
  ؟در هنگام ظهور، مسجد الحرام و مسجد النبى را خراب خواهد کرد علیه السالمآیا امام زمان 

  :توضیح سؤال

  :هاى وهابى دیدم که از کتاب بحار األنوار نقل کرده بود در بعضى از سایت

  .)إن القائم یهدم المسجد الحرام حتى یرده إلى أساسه، والمسجد النبوي إلى أساسه: (روى المجلسی

  .282، الغیبۀ للطوسی 52/338بحار األنوار 

  آیا این مطلب صحت دارد؟ آیا واقعا حضرت مهدى علیه السالم خانه کعبه و مسجد النبى را خراب خواهند کرد؟

  :پاسخ

  توانند چنین اشکالی بکنند ؟ آیا وهابیون می

را از مسجد خارج کنند و نیز تغییرات ) ص(رسول خدا  جالب توجه است که بدانیم وهابیون که تصمیم دارند با تخریب گنبد، محل دفن
  !گیرند اند، چنین اشکالى به شیعیان می فراوان در ساختار مسجد الحرام داده

  !را خراب کرده به حالت سابق برگرداند) ص(واجب است مسجد رسول خدا : البانی 

  :نویسد می»  القبور مساجد تحذیر الساجد من اتخاذ« در کتاب البانی، از مشهورترین علماى وهابى 

  .إن لم یکن قد أزیل تلک القبۀ الخضراء العالیۀ ومما یؤسف له أن هذا البناء قد بنی علیه منذ قرون: قلت 

وأحیط القبر الشریف بالنوافذ النحاسیۀ والزخارف والسجف وغیر ذلک مما ال یرضاه صاحب القبر نفسـه صـلى اهللا علیـه و    

 1368لمسجد النبوي الکریم وتشرفت بالسالم على رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم سـنۀ  سلم؛ بل قد رأیت حین زرت ا

فی أسفل حائط القبر الشمالی محرابا صغیرا ووراءه سدة مرتفعۀ عـن أرض المسـجد قلـیال إشـارة إلـى أن هـذا        ه رأیت

أقـول هـذا    .ی عهد دولۀ التوحیـد المکان خاص للصالة وراء القبر فعجبت حینئذ کیف ضلت هذه الظاهرة الوثنیۀ قائمۀ ف

مع االعتراف بأننی لم أر أحدا یأتی ذلک المکان للصالة فیه لشدة المراقبۀ من قبل الحرس الموکلین على منـع النـاس   

من یأتوا بما یخالف الشرع عند القبر الشریف فهذا مما تشکر علیه الدولۀ السعودیۀ ولکن هذا ال یکفی وال یشـفی وقـد   

 ) :من أصلی  208(  "أحکام الجنائز وبدعها  "ث سنوات فی کتابی کنت قلت منذ ثال

وذلک بالفصل بینه وبین القبر النبوي بحـائط یمتـد مـن الشـمال      فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق«

  .اهللا علیه و سلمصلى  إلى الجنوب بحیث أن الداخل إلى المسجد ال یرى فیه أي محالفۀ ال ترضى مؤسسه

 اعتقد أن هذا من الواجب على الدولۀ السعودیۀ إذا کانت ترید أن تکون حامیۀ التوحید حقا وقد سمعنا أنها أمرت



 بتوسیع المسجد مجددا فلعلها تتبنى اقتراحنا هذا وتجعل الزیادة من الجهۀ الغربیۀ وغیرها وتسد بذلک النقص  

  »ق اهللا ذلک على یدها ومن أولى بذلک منها ؟الذي سیصیبه سعۀ المسجد إذا نفذ االقتراح أرجو أن یحق

 .ولکن المسجد وسع منذ سنتین تقریبا دون إرجاعه إلى ما کان علیه فی عهد الصحابۀ واهللا المستعان 

گذشته ساخته شده است، و اگر ایـن نبـود، بایـد    ى ها آن تأسف خورد این است که این بنا در قرنى باید براى از چیزها 

  .شد لند خراب میاین گنبد سبز و ب

هـا   احاطه شده است که صاحب قبـر از آن .. .و  پردهى شده و داراى از جنس مس، نقاشى ها و اطراف قبر شریف با پنجره

  .نیستى راض

عرض سالم به رسول خدا رفته بـودم، در پـایین دیـوار    ى هـ برا1368در سال ى بلکه در زمان زیارت مسجد نبوي، هنگام

از سطح مسجد بلند بـود وجـود داشـت و اشـاره     ى که کمى را دیدم که در پشت آن سکویى قبر، محراب کوچکى شمال

داشت به این مطلب که این جا مکان مخصوص نماز در پشت قبر شریف است؛ پس در این هنگام شگفت زده شـدم  

 !مانده استى در زمان دولت توحید باقى پرست که چگونه این نماد بت

که ى نگهبانانى نماز خواندن در این مکان بیاید؛ چرا که به شدت از سوى را ندیدم که براى کنم که هیچ فرد اعتراف می

شد و باید به خاطر این کـار از دولـت    ، حراست می کردند خالف شرع در کنار قبر شریف منع میى مردم را از انجام کارها

احکـام الجنـائز و   «سـال پـیش در کتـابم    من سه  .درد نیستى کند و دوا اما این تنها کفایت نمی ؛تشکر کردى سعود

  :گفتم» بدعها

 به همان شکل سابق خود برگردد و بین مسجد و قبر پیامبر از طرف شمال تا ى پس واجب است مسجد نبو«

 که مؤسس مسجد از ى که در داخل مسجد هیچ چیز خالفى کشیده و فاصله شود؛ به طورى جنوب دیوار

  .نیست، دیده نشودى آن راض

  .توحید باشندى خواهند پشتیبان واقع ها می واجب است؛ اگر آنى رم که این مسأله بر دولت سعوداعتقاد دا

ها به این پشنهاد من اعتنـا کننـد، و    دستور توسعه مجدد مسجد را داده است؛ پس شاید آنى شنیدم که دولت سعود

. افتـد، بگیرنـد   ترش مسجد اتفاق مـی را که با گسى این نقصى مسجد را از طرف غرب و دیگر جاها توسعه دهند و جلو

هـا   سـزاواتر از آن ى تحقق بخشد و چه کسى اگر پشنهاد پذیرفته شده، امیددارم که خداوند آن را به دست دولت سعو

  »!به این کار



 برگرداند که در زمان ى نزدیک به دوسال پیش، مسجد را گسترش دادند بدون این که آن را به همان صورتى ول

  .تصحابه بوده اس
 ، 68ص ،1تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ج ،)هـ1420متوفاي(محمد ناصر الدین   ،األلبانی

 .الرابعۀ: الطبعۀ  ،بیروت –المکتب اإلسالمی : ناشر 

 : شیخ مقبل بن هادي الوادعی 

  !را به حالت مسجد در زمان آن حضرت در آورد) ص(واجب است که مسجد رسول خدا 

شهور وهابى یمن است، در دو کتاب خویش، فتوا به وجوب تخریب گنبد رسول خدا و برگردانـدن مسـجد بـه حالـت     او که از مفتیان م
  :نویسد  می» فى الرد على أعداء السنۀ ریاض الجنۀ«سابق خویش دارد؛ او در کتاب 

بـوة مـن الجهـۀ    وبعد هذا ال إخالک تتردد فی أنه یجب على المسلمین إعادة المسـجد النبـوي کمـا کـان فـی عصـر الن      

  !وأنه یجب علیهم إزالۀ تلک القبۀ!الشرقیۀ حتى ال یکون القبر داخل المسجد

را بـه  ) ص(بعد از این سخنان، گمان ندارم که یقین کرده باشى که بر مسلمانان واجب است کـه مسـجد رسـول خـدا     

خل مسجد نباشد و بـر مسـلمانان   همان صورتى که در زمان پیامبر، در جهت شرقى آن بوده است بازگردانند، تا قبر دا

  !واجب است که گنبد را برچینند
  275السنۀ ص   مقبل بن هادي الوادعی، ریاض الجنۀ فی الرد على أعداء

  : نویسد می» تحفۀ المجیب على أسئلۀ الحاضر والغریب«همچنین در کتاب دیگرش 

  ی فی ظهرها إلى أن تصل إلى األرضنحن نقول وتلکم قبۀ الهادي بجوارنا نتمنى نتمنى أن قد رأینا المساح

 ها به جان آن  آرزو داریم، آرزو داریم که ببینیم کلنگ -درحالیکه گنبد پیامبر در کنار ما است -گوییم  ما می

  !افتاده است، تا آن را با خاك یکسان کند
  عاءچاپ دار اآلثار صن 406مقبل بن هادي الوادعی، تحفۀ المجیب على أسئلۀ الحاضر والغریب، ص 

و تغییر عملى در مسجد الحرام و از بین بردن محل آبخورى ) ص(حال با این فتواى صریح وهابیون در وجوب تغییر مسجد رسول خدا 
  !حرام است) عجل اهللا تعالى فرجه الشریف(کنند این عمل امام زمان  چگونه ادعا می... از چاه زمزم و



  :بررسی روایات 

اید، فقط تخریب مسجد الحـرام در   گوییم در روایتى که شما از عالمه مجلسى و شیخ طوسى نقل کرده حال بعد از ذکر این مقدمات می
  :ها نقل شده است که اصل آن به این صورت است  این روایت در بسیارى از کتاب. آن ذکر شده و سخنى از مسجد النبى نیست

 ه بد اللَّ و عالَ أَب الَ قَ ائم ع السالم علیهوروى أَبو بصیرٍ قَ قَ ام الْ ذَا قَ ه لیه السالمإِ اس س ده إِلَى أَ رُ تَّى یح رَام الْح جِدس م م الْ ده 

ۀِ  ب الْکَع ا بِ ه قَ لَّ عۀَ و ب ی شَین ب يدی انَ فیه وقَطَع أَ موضعِ الَّذي کَ ام إِلَى الْ قَ م اء س وحولَ الْ ا هؤُلَ ه لَی ع کَتَبۀو ب رَّاقُ الْکَع.  

الم فرمود: ابو بصیر گوید الم قیام کند مسجد الحرام را : امام صادق علیه الس آنگاه که حضرت قائم علیه الس 

الم(آن بازگرداند، و مقام ) اصلى(هاى  اساس و پایهه خراب کند تا ب جاى اولى خود که ه را ب) ابراهیم علیه الس 

 کعبه ه ببرد و ب) که کلیدهاى کعبه نزد آنان هست(قبیله بنى شیبه را هاى  در آن بوده بازگرداند، و دست

  .اینهایند دزدان کعبه: نویسد میا ه آن دسته ویزد، و بآ می
 اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهللا ، )ـه 413متوفاي(البغدادي  ابن المعلم أبی عبد اهللا العکبريمحمد بن محمد بن النعمان  الشیخ المفید،

 دار المفید للطباعۀ والنشر : ناشر، مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم لتحقیق التراث: تحقیق، 383ص  ،2ج  علی العباد،

  ؛م1993 - هـ1414، الثانیۀ: الطبعۀ لبنان، -بیروت  -والتوزیع 
 لسید محمد مهدى السید حسن ا: ، تحقیق265ص  ،روضۀ الواعظین ،)هـ508الشهید (محمد بن الفتال ابو علی  ،النیسابوري

  ـ قم؛منشورات الرضی  :، ناشرالخرسان
 تحقیق مؤسسۀ آل البیت : نشرو ، تحقیق 289ص  ،2ج ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،)هـ548متوفاي(أبی علی الفضل بن الحسن  ،الطبرسی

  هـ؛1417، األولى:  الطبعۀ ـ قم، علیهم السالم إلحیاء التراث
  :، ناشر264ص  ،3ج  کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ،، )هـ693ىامتوف(ی الحسن علی بن عیسی بن أبی الفتح أب ربلی،اإل

  ؛م1985هـ ـ 1405 الطبعۀ الثانیۀ، بیروت،ـ دار األضواء 
 ، 254ص  ،2ج ، قی التقدیمالصراط المستقیم إلى مستح) هـ877متوفاي(الشیخ زین الدین أبی محمد علی بن یونس  ،العاملی النباطی

  هـ؛1384 ،األولى، الطبعۀ ء اآلثار الجعفریۀالمکتبۀ المرتضویۀ إلحیا: ناشر  ،محمد الباقر البهبودي :تحقیق
 ، محمد الباقر البهبودي: تحقیق، 338ص  ،52ج بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار، ، )هـ1111متوفاي (سی، محمد باقر المجل

  .م 1983 - 1403، حۀالثانیۀ المصح: الطبعۀ لبنان، -بیروت  -مؤسسۀ الوفاء : ناشر

  :هاى شیعه به صورت مرسل این گونه نقل شده است البته همین روایت در برخى از کتاب

 دم حنُ م ب دم أَحه نْ حدثَ م ع  ه بد اللَّ نْ أَبِی ع یرٍ عصنْ أَبِی ب فْصٍ ع نِ ح بِ بیه نْ و نِ ع یس نِ الْح ب دم حنْ م ع 

ا علیه السالم ائم قَ قَ بیت  علیه السالملَ إِنَّ الْ د الْ ر ام ذَا قَ ه وإِ اس س رَام إِلَى أَ ولِ الْحس سجِد الرَّ صلی اهللا علیه م 

ه وإِلَوآله  اس س سجِدى أَ م و ه اس س ۀِ إِلَى أَ سجِدالْکُوفَ م نَ الْ ینَ م ارِ م الَ أَبو بصیرٍ إِلَى موضعِ التَّ   .قَ



الم فرمود: صیر گویدابو ب الم قیام کند: امام صادق علیه الس بیت الحرام، آنگاه که حضرت قائم علیه الس ، 

 مسجد کوفه را : ابوبصیر گفته. گرداند هاى اصلى آن برمی مسجد النبى و مسجد کوفه را به اساس و پایه

  .گرداند به منطقه خرما فروشان مسجد، برمی
 ،  تهران،  اسالمیه: ناشر، 543ص  ،4ج  األصول من الکافی،، )هـ 328ايمتوف(بن یعقوب بن إسحاق  جعفر محمد وأب الکلینی الرازي،

  ش؛.هـ 1362الطبعۀ الثانیۀ،
 السید : تحقیق ، 452ص  5ج األحکام، ، تهذیب)هـ460متوفاي(الطوسی، الشیخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علی بن الحسن 

  ؛ش1365 ، الطبعۀ الرابعۀ،کتب اإلسالمیۀ ـ طهراندار ال: ناشر  ،حسن الموسوي الخرسان
 محمد الباقر : تحقیق، 459ص  97ج ، الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار بحار األنوار، )هـ1111متوفاي (المجلسی، محمد باقر 

  .م 1983 - 1403، الثانیۀ المصححۀ: الطبعۀ لبنان، -بیروت  -مؤسسۀ الوفاء : ناشر، البهبودي

 :ى همین روایت را با این سند نقل کرده استو شیخ طوس

 : عن أبی عبد اهللا علیه السالم قال  ،عن أبی بصیر ،عن ابن أبی حمزة ،عن عبد الرحمان )الفضل بن شاذان( عنه

 ویرد البیت  ،ومسجد الرسول صلى اهللا علیه وآله إلى أساسه ،القائم یهدم المسجد الحرام حتى یرده إلى أساسه

 .ۀ السراق وعلقها على الکعبۀوقطع أیدي بنی شیب ،امه على أساسهوأق ،إلى موضعه

الم فرمود: ابو بصیر گوید الم قیام کند: امام صادق علیه الس مسجد الحرام و آنگاه که حضرت قائم علیه الس ، 

 دستان کند تا آن را بر اساس و اصلش بسازد، خانه کعبه را جاى اصلى خود برگردانده و  مسجد النبى را خراب می

  .کند ها را بر خانه کعبه آویزان می دزدان بنى شیبه را قطع و آن
 تحقیق الشیخ عباد اهللا ، 492، ح472ص ،الغیبۀکتاب  ،)هـ460متوفاي( الشیخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی،

  .هـ1411، ولىاأل:  الطبعۀ ،مؤسسۀ المعارف االسالمیۀ: ناشر ،ناصح الشیخ على احمد /الطهرانی

  :بررسی سند روایات

اند و روایت مرسـل نیـز ارزش    روایت اولى که از شیخ مفید و دیگران نقل شد، همگى به صورت مرسل نقل و سند روایت را ذکر نکرده
  .استناد ندارد

عمـن  «کـه در سـند روایـت    طور از سند آن پیدا است، مرسل است؛ چرا  اند، همان روایت دوم نیز که مرحوم کلینى و دیگران نقل کرده
  .دارد و مشخص نیست که این فرد چه کسى است تا بررسى شود؛ پس این روایت نیز ارزش استناد ندارد» حدثه

 اما روایت سوم که شیخ طوسى در کتاب الغیبۀ با سند متصل نقل کرده است، بازهم از نظر سندى مشکل دارد؛ چرا که در سند آن 

 او نخستین کسى است که فرقه واقفه را به خاطر طمع در مال و اموالى که از امام کاظم . دارد على بن أبى حمزه بطائنى وجود



  .علیه السالم در نزد او بود، بنیان نهاد
  :کنیم حضرت آیت اهللا العظمى خوئى در شرح حال او روایات فراوانى نقل کرده که ما به دو روایت اشاره می

 ،)أبو الحسن(حدثنی علی بن الحسن : قال  ،حدثنی محمد بن مسعود :لبطائنی علی بن أبی حمزة ا) 256(وقال الکشی 

 یا علی  :قال أبو الحسن موسى علیه السالم : قال  ،عن علی بن أبی حمزة ،حدثنی أبو داود المسترق: قال  

  .أنت وأصحابک شبه الحمیر

 :قال ابن مسعود  ،بیاع القصب مرتینعن عیینۀ  ،صحیح أیضا ،تأتی هذه الروایۀ بهذا السند وبسند آخر: أقول  

  ،روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا علیه السالم ،علی بن أبی حمزة کذاب متهم: قال أبو الحسن علی بن فضال 

 إنه أقعد فی قبره فسئل عن األئمۀ علیهم السالم فأخبر بأسمائهم حتى انتهى : قال بعد موت ابن أبی حمزة 

  .سه ضربۀ امتأل قبره نارافضرب على رأ ،إلی فسئل فوقف

  .تو و یارانت همسان حمار هستید! اى علی: امام موسى کاظم علیه السالم خطاب به على بن أبى حمزه فرمودند

 این روایت با همین سند و با سند دیگر که او نیز صحیح است، از عیینه فروشنده نی، دو بار : گویم می) خوئی(من 

 حمزه دروغگو و مورد اتهام  على بن أبی: لحسن على بن فضال نقل کرده که ابن مسعود از ابوا. نقل شده است

 : اند که آن حضرت فرمود است، اصحاب ما از امام رضا علیه السالم نقل کرده) به دنیا طلبى و خروج از مذهب حق(

 ام من رسید، بعد از مردنش او را برقبرش نشانده و از امامانش سؤال کردند، نام همه را گفت تا این که به ن

  .از او سؤال کردند، جوابى نداشت؛ پس ضربتى به سر او زدند که قبرش از آتش پر شد
 الطبعۀ ، 235ص ، 12، جطبقات الرواة معجم رجال الحدیث وتفصیل، )هـ1411متوفاي(السید أبو القاسم  ،الموسوي الخوئی

  م1992 ـ هـ1413، الخامسۀ

  .مشکل دارد و قابل احتجاج نیستدر نتیجه تمامى این روایات از نظر سندى 

  :بررسی داللی روایات

گذشته از بحث در سند روایات، روشن است که که خراب کردن کامل مسجد الحرام و مسجد النبى از نظر دین مبین اسالم حرام است 
کـارى بـر خـالف شـریعت      و امام مهدى عجل اهللا تعالى فرجه الشریف که بیش از همه مردم به حالل و حرام الهى آگاه است، هرگـز 

البته در صورت غصب، تخریب کردن مواردى که به صورت غصبى از مـردم گرفتـه شـده و جـزو اضـافات      . (اسالمى انجام نخواهد داد
همچنین تخریب ) آید ها حقیقتا جزو مسجد به حساب نمی و اصال آن قسمت! آید اشکالى ندارد و بلکه واجب است مسجد به حساب می

  )مانند تخریب مسجد ضرار(یز تنها در موارد خاص جایز است سایر مساجد ن



پـر از عـدل   اما اگر واقعا هم چنین کارى را انجام دهد؛ از آن جائى که تمام مسلمانان بر امامت و خالفت آن حضرت و این که دنیـا را  
یت خداوند است و گرنه چگونه امکان دارد که داد خواهد نمود، اتفاق نظر دارند، تردید نخواهیم کرد که این کار آن حضرت بر مدار رضا

  .او را مجرى عدالت و از بین برنده ظلم و جور بدانیم
ـ خراب کردن آثار سالطین جور باشد که در  البته احتمال دارد که دلیل آن حضرت براى تخریب مساجد نامبرده شده ـ بر فرض صحت 

ین بناها را ساخته باشند و از آن جائى که امام وظیفه دارد عالم را از آثـار وجـودى   طول تاریخ از روى ریا و خودنمائى و یا با مال حرام ا
ظالمان و فاجران پاك سازد، یکى از مصادیق آن تخریب همین آثار باشد و قطعا بعد از آن دوباره مسجد را با  مال حالل و آن طور که 

  .خداوند راضى هست، بنا خواهد کرد
نیـز در صـورت عـدم    ) هـاى مکـه   از جمله بعضى از خانه(خ آمده است که غصب شده و به مساجد اضافه شد و یا مواردى را که در تاری

  .رضایت مالکین آنها، غصب به حساب آمده و باید تخریب شده و به ورثه مالکین باز گردد

  !خلفا در توسعه مسجد، از غصب نیز فروگذار نبودند

کنند عمر خواست به هر نحو ممکن خانه  است که اهل سنت از یک سو ادعا می ) ص( یکى از این بیوت، خانه عباس عموى رسول خدا
گوینـد در   از سوى دیگـر مـی  . را از او بگیرد، اما او نپذیرفت؛ ولى خود او خانه را وقف مسجد کرد و عمر نیز خانه را ضمیمه مسجد کرد

  !زمان عثمان یا زمان ولید، خانه را وارد مسجد کردند

بن هارون قال أخبرنا أبو أمیۀ بن یعلی عن سالم أبی النضر قال لما کثر المسلمون فی عهد عمر ضاق بهم  أخبرنا یزید

المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور اال دار العباس بن عبد المطلب وحجـر أمهـات المـؤمنین فقـال عمـر      

حوله من المنازل نوسع به على المسلمین فی للعباس یا أبا الفضل ان مسجد المسلمین قد ضاق بهم وقد ابتعت ما 

مسجدهم اال دارك وحجر أمهات المؤمنین فأما حجر أمهات المؤمنین فال سبیل إلیها وامـا دارك فبعنیهـا بمـا شـئت     

من بیت مال المسلمین أوسع بها فی مسجدهم فقال العباس ما کنت ألفعل قال فقال لـه عمـر اختـر منـی إحـدى      

بما شئت من بیت مال المسلمین واما ان اخططک حیث شئت مـن المدینـۀ وابنیهـا لـک مـن      ثالث اما ان تبیعنیها 

بیت مال المسلمین واما ان تصدق بها على المسلمین فنوسع بها فی مسجدهم فقال ال وال واحـده منهـا فقـال عمـر     

شـئتما حـدثتکما    اجعل بینی وبینک من شئت فقال أبی بن کعب فانطلقا إلى أبی فقصـا علیـه القصـۀ فقـال أبـی ان     

بحدیث سمعته من النبی صلى اهللا علیه وسلم فقاال حدثنا فقال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم یقـول ان اهللا   

أوحى إلى داود ان بن لی بیتا أذکر فیه فخط له هذه الخطۀ بیت المقدس فإذا تربیعها بیت رجل من بنی إسرائیل فسأله 

اود نفسه ان یأخذ منه فأوحى اهللا الیه ان یا داود أمرتـک ان تبنـی لـی بیتـا اذکـر فیـه       داود ان یبیعه إیاه بأبی فحدث د



فأردت ان تدخل فی بیتی الغصب ولیس من شأنی الغصب وان عقوبتک ان ال تبنیه قال یا رب فمـن ولـدي قـال مـن     

ن ممـا قلـت فجـاء    لتخرج ولدك قال فأخذ عمر بمجامع ثیاب أبی بن کعب وقال جئتک بشیء فجئت بما هو أشد منه

نشـدت   أبو ذر فقال انـی  یقوده حتى أدخله المسجد فأوقفه على حلقۀ من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فیهم

اهللا رجال سمع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یذکر حدیث بیت المقدس حین أمر اهللا داود أن یبنیه اال ذکره فقال أبو ذر 

آخر انا سمعته یعنی من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم قـال فأرسـل عمـر أبیـا قـال        انا سمعته من رسول اهللا قال

وأقبل أبی على عمر فقال یا عمر أتتهمنی على حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقال عمر یا أبا المنذر ال واهللا ما 

ظاهرا قال وقال عمر للعبـاس اذهـب   اتهمتک علیه ولکنی کرهت ان یکون الحدیث عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

فال أعرض لک فی دارك فقال العباس اما إذ فعلت هذا فانی قد تصدقت بها علـى المسـلمین أوسـع بهـا علـیهم فـی       

  مسجدهم فأما وأنت تخاصمنی فال قال فخط عمر لهم دارهم التی هى الیوم وبناها من بیت مال المسلمین 
هـاى کنـار مسـجد را     ، مسجد براى آنان کوچک شد، به همین دلیل عمـر خانـه  وقتى مسلمانان در زمان عمر زیاد شدند

! اى ابالفضـل : را؛ عمـر بـه عبـاس گفـت     ) ص(و خانه همسران رسول خـدا  ) ص(خرید، جز خانه عباس عموى رسول خدا 

ایجـاد  ام که براى مسـلمانان گشایشـى    هاى اطراف مسجد را خریده مسجد براى مسلمانان تنگ شده است، و من خانه

اما خانـه خـود را   ! توان کارى کرد را نمی) ص(را؛ خانه همسران رسول خدا ) ص(کنم، مگر خانه تو و همسران رسول خدا 

  !به هر قیمتى که خواستى به من بفروش

  !کنم من چنین کارى نمی: عباس گفت 

فروشی، یا هر قسمتى از مدینه  ى مییا خانه را با قیمتى که خواست! یکى از این سه کار را باید انتخاب کنی: عمر گفت 

بخشـى کـه بتـوانیم مسـجد را      داري، یـا آن را بـه مسـلمانان مـی     را که خواستى در ازاى آن براى خود و پسرانت بر مـی 

  !گسترش دهیم

  !کدام را هیچ: عباس گفت 

اگـر  : أبـى گفـت   ! نـد شخصى را بین من و خودت قاضى قرار بده؛ به نزد ابى بن کعب رفتند و ماجرا را گفت: عمر گفت 

  !بگو: گفتند ! گویم شنیدم براى شما می) ص(بخواهید براى شما حدیثى را که از رسول خدا 

او در بیـت  ! اى بنا کن که در آن یاد من شود فرمودند خداوند به داود وحى کرد که براى من خانه ) ص(رسول خدا : گفت 

داود از او خواست که خانـه  ! ز بنى اسرائیل در میان این نقشه بوداما خانه یکى ا! اى کشید المقدس براى این کار نقشه



را به او بفروشد اما او قبول نکرد؛ داود تصمیم گرفت که خانه را از او بگیرد اما خداوند به او وحى نمود که مـن بـه تـو    

در مسجد من وارد کنـى ؟  اى غصبى  خواهى خانه اى براى من بسازى که در آن یاد من شود؛ اما تو می وحى کردم که خانه

 خداوند! پس از فرزندانم! خدایا: داود گفت ! تنبیه تو این است که دیگر این خانه را نسازي! کنم و من غصب نمی

  )!چنین خواهد کرد(از فرزندان تو : گفت 

م که تو آن من براى مشکلى نزد تو آمد: وقتى أبى بن کعب این روایت را خواند، عمر یقه لباس او  را گرفت و گفت 

  !تر کردي را خراب

نگاه داشـت کـه ابـوذر نیـز در میـان      ) ص(پس به زور او را به مسجد آورده و او را در میان گروهى از اصحاب رسول خدا 

  شنیده است ؟) ص(دهم که آیا کسى از شما این روایت را از رسول خدا  شما را به خدا قسم می: آنان بود و گفت 

  !دیگرى نیز چنین گفت! شنیدم) ص(یت را از رسول خدا من این روا: ابوذر گفت 

 آیا مرا به دروغ بستن به ! اى عمر: عمر، أبى بن کعب را رها کرد و أبى بن کعب رو به عمر نموده و گفت 

  !کنى ؟ متهم می) ص(رسول خدا 

  !آشکار شود  )ص(اما دوست نداشتم که این روایت از رسول خدا ! کنم من تو را متهم نمی! خیر: عمر گفت 

چون چنـین کـردي،   : عباس گفت ! شوم ات مزاحمت نمی برو دیگر در مورد خانه: بعد از این ماجرا عمر به عباس گفت 

تـوانى آن را بـه    دهم تا بتوانى مسجد را براى آنان گسترش دهی؛ اما تو نمی من خانه را به همه مسلمانان صدقه می

  !زور از من بگیري

  !اى کشید و سپس آن را از مال مسلمانان بنا کرد نقشه او  عمر براى محل خانه
  .بیروت -دار صادر : ناشر، 21، ص4ج الطبقات الکبرى،  ،)هـ230متوفاي(محمد بن سعد بن منیع ابوعبداهللا البصري  الزهري،

گرفـت   نه را از عباس میشد، به هر نحو ممکن، خا با خبر نمی) ص(دهد که اگر عمر از سخن رسول خدا  این روایت به خوبى نشان می
  !آمد و این غصب به حساب می

  :گوید  در مورد خانه عباس میابن تیمیه اند؛  البته در تعارض با قسمت آخر روایت، علماى اهل سنت مطالب دیگرى نیز نقل کرده

 قال أبو زید حدثنا محمد بن یحیى عن عبد الرحمن بن سعد عن أشیاخه أن عثمان أدخل فیه دار العباس 

  .ن عبد المطلب مما یلی القبلۀ والشام والغربب

  !عثمان خانه عباس را در سمت قبله وارد مسجد کرد
 عبد الرحمن : تحقیق   ،123، ص1الرد على األخنائی، ج، )هـ 728متوفاي (ابوالعباس أحمد عبد الحلیم  ابن تیمیه الحرانی الحنبلی،



  .القاهرة -المطبعۀ السلفیۀ : شر ، نابن یحیى المعلمی الیمانی

  !داند سمهودى نیز وارد شدن خانه عباس را در مسجد، در زمان ولید می
  .طبق برنامه الجامع الکبیر ،133، ص1ج خالصۀ الوفا بأخبار دار المصطفى ، )هـ911متوفاي(ی بن عبد اهللا بن أحمد عل، الحسنی السمهودي 

به اشتباه، خانه مردم را در مقابل دادن وجه آن، به زور از ) ص(سول خدا دى ندارد که گروهى به خاطر دورى از سنت ربنا بر این استبعا
  !آنان گرفته و مسجد الحرام یا مسجد النبى را گسترش داده باشند و امام زمان، این اضافات را ویران کند

  :خواست خانه کعبه را ویران کند نیز می) ص(پیامبر خدا 

خواست خانـه کعبـه    اند که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله می هاى خود نقل کرده ین کتابتر ها گذشته، اهل سنت در صحیح از همه این
فعلى را ویران نموده و آن را به محلى که خود حضرت ابراهیم علیه السالم ساخته بوده، برگرداند؛ چرا که مشرکان در طول تاریخ بارها 

خواسـت آن را   در آن به وجود آورده بودند که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله مـی  تغییراتى... خانه کعبه را تعمیر و بر اثر نادانى و جهل و
رفتند، رسول  اش برگرداند؛ اما از آن جائى که قریشیان تازه مسلمان شده بودند و هرگز زیر بار چنین چیزى نمی خراب و به محل اصلی

  .خدا از این کار صرف نظر نمود
  :نویسد محمد بن اسماعیل بخارى در صحیحش می

ا أَلَم ه الَ لَ ه صلى اهللا علیه وسلم قَ سولَ اللَّ صلى اهللا علیه وسلم أَنَّ ر بِی ۀَ رضى اهللا عنهم زوجِ النَّ شَ ائ نْ ع أَنَّ  ع رَى  تَ

یمرَاه إِب داعنْ قَو رُوا ع ۀَ اقْتَص ب ا الْکَعنَو ا ب م مک لَ الَ. قَو ه أَ سولَ اللَّ ا ر ی لْت قُ رَاهیمفَ إِب داعلَى قَو ا ع ه د رُ الَ.  تَ الَ « : قَ لَو 

لْت فَع رِ لَ فْ الْکُ مک بِ انُ قَو   . »حدثَ

 دانی که قوم تو وقتی  آیا نمی: روایت شده است که آن حضرت فرمود) ص(از عائشه همسر رسول خدا 

  اند؟ تر گرفته کوچک هائی که حضرت ابراهیم قرار داده بود کعبه را ساختند آن را از پایه

  گردانید؟ چرا شما آن را به حالت اول باز نمی: گفتم

  . کردم چنین می) ایمانشان قوي بود(اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند : فرمود
 و  3188، ح 1232، ص 3و ج 1506ح  573، ص 2، جصحیح البخاري ،)هـ256متوفاي(أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل   البخاري الجعفی،

 : ناشر مصطفى دیب البغا،. تحقیق د) طبق برنامه مکتبه اهل البیت علیهم السالم 118ص  ،4ج و 156ص  2ج ( ،4214ح ،1630، ص4ج

  . 1987 - 1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -دار ابن کثیر، الیمامۀ 

  :نویسد و در روایت دیگر می

ۀَ رضی اهللا عنها أَنَّ النبی صلى ا شَ ائ ةَ عن عرْو عن ع ده یثُ ع دح کم ا أَنَّ قَو ۀُ لَولَ شَ ائ هللا علیه وسلم قال لها یا ع 

ۀٍ یل اه بِج م ده بیت فَ الْ ت بِ رْ م أَ ا  لَ رْبِی ا غَ اب با و یرْق ا شَ اب نِ ب یاب له ب لْت عجضِ و أَر الْ ه بِ زَقْتُ أَلْ منه و رِج لْت فیه ما أُخْ دخَ أَ  فَ



ه لَغْت بِ ب اس إبراهیم فَ س   . أَ

 دادم  اگر قوم تو تازه از کفر جدا نشده بودند دستور می: به او فرمود) ص(از عائشه روایت شده است که رسول خدا 

 کردم و کف آن را با زمین  که کعبه را خراب کنند و آن مقدار از کعبه را که از آن بیرون مانده است، وارد آن می

  . کردم دادم و آن را مانند زمان حضرت ابراهیم درست می ق و غرب قرار میهم سطح و براي آن دو در از شر
 طبق مکتبه اهل  156ص  2ج ( 1509، ح574، ص 2، جصحیح البخاري ،)هـ256متوفاي(أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل   البخاري الجعفی،

  .1987 - 1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -مۀ دار ابن کثیر، الیما: ناشر مصطفى دیب البغا،. تحقیق د ،)البیت علیهم السالم

  :نویسد و مسلم نیشابورى در صحیح خود می

 ه بد اللَّ قال سمعت ع اء نی بن مینَ عی یدعانَ عن س یبن ح یمل حدثنا س يده مٍ حدثنی بن مات وحدثنی محمد بن ح 

ا ی عن عی یالَت نی خَ رِ یقول حدثَتْ یبن الزُّب کم ا أَنَّ قَو ۀُ لَولَ شَ ائ صلى اهللا علیه وسلم یا ع ه ۀَ قالت قال رسول اللَّ شَ ئ 

اب با و یرْق ا شَ اب نِ ب یاب لها ب لْت عجضِ و أَر الْ ا بِ ه زَقْتُ أَلْ ۀَ فَ ب الْکَع تم ده رْك لَ ش هد بِ یثُو ع دۀَ ح ت فیها ستَّ د ا وزِ رْبِی  ا غَ

ذْرعٍ من ۀَ أَ ب الْکَع نَت ثُ بیا ح ه تْ رَ ا اقْتَص شً ی رَ رِ فإن قُ جالْح.  

 اگر قوم تو تازه از شرك جدا نشده بودند ! اى عایشه: به او فرمود) ص(از عائشه روایت شده است که رسول خدا 

 راع از سمت دادم، و شش ذ چسپاندم و براي آن دو درى از شرق و غرب قرار می خانه کعبه را خراب و به زمین می

  .اند درست کرده) کوچک تر از اندازه اصلی(کردم؛ زیرا قوم تو کعبه را به همین اندازه  حجر به آن اضافه می
حج ، 1333، ح969، ص2صحیح مسلم  ج، )هـ261متوفاي(ابوالحسین مسلم بن الحجاج  ،القشیري النیسابوري اب الْ اب ،کتَ نَقْضِ  ب 

ا هائ   .بیروت -دار إحیاء التراث العربی : ناشر محمد فؤاد عبد الباقی،: حقیقت ،الْکَعبۀِ وبِنَ

  :گوید البانى بعد از این حدیث می

 وهذا إسناد صحیح : قلت). 180-6/179(وأحمد )  5/89(أخرجه اإلمام مسلم وأبو نعیم والطحاوي والبیهقی 

  . على شرط البخاري

 گویم این روایت بنا بر  اند و من نیز می ی و احمد نقل کردهاین روایت را امام مسلم، ابو نعیم، طحاوي، بیهق

  . شروط بخاري صحیح است
  –المکتب اإلسالمی : ناشر، زهیر الشاویش: إشراف: تحقیق، 305، ص4کتاب الحج، ج ،إرواء الغلیل، )هـ1420متوفاي(، محمد ناصر ألبانی

  . م 1985 - 1405، الثانیۀ :، الطبعۀلبنان -بیروت 

  :نویسد روایت دیگر می و مسلم در

ه صلى اهللا  ۀَ قالت قال لی رسول اللَّ شَ ائ ةَ عن أبیه عن عرْو امِ بن ع شَ ۀَ عن ه ی اوِ عحدثنا یحیى بن یحیى أخبرنا أبو م 



رِ  فْ الْکُ مک بِ قَو ده ۀُ ع ا حداثَ اسِ إبراهیمعلیه وسلم لَولَ س ا على أَ ه لْتُ علَجۀَ و ب الْکَع قَضْت نَ ا حین  لَ شً ی رَ  فإن قُ

ا فً لْ لْت لها خَ علَجو ت رَ قْص بیت استَ نَت الْ ب.  
حج، 1333ح ،968، ص2ج صحیح مسلم، ، )هـ261متوفاي(ابوالحسین مسلم بن الحجاج  ،القشیري النیسابوري اب الْ اب، کتَ ب  

ا هائ   .بیروت -ار إحیاء التراث العربی د: ناشر محمد فؤاد عبد الباقی،: تحقیق ،نَقْضِ الْکَعبۀِ وبِنَ

  :نویسد ابن ماجه قزوینى می

نْ ۀَ ع شَ ائ ع الَت أَلْت قَ ولَ سس ر ه نِ -وسلم علیه اهللا صلى- اللَّ رِ ع جالَ. الْح قَ نَ هو« فَ م تیب لْت. »الْ ا قُ م مه نَع م  

لُوه أَنْ خدی یهالَ ف ت« قَ زَ جع هِم ۀُ بِ قَ فَ لْت. »النَّ ا قُ م أْنُ فَ ه شَ ابِ ا ب عف تَ رْ الَ م دعصی ه الَّ إِلَی لَّمٍ إِ س الَ بِ لُ ذَلک « قَ عف  

کم قَو لُوه خدینْ ل وا ماء نَعوه شَ م ی نْ و وا ماء الَ شَ لَوأَنَّ و کم یثُ قَو دح ده رٍ ع فْ ۀَ بِکُ افَ رَ أَنْ مخَ ف نْ هم تَ لُوب رْ قُ ظَ نَ   تلَ

لْ ه رُه لَ أُغَی خد أُ ا فیه فَ م قَص ه انْتَ نْ م لْت عجو ه اب ضِ ب األَر   .»بِ

 داخل خانه : سؤال کردم؛ فرمود) اسماعیل(در مورد حجر ) ص(از رسول خدا : از عائشه روایت شده است که گفت

  اند؟ کعبه است؛ پرسیدم پس چرا آن را وارد کعبه نکرده

  . سرمایه این کار را تأمین کنندنتوانستند : فرمود

  توان رسید؟ چرا درب آن این مقدار باال است که تنها با نردبان به آن می: گفتم

  . خواهند به کعبه وارد کنند و جلوي هرکس را که خواستند بگیرند قوم تو اینگونه کردند تا هر آنکس را می: فرمود

 رمیده شود ـ در این ) از دین(هاي ایشان  ترسم که دل ند ـ زیرا میا و اگر این نبود که قوم تو تازه از کفر جدا شده

 مورد که کعبه را تغییر داده و آن مقدار را که از آن بیرون مانده است وارد کعبه نمایم و در آن را با زمین 

  . گرفتم یکسان کنم، تصمیم می
  ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی،2975، ح985، ص 2ج، سنن ابن ماجه ،)هـ275متوفاي(أبو عبداهللا محمد بن یزید   القزوینی،

  . بیروت -دار الفکر : ناشر

  :البانى نیز این روایت را در صحیح ابن ماجه، تصحیح کرده است
  .الشاملۀ  ، طبق برنامه المکتبۀ2946، شماره 162، ص2، جزء صحیح ابن ماجه، )هـ1420متوفاي(البانی، محمد ناصر 

کند که رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم، به منظور رعایـت   ها وجود دارد، ثابت می جزئى که در مضمون آناین احادیث با اختالفات 
مصالحی، از تخریب خانه کعبه خوددارى کردند؛ اما در زمان حضرت مهدى عجل اهللا تعالى فرجه الشریف تقیه کاربرد نـدارد و لـذا آن   

  .ردحضرت کار ناتمام رسول خدا را تمام خواهد ک
 بسازد؛طبق روایت دیگرى که مسلم نقل کرده است، عبد اهللا بن زبیر قصد داشت که آن را طبق گفته رسول خدا صلى اهللا علیه وآله 



  :بود برگرداند اما حجاج بن یوسف به دستور عبد الملک بن مروان آن را دو باره ویران کرد و به همان صورتى که در زمان جاهلیت 

اد بن  نَّ احدثنا ه عبن م ید زِ نَ ی م ز تیب رَقَ الْ ا احتَ م اء قال لَ انَ عن عطَ م لَی ةَ أخبرنی بن أبی سدائحدثنا بن أبی ز رِي ـۀَ  الس ی وِ

أَنْ ی ید رِ ی مس وم م الناس الْ رِ حتى قَد یبن الزُّب ه رَکَ رِه ما کان تَ م انَ من أَ امِ فَکَ لُ الشَّ ه ا أَ زَاه هم أو یحین غَ رِّئَ ربهم علـى  جـ ج

ـا أو  ه اء نَ ا ثُم ابنی بِ ه قُضُ ۀِ أَنْ ب فی الْکَع لَی یرُوا عش ا الناس أَ ه ی امِ فلما صدر الناس قال یا أَ لِ الشَّ ه ـلح مـا وهـی منهـا      أَ أُص

ى منها وه ما و حل ى ان تُصفیها أَر أْي رِقَ لی ر اسٍ فَإِنِّی قد فُ ب النـاس   قال بن ع ـلَم س ارا أَ جأَح الناس علیه و لَم س ا أَ تَدع بیتً

ـ  فَکَی هجِدما رضی حتى ی ه رَقَ بیتُ رِ لو کان أحدکم احتَ یثَ علیها النبی صلى اهللا علیه وسلم فقال بن الزُّبعبعلیها و  ـت یب ف

م ع ازِ ع ا ثُم اثً لَ ستَخیرٌ ربی ثَ إنی م کُمبـزِلَ   ر نْ النـاس أَنْ ی اه ام ا فَتَح ه قُضَ نْ على أَنْ ی ه ی أْ ر عم اثُ أَج لَ رِي فلما مضَى الثَّ م لى أَ

       ه ـاب النـاس أَص ـرَه ةً فلمـا لـم یـار جقَى منه ح أَلْ لٌ فَ جر هدعحتى ص اء م رٌ من الس م أَولِ الناس یصعد فیه أَ ـابعوا   بِ ـیء تَتَ شَ

قَضُ نَ اؤُه وقال بنفَ نَ فَع بِ تَ حتى ار تُوررَ علیها الس ستَّ مدةً فَ رِ أَع یلَ بن الزُّب عفَج ض أَر ه الْ لَغُوا بِ حتى ب ـرِ إنـی سـمعت     وه یالزُّب

سلَیرٍ و فْ هم بِکُ ده یثٌ ع دا أَنَّ الناس ح قُولُ إِنَّ النبی صلى اهللا علیه وسلم قال لَولَ ۀَ تَ شَ ائ ۀِ ما یقوى على  ع قَ فَ نْدي من النَّ ع

رُجونَ ا یخْ اب بلُ الناس منه و ا یدخُ اب لها ب لْت علَجعٍ وذْر مس أَ رِ خَ جفیه من الْح لْت دخَ نْت أَ ه لَکُ ائ نَ ـد   بِ م أَجِ ـو منه قال فانا الْی 

ذْ مس أَ زَاد فیه خَ اف الناس قال فَ ست أَخَ قُ ولَ ف ـاء وکـان   ما أُنْ نَ بِ نَى علیه الْ ب رَ الناس إلیه فَ ظَ ا نَ س رِ حتى أَبدى أُ جعٍ من الْحر

ـا    ـلَ لـه ب عجعٍ وذْر رَ أَ شْ ع ه فی طُول زَاد رَه فَ قْص ا فلما زاد فیه استَ اعررَةَ ذ شْ ع یان م ۀِ ثَ ب لُ منـه    طُولُ الْکَع ـدخَ ا ی م ه ـد نِ أَح یب

رُ یخْ رُه أَنَّ والْآخَ بِ یخْ و کبِذَل رُه بِ رْوانَ یخْ بن م کل م اج إلى عبد الْ جالْح رِ کَتَب یلَ بن الزُّب منه فلما قُت رَج     ـع ـرِ قـد وضَ یبـن الزُّب

ا من تَ نَ س لک أنا لَ م ۀَ فَکَتَب إلیه عبد الْ لِ مکَّ ه رَ إلیه الْعدولُ من أَ ظَ س نَ اء على أُ نَ بِ ـا مـا زاد   الْ م رِ فی شَیء أَ ییخِ بن الزُّبلْط

و ه قَضَ نَ ه فَ الذي فَتَح اب ب سد الْ و ه ائ نَ ده إلى بِ رُ رِ فَ جفیه من الْح ادا ما ز م أَ و رَّه أَق ه فَ فی طُوله ائ نَ اده إلى بِ أَع.  

 هل شام آتش گرفت و آن اتفاقات افتاد، ابن زبیر زمانى که خانه کعبه در زمان یزید بن معاویه و در جنگ با ا

 که (آن را به همان حالت رها کرد؛ تا این که مردم به مراسم حج آمدند، قصد او این بود که مردم را امتحان کند 

  !)کنند؟ آیا سخنان او را براى جنگ با اهل شام، قبول می

 آنرا خراب کنم و سپس آن را ! د کعبه چیستاى مردم، نظر شما در مور: وقتى که از مردم پیش افتاد گفت 

  !هاى آن را تعمیر کنم دوباره آباد کرده و خرابی

 را به همان   و خانه! مقدار خراب آن را تعمیر کن و باقى آن را رها کن! من نظر دیگرى دارم: ابن عباس گفت 

  !حالتى که در اول اسالم بود باقى بگذار



 چه رسد ! کشد اش بسوزد، تا آن را دوباره از نو نسازد، دست از کار نمی هاگر یکى از شما خان: ابن زبیر گفت 

  !به خانه پروردگار شما

وقتى سه بار استخاره کرد، مـردم او را ترسـاندند کـه    ! دهم کنم و سپس کار خویش را انجام می من سه بار استخاره می

شخصى باال رفته و سنگى از خانه کعبه کنـد، ولـى عـذابى    اما ! شود اولین کسى که از کعبه باال برود، عذابى بر او نازل می

هـایى   سپس گروه گروه باال رفته و خانه کعبه را خراب کردند و آن را به زمین رساندند، سپس ابن زبیر سـتون ! نازل نشد

) ص( گفـت پیـامبر   مـن از عائشـه شـنیدم کـه مـی     : هایى زد و آنها را باال آورد؛ سپس گفت  را نصب کرده و بر آن پرده

ایـن   –و من نیز بودجه ندارم که براى ساخت کعبه مصرف کـنم   –اگر مردم تازه از کفر دست نکشیده بودند : فرمودند 

  !دادم کردم، و یک در براى ورود به کعبه و یک در براى خروج از آن قرار می پنج ذرع سنگ بیرون کعبه را داخل کعبه می

 تر درست کرد؛ ارتفاع کعبه  پس کعبه را کمى بزرگ! ترسم نیز نمی و از مردم! اما من امروز چنین پولى دارم

  !و براى آن دو در قرار داد! ذراع بود که او ان را کم دانست و ده ذراع بر آن افزود 18نیز 

 اما وقتى عبد اهللا بن زبیر کشته شد، حجاج به عبد الملک نامه نوشت و خبر داد که عبد اهللا بن زبیر اساس 

  !نظر سرکشان مکه تغییر داده استکعبه را طبق 

 آنچه ! کنیم عبد الملک به او نوشت که ما دست خود را در آنچه عبد اهللا بن زبیر به آن خود را آلود، وارد نمی

 بر ارتفاع کعبه افزوده است، بر جاى خویش بگذار، اما انچه از حجر وارد کعبه کرده است، از آن بیرون بیاور و 

  !گردان و درب دیگر را نیز ببند و کعبه را بازسازى کنآن را به حال سابق باز
حج، 1333، ح970، ص2ج صحیح مسلم، ، )هـ261متوفاي(ابوالحسین مسلم بن الحجاج  ،القشیري النیسابوري اب الْ اب نَقْضِ، کتَ ا ب هائ  ،الْکَعبۀِ وبِنَ
  .بیروت ـدار إحیاء التراث العربی : ناشر محمد فؤاد عبد الباقی،: تحقیق

  .اند طبق  این روایات مشرکان قریش و پس از آن سالطین جور تصرفات زیادى در خانه کعبه انجام داده
اى که دارند باید خانه کعبه را به همان صورتى که خـود حضـرت ابـراهیم     حضرت مهدى عجل اهللا تعالى فرجه الشریف بر طبق وظیفه

  .ین کار را انجام خواهد دادعلیه السالم بنا کرده است، برگرداند و قطعا ا
بیننـد؛ ولـى روایـات     هـا آمـده نمـی    هاى آن ترین کتاب و عجیب است که بزرگان و دانشمندان اهل سنت این روایات را که در صحیح 

  .گیرند هاى شیعه نقل شده است، با آب و تاب فراوان نقل و بر شیعیان خرده می ضعیفى را که در برخى از کتاب

  )عج(عصر ى حضرت ولى مؤسسه تحقیقات    /    ه پاسخ به شبهاتگرو   /   موفق باشید

 


