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و فاطم قد أوصت بأن ال يصّليا
عليّا و مقدادا و أن خيرجوا بها

عليها و أن ال يدنو من رجا القرب
1
رويدا بليل يف سكون و يف سر
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تاریخ و رجال

در نوش��تار پيشين ،به شرح حال تعدادي از صحابة بزرگ پيامبر 9که همواره
ثابت قدم مانده و در کنار آن حضرت بودهاند ،پرداختيم و جايگاه قبر شريفشان در
بقيع را مورد بحث قرار داديم .اکنون به دنبال آن نوش��تار ،پژوهش و بررسي خود
را دربارة ش��خصيت گروهي ديگر از مدفوني��ن و غنودگان در بقيع پي ميگيريم و
از صحاب��ة بزرگواري ياد ميکنيم که هم��واره درکنار پيامبر 9و بعد از رحلت آن
حضرت و نيز در کنار اهل بيت :ثابت قدم و استوار باقي ماندند.
درشمارة گذشته ،شرح حال شش شخصيت را بررسي کرديم و اکنون به بررسي
شماري ديگر مي پردازيم:
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 .7مقداد بن اسود

ابوس��عيد مقداد بن اس��ود ،با نام کامل مقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالک بن ربيعة بن عامر بن
مطرود البهراني الکندي ،از صحابة بزرگوار پيامبر اس�لام اس��ت .او از حضرموت به مکه آمد و
از نخس��تين گرويدگان به پيامبر بزرگوار اس�لام و از کساني اس��ت که تا پايان عمر شريفش ،بر
ايمان خود اس��توار ماند .پس از رحلت پيامبر 9در کنار علي 7بود و جزو شيعيان و پيروان آن
حضرت شمرده مي شد.
مقداد ،در رخداد خالفت ،در جلس��هاي ،بيان بلند و اس��تواري دارد که به بخشي از آن اشاره
ميکنيم:
ِّ َ
ْل َما أَوِذ َي بِه أَه َ ْ
« َما َرأَْي ُت ِمث َ
ُ
َ
ش
ْل هَذا البَيْ ِت َب ْع َد نبِيِّ ِه ْم ،وَ إِني أل ْع َج ُب ِم ْن ق َرْي ٍ
ِ ِ
2
ال َما كا َن أَ ْعَل ُم ِمنُْه َو َ َ
َت َر ُكوا َر ُج ً
ْل».
ال أْق َضى ِمنُْه ِباْل َعد ِ
من اهل بيتي ،مانند اهل بيت پيامبر را نديدم که پس از رحلت آن حضرت ،اين
اندازه مورد آزار و اذيت قرار گرفته باشد .من در شگفتم از قريش ،آنان مردي
را رها کردند که داناتر و عادلتر از او وجود ندارد.

در همين جلس��ه ،عبدالرحمان بن ع��وف ،به مقداد نهيبي ميزن��د و ميخواهد او را از ادامه
گفتارش مانع شود که مقداد با صداي بلند ميگويد:
حلب رس��ول اهلل 9إّياهم و إ ّن ّ
احل��ق فيهم ومعهم يا عَبدالرمحَن
«إِِّني ُأحبّهم ّ
وإّن��ي َ
أل ْع َج ُب ِمن ُقريش مّإنا َت َطاولوا ،واهلل لواجد عَ
َلى قريش أنصاراً لقاتلهم
ِ
3
كقتال آباءهم».
من به آنان عش��ق ميورزم؛ چنانکه پيامبرخدا به آنان عش��ق ميورزيد و به
ن آنها و با آنها است ،اي عبد الرحمان ،من از قريش
خاطر اينکه حق در ميا 
در شگفتم که در حق آنان دستبرد زدند .به خدا سوگند اگر ياوري داشتم که
با قريش بجنگم ،با آنان ميجنگيدم؛ چنانکه با پدرانشان جنگيدم.

خفتگان در بقیع
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در روز غدير
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بعد از رويداد غدير و نصب علي 7به امارت مس��لمانان ،به وس��يلة پيامبر ، 9آن حضرت به
گروهي که نامشان را بردند ،فرمان دادند :برخيزند و بر علي ،به خاطر اميري اش بر مسلمانان تبريک
بگويند و مقداد جزو آنان بود .آنان از جاي برخاسته ،بر علي 7سالم دادند و بيعت کردند .مقداد
در آن روز با علي بيعت کرد و تا آخر عمرش بر اين بيعت استوار ماند و پيمان را نشکست.

علي 7خود ،ماجرا را اينگونه توضيح ميدهند:
«فقال النيبُ : 9ق ْم يا س��لمان ،قم يا مقداد ،قم يا جندب ،قم يا ع ّمار ...فبايعوا
ألخي علي 7و سّلموا عليه بامرة املؤمنني ،فقاموا بامجعهم فبايعوا لي وسّلموا
علي ِبإِْم َرة املؤمنني».
ّ

4

پيامبر فرمود :به پا خيزيد س��لمان ،مقداد ،جندب و عمار!  ...با علي ،برادرم
بيعت کنيد و بر او به عنوان اميرمؤمنان سالم کنيد .آنان همگي برخاستند و
بر من ،به عنوان «اميرمؤمنان» سالم کردند.

دفاع مقداد از حق علي7

علي 7در امر خالفت ،مدافعان اندکي مانند سلمان ،مقداد و ابوذر را داشت .پس از ماجراي
ثقيف��ه ،در هر جمعي که ياران علي 7حضور داش��تند ،از آن حضرت دفاع مي کردند؛ چنانکه
سليم بن قيس هاللي گويد:
ال َيا َعِل ُّي بَا َتأُْم ُر َو اهللِ إ ْن أَ َم ْرَتن َ
«َف َق��اَم المِْْق َداُد َف َق َ
��ي ِفي َو إِ ْن أَ َم ْرَتن
أل ْض ِرَب َّن ِب َس ْ
مِ
ِ
يِ
يِ
5
ول اهللَِ 9و َما أَ ْو َص َ
َك َف ْف ُت َف َق َ
ال َعِل ٌّيُ : 7ك َّ
اك ِبِه».
ف َيا ِم ْق َداُد َو اْذ ُك ْر َع ْه َد َر ُس ِ

مقداد برخاست ،پس گفت :اي علي ،به چه چيز فرمان مي دهي؟ به خدا سوگند
اگر مرا مأمور کني گردنشان را ميزنم و اگر بگويي دست نگهدار ،دست نگه
ميدارم .علي 7فرمود :دست نگهدار اي مقداد و ياد کن عهد پيامبر را که براي
چنين روزي فرمان به صبر داد.

عسرت روزگار
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«فم ّر باملقداد قاع��داً يف ّ
ظل جدار قد غارتا عيناه من اجلوع ،فقال له علي :7يا
مقداد م��ا أقعدك يف هذه ّ
الظهرية يف ّ
ظل هذا اجلدار؟ فقال :يا أباحلس��ن ،أقول
كم��ا قال العبد الصاحل ملا ّ
ىَ ّ
إلي من خري فقري،
تولي إِل
الظ ّلّ ،
رب إّني ملا أنزلت ّ

تاریخ و رجال

مقداد ،به لحاظ معيش��ت ،در سختي روزگار ميگذراند و بر اين عسرت ،شاکر و صبور بود؛
چنانکه نقل اس��ت که علي 7در دوران پيامبرگرامي اس�لام ،در خانه چيزي نداشتند .عبداهلل بن
مس��عود گويد :علي 7به نزد اب��ي ثعلبه جهني رفتند و ديناري براي رف��ع نياز زندگي زهرا تهيه
کردند .تا براي خانه چيزي فراهم نمايند؛ زيرا سه روز بود که چيزي در خانه براي رفع گرسنگي
نداشتند .حضرت ،پول را گرفت و به سمت بازار رفت تا چيزي تهيه کند.
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علي ،7فنحن منذ ثالث و أنت
قال :7مذ كم؟ فقال :مذ أربع يا اباحلسن ،قال ّ
6
مذ أربع ،أنت ّ
أحق بالدينار».

حض��رت هنگام گ��ذر از راهي ،ديد که مقداد در س��اية ديواري نشس��ته و
چش��مانش به کاسه س��ر رفته است .پرس��يد :اي مقداد ،چرا وسط ظهر در
اينج��ا نشس��تهاي؟ مقداد گفت :اي ابا الحس��ن ،به تو ميگوي��م آنچه را که
عبدصالح ب��ه خدا گفت؛ که اي خ��دا ،من به لقمهاي ن��ان محتاجم .حضرت
پرس��يد :مقداد! از چه زماني غذا نخوردهاي؟ مقداد گفت :چهار روز اس��ت.
حضرت فرمود :ما س��ه روز اس��ت که غذا نخوريدهايم و تو چهار روز! پس
آن دينار را به مقداد داده فرمودند :تو به اين پول سزاوارتري.

مقداد درحالي که روزگار به عس��رت وسختي ميگذراند ،همواره صابر ،شکور و سپاسگزار
ً 7
بود؛ «وكان املقداد بن اسود ،صبوراً ق ّواماً شكورا».
صبر و بردباري به حدّي بودکه سلمان با آن عظمت و مکانت ،به پايش نميرسيد.
ابوبصير از امام صادق 7نقل کرده که پيامبر 9خطاب به سلمان فرمود:
«يا س��لمان! لو عرض علمك على املقداد لكفر ،يا مقداد لو عرض صربك على
8
سلمان لكفر».

«اي س��لمان ،اگر علم تو به مقداد عرضه ش��ود ،کافر ميشود .اي مقداد اگر
صبر تو هم بر سلمان عرضه شود ،کافر مي گردد».

بهشت ،مشتاق مقداد

خفتگان در بقیع
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مقداد ،به جهت عظمت و وااليي ش��أني که داش��ته ،جزو چهار نفري است که بهشت مشتاق
ديدار آن ها است.
الُ :قْل ُت َ
يس��ى ْبن حمَْ َزةَ َق َ
ألِبي َعبْ ِد اهللِ7
« َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َس�� ِعي ٍد المََْداِئيِنَِّ ،ع ْن ِع َ
ِ
الَ :و َما ُه َو؟ ُقْل ُت :اْ َ
يث َّال ِذي َجاَء اْ َ
أل ْرَب َعِةَ ،ق َ
الحْ َ ِد ُ
أل ْرَب َعُة َّالت ْ
اش َ
ت إَِليْ ِه ُم
��تاَق ْ
فيِ
يِ
9
الجْ َنَُّة؟ َق َ
ْه ْم َسْل َم ُ
َما ٌر».
الَ :ن َع ْم ِمن ُ
ان َو أَُبو َذ ٍّر َو المِْْق َداُد َو ع َّ
«عمرو بن س��عيد مدائني نقل کرده از قول عيس��ي بن حمزه که گفت :از امام
صادق 7دربارة آن چهار نفر پرسيدم ،حضرت فرمود :کدام چهار نفر؟ گفتم:
چهار نفري که بهشت مشتاق آنان است؟فرمود :آنها سلمان ،ابوذر ،مقداد و
عمار هستند».

مقداد ،در ماجراي دفن شبانة زهرا 3در کنار علي 7حضور داشت و هرگز روي خوش به
مخالفان علي نشان نداد.
مدفون در بقيع

مقداد ،در سال  33هجرت ،در منطقة جرف ،سه فرسنگ بيرون مدينه ،از دنيا رفت.

ني َسنَةَ ،و َصَّلى عَ
َ َ َ َ
ات ابن َسب ِع َ
ال َو كا َن َيوم َم َ
َليِه ُعث َمان
اب ِّ
الر َج ِ
«ف ُح ِمل َعلى ِرق ِ
10
بن عفان ،و ُدِف َن ِبالبَ ِقيع».
«مردان مسلمان او را بر دوش خود حمل نموده ،به مدينه آوردند .روزي که از
دنيا رفت ،هفتاد سال داشت .عثمان بر او نماز گزارد و در بقيع مدفون گرديد».

 . 8عبداهلل بن مسعود

اب��و عبد الرحمان ،عبداهلل بن مس��عود ،از اصحاب گرامي و مش��هور پيامبر خدا اس��ت .او از
صاحبان مصاحف و مفس��ران بزرگ قرآن مجيد بود .در مکه متولد شد و در کودکي به چوپاني
گوسفندان عقبة ابن ابيمعيط اشتغال داشت و تا دورة جواني به همين کار ،براي عقبة ادامه داد.
اولين ديدار ،رخداد يک معجزه
محدّثان نقل کردهاند که او در آغاز بعثت ،بر اثر معجزهاي که از پيامبر 9ديد ،اسالم آورد
و به صف مسلمانان وارد شد .شريف مرتضي ،در «رسائل المرتضي» ،چنينآورده است:

«ابو عبدالرمحن ،عبداهلل بن مس��عود بن غافل اهلذل��ي حليف بين زهرة ،وكان
ً
حائال
إس�لامه قدمياً وكان سببه أّنه كان يرعي غنماً فم ّر به الرسول و أخذ شاة
11
من تلك الغنم ،فدرت به لبناً عزيزاً ،فل ّما رآي هذه من الرسول اسلم به».
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او از نخستين مسلماناني بود که به پيامبر ايمان آورد.

تاریخ و رجال

«ابوعبدالرحمان ،عبداهلل بن مس��عود بن غافل هذلي ،همپيمان بنيزهره و از
مس��لمانان نخستين بود و انگيزة مسلمان ش��دنش آن بود که روزي هنگام
چراندن گوس��فندان ،پيامبر خدا 9از نزديکش مي گذشتند که گوسفندي را
گرفته ،بر پس��تانهايش که نداشت دست زدند و آن پر از شير شد و شيري
گوارا داد .عبداهلل بن مس��عود وقتي ،اين عمل اعج��از را از آن حضرت ديد،
ايمان آورد و مسلمان شد».
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بالذي گويد:

«هو س��ادس س��تة دخلوا يف اإلسالم ،وقد هاجر هجرة احلبش��ة وهجرة املدينة،
12
وشهد بدراً واملشاهد مع الرسول ـ صلى اهلل عليه ]وآله[ وسّلم ـ ».

«او ششمين نفري است که مسلمان شد و به حبشه و سپس به مدينه هجرت
کرد .در جنگ بدر حضور يافت و در ديگر معرکهها همگام با پيامبر 9بود».

از شاهکارهاي او در جنگ بدر آن بود که س ِر ابوجهل را با شمشير خود از تنش جدا کرد.
عبداهلل از ش��خصيتهاي نامآوري اس��ت که هم ش��يعيان ،به دليل قرابتش با پيامبر و اعتقاد
وافرش به علي 7و هم اهل س��نت ،به دليل منزلت��ش در نزد پيامبر و صحابه ،به او فراوان احترام
مينهند و شخصيتش را ممتاز ميدانند.
نخستين کسي که قرآن را با صداي بلند خواند
او نخس��تين کسي اس��ت که قرآن مجيد را با صداي بلند خوانده است و قرائتي بسيار شيوا و
رسا و آميخته با لحني زيبا داشته است .نقل است که روزي اصحاب رسول خدا در مسجدالحرام،
کنار کعبه اجتماع داشتند ،که آنان چنين گفتند:

ش هَ
ي َهُر لهََا بِه َق ّطَ ،ف َم ْن َر ُج ٌل ُي ْس ِم ُع ُه ْم؟ َف َق َ
ت ُق َرْي ٌ
َذا اْلُق ْرآ َن جُ ْ
ال َعبْ ُد
س َع ْ
« َواَللهِّ َما مَ ِ
ِ
اللهِّ ْب ُن َم ْس ُعوٍد :أََناَ ،ق ُالوا :إّنا خَ ْ
يد َر ُج ً
اه ْم عَ
َليْك ،إنمَّا ُن ِر ُ
َع ُه ْم ِم ْن
ن َش ُ
ريةٌ يمَْن ُ
َش َ
ال َلُه ع ِ
َعنَ .ق َ
اْل َق ْوم إ ْن أَ َرادُوُهَ ،ق َ
الَ :ف َغ َدا اْب ُن َم ْس ُعوٍد َحتّى أََتى
ال :د ُ
��ي ْمن ُ
َعوِني َفإِ ّن اللهَّ َس َ
يِ
ِ
ِ
لمََْ
ّ
حمَْن َعّل َم اْلُق ْرآ َن،
حمَْ��ن ال ّر ِحيم ،ال ّر ُ
الض َحىَ ،راِفعاً َصوَتُه ِب ْس ِ��م اللهِّ ال ّر ِ
ا قاَم فيِ
13
َ
اإلْنسا َن َ ،عَّل َمُه اْلبَيان.»...
َخل َق ِ

خفتگان در بقیع
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«به خدا س��وگند قريش هرگز قرآني را که بر پيامبر نازل ش��ده ،نشنيدهاند.
آيا فردي هس��ت که قرآن را به گوش قريش برس��اند؟ عبداهلل مسعود گفت:
من قرآن را با صداي بلند ميخوانم تا قريش بش��نوند ،اصحاب گفتند :مردي
بخواند که قبيله و عشيرهاي داشته باشد که اگر قريش خواستند به او آزاري
شر آنها را
برس��انند ،قبيلهاش از او دفاع کنند .گفت :رهايم کنيد ،که خداوند ّ
از من باز خواهد داشت .سپس شروع کرد و آيات سورة رحمان را با صداي
بلند تالوت کرد.

مورخان آوردهاند که قريش ،در شگفت شدند که اين چه صدايي و چه کلماتي است؟ و به
اين جهت ،او را کتک ميزدند و ناسزايش ميگفتند.

حافظ قرآن
او حاف��ظ ق��رآن بود و همة قرآن را از آغاز تا پايان ازحفظ داش��ت و در مواقف بس��ياري،
پيامبر به او ميفرمود قرآن را از بر بخواند و او اس��تقبال ميکرد و قرآن را در نزد پيامبر تالوت
ميکرد.
نزديکياش به پيامبر
چنان قرابتي به پيامبر داشت که او را «صاحب السفل لرسول اهلل» ميدانستند؛ يعني کسي که
افتخار ميکرد کفشهاي پيامبر را به دس��ت گيرد ،زيرا هنگامي که پيامبر به مس��جد يا محفلي
وارد ميش��د ،کفشهاي خود را که درميآورد ،عبداهلل مس��عود ،کفشهاي پيامبر را به دس��ت
ميگرفت و به اين کار خود ميباليد.
ديدگاه علي 7دربارة ابن مسعود

مورخان آوردهاند که گروهي از صحابه در نزد علي 7حاضر بودند.
«فقالوا له« :يا أمري املؤمنني ،ما رأينا ً
رجال كان أحسن خلقاً وال أرفق تعليماً ،وال
أحسن جمالسًة ،وال أشد ورعاً من عبداهلل بن مسعود ...قال :اللهم إّني أشهدك..
الله��م إّني أقول مثل ما قال��وا ،أو أفضل ..لقد قرأ القرآن ّ
فأحل حالله ،وح ّرم
14
حرامه .فقيه يف الدين ،عامل بالسنة».
«گفتن��د :اي اميرمؤمنان ،ما مردي خوش اخالقتر و نيک فراگيرتر
و خوش مجلستر و پرهيزگارتر از عبداهلل بن مس��عود نديدهايم،
علي 7چنين گف��ت :خدايا! تو را گواه ميگيرم که من هم آنچه را
ک��ه صحابه ميگويند ،معتقدم ،بلکه او را برتر از آنچه ميگويند،
ميدان��م .او قرآن را قرائت نم��ود .حاللش را حالل و حرامش را
حرام دانست .او داناي در دين و عالم به سنت است».
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تاریخ و رجال

119

مناعت طبع ابن مسعود

ابن مس��عود داراي مناعت طبعي عجيب بود .در زمان خالفت عثمان ،بيمار و بستري شد ،که
در همان بيماري هم از دنيا رفت .خليفه (عثمان) به عيادتش رفت .ديد اندوهگين اس��ت .پرسيد:
از چه ناراحتي؟ گفت :از گناهانم .خليفه پرسيد :چه ميل داري تا برآورم؟ گفت :مشتاق رحمت
خداوندم .خليفه گفت :اگر موافق باشي ،طبيبي بياورم .عبداهلل مسعود گفت :طبيب ،بيمارم کرده
است.
خليفه گفت :اگر مايل باشي ،دستور دهم عطايي از بيت المال برايت بياورند؟
عبداهلل گفت  :آن زمان كه نيازمند بودم عطا و بخشش به من دريغ مي كردي و حتي حقوق
مرا از بيت المال قطع كردي ،ولي اكنون كه نيازي ندارم مي خواهي به من ،مال عطا كني؟
گفت :اگر تو را به مال و ثروت نيازي نيس��ت «عطاهاي من براي دخترانت مي ماند و بعد از
مرگ تو محتاج نمي شوند.
در پاس��خ گفت :دخترانم را نيز به عطاهاي تو نيازي نيس��ت؛ زيرا به آنان س��فارش كرده ام
كه هر ش��ب ،سورة واقعه را بخوانند .چون از پيامبرخدا 9شنيدم كه فرمود :اگر كسي هر شب،
سورة واقعه را بخواند ،فقر و بي چيزي به او روي نمي آورد و محتاج مردم نمي شود.
عب��د اهلل بن مس��عود داراي اخالص و حکمتي وافر بود و از محض��ر پيامبر 9حکمت را فرا
گرفته اس��ت .همواره داراي اجتهاد بوده و حتي در بس��تر مرض از اجتهاد و فهم و درک حقايق
ديني غفلت نداشته است .عاش سعيدا ً ومات سعيدا ً .
پاسخ به دعوت الهي

او پ��س از پيامبر تا س��ال  32هجرت ،ب��ه حيات پرافتخار خويش دام��ه داد .در کنار علي7

زندگي کرد و به سيرة آن حضرت با خلفا همکارينمود تا جايي که بر دينش آفتي نرسد.

خفتگان در بقیع
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120

«مات باملدينة س��نة  32من اهلجرة النبوّي��ة ودفن بالبقيع و كان عمره حني مات
15
بضع وستني سنة».
در مدين��ه ،به س��ال  32هجرت از دنيا رفت و در بقي��ع مدفون گرديد وعمر
شريفش هنگام مرگ شصت و چند سال داشت.

 .9اسامة بن زيد

اس��امة بن زيد بن حارثةبن ش��راحيل کلبي ،کنيهاش ابو محمد و از فرزندان اسالم است که
جاهليت را درک نکرد .اسامة بن زيد ،خادم پيامبرگرامي اسالم است .او کسي است که پيامبر را
برگزيد و از طريقه و سيرة پيامبر تبعيت کرد .داراي صفات کريم و خصال برجسته بود .به رغم
کميِ سن و جوانياش ،فردي مؤمن و در ايمان خود محکم و استوار بود.
اشتياق پيامبر به اسامه

پيامبرخدا 9به اس��امة بن زيد عالقه و اش��تياقي وافر داشت و او را فردي داراي صالحيت و
شايستگي ميدانست .رواياتي را حاکم حسکاني دربارة او نقل است:
قالت الس��يّدة عائشة« :ما ينبغي ألحد أن يبغض أسامة ،بعد ما مسعت رسول اهلل ـ
16
صّلى اهلل عليه و ]آله و[ سّلم ـ يقول من كان حيب اهلل و رسوله ،فليحب أسامة».

«عايش��ه گفته است :سزوار نيست که کسي به اسامه خشم بورزد ،خصوصًا
که از پيامبر اکرم شنيدم که فرمود :هر کس خدا و رسولش را دوست ميدارد،
بايد اسامه را دوست بدارد».

جيش (لشکر) اسامه

از مواردي که برجس��تگي و رتبت باالي اس��امه را در نزد پيامبر نش��ان ميدهد ،جيش اسامه
است که به اختصار به آن اشاره ميکنيم:
در سال نهم هجرت ،وقتي خبر رسيد روميان براي حمله به حوزة اسالمي آماده شدهاند ،پيامبر
با لش��کريان خويش به تبوک رفتند و بدون جنگ بازگش��تند ولي پس از ماجراي حجة الوداع،
سپاهي سنگين را فراهم آورد و خود لباس رزم بر تن اسامه بست و به او چنين فرمان داد:

شماره  - 66زمستان 1387

«به نام خدا و در راه خدا نبرد کن .با دش��منان خدا بجنگ .س��حرگاهان بر
اهالي اُبنا يورش ببر و اين راه را چنان سريع طي کن که پيش از رسيدن خبر
17
حرکت تو به آنجا ،خود و سربازانت به آنجا رسيده باشيد».

تاریخ و رجال

تح ّوالت س��ريع و عجيبي پس از اين واقعه در تاريخ روي داد .پيامبر در بس��تر بيماري شديد
قرار گرفتند که سرانجام با همين بيماري و تب ،به سوي خدا رحلت کردند.
121

پيامبر در اثناي بيماري آگاه ش��د که در حرکت س��پاه از لشکرگاه ،کارشکنيهايي ميشود
و گروهي به فرماندهي اس��امه ،طعن ميزنند .وي از اين جريان سخت خشمين گرديده ،آهنگ
مس��جد کرد ...هان! اي مردم ،من از تأخير حرکت سپاه سخت ناراحتم .گويا فرماندهي اسامه بر
گروهي از شما گران آمده و زبان به انتقاد گشودهايد .ولي اعتراض و سرپيچي شما تازگي ندارد،
پيش از اين ،از فرماندهي پدر او «زيد» انتقاد ميکرديد .به خدا س��وگند ،هم پدر او شايس��تة اين
منصب بود و هم فرزندش براي اين مقام اليق و شايسته است .من او را سخت دوست دارم ،مردم!
18
دربارة او نيکي کنيد و ديگران را در حق او به نيکي سفارش کنيد .او از نيکان شما است».
هضم نشدن اسامه در فتنة امويان

اسامه در فتنة امويان هضم نشد و هرگز به جانب امويان و غاصبان خالفت علي 7متمايل نشد.
لعلي :7اّنك لو كنت يف شدق
«كان حيب عليّاً كثرياً و يبصر احلق جبانبه ...وقال ّ
19
األسد ،ألحببت أن أدخل معك فيه».
«علي 7را بسيار دوست ميداشت و حق را با بصيرت در جانب علي ميديد.
روزي به آن حضرت گفت :اگر در النة ش��ير قرار گيري ،دوست دارم با تو
اي علي در آن جايگاه وارد شوم».

پاسخ اسامه به دعوت الهي

اس��امه ،عاقبت در سال  54هجرت و در اواخر خالفت معاويه ،دعوت الهي را لبيک گفت و
روح مط ّهرش به لقاي الهي ش��تاب گرفت .او از ابرار و متقين بود .مردم مدينه ،بدنش را با عزت
برداش��ته و به قبرس��تان بقيع برده و در آنجا دفن نمودند .او در هنگام پاس��خ به دعوت الهي75 ،
سال سن داشت .عاش سعيدا ً ومات سعيدا ً مغفوراً.
خفتگان در بقیع
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 .10ارقم بن ابيارقم

122

ارقم بن ابيارقم قرش��ي ،صحابي بلند مرتبه و واال مقام پيامبر 9و از سابقين به اسالم است.
در آغ��از رس��الت پيامبر ايمان آورد وچنانکه مو ّرخان آوردهاند ،او س��ومين نفري اس��ت که به
پيامبر 9ايمان آورد.

ارق��م بن ابي ارقم ،عالقهاي فراوان و ش��ديد به پيامبرخدا 9و ايماني عميق به رس��الت آن
حضرت داشت .از اين رو ،مي کوشيد پيامبر را در خانة خويش مسکن دهد و مخفي نمايد.
عظمت خانة ارقم

خانة ارقم بن ابي ارقم به قدري در تاريخ ش��هرت يافت که اين خانه ،در دل تاريخ اس�لامي،
بخش مهم و اثرگذار از تاريخ اس�لامي محس��وب ميگردد .خانة ارقم ،خانهاي اس��ت که براي
نخستين بار دعوت اسالمي در اين خانه آغاز گرديد و تبليغ دين در آن انجام شد و اثر مهمي بر
دورههاي بعدي تاريخ اسالمي نهاد.
پيامبر 9پس از آزاري که از مشرکان قريش ديدند ،بگونه اي رسمي خانه ارقم بن ابي ارقم
را محل عبادت و تبليغ قرار دادند؛ «رسول گرامي اسالم ،خانة ارقم را محل عبادت قرار داد و در
20
آنجا به تبليغ و پرستش پرداخت».
مورخان مسلمان ،خانة ارقم را بزرگ شمرده و دربارة آن تعظيمها و تجليلها نمودهاند.
«كانت داُرُه عَ
ى الصفا وهي الدار اليت كان النيب ، 9جيلس فيها يف اإلسالم و
َل 
يدعوا إىل اإلس�لام يف دار األرقم ،حتّى تكاملوا أربعني ً
رجال ،فخرجوا جيهرون
21
بالدعوة إىل اهلل».

«خان��ة او باالي کوه صفا ب��ود و آن ،خانهاي بود که پيامب��ر 9درآن خانه
مينشست و مردم را به اسالم دعوت ميکرد ،تا به چهل تن رسيدند ،سپس از
آن خانه بيرون شده ،به صورت علني به نشر دعوت اسالم اقدام نمودند».

تاریخ و رجال

«فقال الرس��ول :ما خيرجك؟ أحاجة أم جتارة؟ قال :ال يا رس��ول اهلل ،بأبي أنت و
الصالة يف بيت املقدس ،فقال الرسول :صالة يف مسجدي هذا
أ ّمي ،يّ
ولكن أريد ّ
22
خري من ألف صالة فيما سواه من املساجد إ ّ
ال املسجد احلرام».
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ارقم بن ابي ارقم در جمع هجرت کنندگان به مدينه بود و در جنگهاي بدر و ا ُ ُحد و بسياري
ديگر از جنگها همگام با پيامبرخدا شرکت داشت .پيامبر 9در منطقه زريق مدينه به وي خانه
اي واگذار کردند و او در آن خانه ساکن شد.
در تاريخ آمده است که ارقم بن ابي ارقم آماده ميشد تا به بيت المقدس برود .پس از آنکه
آماده شد ،به حضور پيامبر آمد تا با وي وداع کند.

123

«پيامبرخدا فرمودند :چه چيز باعث ش��د که از مدينه خارج ش��وي؟ آيا نيازي
موجب ش��د يا براي تجارت ميروي؟ گفت :هيچکدام ،اي رسول خدا .لکن اراده
کردهام به سبب فضل بيت المقدس ،در آنجا نماز بگزارم .پيامبر فرمود :يک نماز
در مس��جد من بهتر از هزار نماز در غير آن است ،مگر مسجدالحرام .با سخن
پيامبر ،ارقم ابن ابي ارقم از آهنگ خويش منصرف شد و در مدينه ماند».
پاسخ ارقم به دعوت الهي

ارقم ،روزگاري آميخته با عزت و البته پس از پيامبر آميخته با رنج را س��پري کرد و در س��ال
 55هجرت در مدينه وفات يافت و در بقيع به خاک سپرده شد.
«توفيّ باملدينة سنة مخس و مخسني و هو ابن مخس و مثانني سنة ،وصلي عليه سعد
ابن أبي وقاص ،ودفن بالبقيع».

23

«در مدينه از دنيا رفت .در سال  55هجرت و در سن  85سالگي سعد وقاص
بر او نماز خواند و در بقيع مدفون گرديد».

 .11ابوسفيان بن حارث

ابوسفيان بن حارث ابن عبد الم ّطلب نام اوست و گفته اند کنيهاش نيز همين است؛ يعني همين
ابوس��فيان اس��م او است .بعضي گفتهاند نامش مغيره است .پس��ر عموي پيامبر خدا و در واقع برادر
رضاعي آن حضرت است.
«قال ابن قتيبة ،كان أخا رسول اهلل من الرضاعة ،أرضعته حليمة بلبنها أّياماً وكان يألف
رسول اهلل 9فل ّما بعث عاداه و هجاه ،ثم أسلم عام الفتح وشهد يوم حنني.»...

24

خفتگان در بقیع
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«ابن قتيبه گويد :او برادر رضاعي پيامبر اس��ت ،چون از حليمة سعديه شير
خورده و با پيامبرمأنوس بود ،اما همين که پيامبر به رسالت برانگيخته شد،
با آن حضرت موضع دش��مني و عداوت گرفت و در س��ال فتح مکه اس�لام
آورد و در جنگهايي مانند ُحنين شرکت کرد».

124

توجه پيامبر به ابيسفيان بن حارث

پيامبر 9به ابوسفيان بن حارث توجه و عالقة وافر داشتند به گونهاي که دربارهاش فرمودهاند:
«أبوسفيان أخي و خري أهلي و قد أعقبين اهلل من محزة أباسفيان بن احلارث».

25

«ابوس��فيان ،برادر و بهترين عضو خانوادة من است .خداوند پس از حمزه،
ابوسفيان را به من عنايت کرد».

شتافتن به سوي معبود

در سال بيستم هجرت ،ابوسفيان بن حارث را ديدند که در بقيع قبري ميکند و آن را منظم
ميس��ازد .هنگامي که فهميد ،مردم از قضيه آگاه ش��دند ،دچار اضطراب ش��ديد ش��د و به آنان
گف��ت :من قبر خ��ودم را قبل از مرگم آماده ميکنم .پس از س��ه روز در خانة خويش بر بس��تر
قرار گرفت .فرزندان وي بر او گريس��تند .به آنان گفت :بر من مگرييد ،من از وقتي که مسلماني
برگزيدهام ،خطايي مرتکب نشدهام.
26
«مات يف خالفة عمر سنة عشرين و َصَّلى عَ
َليْه عمر ودفنه بالبقيع».
«در زمان خالفت عمر ،در س��ال بيس��تم از هجرت ،از دنيا رفت و عمر بر او
نماز گزارد و در بقيع دفنش کرد».

 .12کلثوم بن هدم

کلثوم بن هدم ،ش��خصيتي بزرگ در ميان صحابه اس��ت .او کس��ي است که پيامبر در هنگام
ورود به مدينه ،در قبا به خانه اش وارد شد.
«كلثوم بن هدم ّالذي نزل عليه رسول اهلل 9بقيا ملا قدم املدينة».
«لثوم بن هدم ،کس��ي اس��ت که پيامبر 9هنگامي که به مدينه آمد ،به خانة
وي وارد شد».
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او بزرگ قبيلة عمرو بن عوف اس��ت .عمرو بن عوف قبيلهاي اوسي بوده ،کلثوم بن هدم ،در
قبا از سران و افراد مورد توجه آنجا بود و به عنوان فردي شاخص شناخته مي شد .او در ماجراي
پيمان عقبه ،قبل از هجرت پيامبرخدا مسلمان شد.
«قيل :إّنه دفن بالبقيع ،وأ ّول من دفن قبل أسعد بن زرارة».

27

«گفته ش��ده او در بقيع دفن ش��د و نخستين کسي است که پيش از اسعد بن

زراره دفن گرديد».
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