فّضه  از نزدیکان 
)خادمه( و اسماء بنت عمیس انجام گرفت. غسل دهنده طبق وصیت 
دختــر پیامبــر، امــام بــود و اســما نیــز ایشــان را یــاری می کرد.1 
کفن پوشانید و برای نماز آماده ساخت.  از آن جسد مطهر را  بعد 
گزارش ها در مورد تعداد نمازگزاران اختالف دارند.2 افرادی که به اّتفاق 

از:  نظر سیره نویسان شیعی در نماز حضور داشتند، عبارت بودند 
 ،حضــرت حســن و حســین ،امیرالمؤمنیــن علــی
عّباس عموی پیامبر، سلمان، ابوذر و مقداد؛ و از عّمار، 
حذیفه، فضل بن عّباس و عقیل هم نامی برده شده است. 

بعد از اين هم یک اختالف جّدی در میان مّورخان و تذکره نویســان 
گفته اند: پاره ای  و محّدثان وجود دارد. 

کسان به بقیع تشییع و در آنجا  -جسد مطهر با همراهی همین 
ک ســپرده شــد و البتــه بــرای اینکــه قبــر مطهر ایشــان  بــه خــا

مشخص نباشد، چندين صورت قبر ساخته شد.

گفته اند: دیگران 
ک  کنــار روضــه ی پیامبــر بیــن قبــر و منبــر بــه خــا -ایشــان را در 

سپرده اند. 

گفته اند: و باالخره دسته ی سوم 
-جایگاه دفن ایشان همان خانه ی خود آن حضرت بود.

1. انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 1، ص 
یخ طبری، طبری،  405؛ تار
محمد بن جرير، ج 3، ص 
240؛ االستیعاب فی معرفة 
االصحاب، ابن  عبد البر، 
يوسف  بن  عبد اهلل، ج 4، ص 
یخ،  1898؛ الکامل فی التار
جزری موصلی، ابن اثیر، ج 2، 
ص 341.

2. ]تذکره نویسان مکتب 
که  گفته اند  خالفت به اّتفاق 
کرد.[ علی بر او نماز 
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   اندوه ماندگار

آورده است:  کلینی«1  »ثقة االسالم 
چون دختر پیامبر از دنیا رفت، امیرالمؤمنین او را 
از میان برد. در اين مقدار  آثار قبر را  ک سپرد و  پنهان به خا

اّتفاِق نظر وجود دارد.  از نقل 

کرده است:  »شیخ مفید« اضافه 
ک قبــر  کــه دفــن پایــان یافــت و دســت ها را از خــا و آن گاه 
تــکان داد، انــدوه چــون ســیلی بــر او هجــوم آورد و اشــک ها 
ی  یخت. ناچار به قبر پیامبر رو بر صورت مبارک فرو ر
که بر دلش می گذشــت را با ایشــان در  کرده، همه ی دردی 

گفت: میان نهاد و 

یا رسول اهلل! سالم من و سالم دخترت فاطمه بر تو باد؛ همان 
یارتت  کــه حبیبــه و نــور چشــم تــو بــود و اینــک به ز دختــرت 
که  آمده و در بقعه ی تو خوابیده است و خداوند خواست 

تو ملحق شود. به  به سرعت 

یــا رســول اهلل! از فــراق دختــر برگزیــده ی تــو صبر و شــکیبايی 
من سر آمده، توانايی من از دوری بزرِگ بانوان جهان پایان 
کردم،  که بر جدايی تو صبر پیشه  یافته است. اّما آن چنان 
در مــرگ دختــرت نیــز چــاره ای جز صبر ندارم که شــکیبايی 

از خوِد شماست.  بازمانده  بر مصیبت، سّنت 

ک ســپردم و  مــن تــو را بــه دســت خــود بــه قبــر نهــاده و بــه خا
ی سینه ی من بود، جان سپردی.  در حالی که سر شما بر رو

.اّنا لِّله َو اّنا ِاَلْیِه راِجُعون :در قرآن بهترين سخن آمده

که به من ســپرده شــده بود، باز پس  یا رســول اهلل! آن امانتی 
آرمید.  تو  نزد  و  از دست من رفت  گرفته شد و زهرا 

1. از محّدثان بزرگ شیعی.
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یا رســول اهلل! چقدر اين آســمان نیلگون و زمیِن تیره در نظر 
من زشت شده است. غم و اندوه من، ابدی و ماندگار شده 
است و شِب من با بی خوابی می گذرد. اين غم از قلب من 
خــارج نمی شــود تــا زمانی کــه خداونــد مــرا در آن خانه ای که 
گويی  که  تو در آن هستی، وارد نماید. در دلم دردی است 
که مانند آتش بر افروخته  زخمی چرکین دارد و اندوهی دارم 
که بین ما جدايی افتد. از اين فراق تنها  است. چه زود بود 

به خدا شکایت می برم!

دخترت به زودی تو را از اینکه اّمت تو پشت به پشِت هم دادند 
کرد! سرگذشت او را  گاه خواهد  تا حق او را پایمال نمایند، آ
گزارش حال را از او بخواه! زيرا چه بسیار  با اصرار جویا شو و 
که در دل او جمع شده بودند و او در دنیا  غم و غّصه هايی 
راهــی بــرای گفتــن آن نیافــت. اّمــا او آن هــا را بــرای تو خواهد 
کــه بهتريــن حکم کنندگان اســت، داوری  گفــت و خداونــد 

کرد. خواهد 

سالم من بر شما باد، سالمی برا ی وداع، نه از سِر خستگی 
گر بمانم  گر بروم، از ماللت و خستگی نیست و ا و ماللت! ا
که ]به یقین  ت بدگمانی ]به وعده های الهی[ نیست 

ّ
به عل

می دانم[ خدا به صابرين وعده ی ثواب داده است.

کشید و بعد اضافه فرمود: از سر درد  آن گاه آهی 
گزير صبر و شــکیبايی مبارک تر و نیکو تر اســت. به راســتی  نا
گــر بیــم چیرگــی ســتمکاران نبــود و قبــر تو آشــکار نمی شــد،  ا
در کنــار قبــر تــو بــرای همیشــه می مانــدم و برای اين مصیبت 

و فریاد می کردم. ناله  بزرگ، نظیر مادری داغ دیده، 

گفت:  با رسول خدا سخن  باز هم  بعد 
ی  خداوند می بیند که دختر تو مخفیانه دفن می شود! حّق و
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را بــه زور خوردنــد و او را از ارثــش بــاز داشــتند. در صورتی کــه 
از زمــان تــو تــا به حــال چنــدان مّدتــی نگذشــته و یاد تو کهنه 

نشده است. 

یا رسول اهلل! من فقط به خدا شکایت می برم و تنها و بهترين 
تسلیت خاطر من شما هستید.

یــا رســول اهلل! صلــوات خــدا بــر تــو و ســالم و خشــنودی خدا 
باد.1 بر فاطمه ی اطهر 

 گفته اســت: چون امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب مدائنی هم 
از دفن دختر پیامبر فراغت یافت، بر ســر قبر او ایســتاد و اين دو 

کرد: انشاء  را  بیت 

دوَن  الَذی  ُکل  َو  فرقه  َخلیِلین  من  اجِتماِع  »ِلُکِلّ 

َعلی  دلیٌل  واحٍد  َبعد  واِحدا  افِتقادی  اّن  َقلیٌلَو  الَممات 
لا َیدوم َخلیٌل«.2 ان 

کــه همــه  اشــعار دیگــری نیــز بــه آن حضــرت منســوب داشــته اند 
ایشان است. آزرده گی خاطر و سوز درونی  نشانه ی 

چنان کــه دیدیــم، دختــر پیامبــر نمی خواســت آن کســانی که از 
کرده بودند، در نماز و تشــییع و  ک  آنان ناخشــنود بود و او را خشــمنا
کم اين را نمی پســندید  مراســم دفن او حاضر باشــند. البته حزب حا
گزير به مقابله برخاست.  و به مصلحت خودش نمی دانست؛ پس نا

گفته اند:  یخ نویسان  تار
چون دختر پیامبر از اين جهان درگذشت، عایشه به در خانه ی 
او رفت تا به حجره ای که پیکر مطهر در آنجا بود، برود و او را دیدار کند. 
به چه دلیل، نمی دانیم؟ آیا شادمان بود؟ آیا می خواست به جنازه ی 
یت داشت هیچ کس را  که مأمور یک رقیب مرده خنده بزند؟! اسما 

راه نداد.  را  او  اجازه ی ورود ندهد، 

کلینی، محمد بن  کافی،   .1
یعقوب، ج 1، ص 58؛ امالی 

مفید، مفید، محمد بن محمد، 
ص 281؛ امالی طوسی، 

طوسی، محمد بن حسن، ص 
کشف الغمة، اربلی، علی  109؛ 

بن عیسی، ج 2، ص 130؛ 
بحار األنوار، مجلسی، محمد 

باقر، ج 43، ص 211.

2. االخبار الموفقیات،زبیر بن 
بکار، ص 194.
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که: برد  به پدر  عایشه شکایت 
اين زن خثعمیه1 میان من و دختر پیامبر درآمده است 

بروم.  او  نزد پیکر  و نمی گذارد من 

ابوبکر به در حجره ی دختر پیامبر آمد و پرسید: 
بروند؟  او  نزد دختر  اسما! چرا نمی گذاری زنان پیغمبر 

اسما جواب داد: 
او داخل نشود!  بر  کسی  که  کرده است  زهرا خود وصیت 

گفت:  ابوبکر 
کــه چنیــن اســت، هر چــه او بــه تو گفته اســت، همان  حــال 

کن.2 را عمل 

دختر بزرگوار پیامبر بعد از نماز عصر یا در میان نماز مغرب و عشا 
وفات یافت3 و خبر رحلت ایشان مخفی نماند و در همان لحظات 

کشانید. ایشان  را به در خانه ی  انتشار یافت و مردم  اّول در شهر 
که خلیفه و یارش هم در همان شب  گزارش ها می گویند  پاره ای از 
که  به در خانه ی ایشان آمده، از امام امیرالمؤمنین علی خواستند 
کاری نکند؛ و چنان که می دانیم، در نیمه ی شب  بدون اطالع آن ها 
 بعد از اینکه مردم شهر مدینه به خواب رفته بودند، دختر پیامبر
که مردم  ک سپرده شد. اّما هنگام صبح  طبق وصیت خودش به خا
بــرای شــرکت در تشــییع و نمــاز و دفــن دختــر پیامبــر بــه در خانــه 

کاری انجام شده روبه رو شدند. با  آمدند، 

   مالقات بعد از مرگ

صدوق نقل می کند: 
صبح هنــگام ابوبکــر و عمــر بــرای عیــادت به ســوی خانــه ی 
دختــر پیامبــر روانــه شــدند و در راه مــردی از قریــش را 

از آن سو می آید.  که  کردند  دیدار 

1. ]خثعم قبیله ای مشهور 
است.[، ر.ک: االنساب، 
سمعانی، عبد الکریم بن 
محمد، ج 2، ص 326.

2. االستیعاب فی معرفة 
االصحاب، ابن  عبد البر، 
يوسف  بن  عبد اهلل، ج 4، 
یخ االسالم،  ص 1897؛ تار
ذهبی، محمد بن احمد، ج 3، 
ص 48.

کشف الغمة، اربلی، علی   .3
بن عیسی، ج 2، ص 253؛ 
علل الّشرایع، ابن بابویه، محمد 
ئل  بن علی، ج 1، ص 188؛ دال
االمامة، طبری آملی )صغیر(، 
محمد بن جرير، ص 133؛ 
بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقر، ج 43، ص 209 و 204.
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گفتند:  او  به 
کجا می آيی؟  از 

گفت: 
نزد علی رفته بودم.  به  برای تسلیت رحلت فاطمه 

گفتند:  آن ها 
کرد؟  آیا فاطمه وفات 

گفت:  او 
ک سپرده شد.  بله! و در همان دل شب به خا

 آن ها سخت پریشان شدند و از آنجا یک سره به نزد امیرالمؤمنین
 رفتنــد. آیــا واقعــًا دســتگاه خالفــت نمی دانســت کــه دختر پیامبر
گذشــته از دنیا رفته اســت و با اینکه خلیفه و یار همراهش در  شــب 
گذشته اجازه ی ورود به خانه را نیافته بودند و بدون شفاعت  دوره ی 
امیرالمؤمنین فرصت دیدار برای آن ها مقدور نشــده بود، باز هم 
قصــد عیــادت داشــتند؟! ايــن، امــری غیــر طبیعــی و غیــر قابــل قبول 
یخی است  که مخالف ساير نقل های تار است. لذا اين بخش از نقل 
کــه انتظــار چنین رفتاری را از  را نمی توانیــم بپذيریــم و معتقدیــم آن هــا 

آنجا رفته بودند.  به  بیت نبّوت نداشتند، به نشانه ی اعتراض 
و  خلیفــه  یــاِر  میــان  کــه  را  ســختی  عبــارات  اینجــا  در  نقلیــات 
یــم و  امیرالمؤمنیــن رّد و بــدل شــده، آورده انــد و مــا از آن می گذر
کار  که اين  ســرانجام امیرالمؤمنین علی متوّســل به قســم شــدند 
که  دســتور دختر پیامبر بوده و برای ایشــان امکان نداشــته اســت 

کنند.1 با آن مخالفت 

   چهل قرب در بقیع

آورده اند:  مآخذ معتبر2 
مسلمانان آن روز صبح به بقیع آمدند و در آن چهل صورت 

1. علل الّشرایع، ابن بابویه، 
محمد بن علی، ج 1، ص 188.

ئل االمامة، طبری آملی  2. دال
)صغیر(، محمد بن جرير، ص 
136؛ علل الّشرایع، ابن بابویه، 

محمد بن علی، ج 1، ص 189، 
آمده است.
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کردند. یافتن قبر اصلی برای آن ها مشکل شد.  قبر مشاهده 
کردند.  را مالمت  گران آمد و یکدیگر  بر آن ها  اين مسأله 

با هم می گفتند:
گذاشت؛ او از دنیا رفت  پیامبر تنها یک دختر از خود باقی 
ک ســپرده شــد و شــما نه در مرگ، نه در نماز و نه  و به خا
در دفنش حاضر بودید؛ حّتی قبر او را )هم( نمی شناسید. 

گفتند:  امور  والیان 
که اين قبرها را بشکافند  ید  کسانی را بیاور از زنان مسلمان 
او نماز بخوانیم و قبرش  بر  کنیم،  را پیدا  تا ما دختر پیامبر 

کنیم! یارت  را ز

   نبش قرب

خبــر ايــن حادثــه بــه امیرالمؤمنیــن رســید. او غضب آلــود از خانه 
گردن  بیرون آمد. چشــم هایش از شــّدت خشــم ســرخ شــده، رگ های 
جنگ هــا  و  ســخت  حــوادث  در  کــه  زردی  لبــاس  و  بــود  برخاســته 
که اين وضع را دیده بودند، خود را  کســانی  می پوشــید، در برداشــت. 
که ممکن بود پیش بیاید هشدار  به بقیع رسانیده، به مردم خطری را 

دادند:
گــر ســنگی از اين قبرهــا جابه جا  علــی قســم خــورده اســت ا

آمران خواهم نهاد.  گردن  بر  شود، شمشیر 

گفتند:  او رفتند و  نزد  به  به بقیع آمد. عمر و اصحابش   امام
تو را چه می شود؟ به خداوند سوگند، ما قبر دختر پیامبر را 

او نماز خواهیم خواند. بر  و  کرد  نبش خواهیم 

اینجا هم برخوردهای سخت پیش آمده است. 
امیرالمؤمنین فرمود: 
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کردم؛ زيرا می ترســیدم مردم از اســالم  اّما حق خودم را رها 
بازگردند. ولی قبر فاطمه؛ قسم به آن کس که جانم در دست 
گــر تــو و یارانــت به چیــزی دســت ببریــد، زمین را از  اوســت، ا

کرد. خون شما سیراب خواهم 

کند  گرفت، ابوبکر مجبور شد پا در میانی  وقتی خطر به اين اندازه باال 
کند، پایان  که می رفت برای آن ها شــّری بزرگ به پا  و اين جســارت را 
کنده شدند. دهد. آن ها دست برداشتند و رفتند. سپس مردم هم پرا





 ابیها 
ّ

ــــــن پنهان  ام
َ

ت
ْ

  پریامون َمـــد

   در مدینه پیامرب

رســول خدا در روز دوشــنبه هشــتم یا دوازدهم1 ربیع االّول نزدیک 
ظهــر بــه حوالــی شــهر مدینــه یعنــی روســتای قبــا رســیدند و در آنجا به 
خانه ی بزرگ تیره ی »بنی عمر بن عوف« از قبیله ی اوس وارد شدند.2 

گفته اند.3  پانزده روز  یا  را چهارده  ایشان در قبا  مّدت توقف 
امیرالمؤمنین علی بعد  تا  قبا ماندند  را در  اين مّدت  ایشان 
کــه پیامبــر بــه ایشــان ســپرده بودنــد،  یت هايــی  از انجــام مأمور
کرده، به قبا برسند.  از مکه هجرت   همراه زنان خاندان نبّوت
از  و  رســیدند  قبــا  بــه  و همراهــان   امیرالمؤمنیــن اینکــه  از  بعــد 
کرم با آن ها به سوی مدینه حرکت  خستگی راه آسودند، پیامبر ا
کردنــد. ايــن حرکــت، روز جمعــه بــود. ظهــر هنــگام نیــز در محلــه ی 
تیــره ی ســالم بــن عــوف نمــاز جمعــه خواندنــد و بعــد از آن به ســوی 

مدینــه رفتند.4

   منزل مبارک

بعد از ورود به اين شهر در هر محله به هر طایفه از طوایف دو قبیله ی 
اوس و خزرج که می گذشتند، آن ها ایشان را به منازل خودشان دعوت 

می کردند و عرضه می داشتند: 
کــه تــو را باید و  کــه هــر مــال  یــا رســول اهلل! پیــش مــا فــرود آی 
کنیم و شــب و  از بهر تو ترتیب  که تو را شــاید، ما  هر لشــکر 
یم و خود بایســتیم و  روز جملــه ی قــوم بــه خدمــت تــو بــاز دار

یم. آور آنچه شرط خدمت است، به جای 

1. البلدان، یعقوبی، احمد 
بن اسحاق، ج 2، ص 30؛ 

المغازی، واقدی، محمد بن 
عمر، ج 1، ص 2.

2. ُاسُد الغاَبة، جزری موصلی، 
ابن اثیر، ج 4، ص 495.

3. الوفاء باحوال 
المصطفی، ابن جوزی، 

عبدالرحمن بن علی، ص 254؛ 
سبل الهدی الرشاد، شمس 

شامی، محمد بن يوسف، 
ج 3، ص 383؛ وفاء الوفاء، 

سمهودی، علی بن احمد، ج 
1، ص 254؛ السیرة الحلبیة، 

حلبی، علی بن ابراهیم، ج 2، 
ص 59.

4. السیرة النبویة، ابن 
هشام، عبد الملک بن هشام. 

ج 1، ص 494؛ امتاع االسماع، 
مقريزی، احمد بن علی، ج 1، 

ص 46.
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پیامبر می فرمود: 
برود.1 کجا  که  را فرموده اند  ی  که و کنید  را رها  زمام شتر 

بعدهــا  کــه  زمینــی  کنــار  در  آنکــه  تــا  می رفــت  همچنــان  شــتر 
 در آن ساخته شد، بر زمین فرود آمد. رسول خدا مسجد الّنبی

از شتر پیاده شدند و فرمودند: 
بود إن شاء اهلل.  اینجا منزل ما خواهد 

کردند:  را تالوت  آیه  سپس اين 
2.اْلُمنِزلیَن َخْیُر  انَْت  َو  ُمباَرکا  ُمْنَزلا  اْنِزْلنی  َرّبِ  ُقْل  َو 

   خانه و مسجد پیامرب

خانه ی »ابو اّيوب انصاری« نزدیک ترين منزل به محل فرود آمدن شتر 
ابو اّيوب به حضور پیامبر آمد و عرضه داشت:  بود. 

منزل من نزدیک ترين منازل است. اجازه بفرمايید بارهای 
ببرم. آنجا  به  را  شما 

از آن  را به منزل خویش آورد.3   ســپس شــتر و بار مختصر پیامبر
روز پیامبــر در خانــه ی ابــو اّيــوب منــزل داشــت و تــا آن هنــگام که 
منزلــی بــرای خودشــان تهّیــه کننــد، در آنجا مهمــان بودند. اين دوران 

گفته اند.  را هفت ماه 
کرد: پیامبر سوال 

کسانی هستند؟  کنار خانه ی ابو اّيوب چه  صاحبان زمیِن 

جواب دادند:
ايــن زمیــن مــاِل »ســهل« و »ســهیل« دو پســر یتیــم از تیــره ی 
»بنی النّجار« است و اآلن تحت سرپرستی »اسعد بن زاّره«، 

قرار دارند.  تیره  بزرگ آن 

دینــار  ده  قیمــت  بــه  یتیــم  دو  آن  سرپرســت  از  را  زمیــن   پیامبــر

1. سیرت رسول اهلل، ابن 
هشام، عبد الملک بن هشام، 
ج 1، ص 473.

2. مومنون، آیه ی 29.

3. وفاء الوفاء، سمهودی، علی 
یخ  بن احمد، ج 1، ص 262؛ تار
الخمیس، دیار بکری، حسین 
بن محمد، ج 1، ص 341.
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کنند. اين  تا در آنجا مسجدی بنا  کردند و آن گاه فرمودند  خریداری 
زمین، بزرگ بود؛ در بخشی از آن خرما خشک می کردند و در بخشی 
گــود بــود و  دیگــر شترهایشــان را نگــه داری می نمودنــد. مقــداری از آن 
محــل اجتمــاع آب بــاران شــده بــود. پیامبــر امــر فرمودنــد تا آب ها 
گور قدیمی از مشرکان در آن  کنند. چند  تخلیه شود و محل آن را پر 
که همه را از بین بردند.1 از همان اّیام در آنجا نماز  محل جای داشت 
جماعــت برپــا کردنــد و به ايــن ترتیــب در اّولیــن روزهای ورود به مدینه 

نیز شروع شد. کار ساختماِن مسجد 

   ساخامتن مسجد

بنای اّوِل مســجد پیامبر بســیار ســاده بود؛ ديوارهايی از خشــت 
کنار هم چیده شــده بودند. اين چهار  که به طور ســاده  خام داشــت 
ديــواری مســتطیل شــکل بــود؛ به طــول هفتــاد ذراع و عــرض شــصت 

نیز در آن روزگار به سمت بیت المقّدس بود.3 ذراع.2 قبله ی مسجد 
در ســال های بعــد یعنــی ســال هفتــم، بعد از غــزوه ی خیبر،4 آن گاه 
کردند  که جمعیت مســلمانان بیشــتر شــده بود، مســجد را تجدید بنا 
و به صورت مربعی با طول و عرض صد ذراع )یعنی تقريبًا پنجاه متر 

در پنجاه متر( درآمد.5 
ايــن بــار بخــش زيريــِن ديــوار از ســنگ و بقّیــه را از خشــت خــام 
ساختند.6 خشت ها به صورت نر و ماده در کنار هم چیده شده بودند. 
ارتفاع ديوار نیز به اندازه ی قامت یک انسان معمولی بود.7 ديوار غربی 
کار می رفت.  به عنوان شاخص برای تعیین وقت نماز ظهر و عصر به 
کمی بعد  کار رفته در اين ديوارها از درختان خرما بود.  ستون های به 
گرما و آفتاب به پیامبر شکایت  از ساختن مسجد، مسلمانان از 
کردند و ایشان اجازه فرمودند چند ستون در داخل صحن مسجد بنا 
ی آن برگ و شاخه های  کنند؛ چیزی شبیه یک داربست.8 آن گاه بر رو

1. صحیح مسلم، نیشابوری، 
مسلم بن حجاج، ج 1، ص 

373؛ سنن ابی داوود، ازدی 
سجستانی، حافظ ابی داود، 

ص 124؛ وفاء الوفاء، سمهودی، 
علی بن احمد، ج 1، ص 326، 

سبل الهدی و الرشاد، شمس 
شامی، محمد بن يوسف، ج 

3، ص 485.

3. در سال دوم، قبله به سوی 
کعبه یعنی از سمت شمال 

به سمت جنوب تغییر یافت.

2. الدّرة الثمینة فی اخبار 
المدینة، ابن نّجار، محمد بن 
محمود، ص 86؛ وفاء الوفاء، 
سمهودی، علی بن احمد، ج 

1، ص 334؛ ]هر ذراع اندکی از 
کم تر است.[، االعالق  نیم متر 
النفیسة، ابن رسته، احمد بن 

عمر، ج 7، ص 75. 

4. سبل الهدی و الرشاد، 
شمس شامی، محمد بن 

يوسف، ج 3، ص 490.
5. وفاء الوفاء، سمهودی، علی 

بن احمد، ج 1، ص 335؛ 
سبل الهدی و الرشاد، شمس 
شامی، محمد بن يوسف، ج 

3، ص 490.
6. الطبقات الکبری، ابن 

سعد، محمد بن سعد، ج 1، 
ص 239.

که بعد از زدن  7. ]به طوری 
گاه سر  ی آن،  سقف بر رو

به سقف برخورد می کرد.[، 
کلینی، محمد بن  کافی، 

یعقوب، ج 3، ص 295؛ من 
الیحضر الفقیه، ابن بابویه، 

محمد بن علی، ج 1؛ ص 217؛ 
تهذیب االحکام، طوسی، 

محمد بن حسن، ج 2، ص 
21، 251-250؛ وفاء الوفاء، 

سمهودی، علی بن احمد، ج 
1، ص 336؛ سبل الهدی و 

الرشاد، شمس شامی، محمد 
بن يوسف، ج 3، ص 490.

8. وفاء الوفاء، سمهودی، علی 
بن احمد، ج 1، ص 336.
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گرما و تابش آفتاب در امان باشند.  گزنِد  یختند تا از  درخت خرما را ر
گاه و بی گاه نیز باران آن ها را آزار می داد اّما پیامبر اجازه ندادند تا 
ک بود؛ لذا  ســقفی بزنند.1 زمین مســجد، زمینی معمولی از رمل و خا
کرده  ک ها سجده  ی همان خا که بر رو وقتی باران می آمد، پیشانی ها 
کِف مسجد را  گل آلود می شد.2 بعدها در زمان خلیفه ی دوم  بودند، 
کردند؛ یعنی با چیزی مثل شــن و ماســه. مســجد  با ســنگ ريزه فرش 
سه در ورود و خروج داشت. یکی در قسمت شمال و یکی در غرب 

نام »باب جبرئیل«.3 به  الرحمة« و یکی هم در شرق  نام »باب  به 

   مهسایه ی مسجد

کن شدند.  پیامبر در کنار ديوار همین مسجد خانه تهّیه کرده، سا
در آن دوران ایشان تنها یک زوجه داشتند و او، »سودة بنت زمعة« بود 
که در مکه بعد از وفات حضرت خدیجه با او ازدواج کرده بودند.4 
یا نه ماه یا حّتی هجده ماه بعد  بعدها عایشه اضافه شد. او هشت 
از هجرت به خانه ی پیامبر آمد.5 لذا به خانه ی دیگری نیاز بود. 
اين خانه نیز پشــت قبله ی آن روِز مســجد در جانب جنوب ســاخته 
کعبه  شد. البته بعدها با تغییر قبله از بیت المقّدس )شمال( به سوی 

باز می شد.6 به نمازگزاران  رو  )جنوب(، درهای اين خانه 
کرده، در آن  مهاجران قریشــی نیز زمین هايی در جوار مســجد تهّیه 
خانه هايی برای خود ســاختند. بخشــی از اين زمین ها اهدايی مردم 
مدینه بود و بخشی دیگر هم صاحب نداشت و همه دری از خانه ی 

کردند. باز  خویش به مسجد 

   خانه ی دخرت پیامرب

بنــا بــه نقــل مــّورخ کهــن شــیعی، یعقوبــی، عقــد ازدواج امیرالمؤمنیــن 
علــی بــا دختــر پیامبــر دو مــاه بعــد از هجــرت واقــع شــد. اّما 

1. وفاء الوفاء، سمهودی، علی 
بن احمد، ج 1، ص 336.

2. صحیح بخاری، بخاری، 
محمد بن اسماعیل، ج 1، 
ص 163.

3. وفاء الوفاء، سمهودی، علی 
بن احمد، ج 1، ص 337.

4. انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 1، ص 
407؛ االستیعاب فی معرفة 
االصحاب، ابن  عبد البر، 
يوسف  بن  عبد اهلل )ترجمه(، 
ص 3338؛ االصابة، ابن حجر 
عسقالنی، احمد بن علی، ج 
4، ص 330 ترجمه 606.

5. امتاع االسماع، مقريزی، 
احمد بن علی، ج 1، ص 50.

6. سبل الهدی و الرشاد، 
شمس شامی، محمد بن 
يوسف، ج 3، ص 508؛ وفاء 
الوفاء، سمهودی، علی بن 
احمد، ج 2، ص 460.
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که مراســم خواســتگاری و عقد  گفته اند  کثر مّورخان و تذکره نویســان  ا
گفته اند،2 برخی  ازدواج در ســال دوم1 انجام شــد؛ عده ای ماه رجب 
کســانی هم اواخر ماه صفر. عروســی در ماه ذی الحجة  ماه رمضان و 
گفته اند.  را اّول ماه 3  یخ آن  اّتفاق افتاد. مفید و طوسی تار
کرم به امیرالمؤمنین  هنگامی که مراسم عروسی نزدیک شد، پیامبر ا

علی فرمودند: 
کن.  خانه ای پیدا 

 که از خانه ی پیامبر کرده، خانه ای یافت  ایشــان به دســتور عمل 
روزی  یافــت.  ســرانجام  خانــه  همــان  در  عروســی  مراســم  بــود.  دور 
گرامــی اش آمــده بــود. در آنجــا بــه او  کــرم بــه دیــدن دختــر  پیامبر ا

فرمودند: 
کنم. را به همسایگی خودم منتقل  تو  دوست دارم 

گفت:   امیرالمؤمنین علی
نزدیــک خانــه ی شــما منزلــی جــز منــزل »حارثــة بــن نعمان« 

وجود ندارد.

 کرده بود و آن حضرت دو خانه ی قبلِی پیامبر را حارثه هدیه 
کــه زحمــت تــازه ای بــرای او ایجــاد شــود. خبــر ايــن  دوســت نداشــت 
کرد و ســپس خود  گفت وگو به حارثه رســید. به ســرعت خانه را آماده 

را به محضر پیامبر رسانید و عرضه داشت: 
کنــار منــزل  کــه شــما می خواهیــد دخترتــان را بــه  شــنیده ام 
یــد. در محلــه ی مــا )طایفــه ی بنی النّجار(4 از  خودتــان بیاور
خانــه ی مــن هیــچ خانــه ای بــه شــما نزدیک تر نیســت. من و 
همه چیــزم مــال خــدا و رســول اوســت. بــه خداوند ســوگند! 
گرفته اید، نیست.  چیزی پیش من محبوب تر از آنچه از من 
که برایم باقی می ماند،  قطعًا آنچه از من می پذيرید، از آنچه 

دوست داشتنی تر و محبوب تر است.5

2. الطبقات الکبری، ابن سعد، 
محمد بن سعد، ج 8، ص 22؛ 

االصابة، ابن حجر عسقالنی، 
احمد بن علی، ج 4، ص 366؛ 

یخ الخمیس، دیار بکری،  تار
حسین بن محمد، ج 1، ص 
411؛ وفاء الوفاء، سمهودی، 

علی بن احمد، ج 1، ص 274.

یة الطاهرة، ابن بابویه،  1. الذر
یخ  محمد بن علی، ص 93؛ تار
طبری، طبری، محمد بن جرير، 

ج 2، ص 410؛ الکامل فی 
یخ، جزری موصلی، ابن  التار

اثیر، ج 2، ص 141؛ وفاء الوفاء، 
سمهودی، علی بن احمد، ج 
یخ،  1، ص 274؛ البدء و التار

مقّدسی، مطهر بن طاهر، ج 
5، ص 20؛ االصابة، ابن حجر 

عسقالنی، احمد بن علی، 
ص 365؛ ]کلینی و مسعودی 

زمان ازدواج را یک سال بعد 
گفته اند؛ و چون  از هجرت 

هجرت در ماه ربیع بوده است. 
یک سال بعد، همان سال 
دوم هجرت خواهد بود.[، 

کلینی، محمد  روضة الکافی، 
بن یعقوب، ص 340؛ ُمروج 

هب، مسعودی، علی بن 
ّ

الذ
حسین، ج 2، ص 282.

3. مسار الشیعة، مفید، محمد 
بن محمد، ص 36؛ مصباح 

المتهجد، طوسی، محمد بن 
حسن، ص 612؛ بحار األنوار، 

مجلسی، محمد باقر، ج 43، 
ص 92.

4. در مدینه یا مکه ی آن روز 
کوفه و بصره ی بعد، هر  و در 
طایفه محله ای خاص خود 

داشت.
5. الطبقات الکبری، ابن سعد، 
محمد بن سعد، ج 8، ص 22؛ 

االخبار الموفقیات،زبیر بن 
بکار، ص 376؛ اعالم الوری، 

طبرسی، فضل بن حسن، ج 
1، ص 161.
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ـ  یکــی از طایفه هــای خزرجـ   حارثــة بــن نعمــان از طایفــه ی بنی النّجــار
کرده و مسجد در آنجا  که شتر پیامبر در محله ی آن ها توقف  بود 
کنار و اطراف مسجد  ساخته شده بود. حارثه خانه های متعّددی در 
کرده بودند  داشت و تا آن وقت، پیامبر تنها نیاز به دو خانه پیدا 

قرار داد. ایشان  را در اختیار  او اين دو خانه  و 
یخته بودند.  ی سقف اتاق ها هم شاخه و برگ خرما ر معمواًل بر رو
که  طول حیاط خانه ها خیلی اندک )حدود شش یا هفت ذراع( بود 
تی و جنس 

َ
تقريبًا معادل چهار متر اســت. درهای اين خانه ها یک ل

بود.1 یا عرعر  از چوب ساج  آن 

   امتیاز خانه ی يلع

کرم بود، آن  که شاید یک یا دو سال آخِر حیات پیامبر ا در سالی 
از خانه های اطراف  که  که همه ی درهايی  حضرت دســتور داد 
کنند و تنها در خانه ی امیرالمؤمنین  به مسجد باز می شد را مسدود 
کــه در جوار  علــی همچنــان به ســوی مســجد بــاز باشــد. کســانی 
به مســجد   پیامبــر اینکــه دِر خانــه ی  از  مســجد خانــه داشــتند، 
بــاز باشــد و در خانــه ی آن هــا بســته، ناراحتــی احســاس نمی کردنــد؛ 
زيــرا بــه هــر طريــق برتــری ایشــان را پذيرفتــه بودنــد؛ اّمــا امتیــاز خانه ی 
که بیشــتِر آن ها قریشــی  امیرالمؤمنیــن را تحّمــل نمی کردنــد. چــرا 
 بودنــد؛ یعنــی همــان کســانی که بعدها به رقابــت با امیرالمؤمنین
برخاســته و بــا حضــور در ســقیفه قــدرت را بــه چنــگ آوردنــد یا فردای 
دیگر در شورای تعیین خلیفه ی بعد از ُعمر از رقبای ایشان محسوب 

کردند. به پا  ایشان  را علیه  یا روز دیگر، جنگ جمل  می شدند 
گــوش پیامبر رســید. پیامبر در  صــدای اعتــراض آن هــا بــه 

را چنین فرمودند:  کوتاه جواب معترضان  یک خطابه ی 
بــه مــن وحــی رســیده اســت کــه همــه ی اين درهــا را ببندم، 

1. سبل الهدی و الرشاد، شمس 
شامی، محمد بن يوسف، 
ج 3، ص 506؛ وفاء الوفاء، 
سمهودی، علی بن احمد، ج 
2، ص 458 و460.
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جــز دِر خانــه ی علــی را! آن گاه کســانی از شــما بــه اعتــراض 
گفتند؛ به خداوند سوگند! من به رأی خود نه دری  سخنی 
یت یافتم  کاری مأمور گشودم. تنها به  را بستم و نه دری را 

را انجام دادم.1 و آن 

از  و  نزد ایشان آمده  به   )از اين واقعه، عّباس )عموی پیامبر بعد 
کــرد اجــازه بدهنــد راهــی برای اینکــه او به تنهايی  ایشــان درخواســت 
بتواند به مسجد داخل و خارج بشود، داشته باشد. پیامبر جواب 

فرمودند: 
کار نیستم.2  به اين  مأمور 

گفت:  دیگری 
اجازه بدهید پنجره ای به مسجد داشته باشم، به آن مقدار 

کنم.  از آن به داخل مسجد نگاه  بتوانم  که 

پیامبر فرمود: 
به اين مقدار هم اجازه ندارم.3

گر چــه مــورد تردیــد برخی از متعّصبان قرار گرفته اســت،  ايــن روایــات ا
اّمــا محّققــان بــزرگ هــر دو مکتــب امامــت و خالفت کوشــیده اند و در 

کرده اند.4 اثبات  را  تحقیقات مفّصلی اعتبار آن 

   پنجره ی دیدار

گفته اند:  از مّورخان  برخی 
کنــار خانــه ی  بعــد از اینکــه خانــه ی امیرالمؤمنیــن در 
ایجــاد  خانــه  ديــوار  در  پنجــره ای  شــد،  آمــاده   پیامبــر
کردنــد و دختــر پیامبــر می توانســت از آن بــه خانه ی پدر 
یارت کند و یا شب ها صدای  نظر انداخته، پدر بزرگوارش را ز

را بشنود.  ایشان  تالوت قرآن 

1. مسند احمد، حنبل، احمد 
بن محمد، ج 4، ص 369؛ 

فضائل الصحابة، ابن حنبل، 
احمد بن محمد، ج 2، ص 

72؛ المعجم الکبیر، الطبرانی، 
سلیمان بن احمد، ج 2، ص 

274؛ المستدرک الوسائل، 
نوری، حسین بن محمد تقی، 

ج 3، ص 125؛ البدایة و 
کثیر، اسماعیل بن  النهایة، ابن 

عمر، ج 7، ص 342-341؛ 
یخ دمشق، ابن  مختصر تار
کر، ابوالقاسم علی بن  عسا

حسن، ج 42، ص 117 و 102.

2. ابن حجر عسقالنی، احمد 
بن علی: القول المسدد فی 

مسند احمد، حنبل، احمد 
بن محمد، ص 30؛ مختصر 

کر،  یخ دمشق، ابن عسا تار
ابوالقاسم علی بن حسن، ج 

42، ص 117.

3. وفاء الوفاء، سمهودی، علی 
بن احمد، ج 2، ص 480.

4. ابن حجر عسقالنی، احمد 
بن علی: القول المسدد فی 

مسند احمد، حنبل، احمد بن 
محمد، ص 26؛ فتح الباری، 

ابن حجر عسقالنی، احمد 
بن علی، ج 7، ص 362؛ 

وفاء الوفاء، سمهودی، علی 
بن احمد، ج 2، ص 474؛ 

]الرسايل العشر فی االحادیث  
الموضوعة، حسینی میالنی، 

علی، رسالة فی االحادیث 
المقلوبة، الحدیث  الرابع، 

حدیث سّد االبواب، ص 28.
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کرده، از  پیامبر هم می توانست از آنجا به خانه ی دخترش نظر 
او بهره مند شود.  دیدار 

روزی حســنین بیمــار شــده بودنــد. دختــر پیامبــر بــه ايــن 
یتون  مناسبت از امیرالمؤمنین درخواست کرد که مقداری روغن ز
کند تا بتوانند چراغی بیافروزند و بّچه ها را در شب و نیمه شب  تهّیه 
که به دنبال  کنند. عایشه، نیمه شب از جای برخاسته بود  پرستاری 
کرد. آنجا  حاجت برود. نور خانه ی دختر پیامبر نظرش را جلب 
که صبح گاهان دختر  گفت و بعد سخنانی رّد و بدل شد  چیزهايی 
کــه بــرای همیشــه آن پنجــره را  کــرد  پیامبــر از پــدرش درخواســت 

ببندند.1

   مدتن دخرت پیامرب

بــه عقیــده ی مــا ايــن خانــه همــان جايــی اســت که پیکــر مطهر دختر 
که ایشــان در  یادی  کید ز پیامبر در آنجا دفن شــده اســت و با تأ
کرده بود،  وصیــت خــودش بــه پنهــان مانــدن مراســم نماز و دفن خــود 
چاره ای جز انتخاب همین مدفن وجود نداشت. زيرا تنها دو احتمال 
یخی وجود دارد: »بقیع« و »روضة«؛ و اين دو مکان هر  دیگر در اسناد تار
دو در معرض دستبرد پنهان و یا آشکار صاحبان قدرت بود؛ به طوری 
که دیدیم حّتی تصریح کردند که زنان مسلمان را برای نبش قبر بیاورند 

کنند! یارت  را ز او  و  بر جسد دختر پیامبر نماز بخوانند  تا 

   2س
ّ

بقیع؛ قربستان مقد

اّولین احتمال در مورد محل دفن دختر پیامبر، »قبرستان بقیع« 
گر مرکز اين شهر  است. بقیع، زمینی بزرگ در شرق مدینه بود. یعنی ا
کنیم، اين زمین در شرق آن مسجد قرار  را مسجد الّنبی حساب 

می گرفت. 

1. الدّرة الثمینة فی اخبار 
المدینة، ابن نّجار، محمد بن 
محمود، ص 90؛ وفاء الوفاء، 
سمهودی، علی بن احمد، ج 
2، ص 466.

2. در تمام بحث های مربوط به 
کتاب  دفن دختر پیامبر از 
یخ حرم ائمه ی  ارزشمند »تار
بقیع« تألیف دوست 
دانشمند آقای محمد صادق 
گرفته ایم. نجفی بسیار بهره 
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ابتــدًا بقیــع را »بقیــع الَغْرَقــد« می گفتنــد و ايــن، به خاطــر درخــت و 
کــه در آن می رويیــد و از یــک تــا ســه متر )یا حّتی  بوته هــای بزرگــی بــود 
که در عربی با نام مشهور »عوسج«  بیشتر( ارتفاع داشت. اين درخت 
که  شناخته می شود، در زبان فارسی به »خار سنجان« موسوم است 
گیاهــی وحشــی و خــاردار می باشــد و بــرگ و بــار آن را می جوشــانند و 

کار می برند.1 به  به عنوان خضاب 
گفته اند:  جغرافی نویسان 

بقیع از طرف غرب به خانه های شهر مدینه و از طرف شرق 
که بعد از  گذشــته دیدیم  به نخلســتان منتهی می شــد.2 در 
آن  اطــراف  در  مهاجــران   ،مســجد الّنبی ساخته شــدن 

کردند.  بنا  خانه هايی 

زمین بعضی از آن ها هدیه ی مردم شهر بود؛ برخی هم مالک خاصی 
که اسالم قّوت می یافت و شهر، جمعیت بیشتری  نداشت. روز به روز 
یادتری ســاخته می شــد و چون در ســاختن  پیدا می کرد، خانه های ز
گاهی در میان آن ها فواصل  خانه ها نقشه ی خاصی وجود نداشت، 
بیشتری می توانست باشد که خود یک زمین برای ساخته شدن خانه  )یا 
خانه هايی( پدید می آورد و گاه، فاصله کم تر بود و به یک کوچه تبديل 
می گشت. رفته رفته ساختن اين خانه ها تا کنار بقیع ادامه یافته بودند.

   خانه ی عقیل

 کنار بقیع، خانه ی عقیل بود. از مسجد الّنبی یکی از خانه های 
به ســمت بقیــع ـ در پایــان قســمت مســکونی شــهر ـ چنــد خانــه وجــود 
کنــار بقیــع قــرار  کــه یکــی از آن هــا، خانــه ی عقیــل بــود و در  داشــت 
می گرفــت. خانه هــای دیگــری در آن حوالــی نشــان داده شــده اســت. 
و  ُنبیــة«  »دار  از  ُشــّبة«  ابــن  یــخ  »تار و  »دار جحشــیین«  از  »طبقــات« 
ید« و »دار مغیرة بن شــعبة« و غیره در آن حوالی نام  »دار محمد بن ز

1. لغت نامه ی دهخدا، ج 27، 
گیاه در  ص 161؛ امروزه اين 

گیاهان دارويی بوده، آثار  شمار 
گفته اند.  یادی برای آن  ز

یخ المدینة المنورة، ابن  2. تار
شبه نمیری، عمر بن شبه، ج 1، 
ص 93؛ وفاء الوفاء، سمهودی، 

علی بن احمد، ج 3، ص 
889؛ مهندس حاتم عمر طه 

و الدکتور انور البکری، بقیع  
الغرقد، ص 21.
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کوچه هايی در فاصله ی میان اين خانه ها یاد می کند.  برده است و از 
کوچه نشان داده است.  از جمله، میان »دار عقیل« و »دار ُنبیة« یک 
یه و گوشه ی  از دارعقیل نشانی های دیگری نیز وجود دارد. مثاًل از زاو
یه ی خانه ی عقیل احتمااًل در جنوب  که اين زاو یمانِی آن نام برده اند 
غرب و به سوی یمن بوده و به همین جهت هم »یمانی« نامیده شده 
که در آن حضرت فاطمه، دختر  گفته اند  است و برخی از نقل ها 
که البته اين نقل صحیح نیســت. زيرا  پیامبر دفن شــده اســت؛ 
آنجا جایگاه قبر »فاطمه بنت اسد بن هاشم« می باشد؛ و نیز از 
کنار آن »سعد وقاص«  که در  گفته اند  یه ی شمال شرقی آن سخن  زاو

الّرحمن عوف« دفن شده اند.1 از آن، »عبد  کمی  با فاصله ی  و 
کرده است:  ابن ُشّبه نقل 

کنــار قبــر فاطمه بنت اســد  بن   عّبــاس بــن عبدالمطلــب در 
که در دار عقیل قرار داشت ـ  هاشم در اّول مقابر بنی هاشم ـ 

دفن شد. 
آورده اند.2 نیز  را دیگر مّورخان مدینه  اين نقل 

کــه دار عقیــل بــا دفــن فاطمــه بنــت اســد به صــورت  بــه نظــر می رســد 
مقبره ای خاص برای بنی هاشــم در آمد و بعد از عّباس در ســال 32 
هجــری، حضــرت مجتبــی در ســال 43 هجــری3 و بــه احتمالــی 
خــود عقیــل در ســال 60 هجــری4 و عبــداهلل بــن جعفر بن ابی طالب در 
سال 80 هجری5 و حضرت زين العابدين در سال 35 هجری6 و 
حضرت باقر العلوم در سال 114 هجری7 و حضرت صادق در 

سال 148 هجری8 بعد از هجرت در آنجا دفن شده اند.

   عقیل بن ايب طالب

یخ  کمی در مورد صاحب خانه )یعنی عقیل( بدانیم، تار گر بخواهیم  ا
که از نظر  که او فرزند دوم حضرت ابوطالب است  گزارش می دهد 

یخ المدینة المنورة، ابن  1. تار
شبه نمیری، عمر بن شبه، ج 
1، ص 115.

یخ المدینة المنورة، ابن  2. تار
شبه نمیری، عمر بن شبه، 
ج 1، ص 127؛ وفاء الوفاء، 
سمهودی، علی بن احمد، ج 
3، ص 910.
3. االرشاد، مفید، محمد بن 
محمد، ج 2، ص 15؛ مقاتل 
الطالبین، ابوالفرج اصفهانی، 
علی بن حسین، ص 73.

4. وفاء  الوفاء، سمهودی، 
علی بن احمد، ج 3، ص 911؛ 
قاموس الرجال، شوشتری، 
محمد تقی، ج 7، ص 233.

کلینی، محمد  کافی،   .6
بن یعقوب، ج 1، ص 388؛ 
االرشاد، مفید، محمد بن 
محمد، ج 2، ص 137.

5. االستیعاب فی معرفة 
االصحاب، ابن  عبد البر، 
يوسف  بن  عبد اهلل )ترجمه(، 
ج 1324، ص 387؛ قاموس 
الرجال، شوشتری، محمد تقی، 
ج 6، ص 289؛ وفاء  الوفاء، 
سمهودی، علی بن احمد، ج 
3، ص911.

کلینی، محمد بن  کافی،   .7
یعقوب، ج 1، ص 469.
8. همان، ص 472؛ وفاء 
الوفاء، سمهودی، علی بن 
احمد، ج 3، ص 905.
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 بزرگ تر بود. او همراه پیامبر سن، بیست سال از امیرالمؤمنین
و مســلمانان به مدینه هجرت نکرد و همچنان در مکه ماند تا آنکه 
در سال دوم به همراه ساير افراد بنی هاشم به جبر به جنگ بدر آورده 
شد و سرانجام در اين جنگ به اسیری درآمد. بنابراين به همراه سپاه 
گشت. بعد هم او و عّباس بن  اسالم برای اّولین بار به مدینه منتقل 

آزاد شدند.1  کرد،  که عّباس پرداخت  با فدیه ای  عبدالمطلب 
اسناد شیعی از ادامه ی حضور او در مدینه و شرکت در مقّدمات 
مراسم عروسی برادرش، امام امیرالمؤمنین علی خبر می دهند.2 

گزارش نشده است.  از عقیل  اّما دیگر هیچ گونه خبری 
یخ برای اّولین بار قبل از صلح حديبّیه از اسالم آوردن او سخن  تار
می گویــد و در اّول ســال هشــتم )قبــل از فتــح مکــه( بــه مدینــه هجرت 
کــرده، در غــزوه ی »موتــه«3 شــرکت می نمایــد. اّمــا از آن بــه بعــد گرفتــار 
بیمــاری شــده اســت و نامــی از او در غــزوات بعــد )مثــل فتــح مکــه و 

غزوه ی طایف و حنین( وجود ندارد.4
اطالعــات موجــود بیــش از ايــن نیســت. لــذا مــا به طــور دقیــق زمان 
سکونت عقیل در مدینه را نمی دانیم. به هر شکل، عقیل در سال دوم 
یا هشتم به مدینه آمده و در آنجا خانه ای داشته است. محمد بن سعد 
درکتاب طبقات الکبری اين خانه را در بقیع و دیگران در آخر شــهر 

کنار بقیع دانسته اند. در 

   مدتن تاطمه نبت اسد

که به نقل مّورخان و داليل بسیار دیگری،  مسأله ی اصلی اینجا است 
او( بوده است.  خانه ی عقیل محل دفن فاطمه بنت اسد )مادر 

-آیا عقیل در مدینه بوده؟ 
-آیا در مرگ مادر حضور داشته؟ 

کرده است؟  را در همان خانه ی خودش دفن  او  -آیا 

1. الطبقات الکبری، ابن سعد، 
محمد بن سعد، ج 4، ص 43؛ 

ُاسُد الغاَبة، جزری موصلی، 
ابن اثیر، ج 4، ص 64؛ قاموس 

الرجال، شوشتری، محمد تقی، 
ج 7، ص 226.

 ،2. ]مناقب آل ابی طالب
ابن شهر آشوب، محمد 

کتاب »مولد  بن علی، از 
فاطمة« صدوق نقل 

می کند.[ ج 3، ص 354؛ 
بحار األنوار، مجلسی، محمد 

باقر، ج 43، ص 115.

3. ]موته در سال هشتم و ماه 
جمادی االّولی اّتفاق افتاد.[، 
الطبقات الکبری، ابن سعد، 

محمد بن سعد، ج 2، ص 
.128

که قریش  گفته اند  4. ]مّورخان 
عقیل را دوست نمی داشت، 

گاهی وسیعی  که او آ و از آنجا 
نسبت به انساب و خلل های 

موجود در آن و معایب دیگر 
آن ها داشت، و اینجا و آنجا 
گزير  از آن سخن می گفت، نا

گزارش  یخ از عقیل به خوبی  تار
نکرده است و ما به همین 

دلیل نمی توانیم به اين گونه 
نقلیات اطمینان داشته 

باشیم.[، االستیعاب فی معرفة 
االصحاب، ابن  عبد البر، 

يوسف  بن  عبد اهلل )ترجمه( 
2009، ُاسُد  الغاَبة، جزری 

موصلی، ابن اثیر، ج 4، ص 
64، قاموس الرجال، شوشتری، 

محمد تقی، ج 7، ص 226.
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کرده؟  او در غیابش در مدینه وفات  بزرگوار  اینکه مادر  -یا 
اوايل بقیع دفن شده است؟  -یا در همان 

کــه عقیــل بــه مدینــه آمــده، خانــه ای در همان جــا  -و یــا بعدهــا 
گوشه ی یمانی  که قبر مادرش در صحن حیاط و در  ساخته 

گرفته است؟  قرار  آن 

در هر صورت، اسناد از مدفون شدن فاطمه بنت اسد در خانه ی 
یخ  پسرش، عقیل، خبر می دهند. اّما در مقابل، مجموعه روایاتی در توار
که در آن ها سخن از دفن فاطمه، دختر  مکتب خلفا وجود دارد 
کنیم. پیامبر در آن محل است. ما باید اين گونه نقلیات را بررسی 

   برریس و نقد اقوال علمای عامه

ابن سعد در کتاب الطبقات الکبری از عبداهلل بن جعفر و او از عبداهلل 
بن حسن )نواده ی حضرت مجتبی( نقل می کند: 

گرمی  مغیرة بن عبد الرحمن بن حارث بن شام را در نیم روز 
گفتم:  او  به  بود.  ایستاده  که در بقیع  دیدم 

ایستاده ای؟  اینجا  گرم  ابو هاشم! چرا در اين وقت  ای 

او جواب داد: 
گفته انــد فاطمــه را در ايــن خانه  در انتظــار تــو بــودم. بــه مــن 
کنار خانه ی جحشی ها است،  )یعنی خانه ی عقیل( که در 
ک سپرده اند. از تو می خواهم اين خانه را بخری تا مرا  به خا

کنند.  اینجا دفن  در 

گفت:  عبد اهلل 
کرد.  را خواهم  کار  که اين  به خداوند سوگند 

ی مغیرة بن عبد الّرحمن  اّما فرزندان عقیل آن خانه را نفروختند و آرزو
سرانجام نیافت.1 

1. الطبقات الکبری، ابن سعد، 
محمد بن سعد، ج 8، ص 30.
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طبق اين نقل، عبد اهلل بن حسن می گوید: 
که شــک داشــته باشــد قبر ایشــان در  من هیچ کس را ندیدم 

آنجاست.

و بررسی: نقد 
اين نقل از حیث سند مشکل جّدی دارد؛ عبداهلل بن جعفر، اّولین 
ناقل اين روایت، در رجال اهل سّنت بر شش نفر1 اطالق شده است 
که عده ای از آن ها ضعیف اند. در رجال شیعه نیز در حدود ده تن2 به 
اين نام نامیده شده اند و برخی به عللی ضعیف محسوب می شوند. 

برای ما ناشناخته و مجهول است. ی  در واقع اين راو
که با اين نام در  کســانی  ی، عبداهلل بن حســن اســت و  دومین راو
از  که یکی  رجال اهل سّنت شناخته شده اند، دو نفر بیشتر نیستند 
آن ها ضعیف اســت.3 و در رجال شــیعه در حدود دوازده تن با اين 
که برخی از آن ها ضعیف هستند. اّما ما احتمال بیشتر  نام آمده اند 
 می دهیم که او عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب
که ایشان هم به طور جّدی در میان بزرگان علما و دانشمندان  باشد 

گرفته است و مقبول نیست.4 قرار  رجالی شیعه مورد اشکال 

   نقل ابن سعد

در نقل دیگر طبقات، واقدی می گوید: 
که مردم  کــردم  مــن از عبــد الّرحمــن بــن ابــی الموالی ســوال 
کــه مــردم  کــه قبــر فاطمــه نــزد مســجدی اســت  می گوینــد 

بر جنازه هایشان در بقیع نماز می خوانند؟ 

جواب داد: 
یــه و گوشــه ی خانــه عقیــل در  فاطمــه دفــن نشــد مگــر در زاو
کنار خانه ی جحشــی ها؛ و بین قبر ایشــان و راه عبور مردم 

هفت ذراع فاصله است.5

1. تهذیب التهذیب، ابن حجر 
عسقالنی، احمد بن علی، ج 

5، ص 249؛ تقریب التهذیب، 
ابن حجر عسقالنی، احمد بن 

علی، ج 1، ص 406.

2. معجم الرجال الحدیث، 
خويی، ابوالقاسم، ج 10، 

ص 136؛ قاموس الرجال، 
شوشتری، محمد تقی، ج 6، 

ص 283.

3. تهذیب التهذیب، ابن حجر 
عسقالنی، احمد بن علی، ج 

5، ص 163؛ تقریب التهذیب، 
ابن حجر عسقالنی، احمد بن 

علی، ج 1، ص 409.

4. معجم رجال الحدیث، 
خويی، ابوالقاسم، ج 10، 159؛ 

قاموس الرجال، شوشتری، 
محمد تقی، ج 5، ص 313.

5. الطبقات الکبری، ابن سعد، 
محمد بن سعد، 8، ص 30.
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و بررسی: نقد 
کــه رجالیــون در مورد واقدی  در ايــن روایــت بــا همــه ی حرف هايــی 
گفته انــد، مــا شــخص او را مــورد اطمینــان و موّثــق می دانیــم و در مورد 
الّرحمن بن ابی الموالی نقل می کند  از عبد  او  یم.  ی مشــکلی ندار و
که ایشان هم از نظر رجالیون موّثق است. لذا در اين مورد هم مشکلی 
وجود ندارد. اّما ناقل اصلی روایت )یعنی عبد الّرحمن( در سال 173 
 هجری. یعنی صد و شصت و دو سال بعد از دفن دختر پیامبر
او را معمولی )یعنی حدود هفتاد سال(  گر سّن  از دنیا رفته است و ا
د 

ّ
کنیــم، بایــد بگويیــم بیــن نــود تــا صد ســال بعــد از واقعه متول فــرض 

شده است. 
او با عبارت »می گویند« روایت خود را نقل می کند. یعنی شــهرت 
کرده است، نه چیز دیگری را! و ما می دانیم در  در میان مردم را بازگو 
یخ، نقل شاهد عینِی مورد اطمینان، الزم است. در غیر اين  علم تار
که در صدر  صورت، نقل معتبر نخواهد بود. در مورد اين »می گویند« 

گفت. آینده بیشتر سخن خواهیم  حدیث آمده است، در 

   نقل ابن شبه

یــخ المدینــة المنــورة« مفّصل تريــن  »ابــن شــبة نمیــری بصــری« در »تار
او می گوید:  را در اين مورد به دست می دهد.  اطالعات 

گفــت:... از قول عکرمة بن  بــرای مــن، »محمــد بــن یحیی« 
کــه او می گفــت: مــن حســن بــن علی بن  مصعــب عبــدری 
گوشــه ی یمانــی  کــه مــا را از  ابی طالــب را دیــده بــودم 
که به سوی بقیع باز می شد، دور می ساخت. خانه ی عقیل 

و بررسی: نقد 
اين خبر از محمد بن علی بن عمر بن علی بن الحسین و با 
یک واسطه از عکرمة بن مصعب نقل شده است که هر دو، نام و نشانی 
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ندارند و مجهولند؛ لذا خبر نمی تواند مورد اعتماد باشد. در هر صورت، 
گوشه ی یمانِی  که چون قبر دختر پیامبر در  خبر می خواهد بگوید 
خانه ی عقیل بود، لذا فرزند ایشــان مردم را از آنجا دور می ســاخت. 
فرض می کنیم که خبر راست باشد. حضرت حسن چرا اين کار 
 کــه دختر پیامبر را می کــرده اســت؟ به عــالوه ايــن کار بــا اصــراری 
بــر پنهــان بــودن قبــر خــود و انجــام اين وصیت توســط شــوهر و فرزندان 

به نظر نمی رسد. کار معقولی  ایشان داشتند، منافات جّدی دارد و 

   نقل دیگر از ابن شبه

 ابن شبه دیگر بار از محمد بن علی بن عمر بن علی بن الحسین
نبیره ی حضرت زين العابدين نقل می کند: 

قبــر فاطمــه دختــر پیامبــر در گوشــه ی خانه ی عقیل که 
قرار دارد.1 باز می شد،  دِر آن به سوی بقیع 

و بررسی: نقد 
گفتیم،  که چنان که  ی اين خبر محمد بن علی بن عمر اســت  راو
در علــم رجــال بــه هیچ وجــه نشــانی نــدارد؛ نــه در رجال شــیعه و نه در 

رجال اهل سّنت! در واقع به کلی مجهول است. 

    نقل دیگری از ابن شبه

گفته است:  رافع  ابی  ابن شبه در نقل دیگری می گوید: فضل بن 
یه ی  قبــر فاطمــه در برابــر کوچــه »ُنَبیــة« قــرار دارد و به زاو

خانه ی عقیل نزدیک تر است.2

و بررسی: نقد 
که حســن بن منبوذ و فضل بن ابی رافع هســتند،  ناقالن اين خبر 

کتب رجال ندارند.  نام و نشانی در  مجهول بوده، هیچ 
مضمون اين خبر می گوید:

یخ المدینة المنورة، ابن  1. تار
شبه نمیری، عمر بن شبه، ج 1، 
ص 105؛ وفاء  الوفاء، سمهودی، 

علی بن احمد، ج 3، ص 901.

یخ المدینة المنورة، ابن  2. تار
شبه نمیری، عمر بن شبه، ج 

1، ص 105.
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قبر دختر پیامبر در بیرون خانه ی عقیل و حّتی بیرون 
کوچه ی میان آن خانه و خانه ی ُنبیه بوده اســت و در برابر 

قرار دارد.  آن 

بنابراين از حیث معنا و مفهوم با دو نقل باال منافات خواهد داشت.

   نقل غّسان بن معاویه

کــه او گفــت که از عمر  یــه مــی آورد  گــزارش ســوم از غّســان بــن معاو در 
بن علی بن الحسین شنیده است: 

کنار خانه ی  که در  کوچه ای است  برابر  قبر فاطمه در 
قرار دارد.  عقیل 

بعد غّسان می گفت: 
گرفتم.  کــه عمــر بــن علی اشــاره می کرد، انــدازه  مــن از آنجــا 

تا نهر آب فاصله داشت.1 پانزده ذراع  اين قبر 

و بررسی: نقد 
عمر بن علی بن الحســین شــخصیتی شــناخته شــده و مقبول 
یــه، ناشــناخته و  دارد.2 اّمــا واســطه ی نقــِل قبــل از او، غّســان بــن معاو

و اين خبر می گوید: مجهول است 
یه ی خانه ی عقیل  کنار زاو که در  کوچه ای است  قبر در برابر 

گرفته است. قرار 

)اين خبر( می تواند با خبر قبلی موافقت داشته باشد، اّما همانند آن 
اّول و دوم منافات دارد.  با دو خبر 

   نقل دیگر از غّسان بن معاویه

رافع نقل شده: ابی  از عبد اهلل بن  که  باز می گوید 
کــه بیــن  کوچــه ای اســت  قبــر دختــر پیامبــر در ابتــدای 

1. وفاء  الوفاء، سمهودی، علی 
بن احمد، ج 3، ص 901.

2. االرشاد، مفید، محمد بن 
محمد، ج 2، ص 170؛ قاموس 
الرجال، شوشتری، محمد تقی، 
ج 8، ص 217.
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قرار دارد.  ُنَبْیه  خانه ی عقیل و خانه ی 

ی ايــن خبــر معرفــی می کنــد،  کــه او را راو ســپس از »اســماعیل نامــی« 
گفته بوده:  او  که  می آورد 

گرفتم و فاصله ی میان  گفته بود اندازه  که پدرم  من آنجا را 
که در خانه ی عقیل بود، به بیست و  یا نهری  قبر و جدول 
تا جدول و نهر دیگر سی  سه ذراع می رسید و فاصله ی آن 

و هفت ذراع بود.

و بررسی: نقد 
ی مجهول رو به رو هستیم؛ عبداهلل بن عمر  در نقل هفتم ما با یک راو
که هیچ نام و نشانی در کتب رجال ندارد. او از پدرش نقل  بن عبداهلل 
می کند. البته پدر در رجال نام و نشان دارد، اّما چندان معتبر نیست.1 
در ايــن نقــل هــم تناقض هايــی شــبیه دو ســه نقــل اخیــر وجــود دارد.

   نقل دیگری ازغّسان بن معاویه

باالخــره بــاز ابــو غّســان می گویــد کــه یک خبر دهنده ی ثّقه ای برای من 
گفت: 

گفتــه می شــود مســجدی کــه در آن بــر جنــازه ی بّچه هــا نماز 
که به او رقّیه  خوانده می شد، خیمه ی زن سیاه پوستی بود 
می گفتند. او را حسین بن علی در آنجا جای داده بود 
 کند و تنها او قبر فاطمه که از قبر فاطمه مراقبت 

را می شناخت.2

و بررسی: نقد 
گــزارش آخــر یــک ناقــل بی نام و نشــان از آنچه »گفته شــده«  در ايــن 
گــزارش می دهــد و در واقــع، خبــر بی ســند اســت و بــه آنچــه در  اســت 
افــواه آمــده بــوده اســت، تکیــه دارد. همچنیــن بــا توّجــه بــه وصیــت 

1. تهذیب التهذیب، ابن حجر 
عسقالنی، احمد بن علی، ج 

7، ص 415.

یخ المدینة المنورة، ابن  2. تار
شبه نمیری، عمر بن شبه، ج 1، 
ص 106؛ وفاء الوفاء، سمهودی، 

علی بن احمد، ج 3، ص 901.
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دختر پیامبــر مبنــی بــر پنهــان بودن محل دفن ایشــان، حضور اين 
زن و مراقبــت او از مکانــی خــاص به عنــوان قبــر فاطمــه بر خالف 

از عقل است. کاری دور  ایشان و  وصیت 
گزارش ها صحیح نیست؛ زيرا عالوه بر آنچه در مورد  پس مطلقًا اين 
گفتیم، داليل متعّدد دیگری  یان و اختالف نظرشان  اسناد آن ها، راو

یم. نیز دار

   نقد هنایی و نظریه ی مختار

که امیرالمؤمنین در همان شب وفات و  گذشته دیدیم  -در 
کثر چهل صورت  دفن دختر پیامبر حّداقل هفت یا حّدا
کار یکــی از کارهايی  قبــر در بقیــع ســاخت و می دانیــم ايــن 
کســی از جای  که انجام شــد تا قبر ناشــناخته بماند و  بود 
واقعــی آن خبــر دار نشــود. مــردم در آن روزگار بــا توّجــه به اين 
که ممکن اســت قبر  صورت های قبر، دیگر فکر نمی کردند 
گر  واقعی دختر پیامبر در جای دیگری واقع شده باشد. ا
از اين صورت های قبر اثری و نشان اندکی هم مانده باشد، 
کمی آشــنا بوده اســت و آن نشــان را  کســی که  کافی اســت 
می داند، در جايی بگوید یا با عنوان قبر دختر پیامبر آن 
را به دیگران نشان بدهد یا حّتی خواهان دفن شدن خودش 
کنار آن باشــد؛ و اين می توانســت در آینده حّتی شــهرتی  در 
یخی  نیز به بار آورد و دلیلی برای توجیه همه ی نقل های تار
مکتب خالفت در مورد قبر دختر پیامبر به دست بدهد 

نیاز نیست. و به دلیل دیگری 

م 
ّ
-پنهان بودن جریان دفن دختر پیامبر یک مسأله ی مسل

کار،  یخی است؛1 و در آن هیچ تردیدی وجود ندارد و اين  تار
تنها به قصد مخفی ماندن مدفن ایشان انجام شد و اين هم 

1. ]فلّما ُتوّفیت دفنها زوجها 
علٌی لیال و لم ُيؤّذن بها ابا بکر[، 
صحیح بخاری، بخاری، 
محمد بن اسماعیل، ج 5، 
ص 139؛ صحیح مسلم، 
نیشابوری، مسلم بن حجاج، 
الطبقات الکبری، ابن سعد، 
محمد بن سعد، ج 8، ص 30؛ 
یخ طبری، طبری، محمد  تار
بن جرير، ج 3، ص 208؛ ُاسُد 
الغاَبة، جزری موصلی، ابن اثیر، 
ج 7، ص 226؛ االصابة، ابن 
حجر عسقالنی، احمد بن علی، 
ج 4، ص 368؛ المنتظم، ابن 
جوزی، عبد الرحمن بن علی، 
ج 4، ص 96؛ امتاع االسماع، 
مقريزی، احمد بن علی، ج 
5، ص 353؛ وفاء الوفاء، 
سمهودی، علی بن احمد، ج 
3، ص 902.
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کســانی که حاضر و ناظر آن بودند، افرادی  که  م اســت 
ّ
مســل

انگشت شمار و اندک بودند. به عالوه، همه از نزدیکان بیت 
نبّوت محســوب می شــدند. بنابراين همه از وصیت و 
اصــرار دختــر پیامبــر در مــورد پنهــان مانــدن قبرش خبر 
کمان آن روزگار با قدرتی  داشتند. همچنین مردم و حّتی حا
که داشتند، نتوانستند حقیقت امر را در فردای شِب دفن و 
با  از آن به دست بیاورند و قبر، همچنان مخفی ماند.  بعد 
اين مقّدمات نمی توان پذيرفت که جایگاه قبر ایشان اين گونه 
کس بتواند به آن دسترســی داشــته،  فاش شــده باشــد و هر 
حّتی آدم های ناشناس برای آن تعییِن جا و مکان نمایند.

 کرم از پیامبر ا که تنها یک دختر  -مســلمانان می دانســتند 
ســّیده ی  را  او   حضــرت آن  کــه  اســت  مانــده  باقــی  
زنــان جهــان، ســّیده ی زنــان مؤمــن و بــزرِگ بانــوان بهشــت 
معرفــی فرمــوده اســت و ایشــان بــا فاصلــه ی کمی از رحلت 
رسول خدا از دنیا رفت. پس در نظر مسلمانان اين دختر 
که مردم از قبر او خبری  شخصیتی بزرگ محسوب می شد 
نداشــتند. اصرار بر پنهان ماندن قبر ایشــان، به طور طبیعی 
گمانه هــای مختلفــی ـ  یــاد و  می توانســته حساســیت های ز

را در میان مردم رواج دهد.  ـ  بر خالف حقیقت  حّتی 

اين شکل طبیعی و عادی مسأله بود؛ یعنی به طور طبیعی 
کــه سیاســت در مســأله بــه هیچ وجــه دخالت  حّتــی وقتــی 
و اعمــال نفــوذ نمی کــرد، مخفی ماندن قبر یک شــخصیت 
مطرح در میان مسلمانان می توانست شایعات مختلفی را 
گر مسأله به طور جّدی رنگ سیاسی داشت و  پدید آورد. اّما ا
اين پنهان کاری در راستای یک مبارزه با سردمداران قدرت 
پیــش آمــده بــود، مســأله شــکل حاد تری بــه خود می گرفت.
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-در عصــر امــوی یــک نهضــت بــزرگ جعــل و وضــع حدیــث و 
یــخ و... پدیــد آمــد. همــه ی آنچــه در عصــر قبــل )یعنــی  تار
کاســته شــده  گذشــته( بــه اســالم اضافــه یــا  در دولت هــای 
بــود )ماننــد ممنوعیــت »متعــة الحــج« و »متعة النســاء« که 
پیامبر امر کرده بود یا »جواز مسح بر خفین« و »سه طالق 
کرده بود( در روایات  که پیامبر ممنوع  در یک مجلس« 
کــرم منســوب گشــت و یا  گــون بــه پیامبر ا گونا متعــّدد و 
 حوادثی )مانند داستان آخرين نماز قبل از وفات پیامبر
یا هجوم به خانه ی دختر ایشان یا پنهان بودن قبر حضرت 
یخ حذف شــده اســت  گشــته یا از تار فاطمه( تحریف 
و در برابر مجموعه ی بزرگی از روایات جعلی پرداخته شده؛ 
که نماز آخر به فالن شکل خوانده شد یا فالن کس قبر را در 
گرفت  فالن جا نشان داد و یا فالن شخص آن را چنین اندازه 
گزارش هايی از اين قبیل  کرد! بنابراين  و عالمت مشّخص 

غیر قابل استناد و مردود است. 

ما معتقدیم پنهان بودن قبر که خود عالمتی بزرگ بر نادرستی 
کارگزاران آن روزگار بود، به دست  وضع موجود و ستمکاری 
یخ نــگاران مــزدور ســپرده شــد و آن هــا بــرای قبــر  یــان و تار راو
کســی به خاطر آن،  کردند تا دیگر  ایشــان جایگاه مشــخص 

قرار نگیرد. ايراد و اشکال  مورد 

-ناقــالن خبــِر دفــن در بقیــع هیچ کــدام از شــاهدان عینــِی واقعه 
نیستند و نزدیک ترين کسی که یکی از نقلیات به او منسوب 
است و علم رجال او را می شناسد، عبد اهلل بن حسن است که 
د سال هفتاد هجری1 

ّ
نواده ی حضرت مجتبی بوده و متول

است؛ یعنی شصت سال بعد از واقعه! و از اين مهم تر، ایشان 
در شــمار خــواّص خانــدان نبــّوت محســوب نمی گردد. 

1. االعالم زرکلی، زرکلی، خیر 
الدين، ج 4، ص 78.
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حّتی مّورخان و محّدثان به تفصیل برخوردهای او را با بزرگ 
خاندان نبّوت، امام صادق نقل کرده اند.1 نفر دومی 
گزارشی در مورد بقیع باقی مانده است، محمد بن  که از او 
علــی بــن عمــر یعنــی نبیــره ی حضرت زين العابديــن با 
پنج نســل فاصله با حادثه ی مورد نظر اســت؛ یعنی اواســط 
قــرن دوم هجــری! کســی که تنهــا نامــی از او می دانیــم و دیگر 

هیچ.

   شاهدی دیگر: وصیت امام مجتیب

 یــخ اســالم که از قبــر دختر پیامبر در یــک حادثــه ی مهــّم دیگــِر تار
یاد شده است، ماجرای وصیت و دفن حضرت حسن بن علی

یــادی دارنــد و ما ابتدًا آن را طبق  اســت. روایــات ايــن بــاب اختــالف ز
یم و  کهــن مکتــب اهل بیت آمده اســت، می آور آنچــه در مآخــذ 

سپس به اختالفات اشاره می کنیم.
امــام حســن بــن علــی در ســال 49 یــا 50 هجــری از ايــن جهان 
ی به برادر نموده، فرمود:  رحلت فرمود.2 چون وفات ایشان در رسید، رو
مــن از تــو جــدا می شــوم و بــه نــزد پــروردگار جــل و عّز خواهم 
رفت. برادر! من بارها مســموم شــده ام؛ اّما هیچ وقت مانند 
باید  که  اين بار مسموم نشده بودم.3 من به تو وصیتی دارم 
کردم، مرا غسل  از دنیا رحلت  که  کنی. آن گاه  به آن عمل 
کن و آماده ی دفن بنما. ســپس مرا به ســوی قبر  کفن  بده و 
جدم، رســول خدا، حرکت ده تا با آن حضرت تجدید 

کن.«4 آنجا دفن  ببر و در  به بقیع  کنم. سپس  عهد 

که در مآخذ معتبر و دست اّول آمده و  اين خالصه ی آن چیزی است 
ما به قصد نقد و بررسی به متن هر یک از اين مآخذ اشاره می کنیم. 

کلینی است: کتاب »کافی«  قدیمی ترين آن ها 

1. قاموس الرجال، شوشتری، 
محمد تقی، ج 6، ص 313.

کلینی، محمد بن  کافی،   .2
یعقوب، ج 1، ص 461؛ االرشاد، 

مفید، محمد بن محمد، ج 
2، ص 15.

3. البلدان، یعقوبی، احمد 
بن اسحاق، ج 2، ص 200؛ 

االرشاد، مفید، محمد بن 
محمد، ج 2، ص 16؛ مقاتل 

الطالبین، ابوالفرج اصفهانی، 
علی بن حسین، ص 81.

کلینی، محمد بن  کافی،   .4
یعقوب، ج 1، ص 300؛ االرشاد، 

مفید، محمد بن محمد، ج 2، 
ص 17؛ اعالم الوری، طبرسی، 

فضل بن حسن، ج 1، ص 414؛ 
کشف الغمة، اربلی، علی بن 

عیسی، ج 2، ص 421؛ الخرائج 
و الجرائح، قطب راوندی، 

سعید بن هبة اهلل، ج 2، ص 61؛ 
بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقر، ج 44، ص 154 و 156؛ 
الفصول المهمة، ابن صباغ، 

علی بن محمد، ص 738.
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که  گزارش »محمد بن مســلم ثقفی«1 از امام باقر نقل شــده  در 
حضــرت مجتبــی در آخريــن ســاعات حیــات خویــش بــه بــرادر 

چنین وصیت فرمودند: 
آن گاه که از دنیا رفتم، مقّدمات دفن مرا فراهم کن. بعد جنازه ام 
کنم. سپس به  را به نزد رسول خدا ببر تا با ایشان تجدید عهد 
کن.2 نزد مادرم باز گردان. از آنجا به بقیع ببر و در بقیع دفن 

 که امام باقر گزارش دوم بعد از نقل اين بخش اضافه می کند  و در 
فرمودند: 

از آن پس حضرت حسین ایشان را به نزد قبر مادرش ]برای 
کــرده، در  تجدیــد عهــد[ بــرده، بعــد از آن از مســجد خــارج 

بقیع مدفون ساخت.3

کتاب »االرشاد« آورده است و  که مفید در  گزارش دیگر، نقلی است 
برادر می فرمایند:  به   گزارش، امام مجتبی در اين 

کن و بر  کفن  گفتم، مرا غســل بده و  که دنیا را وداع  آن گاه 
کن تا با او تجدید  سريری قرار داده، به سوی قبر جدم حمل 
کنم. ســپس به ســوی قبر مادربزرگم، فاطمه بنت اســد  عهد 

آنجا دفن بنما. و  برگردان 

که امام حسن را حرکت داده، او را در بقیع  آن گاه در ادامه می آورد 
کنار جده اش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف ]رضی اهلل  در 

کردند.4 النعیم[ دفن  عنها و اسکنها جنات 
طبرســی در »اعالم الوری« و ابن صباغ مالکی در »الفصول المهمة« 

را پذيرفته اند. نیز اين نقل 
کتــاب »الخرائــج و الجرائــح« از حضرت صــادق نقل  راونــدی در 
که ایشان را در بقیع  کرد  که سپس آن حضرت وصیت  می کند 

کنند و فرمود:  دفن 
با  تا  ببر  کنار قبر رسول خدا  تابوتی قرار بده و به  بر  برادر! مرا 

کوفی  1. ]محمد بن مسلم ثقفی 
)80-150 هجری(: او ملقب به 
یان امام باقر و  »قصیر« و از راو
امام صادق بوده و روزگار 
امام کاظم را نیز دیده است. 
ی از آن یگانه انسان هايی  و
کی  که در اين جهان خا بوده 
کم تر وجود داشته و فقیه عصر 
خویش شمرده شده است.[، 
کشی، محمد  رجال الکشی، 
بن عمر، ص 161 به بعد )ذيل 
محمد بن مسلم(.

کلینی، محمد بن  کافی،   .2
یعقوب، ج 1، ص 300؛ اعالم 
الوری، طبرسی، فضل بن 
حسن، ج 1، ص 421.

کلینی، محمد بن  کافی،   .3
یعقوب، ج 1، ص 303.

4. االرشاد، مفید، محمد بن 
محمد، ج 2، ص 17؛ اعالم 
الوری، طبرسی، فضل بن 
حسن، ج 1، ص 414؛ الفصول 
المهمة، ابن صباغ، علی بن 
محمد، ج 2، ص 738 تحقیق 
سامی الفريری.
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از آنجا به نزد مادربزرگم، فاطمه  و  کنم  ایشان تجدید عهد 
کن. آنجا )مرا( دفن  کرده، در  بنت اسد منتقل 

ی نقل می کند:  ابن شهر آشوب سرو
حضــرت حســن وصیــت فرمودنــد کــه بعــد از مرگ او را 
برای تجدید عهد به نزد جدش ببرند و چون از دنیا رحلت 
کرد.  کفن  فرمود، حضرت حسین ایشان را غسل داد و 
ســپس او را بر ســريری نهادند و به ســوی قبر جدش حرکت 

با ممانعت بنی امّیه روبه رو شدند.  آنجا  دادند. در 

گفت:  کرده،  ی به مروان  ابن عّباس رو
که آمدی، باز گرد. ما نمی خواهیم ایشــان را در  به همان جا 
کنیم. تنها برای تجدید عهد آمده ایم. بعد او را  اینجا دفن 
کرد.1  آنجا دفن خواهیم  نزد جده اش برمی گردانیم و در  به 

گزارش در نقل اربلی در »کشــف الغمة« نیز آمده اســت.2 اين  همین 
 یخ مکتب اهل بیت گزارش ها در معتبر ترين مآخذ حدیث و تار

نیز وجود دارد.  اّما نقل های مخالفی  آمده است. 
که در آن آمده: ابن عّباس می آورد  از  طوسی در »امالی« روایتی 

کــرده، بــه نــزد قبــر مادرش فاطمــه آورده، کنار  مــا او را حمــل 
کردیم ]رضی اهلل عنه و ارضاه[. ایشان دفن 

کــه از ضعف هــا و اشــکاالت متعــّدد  روایــت طوســی ســه ســند دارد 
برخوردار است:

که  ، در صدر هر ســه ســند »مزاحم بن عبد الوارث« آمده 
ً

-اّوال
نه  شخصی مجهول است؛ نه نامی در رجال شیعه دارد و 

نامی در رجال اهل سّنت. 

و  اســت  شــده  نقــل  ابن عّبــاس  از  هــم  روایــت  ايــن  -ثانیــًا، 
کــه »مفیــد« و  گرفتــه  درســت در برابــر دو نقــل دیگــری قــرار 

 ،1. مناقب آل ابی طالب
ابن شهر آشوب، محمد بن 

علی، ج 4، ص 44.

کشف الغمة، اربلی، علی بن   .2
عیسی، ج 2، ص 422.
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دو  ايــن  واقــع  در  آورده انــد.  ابن عّبــاس  از  »ابن شهر آشــوب« 
دســته روایت، متعارض هســتند. بر اســاس معیارهای نقد 
روایات متعارض، چون روایت طوســی موافق روایات عاّمه 
گر آنچه را پاره ای  گزير از طرح و رّد آن هستیم؛ اّما ا است، نا
کــه می گوینــد: ابن عّباس  از مّورخــان آورده انــد، قبــول کنیــم 
یه  کنار معاو هنگام وفات حضرت مجتبی در شام و در 
گفته  است،1 هر دو  بوده، در مورد اين حادثه با او سخنانی 

روایت به مشکل برخورد می کند. 

-مهم تر اینکه شــیخ طوســی خود اين نقل را نپذيرفته، به دفن 
دختر پیامبر در خانه معتقد است.2

روایــت دیگــری در »عیــون المعجــزات« )از تألیفــات قــرن پنجم( نیز با 
که بر طبق آنچه  ســندی مبهم وجود دارد و عبارت آن چنین اســت 

برادر فرمود:  به   در اخبار آمده است، حضرت مجتبی
کنار مادرم دفن  به سرعت جنازه ی مرا به بقیع برسان تا در 

کنی.

نیز اضافه می کند:  پایان نقل  در 
کردند.3  را در بقیع در جوار مادرشان دفن  او 

در مآخذ مکتب امامت چیزی بیش از اين وجود ندارد. اّما در منابع 
که  مکتب خالفت، »ابن شبه« )که از قدیمی ترين ها است( در روایتی 
ی  گزارش را آورده است. راو از حیث سند چند مشکل دارد، همین 
که رجال شناسان خبر او را  خبر، مردی است به نام عبید اهلل بن علی 
گذشتگان خاندان خود نقل می کند  قابل احتجاج ندانسته اند؛4 او از 
کسانی هستند. در خبر،  که شناخته شده نیستند و ما نمی دانیم چه 

امام مجتبی در وصیت فرمود: که حضرت  گفته شده است 
کنید. کنار مادرم فاطمه دفن  مرا در قبرستان ]بقیع[ در 

1. انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، القسم 
الثالث، ص 45؛ جمل من 
انساب االشراف، بالذری، 
احمد بن یحیی، ج 3، ص 
یخ الیعقوبی، یعقوبی،  298؛ تار
احمد بن اسحاق، ج 2، 
ص 200.

2. ]شیخ می فرماید :»واالصوب 
انها مدفونة فی دارها...«[، بنا به 
 ،نقل مناقب آل ابی طالب
ابن شهر آشوب، محمد بن 
علی، ج 3، ص 365.

3. بنا به نقل بحار األنوار، 
مجلسی، محمد باقر، ج 44، 
ص 147.

4. تهذیب التهذیب، ابن حجر 
عسقالنی، احمد بن علی، ج 
7، ص 34.
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بعد اضافه می کند: 
کنار فاطمه دفن شد.1  لذا در قبرستان، در 

مــا بــه ايــن روایــت به دلیل ســند مجهــول آن نمی توانیم اعتماد کنیم. 
مّورخاِن پیرو ابن شــبه )مانند ابن نّجار و ســمهودی( همین روایت را 

تازه ای ندارند.2 گزارش  گرفته، نقل می کنند و  او  از 
بعد از ابن شبه، بالذری جای دارد. بالذری از هشام بن عروة )ابن زبیر( 
کــه امــام مجتبــی در حــال احتضــار  و او از پــدرش نقــل می کنــد 

فرمودند: 
مرا نزد قبر پیامبر دفن کنید، مگر اینکه از شّری هراس داشته 

کنید. نزد مادرم دفن  باشید و در اين صورت مرا 

پایان نقل می آورد:  و در 
کنار مادرش در بقیع دفن شد.3 ایشان در  سرانجام 

از  دوری  و  به دشــمنی  را  او  نــواد گان  و  پســران  و  زبیــر  خانــدان  مــا 
خانــدان  مــورد  در  آن هــا  نقلیــات  و  می شناســیم   اهل بیــت

پیامبر قابل اعتماد نیست.4
نظیر اين نقل را »ابو الفرج اصفهانی« با سندی مجهول آورده است. 
که در رجال  کسانی  زيرا در صدر سند نام »احمد بن سعید« آمده و 
که با ناقالن مجهول، روایت  به اين نام وجود دارند، یا ناشناخته اند، 
مجهــول خواهــد بــود و یــا همــه از طبقــه ی دهــم و یازدهــم هســتند که 
کثر  متوفی نیمه ی اّول قرن ســوم یا اوايل نیمه ی دوم می باشــند )حّدا
د ابوالفرج در سال 248 هجری بوده، در 

ّ
که تول 253 هجری( و از آنجا 

کثر بین چهار یا پنج سال  هنگام مرگ آخرين نفرات آن طبقات حّدا
داشته و به طور طبیعی نمی تواند در سلسله ی نقل روایت قرار بگیرد.5
به ايــن ترتیــب مــا تــا بــه حال در شــناخت مدفن حضرت صدیقه ی 
طاهره به هیچ مدرک قابل اطمینانی دست نیافته ایم. پس باید 

کنیم. تازه را جست وجو  باز هم مآخذ و مدارک 

یخ المدینة المنورة، ابن  1. تار
شبه نمیری، عمر بن شبه، ج 1، 

ص 111 و 107.

2. الدّرة الثمینة فی اخبار 
المدینة، ابن نّجار، محمد بن 
محمود، ص166؛ وفاء الوفاء، 
سمهودی، علی بن احمد، ج 

3، ص 908.

3. جمل من انساب االشراف، 
بالذری، احمد بن یحیی، ج 3، 

ص 298.

4. قاموس الرجال، شوشتری، 
محمد تقی، ج 6، ص 348 

و ج 7، ص 193؛ مستدرکات 
علم الرجال الحدیث، 

شاهرودی، علی نمازی، ج 5، 
ص 18 و 233.

5. تهذیب التهذیب، ابن حجر 
عسقالنی، احمد بن علی، ج 1، 

ص 26؛ تقریب التهذیب، ابن 
حجر عسقالنی، احمد بن علی، 

ج 1، ص 15.
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   روضه ی پیامرب

احتمــال دومــی کــه در مــورد محــل دفــن دختر پیامبــر وجود دارد، 
روضه ی نبوی است. روضه کجاست؟ در اين زمینه نظریات مختلفی 
که روضه، بخشی از مسجد  که البته همه در اين مشترکند  وجود دارد1 

قرار دارد.  کرم کنار قبر مطهر رسول ا است و در 
ائمــه ی اطهــار محــدوده ای بــرای روضه مشــخص کرده اند، با 

کتفا می کنیم.  ا کامل؛ و ما به همان  توصیفی دقیق و 
»ُمرازم بن حکیم«2و 3 می گوید:

از امــام صــادق در مــورد آنچــه مــردم دربــاره ی روضــه ی 
کردم.  نبوی می گویند، سوال 

امام فرمودند: 
رســول خدا فرمــوده اســت: فاصلــه ی میــان خانــه و منبــر من 
باغی از باغ های بهشت است و منبر من بر َسردری از در های 

بهشت جای دارد.

کردم:  عرض 
اندازه ی روضه چقدر است؟  و  حّد 

فرمودند: 
تا سایه بان ها4 به مقدار چهار ستون.  از منبر 

پرسیدم: 
از صحن مسجد هم چیزی داخل روضه هست؟ 

فرمودند: 
نه.5

روضــه از ســمت شــرق بــه خانــه ی پیامبــر و از ســمت غــرب بــه 
منبــر و از ســمت جنــوب بــه محــراب ایشــان محــدود اســت. اّمــا حــّد 
که  یا حائل خاصی ندارد و فقط آن طور  شــمالی روضه، دیگر، ديوار 

1. وفاء الوفاء، سمهودی، علی 
بن احمد، ج 1، ص 434؛ 
 ،یخ المسجد النبوی تار
عبدالغنی، محمد الیاس، 
ص 116.

3. ]مرازم بن حکیم مداینی 
ازدی یکی از مرّوجان فرهنگ 
ناب شیعی، »ُمراِزم« است. 
پدرش »حکیم« نام دارد. 
یخی  ایشان چون در شهر تار
گشود،  »مداين« چشم به جهان 
»مداینی« و چون از قبیله ی 
»اُزد« بود، مشهود به »اُزدی« 
کنیه اش »ابومحمد«  گشت و 
است.[، رجال نجاشی، 
نجاشی، احمد بن علی، ص 
300؛ فهرست طوسی، طوسی، 
ی  محمد بن حسن، ص 170. و
صحابی معتبر امام صادق و 
امام کاظم بوده و محضر 
یای  ایشان را درک نموده و از در
متالطم و مواج علمی آن ها 
بهره ها برده است.

2. قاموس الرجال، شوشتری، 
محمد تقی، ج 10، ص 24؛ 
معجم الرجال الحدیث، 
خويی، ابوالقاسم، ج 18، ص 
111؛ مستدرکات علم الرجال 
الحدیث، شاهرودی، علی 
نمازی، ج 7، ص 392.

4. در آن عصر و قرن های 
متمادِی بعد در صحن 
مسجد الّنبی سایه بان هايی 
که آنچه  وجود داشته است 
یخ به عنوان  در روایات و توار
ظالل و مظله آمده است اشاره 
به آن دارد.

کلینی، محمد بن  کافی،   .5
یعقوب، ج 4، ص 555.
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گر از محراب به اندازه ی چهار ســتون  امام صادق فرموده بودند، ا
که  یــد به پایــان روضه ی نبــوی خواهید رســید؛  به ســوی شــمال برو
از آنجا تا صحن مسجد فاصله وجود دارد و اين محدوده یک  البته 

را تشکیل می دهد. بزرگ  ـ مستطیل  مربع 

   باغی از باغ های هبشت

یخــی  ايــن بخــش از مســجد، قســمتی از مقّدس تريــن مکان هــای تار
کــه مســجد، محــراب و منبــر پیامبــر را در بــر دارد و  اســالم اســت 
کــن، هماننــد خانه ی پیامبر و  نیــز قســمت دیگــری از اين گونــه اما
خانه ی صدیقه ی طاهره را در کنار خویش جای داده و محل نزول 
وحی و قرآن و جایگاه نماز و عبادت و دعا و اعتکاف پیامبر و 
اهل بیت معصوِم ایشان و اصحاب بزرگ آن حضرت بوده 
گســترش یافته و قرآن تعلیم و آموزش  گردیده،  و از آنجا اســالم تبلیغ 
گشته اند و تا امروز برکات آن در جهان  داده شده و مسلمانان ارشاد 
آیا اين  که »روضـة« نام دارد.  جاری و ساری است؛ جایگاهی است 
گفتیم به اين ارزش واال رسیده و چنین قداستی  زمین به خاطر آنچه 

یافته است؟ 
 آنچــه روایــات متعــّدد بــا اســناد معتبــر و صحیح از زبان پیامبر
که ایشان، روضه )یعنی فاصله ی میان خانه  نقل می کردند،1 اين بود 

از باغ های بهشت دانسته بودند. را باغی  و منبر خودشان( 
که اين بخش از مسجد  کامل هر قداست و ارزش دیگری  با قبول 
داشــت،2 یــا بعدهــا ممکــن بــود پیدا کنــد، از جمله ی اینکه قبر مطهر 
گیــرد، بایــد توّجــه داشــت  کنــار آن قــرار  پیامبــر بــزرگ اســالم در 
گفتــه ی صریــح  کــه ارزش و قداســت اصلــی و اّولیــه ی آن بــر اســاس 
پیامبر در زمان حیات مبارک خودشان، به مّدت ها قبل از دفن 
که آن حضرت میان بهشت  ایشان باز می گردد و در آن زمان بود 

کلینی، محمد بن  کافی،   .1
یعقوب، ج 4، ص 553؛ 

تهذیب االحکام، طوسی، 
محمد بن حسن، ج 6، ص 

کامل الزیارات، ابن قولویه،  7؛ 
جعفر بن محمد، ص82؛ 
صحیح بخاری، بخاری، 

محمد بن اسماعیل، ج 2، ص 
61 و ج 3، ص 23؛ صحیح 
مسلم، نیشابوری، مسلم بن 

حجاج، ج 2، ص 1010؛ الموطا، 
مالک بن انس )دومین امام 
اهل سّنت(، ج 1، ص 197؛ 

المعجم الکبیر، الطبرانی، 
سلیمان بن احمد، ج 23، 

ص 255؛ المعجم الصغیر، 
الطبرانی، سلیمان بن احمد، ج 

2، ص 122.

2. ]از جمله هر رکعت 
نماز در آن چون بخشی از 

مسجد الّنبی بود، معادل 
هزار رکعت حساب می شد.[، 

کلینی، محمد بن  کافی، 
یعقوب، ج 4، ص 555؛ 

صحیح مسلم، نیشابوری، 
مسلم بن حجاج؛ تهذیب 

االحکام، طوسی، محمد بن 
حسن، ج 6، ص 7.
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کرده، برای آن ارزشــی در حّد بهشــت اعالم نموده  و روضه را مقایســه 
بودند.

که در مورد محل دفن دختر پیامبر مطرح  ما برای احتمال دوم 
که صدوق در  یم و آن، روایتی است  شد، یک دلیل و سند بیشتر ندار
 کتاب »معانی االخبار« آورده است. در اين روایت حضرت صادق

می فرمایند:
رسول خدا فرمود: میان قبر و منبر من باغی از باغ های بهشت 
است و منبر من بر َسر دری از درهای بهشت قرار داده شده 

است.

 بعد هم به دنبال آن آمده است که در آن به محل دفن دختر پیامبر
اشاره می کند:

منبره  و  قبره  َبْین  َعلیها  اهلِل  َصَلواُت  فاِطَمة  َقْبر  »ِلاّن 
ُتَرع  ِمن  ُترعٌة  الیه  َو  َنة  الّجَ ِریاِض  ِمْن  َرْوَضٌة  َقبُرها  و 
که درود خدا بر او باد، بین قبر او و  نًة«؛1 زيرا قبر فاطمه  الّجَ
منبرش قرار دارد و قبرش باغی از باغ های بهشت می باشد.

که در  گرفتار اســت. اّولین مشــکلی  اين نقل به اشــکاالت متعّددی 
که صدوق می گوید:  آن وجود دارد، اشکال سندِی حدیث است 

علی  َحّدثنا  قال  المتوکل  بن  موسی  بن  محمد  »َحّدثنا 

عبد اهلل  ابی  بن  احمد  عن  آبادی  السعد  الحسین  بن 
البرقی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن 

.»ابی عبد اهلل

یان  چنان کــه مالحظــه می شــود، آخريــن نــام و نشــان در سلســله ی راو
او می گوید:  که  محمد بن ابی عمیر است 

از اصحاب ما... کرد یکی  برای من نقل 

و نــام او را نمی گویــد! چــون او را نمی شناســیم، لــذا حدیــث مرســل 

1. معانی االخبار، ابن بابویه، 
محمد بن علی، ص267.
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محســوب می شــود و چنین حدیثی ضعیف بوده، از درجه ی اعتبار 
ساقط است.

البته در اینجا سوال و اشکالی وجود دارد که برخی از بزرگان گذشته، 
»مرسالِت« ابن ابی عمیر را مثل احادیث مستند او دانسته اند1 و همه 
کتاب های دیگر  را معتبر شمرده اند. اّما خوشبختانه همان بزرگان در 
خودشــان اين نظریه را نادرســت دانســته، مرســالت ابن ابی عمیر را 
بی اعتبــار معرفــی کرده انــد؛2 و همچنیــن محّققــان بزرگ زمان ما هم با 
کافی، بی اعتباری چنین احادیثی را به اثبات رسانیده اند.3 تحقیق 
ســعد آبادی  حســین  بــن  علــی  آن،  دوم  ی  راو ســند،  دوم  اشــکال 
اســت. ايــن مــرد در هیچ یــک از مآخــذ رجالــی شــیعه توثیــق یــا حّتــی 
اندک مدحی ندارد4 و به اين ترتیب حدیث مهمل محسوب می شود و 
حدیث مهمل یکی از انواع حدیث ضعیف است.5 بنابراين حدیث 
گذشته، متن  از بوته ی نقِد سندی به سالمت بیرون نمی آید. از اين 

نیز دو اشکال دارد:  حدیث 
-اّواًل، حدیث تصحیف شده است.

از اعتبار خالی هستند.  نوع  و اين هر دو  ج است  ُمْدّرَ -ثانیًا، 
کلمه ای  اینکه می گويیم حدیث تصحیف شده است )یعنی در آن 
کــه مآخذ  جای گزيــن کلمــه ی اصلــی گشــته اســت.(6 از آنجــا اســت 
درجه ی اّول حدیث در دو مکتب امـامت و خـالفت، حدیث را به اين 

که پیامبر فرمود:  کرده اند  شکل نقل 

الَجّنة«؛ میـــان  ِمْن ریاِض  َرْوَضٌة  ِمْنَبری  َو  َبْیتی  َبْیِن  »ما 
از باغ های بهشت است.  خـانه و منبر من باغی 

 معقول و به جايی است. پیامبر از خانه 
ً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
کامال اين سخن، سخن 

کــه هــر دو مشــخص و معیــن بــوده،  گفته انــد  و منبــر خــودش ســخن 
کنار آن بارها نماز خوانده بودند.  همه، جای آن را می دانستند و در 
کــه از قبر نا معلوم و  اّمــا در برابــر، بــه هیچ وجــه معقــول و صحیــح نبــود 

1. الُعدة فی اصول الفقه، 
طوسی، محمد بن حسن، ج 1، 

ص 154.

2. تهذیب االحکام، طوسی، 
محمد بن حسن، ج 1، ص 
43 و ج 7، ص 31 و ج 9، 

ص 313.

3. معجم رجال الحدیث، 
خويی، ابوالقاسم، ج 1، ص 63 

کلیات فی  و ج 14، ص 285؛ 
علم الرجال، سبحانی تبريزی، 

جعفر، ص 220.

4. معجم رجال الحدیث، 
خويی، ابوالقاسم، ج 11، 

ص 276؛ قاموس الرجال، 
شوشتری، محمد تقی، ج 7، 

ص 426؛ مستدرکات علم 
الرجال الحدیث، شاهرودی، 
علی نمازی، ج 5، ص 347.

5. مقباس الهدایة فی علم 
الدرایة، مامقانی، محمدرضا؛ 

مامقانی، عبداهلل، ج 1، ص 
.319

6. مقباس الهدایة فی علم 
الدرایة، مامقانی، محمدرضا؛ 

مامقانی، عبداهلل، ج 1، ص 
237؛ قواعد التحدیث، 

القاسمی الدمشقی، محمد 
جمال الدين، ص 126.



 دخرت  پیامرب      130  

آورند. مثال بگویند:  غیر مشخص خودشان حرفی به میان 
میان قبر من ـ یعنی یک جای مجهول و نا مشّخص ـ و منبر 

از باغ های بهشت است. من باغی 

که تنها بعد از وفات  ما می دانیم و همه ی مسلمانان اّتفاق نظر دارند 
از جای قبر ایشان سخن به میان آمد.   پیامبر

کــه بهتريــن  و   کلینــی و مفیــد در مــورد رحلــت پیامبــر گــزارش 
گزارش های اين واقعه است، می گوید:  معتبر ترين 

 خاندان نبّوت ،بالفاصله پس از وفات رسول خدا
 طبق دستور خود ایشان به غسل دادن بدن آن حضرت
پرداختند. امیرالمؤمنین علی آن حضرت را غسل 
کمک می کرد.  می داد و فضل بن عّباس آب می رســانید و 
بعــد از غســل بــه ســاير اعمــال پرداختنــد. در ايــن مــّدت 
مســلمانان بیــرون از خانــه ی پیامبــر در صحن مســجد 
جمــع شــده، در ايــن گفت وگــو و اختــالف بودنــد که در نماز 
کند و ایشــان را  بــر آن حضــرت چــه کســی بایــد امامت 

ک بسپارند.  کجا شایسته است به خا در 

کار غسل و حنوط  امیرالمؤمنین علی بعد از فراغت از 
کفــن، خــود به تنهايــی بــر آن حضــرت نمــاز خوانــد و  و 
هیچ کس با ایشان در نماز همراه نبود. سپس از خانه بیرون 
آمده، به مسلمانان فرمودند: رسول خدا در حال حیات 
و ممات امام ما هستند؛ به داخل خانه ی پیامبر بیايید 
ید. سپس فرمودند:  و بدون امام بر ایشان نماز بخوانید و برو
خداونــد تبــارک و تعالــی پیامبــری را در مکانــی قبــض روح 
ک ســپاری او پســندیده  نفرموده، مگر اینکه آنجا را برای خا
کــه از دنیــا رحلــت  اســت. مــن ایشــان را در همیــن ُحجــره 

کرد.  کرده اند، دفن خواهم 
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گفت وگو پایان  همه به اين سخن راضی شدند و اختالف و 
یافت.1

که درست و صحیح و معقول نبود  به اين ترتیب به روشنی می بینیم 
که در میان مردم جای معلوم  از قبر آینده ی خودشان   که پیامبر
از آن خبری داشــته  و مشــخصی نداشــت و هیچ کس نمی توانســت 
باشد، سخن بگویند و آن را یک حّد و مرز برای روضه بدانند. به اين 
که در اين حدیث، تحریف و تصحیفی شده و  دلیل به نظر می رسد 
که اين دو  گردیده است و از آنجا  کلمه ی »َقبری« جای گزين »َبیتی« 
کلمه از نظر لفظ چندان از یکدیگر دور نیســتند، امکان جای گزینی 

را دارند. با یکدیگر 
کالم  اّما اینکه می گويیم حدیث مدّرج می باشد )یعنی در سخن بر 
که حدیث، دو  ی چیزی اضافه شده است.(2 از آن جهت است  راو

کاماًل مستقل دارد.  بخش 
گوینده  کالم ـ پیامبر مانند یک  در بخش اّول ـ بر فرض صّحت 
گفته انــد؛ اّمــا در بخــش دوم  ــم از قبــر و منبــر خودشــان ســخن 

ّ
و متکل

کــرم بــا  گوینــده ی دیگــری ســخن می گویــد. زيــرا از پیامبر ا گويــی 
م از خود با عنوان غایب ســخن 

ّ
ضمیر غایب نام می برد )یعنی متکل

گفته است( و اين، ممکن نیست. ترجمه ی حدیث را تکرار می کنیم: 
میان قبر و منبر من باغی از باغ های بهشــت اســت و منبر 
من بر سر دری از درهای بهشت قرار داده شده است؛ زيرا 

قرار دارد. او و منبرش  قبر فاطمه بین قبر 

م به 
ّ
کاماًل عوض شده، از متکل کالم  که سیاق  به وضوح دیده می شود 

ی است  غایب تغییر یافته است. لذا ما معتقدیم اين قسمت کالم از راو
که نظریه ی خودش را برای توجیه باغ بهشت بودن روضه آورده است. 
ی با متن اصلی مدرج  کالم راو که حدیث به خاطر خلط  از اینجاست 
محسوب می شود و اين بخش به هیچ وجه از اعتبار برخوردار نیست.

1. االرشاد، مفید، محمد بن 
کافی،  محمد، ج 1، ص 187؛ 

کلینی، محمد بن یعقوب، ج 1، 
ص 451. مقایسه بفرمايید با: 

السیرة النبویة، ابن هشام، 
عبد الملک بن هشام. ج 2، 

ص 663؛ بالذری، احمد بن 
یخ  یحیی، ج 1، ص 574؛ تار

طبری، طبری، محمد بن جرير، 
ج 3، ص 213؛ الوفاء باحوال 
المصطفی، ابن جوزی، 
عبدالرحمن بن علی، ج 2، 
ص 796، البدایة و النهایة، 

کثیر، اسماعیل بن عمر،  ابن 
ج 5، ص 266؛ الکامل فی 

یخ، جزری موصلی، ابن  التار
یخ  اثیر، ج 2، ص 333؛ تار

الخمیس، دیار بکری، حسین 
بن محمد، ج 2، ص 171؛ اين 

مآخذ و مآخذ بسیار دیگر، همه 
که مسلمانان در  اّتفاق دارند 

محل دفن پیامبر اختالف 
گرچه دروغ های  داشته اند؛ ا

کرده اند. فراوانی هم با آن همراه 

2. مقباس الهدایة فی علم 
الدرایة، مامقانی، محمدرضا؛ 

مامقانی، عبداهلل، ج 1، ص 
223-219؛ قواعد التحدیث، 

القاسمی الدمشقی، محمد 
جمال الدين، ص124.
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به اين ترتیب تنها ســند اين احتمال به کلی از اعتبار ســاقط اســت 
و در نتیجه احتمال دوم هم فرض بدون دلیل است.

   هبرتین اسناد

 ،آخرين فرض و احتمال در مورد جایگاه دفن دختر بزرگوار پیامبر
و  بهتريــن  از  احتمــال  ايــن  اســت.   حضــرت آن  خــوِد  خانــه ی 
کــه همه ی  معتبر تريــن اســناد ممکــن برخــوردار اســت؛ بــه ايــن دلیــل 
روایــات آن از بــزرگان خانــدان نبــّوت به دســت مــا رســیده اســت. 
امامــان معصــوم از خانــدان نبــّوت، وارثان و حافظان اســرار 
کجا  که چگونه و در  مخفی اين بیت بودند و تنها آن ها می دانستند 
مادر بزرگوار شــان دختر پیامبر دفن شــده و در چه شــرایطی اين 

افتاده است.  اّتفاق  دفن 
 ،در واقع ســند اصلی ما در اعتقاد به محل دفن دختر پیامبر
که از اهل بیت به دست ما  یخی و روایاتی است  گزارش های تار
رسیده است. همچنین دلیل قاطع ما در برابر نقلیات مآخذ مکتب 
یان  خالفت )که ما آن ها را به دلیل مشکل متون روایات و ضعف راو
آن ها ضعیف یا مردود می دانیم( همین اســناد اســت؛ زيرا معتقدیم 
افراد اصلی بیت نبّوت بودند. آن ها اهل آن   ائمه ی اطهار
گذشــته  خانه انــد و فقــط آن هــا به درســتی می داننــد در آن خانــه چــه 

است.
کــه مســأله ی جایــگاه قبــر دختــر پیامبــر را بــه  اّولیــن ســندی 
 امیرالمؤمنیــن از  کــه  اســت  کلماتــی  می کنــد،  روشــن  وضــوح 
 ،حضــرت صدیقه ی طاهــره در هنــگام دفــن دختــر پیامبــر
کالم بــرای ابــراز  کــرم خطــاب شــده اســت. البتــه ايــن  بــه پیامبر ا
نــه  اســت،   کــرم پیامبر ا محضــر  بــه  اّمــت  از  شــکایت  و  ِشــکوه 
شــدن  دفــن  از  کالم،  ضمــن  در  اّمــا  ایشــان.  دختــر  مدفــن  تعییــن 
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میــان می آیــد.  بــه  بــه صراحــت ســخن   پیامبــر ایشــان در جــوار 
کــه  شــده  نقــل  دیگــر  اّول  درجــه ی  مآخــذ  و  نهج البالغــه  در 

امیرالمؤمنین عرضه داشت:

اِزلَِة فِي  ي َو َعِن اْبنَِتَك الّنَ ِ
ّ ِه! َعن لَاُم َعَلْیَك َیا َرُسوَل الّلَ »الّسَ

َحاِق ِبك«؛ ســالم بر تو ای رســول خدا 
َ
ِریَعِة الّل ِجَواِرَك َو الّسَ

که در همسایگی و جوار تو  از طرف من و از طرف دخترت 
تو ملحق شده است. به  که زود  فرود آمده، دختری 

ابن شهر آشوب و علی بن عیسی اربلی نیز اين نقل را معتبر دانسته، در 
کلینی روشن تر  کتاب »المناقب« خود آورده اند.1 اين عبارت در نقل 

کرده است:  از حضرت حسین نقل  ایشان  آمده است. 
کــرد، امیرالمؤمنیــن ایشــان  کــه دختــر پیامبــر رحلــت  آن گاه 
را پنهانــی دفــن کــرد و محــل قبــر را مخفــی ســاخت. ســپس 
گردانیــد و عرضه  ی خــود را بــه قبــر پیامبــر خــدا  ایســتاد و رو
داشــت: ســالم بــر تــو بــاد ای رســول خدا! از جانــب مــن و از 
یــارت تــو آمــده و در بقعــه ی تــو در  کــه بــه ز جانــب دختــرت 

آرمیده است.2 ک   خا

در نقل شیخ اجل )مفید(، شیخ الطائفه ی طوسی، ابن جرير طبری 

و ابن فتال نیشــابوری »البائتًة فی الثری ببقعتک«3 یا »الثابتًة فی 

ک خفته در بقعه ی تو« یا »در  که باید »در خا الثری ببقعتک«4 آمده 
باال  که همان مضمون  تو« ترجمه شــود  گرفته در بقعه ی  ک جای  خا

بر دارند. با روشنی بیشتری در  را 
آنچه از حضرت امام حســن و حضرت امام حســین نقل 
 گذشــته در جریــان وصیــت و دفــن حضرت مجتبــی شــده، در 
که  کافی چنین آمده بود  کتاب  گزارش وصیت طبق نقل  دیدیم. در 

بزرگوار شان فرمودند:  برادر  به  ایشان 
کــه از دنیــا رفتــم، مقّدمــات دفــن مــرا فراهــم کن. بعد  آن گاه 

1. ]نهج البالغه، خطبه ی 200، 
شرح محمد عبده[، مناقب 

آل ابی طالب، ابن شهر 
آشوب، محمد بن علی، ج 

کشف الغمة،  3، ص 364؛ 
اربلی، علی بن عیسی، ج 2، 

ص 263.

کلینی، محمد بن  کافی،   .2
یعقوب، ج 1، ص 458-459.

3. امالی مفید، مفید، 
محمد بن محمد، ص 281؛ 

ئل االمامة، طبری آملی  دال
)صغیر(، محمد بن جرير، ص 

137، روضة الواعظین، فتال 
نیشابوری، محمد بن احمد، 

ص 152.

4. امالی طوسی، طوسی، 
محمد بن حسن، ج 1، ص 109.
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جنازه ام را برای تجدید عهد به نزد قبر رسول خدا و بعد به نزد 
مادرم ببر. از آنجا به سوی بقیع حرکت بده و در بقیع دفن کن.1 

که پیکر مطهــر امام مجتبی به نزد  پــس بــه روشــنی دیــده می شــود 
قبــر پیامبــر و در کنــار آن، قبــر مادرشــان فاطمــه برای تجدید 
گزارش  عهد برده شده، بعد برای دفن به بقیع منتقل شده است. در 

کتاب آمده بود: از همین  دوم 
از آن پس حضرت حسین ایشان را ]برای تجدید عهد[ 
بــه نــزد قبــر مــادر بــرده، بعــد از آن از مســجد خارج کرده و در 

بقیع مدفون ساخت.2

حضرت جعفــر بــن محمــد از پدرشــان حضرت امام باقر نقل 
می کنند: 

»َدَفن علٌی فاطمة رضی اهلل عنها لیلا فی منزلها الّذی دخل 

فی المسجد فُقِبرها عند باب المسجد«؛3 علی، فاطمه را 
گردیدـ  که بعد ها به مسجد داخل  شبانه در منزل خودش ـ 

کرد. دفن 

از امام صادق نقل شده است:  گــزارش چهارم، مستقیمًا 

ادخلُه عمر  الذی  بیتها  فی  »ُقِبرت فاطمة رضی اهلل عنها 

العزیز فی المسجد«.4  بن عبد 

امام صادق مکّرر می فرمود: 
که آن را عمر بن عبد العزيز در  فاطمه در خانه اش دفن شد 

مسجد داخل ساخت.

که  روایت پنجم از امام ابوالحســن علی بن موســی الرضا اســت 
کلینی،  کافی  با اســناد متعّدد در معتبر ترين مآخذ شــیعی از جمله 
تهذیب طوسی، من ال یحضره الفقیه، عیون االخبار و معانی االخبار 

بزنطی« می گوید:  که »احمد بن ابی نصر  صدوق آمده است 

کلینی، محمد بن  کافی،   .1
یعقوب، ج 1، ص 300.

کلینی، محمد بن  کافی،   .2
یعقوب، ج 1، ص 303.

یخ المدینة المنورة، ابن  3. تار
شبه نمیری، عمر بن شبه، ج 
1، ص 106.

یخ المدینة المنورة، ابن  4. تار
شبه نمیری، عمر بن شبه، ج 
1، ص 107.
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مــن از امــام ابوالحســن الرضــا در مــورد محــل قبــر حضــرت 
کردم.  صدیقه ی طاهره سوال 

)حضرت( فرمودند: 

»ُدِفنت فی َبیِتها َفَلما زاَدت َبُنو ُاَمّیة فِی الَمْسجد صاَرت 

الَمْسجد«؛1 ایشان در خانه ی خودش دفن شد و آن گاه  فِی 
که بنی امّیه، مسجد الّنبی را توسعه دادند، در داخل مسجد 

گرفت. قرار 

در میان همه ی نقل هايی که در مآخذ مختلف شیعی و غیر شیعی در 
مورد محل دفن دختر پیامبر وجود دارد و ما بسیاری از آن ها را از نظر 
یابی کردیم، اين نقل از معتبرترين اسناد برخوردار است  سند و متن ارز
گواهی داده اند.2 و شارحان و محّققان بزرگ به صّحت و شهرت آن 

حضــرت  صحابــی  و  االســناد«  »قــرب  صاحــب  »حمیــری«3 
صــورت  واقــع  در  کــه  می کنــد  نقــل  بزنطــی  از  روایتــی   عســکری
تفصیلی روایت مشهور قبلی است. در اين روایت هم بزنطی از امام 

ابو الحسن الرضا پرسش می کند:
کجا دفن شده است؟  فاطمه دختر پیامبر در 

حضرت فرمودند: 
که عیسی  بن  موسی  شخصی همین مسأله را در مجلسی 

القریشی( نیز حضور داشت، از امام جعفر بن محمد(
 کرد. عیسی ادب را رعایت نکرد و نسبت به امام سوال 

کرد و پاسخ داد: در بقیع دفن شده است.  پیش دستی 

به امام صادق عرضه داشت: آن شخص 
شما چه می فرمايید؟ 

امام فرمودند:
تو جواب داد.  به  عیسی 

کلینی، محمد  کافی،   .1
بن یعقوب، ج 1، ص 467؛ 

تهذیب االحکام، طوسی، 
محمد بن حسن، ج 3، ص 

255؛ من  الیحضر الفقیه، ابن 
بابویه، محمد بن علی، ج 1، 
ص 299؛ عیون االخبار، ابن 

قتیبه دینوری، ج 1، ص 242؛ 
معانی االخبار، ابن بابویه، 
محمد بن علی، ص 268.

2. معانی االخبار، ابن بابویه، 
محمد بن علی، 268؛ روضة 

المتقین، مجلسی، محمد 
تقی بن مقصود علی، ج 2، 

ص 90؛ مالذ االخیار، مجلسی، 
محمد باقر، ج 3، ص 215؛ مرآة  

العقول، مجلسی، محمد باقر، 
ج 5، ص 349.

3. ]عبد اهلل بن جعفر حمیری 
قمی )والدت: 240-220 

هجری؛ وفات: 305-300 
هجری(: عالم و محّدث 

که در  شیعی.[ »حمیر« آن گونه 
کتب لغت ذکر شده، نام محلی 

در غرب صنعا )مرکز یمن( 
است. بنابراين اجداد عبداهلل 
بن جعفر حمیری از اهل یمن 

بوده اند.[، قاموس اللغة، ج 2، 
ص 14.
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او عرضه داشت: 
کند! من با عیسی بن موسی چه کار  کار شما را اصالح  خدا 

از پدرانت به من خبر بده.  دارم؟! 

امام صادق فرمودند: 
ایشان در خانه ی خودشان دفن شده اند. 1

 علــی بــن طــاووس حســینی2 در یــک روایــت از امــام علی الهادی
کیــد می کنــد؛ ایشــان از کتــاب »المســائل و اجوبتهــا  همیــن معنــا را تأ
ابراهیم بن محمد همدانی3 و 4 می گوید:  که  ئمة« نقل می کند  عن اال
ایشــان  از  و  نوشــتم  نامــه  هــادی  بــه محضــر حضــرت  مــن 
گــر صــالح می دانیــد، مــرا از محــل دفــن  کــردم ا درخواســت 
که آیا در داخل مدینه )مسجد( است  ید  گاه ساز مادرتان آ

قرار دارد؟  که مردم می گویند، در بقیع  یا آن طور 

آن حضرت در جواب مکتوب فرمود: 

کنار جدم  »هی مع جدی صلوات اهلل علیه«؛5 ایشــان در 
رسول خدا مدفون است.

برای  که  با نفی تمام احتماالت قبل و داليل محکمی  ترتیب  به اين 
اثبات آخرين احتمال )یعنی دفن شدن در خانه( عرضه کردیم، راهی 

جز قبول اين فرض وجود نخواهد داشت.
بحــث را بــه همین جــا ختــم می کنیــم و از اینکــه پــاره ای از جوانــب 
بحث همچنان بازمانده است و به خاطر اختصاری که در نظر داشتیم 
و فرصت تکمیل آن را نیافتیم، عذر می خواهیم. امید اینکه در جای 

توفیق همراه شود. دیگری اين 

و اخرا اّوال  و الحمدهلل 

1. قرب االسناد، حمیری، 
عبد اهلل بن جعفر، ص 293، 
بحار األنوار، مجلسی، محمد 
باقر، ج 97، ص 192.

2. عالم و محّدث بزرگ قرن 
هفتم.

4. ]ابراهیم بن محمد همدانی: 
معروفیت او به اين نام از 
 که امام رضا آن روست 
ی به مولی  در نوشته ای از و
ی از  همدانی یاد می کند. و
دل باختگان امامت و والیت 
به شمار می آید؛ زيرا نام مولی 
همدانی در زمره ی یاران سه 
معصوم دیده می شود. 
ی وکیل ناحیه و صحابی  و
 امام جواد ،امام رضا
و امام هادی بود.[ جامع 
الروات، اردبیلی، محمد بن 
علی، ج 2، ص 21.

3. معجم رجال  الحدیث، 
خويی، ابوالقاسم، ج 1، ص 
.292

5. اقبال االعمال، ابن طاووس، 
علی بن موسی، ص 109.



  منابع و مآخذ 

  کریم قرآن 

  البالغه نهج 

  .الرسول الجاهلیةوعهد المدینةفی و مکة ابراهیم شریف، دکتر احمد: 

  .شرحنهجالبالغه ابی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل:  ابن 

  .المصنف ابن ابی شیبه، عبد اهلل بن محمد: 

  .النسآء بالغات ابن ابی طاهر طیفور، احمد: 

  .التاریخ الکاملفی اثیر، علی بن محمد:  ابن 

  .امالیصدوق بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی:  ابن 

  .مولدفاطمة بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی:  ابن 

  .الطاهرة ّیة الذر بابویه، محمد بن علی:  ابن 

  .الّشرایع علل بابویه، محمد بن علی:  ابن 

  .معانیاالخبار بابویه، محمد بن علی:  ابن 

  .الفقیه منالیحضر بابویه، محمد بن علی:  ابن 

  .المنتظم الرحمن بن علی:  ابن جوزی، عبد 

  .الوفاءباحوالالمصطفی الرحمن بن علی:  ابن جوزی، عبد 

  .االستیعابفیاسماءاالصحاب ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی: 

  .االصابة ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی: 

  .التهذیب تقریب ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی: 

  .الباری فتح ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی: 

  .القرآن فضائل ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی: 

  .فضائلالصحابة ابن حنبل، احمد بن محمد: 

  .الفاضلة الخلدونیة المدینة ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد: 

  .النفیسة االعالق ابن رسته، احمد بن عمر: 
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  .الکبری الطبقات ابن سعد، محمد بن سعد: 

  .المنورة المدینة تاریخ ابن شبه نمیری، عمر بن شبه: 

  .مناقبآلابیطالب ابن شهر آشوب، محمد بن علی: 

  .المهمة الفصول ابن صباغ، علی بن محمد: 

  .اقبالاالعمال ابن طاووس، علی بن موسی: 

  .االستیعابفیمعرفةاالصحاب البر، يوسف بن عبد اهلل:  ابن عبد 

  .الَفرید ِعقد ابن عبد ربه، احمد بن محمد: 

  .تاریخدمشق مختصر ابوالقاسم علی بن حسن:  کر،  ابن عسا

  .السیاسة و االمامة ابن قتیبه، عبد اهلل بن مسلم: 

  .عیوناالخبار ابن قتیبه، عبد اهلل بن مسلم: 

  .الزیارات کامل ابن قولویه، جعفر بن محمد: 

  .النهایة و البدایة کثیر، اسماعیل بن عمر:  ابن 

  .النبویة السیرة کلبی، هشام بن محمد:  ابن 

  .المدینة  الثمینةفیاخبار الدّرة نّجار، محمد بن محمود:  ابن 

  .النبویة السیرة ابن هشام، عبد الملک بن هشام: 

  .سیرترسولاهّلل ابن هشام، عبد الملک بن هشام: 

  .االموال ابو عبید، قاسم بن سالم: 

  .احکامسلطانیه ابوالحسن ماوردی: 

  .الطالبین مقاتل ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین: 

  .مسند ابویعلی موصلی، احمد بن علی: 

  .السلطانیة االحکام فّراء:  ابویعلی، حسین بن 

  .ةفیمعرفةاالئمة الُغَمّ کشف اربلی، علی بن عیسی: 

  .الروات جامع اردبیلی، محمد بن علی: 
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  .سننابیداوود ابی داود:  ازدی سجستانی، حافظ 

  .العلوم عوالم بحرانی، عبد اهلل: 

  .صحیحبخاری بخاری، محمد بن اسماعیل: 

  .ایران تاریخادبی براون، ادوارد: 

  .النبی ترکة بغدادی، حماد بن اسحاق: 

  .انساباالشراف بالذری، احمد بن یحیی: 

  .جملمنانساباالشراف بالذری، احمد بن یحیی: 

  .البلدان فتوح بالذری، احمد بن یحیی: 

  .سننترمذی ابوعیسی:  ترمذی، 

  .الغارات ابراهیم بن محمد:  ثقفی، 

  .التبیین و البیان جاحظ، عمرو بن بحر: 

  .الغاَبة سُد
ُ
ا اثیر:  ابن  جزری موصلی، 

  .التاریخ الکاملفی اثیر:  ابن  جزری موصلی، 

  .السقیفةوفدک جوهری بصری، احمد بن عبدالعزيز: 

  .التنزیل شواهد کم حسکانی، عبید اهلل:  حا

  .العرب تاریخ حتی، دکتر فلیب: 

  .الموضوعة العشرفیاالحادیث الرسایل حسینی میالنی، علی: 

  .الحلبیة السیرة ابراهیم:  حلبی، علی بن 

  .قرباالسناد حمیری، عبد اهلل بن جعفر: 

  .مسنداحمد حنبل، احمد بن محمد: 

  .الرجال الحدیث ابوالقاسم، معجم  خويی، 

  .البالغه ترجمهینهج دشتی، محمد: 

  .لغتنامهیدهخدا کبر:  دهخدا، علی ا
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  .تاریخالخمیس دیار بکری، حسین بن محمد: 

  .میزاناالعتدال ذهبی، شمس الدين: 

  .تاریخاالسالم ذهبی، محمد بن احمد: 

  .الموفقیات  االخبار زبیر بن بکار: 

  .االعالمزرکلی الدين:  زرکلی، خیر 

  .ازاسالم ایرانبعد تاریخ ینکوب، عبدالحسین:  زر

  .الرجال کلیاتفیعلم تبريزی، جعفر:  سبحانی 

  .االنساب الکریم بن محمد:  سمعانی، عبد 

  .الوفاء وفاء سمهودی، علی بن احمد: 

  .المنثور  الدر سیوطی، جالل الدين: 

  .الرجالالحدیث مستدرکاتعلم شاهرودی، علی نمازی: 

  .الرشاد الهدی سبل شمس شامی، محمد بن يوسف: 

  .الرجال قاموس شوشتری، محمد تقی: 

  .المعجمالصغیر الطبرانی، سلیمان بن احمد: 

  .الکبیر المعجم الطبرانی، سلیمان بن احمد: 

  .معجماالوسط الطبرانی، سلیمان بن احمد: 

  .الوری اعالم طبرسی، فضل بن حسن: 

  .البیان مجمع طبرسی، فضل بن حسن: 

  .دالئلاالمامة طبری آملی )صغیر(، محمد بن جرير: 

  .کاملبهایی طبری، حسن بن علی: 

  .)الملوک)تاریخطبری و الرسل تاریخ طبری، محمد بن جرير: 

  .العرب تاریخ طلس، دکتر محمد اسعد: 

  .امالیطوسی طوسی )شیخ طوسی(، محمد بن حسن: 
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  .التبیان طوسی )شیخ طوسی(، محمد بن حسن: 

  .الفقه الُعدةفیاصول طوسی )شیخ طوسی(، محمد بن حسن: 

  .امالیطوسی طوسی )شیخ طوسی(، محمد بن حسن: 

  .تهذیباالحکام طوسی )شیخ طوسی(، محمد بن حسن: 

  .)فهرست)طوسی طوسی )شیخ طوسی(، محمد بن حسن: 

  .المتهجد مصباح طوسی )شیخ طوسی(، محمد بن حسن: 

  .الغرقد بقیع انور:  و  البکری، حاتم عمر  و  طه 

  .النبیاالعظم الصحیحمنسیرة عاملی، جعفر مرتضی: 

  .النبوی تاریخالمسجد الیاس:  عبدالغنی، محمد 

  .شرحنهجالبالغه عبده، محمد: 

  .سقیفه عسکری، سید مرتضی: 

  .عبداهّللبنسباواساطیراخری عسکری، سید مرتضی: 

  .المدرستین معالم عسکری، سید مرتضی: 

  .الزوائد مجمع ابوبکر:  ابن  علی 

  .العرب تاریخ المفصلفی علی، دکتر جواد: 

  .المتعظین الواعظینوتبصرة روضة فتال نیشابوری، محمد بن احمد: 

  .التحدیث قواعد الدين:  القاسمی الدمشقی، محمد جمال 

  .الجرائح و الخرائج قطب راوندی، سعید بن هبة اهلل: 

  .رجالالکشی کشی، محمد بن عمر: 

  .کتفاء اال کالعی، سلیمان بن موسی: 

  .الکافی روضة کلینی، محمد بن یعقوب: 

  .کافی کلینی، محمد بن یعقوب: 

  .الموطا امام اهل سّنت(:  مالک بن انس )دومین 
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  .الدرایة الهدایةفیعلم مقباس مامقانی و مامقانی، محمدرضا و عبداهلل: 

  .العمال کنز متقی هندی، علی بن حسام: 

  .بحاراألنوار باقر:  مجلسی، محمد 

  .العقول مرآة باقر:  مجلسی، محمد 

  .مالذاالخیار باقر:  مجلسی، محمد 

  .المتقین روضة مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی: 

  .هب
ّ

الذ ُمروج مسعودی، علی بن حسین: 

  .فرهنگفارسیمعین معین، محمد: 

  .االختصاص مفید )شیخ مفید(، محمد بن محمد: 

  .االرشاد مفید )شیخ مفید(، محمد بن محمد: 

  .امالیمفید مفید )شیخ مفید(، محمد بن محمد: 

  .الشیعة  مسار مفید )شیخ مفید(، محمد بن محمد: 

  .التاریخ و البدء مقّدسی، مطهر بن طاهر: 

  .امتاعاالسماع مقريزی، احمد بن علی: 

  .رجالنجاشی نجاشی، احمد بن علی: 

  .ائمهیبقیع تاریخحرم نجفی، محمد صادق: 

  .الوسائل المستدرک نوری، حسین بن محمد تقی: 

  .صحیحمسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج: 

  .المغازی واقدی، محمد بن عمر: 

  .کتابمقّدس قاموس کس، جیمز:  ها

  .کتابسلیم هاللی، سلیم بن قیس: 

  .المحرقة الصواعق الهیتمی، ابن حجر: 

  .البلدان معجم یاقوت بن عبد اهلل:  یاقوت حموی، 



 143 منابع و مآخذ  

  .البلدان یعقوبی، احمد بن اسحاق: 

  .الیعقوبی تاریخ یعقوبی، احمد بن اسحاق: 




