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خفتگان
در بقيع
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علي اکبر نوايي

واجنب إیل الصحراء بالبقيع
فثـم أرض الشـرف الرفيـع
ّ
ب��ه دنبال مطالبي که در ش��مارههاي
گذش��ته در بارة خفتگان و غنودگان
در بقيع آوردي��م ،اکنون به يادکرد و
بررس��ي مدفونين ديگري از صحابة
صادق و با وفاي پيامبر 9ميپردازيم.
تا کنون به ش��رح حال ن��وزده تن از
ش��خصيتها پرداختيم و اکنون بقية
آن را پي ميگيريم:

 .20حاطب بن أبو بَلْتَعه

حاط��ب بن ابي بَلْتَعه الخالفي اللخمي ،متوفّاي س��ال  30هجرت و مدفون در بقيع اس��ت.
مشهور آن استکه چون َح َطب (هيزم) جمع ميکرده ،حاطب برنام اصلياش غالب شد و به

تدريج آن را به فراموشي سپرد .حاطب اهل يمن بود و به مکه آمد و در مکه ،چون عشيره و

قبيلهاي نداشت ،همپيمان زبيربن عوام ،برادر زادة حضرت خديجه 3گرديد و پس از آنکه
پيامبر 9به رس��الت مبعوث شد ،درکنار کوه ابوقبيس ،آن حضرت را مالقات کرد و به وي

ايمان آورد و شهادتين بر زبان جاري ساخت.

او يکي از ياران پاک نهاد و با کفايت و دانش��مند حضرت رسول بود که رواياتي هم در

فضيلت و مقام واالي او از پيامبر9

نقل شده است.

«يک��ي از غالمان��ش به حض��ور پيامبر خدا آمد و از حاطب ش��کايت ک��رد و گفت :اي

فرستادة خدا ،حاطب به جهنّم ميرود؟»

پيامبر در پاس��خ وي فرمودند :نه؛ زيرا او در جنگ بدر و حديبيه شرکت داشت و خداي

متعال از کساني که در بدر بودهاند ،راضي است».

1

مهاجري بدري

حاطب بن ابو بلتعه ،در نزد پيامبر 9جايگاهي برجسته داشت و شخصيتي بود بلند آوازه.

او با پيامبر از مکه به مدينه هجرت کرد و افتخار شرکت در جنگ بدر نصيبش شد.
بدري ،له كرامة عند الرسول».
حاطب
«و
مهاجري ّ
ّ
ُ

2

«حاطب ،شخصيتي بدري و مهاجري بود که در نزد پيامبر جايگاهي واال
و موقعيتي ارجمند داشت».

حاط��ب ،راوي احاديث پيامبرخدا 9ب��ود و از آن حضرت روايات فراواني را نقل کرده

تاریخ و رجال

روايتگر حضرت رسول9
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او همچنين در حديبيه همراه پيامبر حضور داشت و شاهد پيمان حديبيه نيز بود.

است که به دو نمونه از آنها اشاره ميکنيم:

83

« .1ع��ن حاطب بن أبي بلتعة مرفوعاً عن رس��ول اهللَ « : 9م ْن زارني بع َد
موت��ي فكأَمّنا زارني يف حياتي ,و َم ْن م��ات يف أحد احلرمني ُبعث يوم القيامة
من اآلمنني».

3

«از حاط��ب بن ابي بلتعه ،از پيامبرخدا 9ـ که درود خدا بر او و آلش باد
ـ روايت کرده که آن حضرت فرمود :هرکس مرا بعد از مرگم زيارت کند،
گويا در دوران حياتم مرا زيارت کرده و هر کس در يکي از دو حرم (مکه
و مدينه) از دنيا برود ،روز قيامت از عذاب الهي در امان است».

« .2عن حاطب بن أبي بلتعه قال :قال رسول اهلل: 9
«يزوج املؤمن يف اجلنّة اثنتني وس��بعني زوجة من نس��اء اآلخرة واثنتني من

نساء الدنيا».

4

«هر مؤمني دربهش��ت ،با هفتاد و دو زن بهشتي ازدواج مي کند و دو نفر
آنها از زنان دنيا ميباشند».

نامة حاطب به مشرکان

پس ازآنکه پيامبر 9در حديبيه ،با قريش و اهل مکه پيمان بس��ت ،از ش��رايط آن پيمان

اين بود که هر طايفة ديگري اگر خواس��ت با پيامبر و قريش پيمان ببندند ،آزاد است و کسي
نبايد به ايشان حمله و تجاوز کند .قبيلة خزاعه داخل پيمان پيامبرخدا شدند و طايفة بنوبکر با

قريش پيمان بستند ولي با تحريک قريش وکمک آنها ،بنوبکر به خزاعه شبيخون زدند ،پس

از آن ترس��يدند که مبادا پيامبر تصميم به جنگ با آنها بگيرد ،از اين رو ،درصدد کش��ف و
فهم اين مطلب برآمدند که آيا پيامبر با آنها وارد جنگ خواهد شد يا خير .پيامبر هم تصميم

خفتگانبقیع
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گرف��ت به قصد فت��ح مکه حرکت کند و از خدا خواس��ت که اهل مک��ه از تصميم او آگاه
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نش��وند .در اين ميان ،حاطب که مسلمان ش��ده و به مدينه هجرت کرده بود و خانوادهاش در
مکه به سر ميبردند و چون يمني بودند کسي را درمکه نداشتند ،قريش نزد خانوادة او آمده،

پيش��نهاد کردند که نامهاي به حاطب بنويس��ند و به او بگويند که قريش را در جريان تصميم
پيامبر بگ��ذارد که آيا به قريش حمله خواهد کرد يا خير؟ خانوادة حاطب پذيرفتند و نامهاي

نوشته ،به زني به نام ساره دادند که به مدينه ببرد و به حاطب بدهد .هنگامي که ساره به مدينه

رفت ،پيامبرخدا پرس��يد :آيا مسلماني انتخاب کرده و به اينجا آمدهاي؟ گفت :نه .فرمود :آيا
به مدينه کوچ کرده اي؟ گفت :نه .پيغمبر پرس��يد :پس چه چيزي باعث ش��د که به اين سفر
بيايي؟ گفت :اي پيامبرخدا ،ش��ما در مکه پناهگاه و آقاي من بوديد ،همه رفتند و من محتاج

شما شدم ،اکنون آمدهام تا به من کمک کنيد.

پيامبر 9فرمودند :جوانان مکه چه شدند مگر به تو کمکي نميکنند؟

ساره (از آنجا که ساره آوازه خوان مکه بود و طبيعي بود که جوانان مکه يارياي کنند)

گفت :بعد از پيشامد بدر و کشته شدن بزرگان قريش آنها ديگر دل و دماغي ندارند.

پيامبر به بنيهاش��م فرمود :به او کمک کنيد .بني هاشم هم کمک شاياني به وي رساندند

و مرکب و توش��ه و لباس به او دادند .حاطب نيز نامهاي براي اهل مکه نوش��ت و به همراه ده
دينار و يک برده به وي داد و در نامه به اهل مکه نوش��ته بود که محمد درصدد جنگ با شما
است ،احتياط نگهداريد!

وقتي ساره به سوي مکه راه افتاد ،جبرئيل نازل شد و پيامبر را از اقدام حاطب آگاه کرد.

پيامبر 9

زبير را فرس��تاد و فرمود :تا فالن محل بروي��د ،در آنجا زني را درهودجي خواهيد

يافت که نامهاي با فالن مشخصات در دست دارد ،آن را از وي بازستانيد و برگرديد .آنان به
محل معهود آمدند و س��اره را در هودج يافتند .هرچه تفتيش کردند چيزي نيافتند .او سوگند

ياد کرد که چيزي همراه من نيست.

زبير پيشنهاد کرد که برگرديم .علي بن ابي طالب 7فرمود :پيامبر9

و همچنين جبرئيل

به ما دروغ نگفتهاند ،شمش��ير را کش��يد و فرمود :نامه را بده و گرنه گردنت را مي زنم .ساره

وقتي وضع را چنين ديد ،از الي موي س��رش نامه را بيرون آورد و به ايش��ان داد .آنان نامه را

گفت :آري ،اي فرستادة خدا .فرمود :چه چيزي تو را واداشت که چنين نامهاي بنويسي؟

5

حاطب در پاس��خ حضرت گفت :از زمانيکه مسلمان شدهام به کفر برنگشته و پيوسته به

راه ش��ما ايمان داش��ته و دارم .همانطور که ميدانيد هر يک از مهاجران به مدينه بستگاني در

تاریخ و رجال

رس��ول اهلل حاطب را به حضور خواست و از وي پرسيد :اين نامه از آ ِن تو است؟ حاطب
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نزد پيامبر آوردند.
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مکه دارند که از خانوادة خود حمايت کند اما من چون اهل مکه نيستم ،کسي را در اين شهر
ندارم .خواستم راهي بيابم که به وسيلة آن ،خانوادهام مورد آزار قرار نگيرند.

پيامبر 9فرمود :حاطب راس��ت ميگويد .به او جز س��خن نيک نگوييد .عمر گفت :اي

پيامبر خدا ،اجازه دهيد گردن اين منافق را بزنم!

حضرت فرمود :عمر! تو چه ميداني؟! خداوند به اهل بدر توجهي ويژه دارد و گناهانشان

را بخشيده و بهشت را بر آنان واجب کرده است.

دراين هنگام بود که آية مبارکة سورة ممتحنه نازل شد که:
َد ِّوي َو ع ُ
َّخ ُذوا ع ُ
َد َّو ُك ْم أَ ْوِلياَء ُتْلُقو َن إَِليْ ِه ْم ِبالمََْوَّدةِ َو
(يا أَُّيهَا َّال َ
ذين آ َمنُوا ال َتت ِ
الر ُس َ
َق ْد َك َفُروا مِبا جاَء ُك ْم ِم َن الحْ َ ِّق خُ ْ
ول َو إَِّي ُاك ْم أَ ْن ُت ْؤ ِمنُوا ِباهللِ َرِّب ُك ْم
ي ِر ُجو َن َّ
ي ُت ِس ُّرو َن إَِليْ ِه ْم ِبالمََْوَّدةِ َو أََنا
ي َو اْبتِغاَء َم ْرضات 
إِ ْن ُكنُْت ْم َخ َر ْجُت ْم ِجهاداً يف َسبيل 
6
أَ ْعَل ُم مِبا أَ ْخ َفيُْت ْم َو ما أَ ْعَلنُْت ْم.)...

« اي كساني كه ايمان آوردهايد ،دشمن من و دشمن خودتان را به دوستي
برمگيريد [به طوري] كه با آنها اظهار دوس��تي كنيد و حال آنكه قطع ًا به
آن حقيقت كه براي ش��ما آمده ،كافرند [و] پيامبر [خدا] و شما را [از م ّكه]
بي��رون ميكنند كه [چرا] به خدا ،پروردگارتان ايمان آوردهايد ،اگر براي
جهاد در راه من و طلب خشنودي من بيرون آمدهايد[ .شما] پنهاني با آنان
رابطه دوس��تي برقرار ميكنيد ،در حالي كه من به آنچه پنهان داشتيد و
آنچه آشكار نموديد ،داناترم».

حاطب و سفارتش به مصر

خفتگانبقیع
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از کارهاي مهم و پر ارزش حاطب ،که معرف شخصيت وي نيز ميباشد ،بردن نامة پيامبر
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به مقوقس ،پادشاه مصر است .هنگامي که آن حضرت تصميم گرفت به سالطين و زمامداران

نامه بنويس��د و آنان را به آيين اس�لام دعوت کند ،نامهاي هم به مقوقس ،حاکم مصر نوشت.
پس از مهر کردن نامه فرمود :چه کس��ي حاضر اس��ت اين نامه را به مقوقس برساند و از خدا

اجر و مزدش را بگيرد؟

حاطب گفت :من اين دستور را انجام ميدهم پيامبر فرمود« :بارك اهلل فیك يا حاطب».

حاط��ب نام��ه را گرفته ،با پيامبر و اه��ل خويش خداحافظي کرد و راهي مصر ش��د .راه

طوالن��ي مي��ان مدينه و مصر را پيمود ولي آنگاه که وارد مصر ش��د ،به او گفتند پادش��اه در

اس��کندريه ،در ويالي مخصوص کنار دريا اس��ت .حاطب خود را به اس��کندريه رساند ولي
نگهبانان مانع از ورودش به ويال شدند و نگذاشتند نامه را به مقوقس برساند.

در اين هنگام نقشهاي به ذهنش خطور کرد و سوار کشتي شده ،در ساحل دريا ،مقابل کاخ

شاهنشاهي ،نامه را سر چوبي بلند کرد تا سلطان مصر متوجه گرديد و او را احضار کرد.

حاطب با وقار و ش��هامت ،به حضور س��لطان مصر رفت و نامة پيامبر اسالم را به سلطان داد.

پس از آنکه سلطان نامه را گشود و آن را خواند ،به حالت اعتراض رو به حاطب کرده ،گفت:

اگر کس��يکه اين نامه را از جانبش آوردهاي پيغمبر و فرستادة خدا است ،چرا به کساني

که آزارش ميدهند و از وطن بيرونش کردهاند نفرين نميکند تا هالک شوند؟!

حاط��ب که از قرآن و دس��تورات آن مطالبي مهم را فرا گرفته بود ،بيدرنگ در پاس��خ

س��لطان گفت :مگرعيس��ي پيامبر نبود ،پس چرا به يهوداني که در مقام کشتنش بودند نفرين
حكيم من عند
نکرد؟ مقوقس از پاس��خ حکيمانة حاطب شادمان شد وگفت « :أحسنت ،أنت
ٌ

حكيم»؛« 7توحکيمي و از جانب حکيمي خردمند آمدهاي».
ٍ
حاطب که زمينه را مناسب ديد گفت:

الرب األعلى ـ يعين فرعون ـ فأخذه اللهّ نكال
« إّن��ه كان قبلك من يزع��م أّنه ّ

ثم انتقم منه ،فاعترب بغريك ،و ال يعترب غريك بك».
اآلخرة و األوىل فانتقم بهّ ،

8

عالئم و نشانههاي وجودي پيامبر 9را از حاطب پرسيد و حاطب به خوبي آنها را پاسخ داد.
مقوقس به رسالت پيامبر اذعان و اعتراف کرد ،ولي ايمان نياورد .هدايايي را براي پيامبر خدا
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س��پس او را موعظ��ه کرد و موعظههاي��ش در مقوقس تأثيري عميق گذاش��ت .مقوقس،

تاریخ و رجال

«همانا پيش از تو مردي (فرعون) در اين آب و خاک س��لطنت داش��ت که
خيال مي کرد ،او پروردگار بزرگ جهانيان اس��ت .خداوند مورد مؤاخذه
و عذاب��ش قرار داد و به ذلّت و خواري دنيا و آخرت گرفتارش کرد .پس
تو که وارث اين آب و خاکي ،از سرگذشت او عبرت گير و زندگي خود را
ماية عبرت ديگران قرار مده».
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فرس��تاد؛ از جمله هدايا ،دو خواهر بودند به نام سيرين و مارية قبطيه که حاطب آنها را سالم

حسابن ثابت و ماريه را به عقد خود در آورد.
به حضور پيامبر آوردند .پيامبر سيرين را به عقد ّ
خفتگانبقیع
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ابراهيم از مارية قبطيه تولد يافت.
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مرگ حاطب بن ابي بلتعه

پ��س از رحلت پيامبرگرامي حاطب در مدينه ماند .دوران خالفت ابوبکر را س��پري کرد.

دوران عم��ر را ديد و در عصر خالفت عثمان ،ديده از جهان فرو بس��ت .عثمان بر جنازة وي

نماز خواند و در ّ
حش کوکب ،منطقهاي در وسط قبرستان بقيع مدفون گرديد.

 .21حکيم بن حزام

حکيم بن حزام ،پس��ر برادر حض��رت خديجه کبري 3در دورة جاهليت از اش��راف و

برجس��تگان مکه بود و از افراد داراي مکانت و موقعيت در آن دوران محس��وب ميگرديد.
دارالن��دوه که مرکز ش��ورا و مجلس مش��ورتي قريش در دورة جاهليت ب��ود ،در اختيار وي

قرار داش��ت .هرگاه قريش تصمي��م ميگرفتنددر دارالندوه گرد هم آين��د ،بايد از او اجازه
ميگرفتند .او مسلماني برگزيده بود و دار الندوه تا دورة خالفت و حاکميت معاويه در اختيار
او ب��ود اما در اين زمان او دارالندوه را در ازاي صدهزار دهم به معاويه فروخت و تمام قيمت

آن را صدقه داد و به فقرا و مس��اکين بخش��يد .به اين جهت عبداهلل بن زبير بر او ايراد گرفت
که «بعت مكرمة قريش» يعني تو ،عزت و ش��رافت قريش را فروختي! در پاسخ گفت« :ذهبت
املكارم ،إ ّ
ال التقوی»؛ «جز پرهیزکاري ،همة عزتها از بين رفت».

«حکي��م بن حزام ،در بدر جزو لش��کر قريش بود ،ولي به نح��و عجيبي از صحنة جنگ

گريخت و از مرگ رهايي يافت که پس از آن ،شديدترين و ج ّديترين سوگندش اين بود:
9
ّ
«والذي جناني يوم بدر»؛ «سوگند به خدايي که مرا در جنگ بدر نجات داد».
حکيم بن حزام س��يزده س��ال پيش از عام الفيل به دنيا آمد .در فتح مکه مسلمان شد و در

جنگ حنين همراه پيامبر شرکت داشت .به دليل تأثير عميقي که مسلماني او برجاي گذاشت

و نقش بارزي که در ماجراي جنگ حنين داش��ت ،پيامبر 9صد ش��تر به وي بخشيد تا بدين

وس��يله هم او را در مسلماني ،بر اس�لام دلگرم سازد و هم ترغيبي باشد براي عشيره و قبيلة او
درگرايش به اسالم ،که چنين هم شد.

«حکيم بن حزام ،مردي س��خاوتمند ،بخش��نده و داراي طبعي عالي بود؛ از جمله پس از

مس��لمان شدنش به حج رفت و صد ش��تر قرباني کرد و صد غالم را با خود مُحرم نمود و در

از طبع بلند او همين بس که در زمان خليفة اول و دوم ،حتي از حق خود از بيت المال گذشت

تا اينکه عمر در ميان مردم اعالم کرد :مردم! گواه باشيد که هرچه به حکيم اصرار ميکنيم حق
خود را از بيت المال بستاند ،نميپذيرد! وي دم مرگ از کسي چيزي قبول نکرد.

تاریخ و رجال

«عتقاء اهلل عن حكيم بن حزام»؛ «آزاد كردههاي خدا از جانب حكيم بن حزام.»
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وقوف به عرفه ،به گردن هر يک از آنان طوق طاليي افکند که بر آنها اين جمله نقش بود:

10

89

«او طبع بلند وصفت مناعت را از يک جملة پيامبر 9کس��ب کرد .او خود ميگويد :دو

بار از پيامبرخدا تقاضاي کمک کردم ،فرمود :مال و ثروت دنيا ،ظاهري خوش دارد و شيرين

است ،هرگاه کسي با حفظ سخاوت و شرافت مالي به دست آورد ،بر او مبارک است و اگر

با پست گردانيدن نفس و پست طبعي به دست آورد ،بر او مبارک نباشد .آنگاه او مانند کسي

ري من يد السفلى»؛« 11دست
اس��ت که هرچه ميخورد سير نميشود و عالوه «و اليد العليا خ ٌ
باال بر دست زيرين برتري دارد».

حکي��م گفت :اي پيامبر خدا ،به آن خدايي که تو را به پيامبري بر انگيخت ،پس از اين،

نه از شما ونه غير شما چيزي نخواهم پذيرفت».

12

حکيم بن حزام در فتنه هاي پس از پيامبر

پ��س از رحلت پيامبرخدا ، 9فتنههاييکه در ماجراي خالفت پيش آمد ،حکيم بن حزام

کن��اره گرفت و انزوا اختيار کرد ولي چنانکه از «اس��د الغاب��ه» آمده ،پس از روي کار آمدن
علي 7جانب آن حضرت را گرفت .واقعيت اين اس��ت که اس��ناد تاريخي اش��ارة چندان
روشني در اين باره ندارد.
بدرود زندگي

حکيم ،س��رانجام در سال  54يا  58هجري ،در مدينه ديده از جهان فرو بست .خليفة سوم

(عثمان بن عفان) بر او نماز گزارد و در بقيع مدفون گرديد.
 .22قتادة بن نعمان

قتادة بن نعمان ،بردار ابوسعيد خدري از طرف مادر و از طايفة خزرج است .او اهل مدينه

خفتگانبقیع
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بوده و از انصار محس��وب ميگردد .قتاده همراه اهل مدينه ،در عقبه ،خدمت پيامبر رس��يد و
مفتخر به پذيرش اسالم شد .در جنگهاي فراواني در کنار آن حضرت بود؛ مانند بدر ،ا ُ ُحد،
خندق ،حنين ،تبوک و جنگهاي ديگري که پيامبر 9در آنها حضور داشت.

در فت��ح مک��ه همراه پيامبر بود و پرچم بنيظفر را در دس��ت داش��ت و در ميان ياران آن

90

حضرت ،از تيراندزان به نام و معروف محسوب ميشد.
«در جنگ اُحد تيري به چش��مش اصابت کرد وآن را از حدقه بيرون آورد و برگونهاش

آويخت .درهم��ان حال ،خدمت پيامبر آمده و گفت« :اي پيامبر گرامي ،تازه با زني ازدواج
کرده ام که او را زياد دوس��ت ميدارم ،ميترس��م اگر مرا در اين حال ببيند ،عالقه اش را از

«اللهم
من ببرد .پيامبر با دس��تان مبارکش چش��م او را در جايش گذاشت و اينگونه دعا کرد:
ّ
اكس��ها ً
مجاال»؛ «خدايا! او را زيبا گردان!» در اثر دعاي پيامبر ،چشم قتاده از اول بهتر و زيباتر

شد و بر بنيايياش افزون گشت و هرگز مريض نشد».

13

قتاده ،روايتگر صادق

ِ
انصاري خزرجي ،از راويان صادق پيامبر 9اس��ت که روايات فراواني
قت��ادة بن نعم��ان

درسلس��له روات ش��يعه و اهل س��نت ،از او نقل گرديده و معلوم اس��ت ک��ه درحفظ کالم
رسولاهلل9

اصرار بليغي داشت.

از جمله روايات نقل ش��ده از او ،روايت زير اس��ت که به عنوان نمونه به آن اش��اره مي

کنيم:

« عن قتادة بن نعمان بن زيد قال  :قال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه و سلم ـ :
علي جربيل بأحس��ن م��ا كان يأتيين صورة فقال  :إن الس�لام يقرئك
«نزل ّ
الس�لام يا حممد ويقول :إّني أوحيت إىل الدنيا أن مترري وتنكدي وتضيقي

وتوس��عي وتس ّهلي وطييب ألعدائي
وتش�� ّددي على أوليائي حتّى حيبو لقائي ّ
حتّ��ى يكرهوا لقائي فإّني جعلتها س��جناً ألوليائي وجنّ��ة ألعدائي ...رواه
الطرباني و.»...

14

تاریخ و رجال

اين روايت را طبراني وديگران هم روايت کردهاند.
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«قت��ادة بن نعمان بن زيد روايت کرده که پيامبر خدا 9فرمود :جبرئيل با
زيباترين صورت به نزدم آمد و گفت :ای محمد ،خداي متعال به تو سالم
رس��اند و فرمود :وحي کردم به دنيا که س��خت بگير و در فشار قرار ده
و در تنگنا بگذار اوليا و دوستانم را تا اينکه درجستجوي ديدار من و در
خواس��ت وسعت و آساني از ناحية من باشند و بر دشمنانم آسان گير تا
ديدار مرا ناخوش دارند؛ زيرا که من دنيا را زندان اولياي خود و بهش��ت
دشمنانم قرار دادم».
91

اجابت آخرين دعوت

قتادة بن نعمان ،بعد از پيامبر 9در مدينه مرارتهاي زيادي را شاهد بود و همه را تحمل

ک��رد و هرگز در ايمان��ش خللي ايجاد نگرديد .در اس��د الغابه ،عبارتي اس��ت دربارة او که
ميگويد:

ري وال رجع علی عقبه»...
«ما ب ّدل و ما غ ّ

15

«هيچگونه تغيير و تبديلي نيافت و به عقب برگشت».

قتادة در س��ال  23هجرت ،در  65س��الگي از دنيا رفت .عمر بر جنازة او نماز گزارد و در

قبرستان بقيع مدفون گرديد و در جوار رحمت حق آرميد.

پیامب�ر خ�دا 9فرم�ود :جبرئيل ب�ا زيباترين ص�ورت به نزدم آم�د و گفت:
ای محم�د ،خداي متعال به تو سلام رس�اند و فرمود :وحي ک�ردم به دنيا که
سخت بگير و در فشار قرار ده و در تنگنا بگذار اوليا و دوستانم را تا اينکه
درجس�تجوي ديدار من و در خواس�ت وسعت و آساني از ناحية من باشند و
بر دشمنانم آسان گير تا ديدار مرا ناخوش دارند؛ زيرا که من دنيـا را زندان
اولياي خود و بهشت دشمنانم قرار دادم.

 .23مالک بن قيس (ابوخيثمه)
خفتگانبقیع
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مالک بن قيس ،اهل مدينه و از طايفة خزرج اس��ت .کنيهاش ابوخيثمه و به کنيه ش��هرت
دارد .او ازي��اران ب��ا وفاي پيامبر ب��ود« ،در جنگ اُحد ،خندق ،حنين ،ذات السالس��ل ،ذات
العشيره و حمراء االسد ،در حالي که جراحاتي از جنگ اُحد به تن داشت شرکت کرد».
«هو ممّن شهد بدراً و ما بعدها من املشاهد»؛« 17او از کساني است که در بدر و ديگر مشاهد
16

حضور داشت».

ابوخيثمه در جنگ تبوک؛ مانند چند تن ديگر از خواص ياران پيامبر9

از رفتن به ميدان

جن��گ خودداري کرد ولي پ��س از ده روز از حادثة تبوک و رفتن پيامبر به ميدان جنگ ،به
شدت پشيمان شد وطي يک ماجرايي ،به سمت تبوک حرکت کرد.

«پس از ده روز از حرکت پيامبرخدا ،يک روز ظهر هنگام گرماي شديد تابستان مدينه،

به خانه آمد .در ميان باغي که داش��ت براي هر يک از دو همسر خود سايباني ساخته بود ،که

در تابس��تان در آن زندگي ميکردند .چون وارد ش��د ،ديد زنانش هرکدام ديوارهاي سايبان
خود را آب پاش��يدهاند تا هواي داخل خنک شود و هر يک کوزة آب خنکي آماده کرده و
غذاي مطبوعي تهيه ديدهاند و به انتظار وي نشس��تهاند .ابوخيثمه نگاهي به وضع زنان افکند و

با خود گفت :انصاف نيست که پيامبرخدا9

در زير آفتاب و در مقابل باد و گرما باشد ولي

ابوخيثمه در زير س��ايبان و آب سرد و غذاي آماده و در کنار همسران زيبايش در آسايش به

س��ر برد .به خدا س��وگند وارد هيچيک از خانههاي شما نميشوم و از آب سرد و غذاي گرم
اس��تفاده نميکنم تا به پيامبر9

ملحق شوم .وس��ايل سفرم را آماده کنيد که من رفتني شدم.

زنان در مقام تهية وس��ايل سفر همسرشان شدند و ابوخيثمه شتر خود را آماده کرد و به سوي
تبوک راه افتاد.

وي در ميان راه با عميربن وهب جمحي رفيق ش��د .همينکه نزديک س��پاه پيامبرش��دند،
ابوخيثم��ه به رفيق خود گفت :من به جهت تخلّف از همراهي با پيامبر گناهکارم .قدري تأمّل
کن تا تنها به حضور پيامبر بروم و از آن حضرت عذر بخواهم.

ابو خيثمه وقتي نزديک اردوي پيامبر رسيد ،شخصي به پيامبر عرض کرد:

کس��ي از راه دور ميرس��د .پيامبر 9فرمود :خداکند ابوخيثمه باشد! چون نزديکتر شد،

گفتند :به خدا سوگند او ابوخيثمه است!

کرد».

18

در سيرة ابن هشام آمده است :مالک بن قيس (ابوخيثمه) ،ماجراي تخلّف خود را شرکت

در جنگ تبوک و سپس رفتنش به اين جنگ را چنين سروده است:

تاریخ و رجال

از تو انتظار همين بود .او داس��تان حرکتش را به عرض پيامبر رس��انيد و پيامبر دربارهاش دعا
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وي ش��ترش را خوابانيد و ش��رفياب حضور پيامبر گرديد .حضرت به او فرمود :ابوخيثمه!

93

ين َناَفُقوا
لمَّا َرأَْيت الن َ
ّاس فيِ الـ ّد ِ
ت أَع ّ
َـف َوأَ ْك َر َما
أََتيْت ّالت َكـاَن ْ
يِ
مِحَُ ّمـ ٍد
َوَبـاَي ْعـت ِبـاْلُي ْمنَـى َيـ ِدي ل
ب مْإثًـا َومَلْ أَ ْغ َ
ش محَ ْ َر َما
َفَل ْم أَ ْكت ِ
َس ْ

ْ
ْ
يش َو ِص ْرَمًة
َت َركت َخ ِضيبًا فيِ ال َع ِر ِ
َص َفاَيا ِكـ َرا ًمـا ُب ْسُرهَـا َق ْد حََ
ت ّم َما
َو ُكـنْت َإذا َش ّ
ـك المُْنَاِف ُق أَمْ َ
س ْحت

لىَ
ين َن ْف ِسي َش ْط َرُه َحيْ ُث يمَّ َما
إ ال ّد ِ

19

«چون ديدم مردم در دين نفاق مي کنند ،من راهي را برگزيدم که به تقوي
و بزرگواري نزديکتر بود.
با دس��ت راس��تم با پيامبر بيعت کردم و گناهي را مرتکب و حرامي را انجام
ندادم.
حتي زنان زيبا را در س��ايه گذاش��تم و از درخت��ان خرماي پرباري که
رسيدنش نزديک بود دست کشيدم.
هنگامي که منافق در دين شک ميکرد ،روانم بههمان سوي که دين بهآن
توجه ميدهد روي ميآورد».

ازجمله دعاهاي ابوخيثمه ،اين است:

ال َتنْز ْع عَنيِّ َص َ
ال َت ِكْل إلىَ َن ْف ِسي َط ْرَفَة عَينَْ ،و َ
ُم َو َ
َّ
ال َما أَ ْع َطيْتَنيِ».
«الله َّ
نيِ ِ
ِ
حِ
«خدايا! مرا يک چشم به هم زدن به خودم وا منه و از من امور شايستهاي
20
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خفتگانبقیع

را که عطا کردهاي دريغ مدار».

ابوخيثمه درسال  25هجري ،در اواخر خالفت عمر ،از دنيا رفت و در بقيع ،مقبرة عمومي

شهر مدينه مدفون گرديد.
94

ابي بن کعب ،سيّد الق ّراء
ّ .24

او از فضال و فقهاي صحابة پيامبر9

و کاتب وحي نبي بوده و اس��تاد مس��لّم قرآن؛ در

حفظ ،قرائت ،تفسير و در ارائة آراي پيامبر 9بوده است.

ابي بن کعب ،از جملة دوازده نفري است که درعقبه با پيامبر بيعت کرد و در تمهيد زمينة
ّ

ورود آن حضرت به مدينه ،تالشهاي بسيار کرد.

ابي بن کعب ،خود نقل کرده اس��ت که« :پيامبرخدا9
ّ

از من پرسيد :کدام آيه از کتاب

خدا نزد تو بزرگتر و کريمتر است؟
گفتم :آيةُ ( :
اهلل ال إِلَه إِ َّال ُه َو الحَْ ُّي اْل َقيُّوُم ال َتأْ ُخ ُذُه ِسنٌَة َو ال َن ْوٌم( ،)...آية الکرسي).
پيامبر در اين هنگام ،دستي به سينهام زد و فرمود :يا ابا المنذر ،اين علم تو راگوارا باد! از
اين زمان ،او به اين کنيه (ابوالمنذر) معروف گرديد».

21

ابي بن کعب نقل کرده که« :عصر روز س��قيفه ،به جمعي از انصار برخوردم .پرسيدند :از
ّ

کجا مي آيي؟

گفتم :از نزد اهل بيت پيغمبر. :

گفتند :درچه حالي بودند؟

گفتم :جمعيتي که خانة ايش��ان محل ف��رود آمدن جبرئيل و خواب��گاه پيغمبر خدا بود و
اکنون وحي از خانة ايشان قطع شد و حق مسلّم آنها از دست رفته ،چگونه ميتوانند باشند؟

ابي نقل کرد وگريست و کساني که حاضر بودند نيز به سختي گريستند.
اين جمله را ّ
ذين َك َفُروا 22 )...نازل ش��د ،جبرئيل عرضه
و ني��ز نق��ل کرده که چون س��ورة (مَلْ َي ُك ِن َّال َ
ابي گفت :يا
ابي بياموزي! ّ
داش��ت :يا رس��ول اهلل ،خداوند امر فرموده اس��ت اين س��وره را به ّ
رس��ول اهلل ،خداوند مرا نام برد؟ فرمود :آري ،س��پس گريس��ت .از وي پرس��يدند :خوشحال

ابي بن کعب ،مؤيّد به روح القدس
ّ

در ميان صحابة پيامبر ، 9تعداد انگشت شماري هستند که مؤيد به روح القدس بودهاند؛
ازجملة آنها همين شخصيت بلند آوازه است که پيامبر در حقش فرمودَ« :يا ُاَب ّي َما ِزلت ُم َؤّيداً

تاریخ و رجال

بايد خوشحال شوند».
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23
ابي ،تو همواره مؤيد به روح القدس هستي».
بروح القدس»؛ «اي ّ

عل��ت مؤيد بودن او به روح القدس ،انس هموارة او با قرآن بوده اس��ت .که خودش نقل

کرده است:

ُ
بي بن كعب أ ّن رسول اهلل  9قال :مثل القرآن يف قلب املؤمن فكما
«و عن أ ّ
24
أ ّن هذا املصباح يستضاء به»
ابي بن کعب نقل ش��ده که پيامبر گرامي اس�لام فرمودند :داستان و
«از ّ
مثل قرآن درقلب مؤمن ،مانند چراغي اس��ت که به وسيلة آن نور حاصل
ميگردد».

ابي بن کعب ،راوي خبير و آگاه نبي
ّ

ابي بن کعب ،روايتگري بزرگ است که خبير و بينا است و از نبي گرامي روايات فراوان
ّ

نقل کرده است که چون تعداد اين روايات قابل احصا و شمارش نيست به يک روايت کوتاه

اشاره مي کنيم:

الُ :ب ِّش َر َه ِذهِ َ
��ول اهللَِ 9ق َ
« َر َوى ُأَب ُّي ْب ُن َك ْعب أَ َّن َر ُس َ
الرْف َعِة
السنَاِء َو ِّ
األ َمُة ِب َّ
ٍ
َ
مَ
ُ
َ
َ
َ
ْ
اآلخ َرةِ ِل ُّ
لدْنيَا ل َيك ْن
ض .ف َم ْن َع ِمل ِمن ُ
َو الن ْ
ْه ْم َع َمل ِ
ُّص َرةِ َو التَّ ْم ِك ِ
ني فيِ األ ْر ِ
25
يب».
َلُه فيِ ِ
اآلخ َرةِ َن ِص ٌ

«ابي بن کعب گويد :پيامبرخدا فرمودند :بشارت ده اين امت را به برجستگي
ّ
و بلن��د مرتبگي و ياري اله��ي و قدرت در زمين .پس هرکس از آنان عمل
آخرت را براي دنيا انجام دهد ،درآخرت بهره اي نخواهد داشت».

ابي بن کعب ،به لحاظ کثرت و انبوهي ،بيشترين است.
رواياتي نقل شده از ّ
خفتگانبقیع
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ابي بن کعب ،مطلوب امامان شيعه
قرائت ّ

ابي بن کعب ،درنزد امامان ،به عنوان يک قرائت
از مط��اوي روايات بر ميآيد که قرائت ّ

مطلوب و شاخص شمرده ميشد.

از جمل��ه رواياتي که بر اين موضوع داللت ميکند اين روايت اس��ت که امام صادق7

ميفرمايد:

أبي بن كعب».
«اّنا أهل بيت فقرأ القرآن كما قرأه ّ

26

ابي بن کعب قرائت ميکنيم».
«ما خانداني هستيم که قرآن را مانند ّ

مجسم ميسازد و نيز
اين جمله بلنداي ش��أن و عل ّو رتبه و ش��خصيت منيع او را در نظرها ّ

نشان مي دهد که او از جانب ائمه :مورد تأييد بوده است.
ابي بن کعب و دفاع از خاندان رسالت
ّ

در ماج��راي خالف��ت ،تعدادي از ياران عل��ي 7در مجلس ابوبکر بودن��د و به مخالفت

ش��ديد با خالفت خليفة اول پرداختند و به وي اعت��راض کردند .يکي از قويترين ،داناترين

ابي بن کعب بود که خطب��هاي طوالني و بليغ را در آن مجلس ايراد کرد.
و عالمتري��ن آنها ّ
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تاریخ و رجال

اکنون به دليل اهميت آن خطبه ،قسمتي از آن را نقل ميکنيم.
َن َعِليَ 7ق َ
ال :لمََّا
َن أَِبيِه ،ع ْ
« َع ْن يحَ ْيَى ْب ِن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن الحْ َ َس ِ��ن ،ع ْ
َ��ن َج ِّدهِ ،ع ْ ٍّ
َخ َط َب أَُبو َب ْك ٍر َقاَم ُأَب ُّي ْب ُن َك ْع ٍب َي ْوَم جمُُ َعٍة َو َكا َن أَ َّو َل َي ْوم ِم ْن َش ْه ِر َر َم َضا َن،
ٍ
مَْن َو أَْثنَى ُ
َف َق َ
َ
اهلل
ح
الر
ين َّال ِذ َ
َاج ِر َ
ين ه َ
الَ :يا َم ْع َش�� َر المُْه ِ
َاجُروا َو َّاتبَ ُعوا َم ْرضاةَ َّ ِ
الدا َر َو اإلميا َن َو أَْثنَى ُ
ين َتبَ َّو ُؤا َّ
اهلل
َعَليْ ِه ْم فيِ اْلُق ْرآ ِن َو َيا َم ْع َش َر الأَْْن َص ِار َّال ِذ َ
ِ
َجزمُ
ْتْ
َاس��يُْت ْم أَْم َن ِس��يُت ْم أَْم َب َّدْلُت ْم أَْم َغيرَّْمُتْ أَْم َخ َذْلُت ْم أَْم ع َّ
َعَليْ ِه ْم فيِ اْلُق ْرآ ِن َتن َ
أَ َل ْس��ُت ْم َت ْعَل ُمو َن أَ َّن َر ُس َ
��ول اهللِ َقاَم ِفينَا َم َقاماً أََقاَمَ 9لنَا َعِليّاً َف َق َ
الَ :م ْن ُكن ُ
ْت
ْت َنبيَُّه َفه َ
َ
َ
ُ
ريُه
َذا أَ ِم ُ
َم ْوالُه َف َعِل ٌّي َم ْوالُه َو َم ْن كن ُ ِ
َ
َ َ
ََ
َ َ َ
ْزَلِة هَاُرو َن ِم ْن
أ ل ْس��ُت ْم َت ْعل ُمو َن أ َّن َر ُس��ول اهللِ ق��الَ :يا َعِل ُّي ،أْن َت ِم�ِّن�يِّ مِبَن ِ
َلى َم ْن َب ْع ِدي؟ أَ َو َل ْسُت ْم َت ْعَل ُمو َن أَ َّن َر ُس َ
اجبٌَة عَ
وس��ىَ ،طا َعت َ
ول اهللِ9
ُم َ
ُك َو ِ
َق َ
ال ُأوص ُ
وه ْم َو َ
ال َتأََّمُروا
يكم بأَه
وه ْم َو أَ ِّم ُر ُ
وه ْم َو ال َتتَ َق َّدُم ُ
ْل َبيْت َخيرْ اً َف َق ِّدُم ُ
ِ ْ ِ ِ يِ
ْل َبيْت َ
ول اهللِ َق َ
َليْه ْم أَ َو َل ْس��ُت ْم َت ْعَل ُمو َن أَ َّن َر ُس َ
ال أَه ُ
األِئ َّمُة ِم ْن َب ْع ِدي؟ أَ َو
عَ ِ
يِ
ْل َبيْت َمنَاُر هُْ
ول اهللِ َق َ
َل ْسُت ْم َت ْعَل ُمو َن أَ َّن َر ُس َ
ال أَه ُ
ال َدى َو المُْ ِدُّلو َن َعَلى اهللِ؟ أَ َو
يِ
ول اهللِ َق َ
َل ْسُت ْم َت ْعَل ُمو َن أَ َّن َر ُس َ
ال َيا َعِل ُّي أَْن َت هْالَاِدي لمَِ ْن َض َّل؟
ت َعَليْ ُك ُم ُّ
الش��ُبه ُ
َات
 ....أَ َف َما َت ْف َق ُهو َن؟ أَ َما ُتبْ ِصُرو َن؟ أَ َما َت ْس�� َم ُعو َن؟ ُض ِرَب ْ
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َف َكا َن َمثَُل ُك ْم َك َمثَل َر ُجل َس�� َفر أَ َصاَبُه ع َ
ش َش ِدي ٌد َحتَّى َخ ِش َي أَ ْن َي ْهِل َ
َط ٌ
ك
ٍ
ِ ٍ فيِ
َ
الطريقَ ،ف َسأََلُه عَن المَْاِء؟ َف َق َ
ً ً َّ
ال :أ َما َم َ
َ
اه َما َمالحِ َ ٌة
ك َعيْنَا ِن إِ ْح َد ُ
َفل ِق َي َر ُجال هَاِديا ِب ِ ِ
ِ
َو ُ
األ ْخ�� َرى َع ْذَبٌةَ ،فإِ ْن أَ َصبْ َت ِم َن المَْالحِ َ ِة َضَلْل َ
��ت َو َهَل ْك َت َو إِ ْن أَ َصبْ َت ِم َن
َذا َمثَُل ُك ْم أََّيُتهَا ُ
يت َفه َ
يت َو َر ِو َ
اْل َع ْذَبِة ُه ِد َ
األ َّمُة المُْ ْه َمَلُة َك َما َز َع ْمُت ْم...

��ول اهللَِ 9و إَِّن ُك ْ��م َعَلى ِعرَْ
تِتِه لمَُ ْختَِلُفو َن َو
َو إَِّن ُك ْم َب ْع َدُه َلنَاِق ُضو َن َع ْه َد َر ُس ِ
ُمتَبَا ِغ ُضو َنَ ...ف َق ْد حََ
االختِ َ
تا َرْيُت ْم َو َز َع ْمُت ْم أَ َّن ْ
الف َرمَْ
حٌةَ ،هيْه َ
َات أََبى ِكت ُ
َاب اهللِ
27
ول ُ
َليْ ُك ْم َيُق ُ
ك عَ
َذِل َ
ين َت َف َّرُقوا و».)...
اهلل َتبَا َر َك َو َت َعالىَ ( َو ال َت ُكوُنوا َك َّال ِذ َ

از يحيي بن عبداهلل بن حس��ن ،از پدرش ،از جدش ،از علي 7نقل کرده که فرمود :چون

ابي بن
ابو بکر نخستين خطبة خالفت را خواند و آن روز جمعه ،اول ماه مبارک رمضان بودّ ،

کعب برخاست و خطبهاي خواند و چنين گفت:

اي مس��لمانان ،اي پيامبران که هجرت کرديد براي رضايت خدا؛ اي مهاجراني که خداوند

درقرآن از آنها ستايش کرد ،فراموش کرديد يا خود را به فراموشي زدهايد؟ آيا تغيير نموديد؟
آيا خواري را برگزيديد؟ آيا ناتواني پيش��ه کرديد؟ آيا نميدانيد که پيامبرخدا علي  7را به

امامت برگزيد و فرمود« :هرکس که من موالي اويم ،اين علي ،موالي اواس��ت؟» آيا نميدانيد
که پيامبر فرمود« :اي علي ،تو نسبت به من همچون هاروني نسبت به موسي و اطاعت تو بعد من

برمردم واجب است؟» آيا نميدانيد که پيامبرخدا فرمود :شما را سفارش مي کنم در بارة علي و
اهل بيتم .پس آنها را مقدم بداريد و بر آنها پيشي نگيريد .فرمانشان را اطاعت کرده ،به آنها

فرمان ندهيد؟ آيا نميدانيد که پيامبرخدا فرمود :اهل بيت من امامان بعد از من هستند؟ آيا نمي
دانيد که پيامبرخدا فرمود :اهل بيت من نشانهها و معيارهاي هدايتاند؟ که مردم را راهنمايي به

حق ميکنند؟ آيا شما نميدانيد که پيامبرخدا فرمود :اي علي ،تو هدايتگر گمراهاني؟ آيا درک
خفتگانبقیع
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نميکنيد؟ آيا بصيرت نداريد؟ آيا نمي شنويد؟ شبهات و فتنهها بر شما عارض شد؟ داستان شما
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همچون داس��تان مردي است که در سفري تشنگي شديد بر او عارض شده باشد که به معرض

هالکت رسيده ،پس مردي را مي نگرد که ميتواند هدايت گر باشد.

از او جاي آب را مي پرسد و او ميگويد :پيش روي تو ،دو چشمه است؛ يکي چشمهاي

که آبش ش��ور شده است و ديگري چشمهاي که آبي گوارا دارد و ميگويد از آب شور که

آيا نميدانيد که پيامبرخدا علي  7را به امامت برگزيد و فرمود« :هرکس که من
موالي اويم ،اين علي ،موالي اواست؟» آيا نميدانيد که پيامبر فرمود« :اي علي،
تو نسبت به من همچون هاروني نسبت به موسي و اطاعت تو بعد من برمردم
واجب است؟» آيا نميدانيد که پيامبرخدا فرمود :شما را سفارش مي کنم دربارة
علي و اهل بيتم .پس آنها را مقدم بداريد و بر آنها پيشي نگيريد.

بخوري هالک مي شوي و آب گوارا رحمت و حيات است.

اين است داستان شما اي امّت فريب خورده ...شما پس از پيامبر پيمان الهي را شکستيد و
ش��ما بر عترت آن حضرت جفا کرديد و با همة روش��ن بود ِن راه ،در آن با يکديگر اختالف
کرديد.

به اختالف افتاديد و اختالف خود را ـ به گمان باطلتان ـ رحمت دانس��تيد! هیهات ،دور باد

رحمت و مغفرت از ش��ما! اين کتاب خدا اس��ت که ميفرمايد« :از آنان مباشيد که با هم تفرقه

کردند».

اب��ي بن کعب ،س��پس رو به ابوبکر نم��ود و اعتراضهاي تندي ب��ه وي کرد که توگمراه
ّ

شدهاي؟! همة کارهاي خيري که انجام دادي تباه گرديد....
سخنراني ابّي بن کعبه اثر عميقي درتاريخ نهاد

اين اس��ت اثر وجودي ابي بن کعب،

حامي آل محمد9

که درتاريخ دورة اول اسالمي

نقشي اساسی و مهم از خود برجاي گذاشت .سينهاش ماالمال از اسرار نهفتهاي بود که پيامبر
رحم��ت به او منتقل کرده بود و صندوق س��ؤالي بود و مؤيد ب��ه روح القدس ،حامي با وفاي
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مکرم ،که سخنانش درصندوق
نبي ّ
علي 7درشبهاي تاریک و ديجور دورة پس از رحلت ّ

تاریخ و رجال

تاريخ همچنان مضبوط اس��ت و نقلهايي که او از رسول گرامي کرده ،درجاي جاي منابع و
متون فقهي ،حديثي ،تاريخي ،عرفاني و حتي فلس��في امت اسالمي درخشش دارد .در ضمن

ابي بن کعب در فضيلت هريک از امامان ش��يعه:
رواي��ات فراواني از ّ

تعقيب آنها دراين نوشتار وجود ندارد.

نقل ش��ده که جاي
99

ابي بن کعب
وفات ّ

درتاريخ وفات اين ش��خصيت بلند مرتبة اسالمي ،میان مو ّرخان اختالف است؛ این مسأله
از تاريخ  19تا  36هجرت در نوسان است ولي از نقلهاي مجلسي در «بحاراالنوار» و طبرسي
در «احتجاج» بر ميآيد که تاريخ وفات ابي بن کعب در سال  36قمری است؛ دوران پس از
انتقال خالفت به علي  7او از دنيا مفارقت کرد .درحالي که مؤيد به روح القدس بود و نام
بلندش دردل تاريخ معارف ديني همچنان میدرخشد.
جايگاه دفن وجود مبارکش در وسط روحاء است که محلّی است در قبرستان بقيع.
در «مستدرک سفنية البحار» نقلي است به اين مضمون که:

أبي بن كعب و زينب بنت جح��ش و ابواهليثم بن تيهان و
«س��نة  19مات ّ
ّ
عبداملطلب و دفنوا بالبقيع و
ُاس��يد بن حضري و ابوس��فيان بن احلارث بن
وقع النار يف ّ
حج بعده عمر».
احلرة و ّ

ابي بن کعب و زينب بنت جحش و ابو الهيثم
«در سال  19هجري (قمری) ّ ،
ّ
عبدالمطلب وفات
بن تيهان و اس��يد بن حضير و ابوسفيان بن حارث بن
حرة مدينه افتاد و بعد از آن
کردند و در بقيع مدفون ش��دند و آتشي در ّ
28
عمر به حج رفت».

 .25أبو ال ْ َهيْثَ ِم بْن ال َّت ِّي َهان األشهلي

نا ِم ابو هيثم بن تيّهان انصاري« ،مالک» بوده و از ياران و صحابة صادق و راس��تين پیامبر گرامی

است.

خفتگانبقیع
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ثم
«عن حممد بن اسحاق قال :و شهد العقبة األولي و الثانية من األنصارّ ،
من بنی عبداألشهل أبواهليثم بن التيّهان و امسه مالك حليف هلم و هو نقيب
29
شهد بدراً و ال عقب له».

100

از محمد بن اس��حاق نقل اس��ت که در بارة ابوالهثيم گفت :در عقبة اول و دوم به حضور
پيامبر 9رس��يد و از انصار ش��مرده شد .او از طايفة بني عبداألش��هل ،معروف به ابوالهيثم بن
تيهان و نامش مالک اس��ت .س��وگند خورده ب��ا پيامبر و نقيب و ب��زرگ مدينه بوده ،در بدر
حضور یافته و پس از او فرزندي نبوده است.

ابي بن کعب آمده و
اب��ي بن کعب هم ديديم ،نام او در کنار ّ
چنانک��ه در بحث مربوط به ّ

از دوازده نفري است که در روز حاکميت ابوبکر ،به او اعتراض و از حق ربودة شده علي7

دفاع کرد.

ابو الهيثم و خالفت ابوبکر

ِ
خالفت پس
اب��و الهيثم ،از گروه دوازده نفري اس��ت که به ابوبک��ر ،در روزي که خطبة

از پیامب��ر9

برخاستند.

را

ب��راي ا ّولي��ن بار خواند ،اعتراض کردند و به ش��دت ب��ه حمايت از علي7

ابوالهيثم ابن تيهان پس از خزيمة بن ثابت برخاست و چنين گفت:

«ابوبک��ر! ب��ه خاطر نداري زمانی را ک��ه پیامبر علي بن ابي طالب را در روز غدير برس��ر
الُه َفه َ
َذا َعِل ٌّي َم ْو َ
ْت َم ْو َ
دس��ت بلند کرد و فرمودَ « :م ْن ُكن ُ
اله»؟ مردم دو دس��ته ش��دند ،عدهاي
گفتند :پيغمبر با اين عمل ميخواهد علي را خليفه و جانشين خود کند ،دستهای دیگر گفتند:
ميخواهد عظمت و احترامش را تثبیت نماید .در پي اين مش��اجره براي ّ
حل مطلب ،کسي را
به حضور پيامبر فرس��تادند تا کشف مطلب کند .حضرت فرمود :پس از من علي فرمانده شما
است و از من گذشته و بعد از من او خير خواهترين افراد است.

30

تاريخ وفات ابن تيّهان
اختالف در
ِ

درتاريخ وفات يا ش��هادت ابن تيهان ،اختالف فاحش وجود دارد و اين اختالف در همة

منابع به چشم میخورد .حاکم نيشابوري آن را در سنة بيست هجرت ،در دوران خالفت عمر
ثبت کرده اس��ت .ولي از برخي متون بر ميآيد ک��ه او در جنگ صفين ،در رکاب علي 7

شرکت داشت و در صفين به شهادت رسيده است.

تاریخ و رجال
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برخی منابع ،مانند حاکم نیشابوری ،وفات او را در سال بيستم هجرت و برخی دیگر سال

 37هجرت نوشتهاند .به دليل اهميت مسأله ،هر دو نقل را بررسی میکنیم:

چنانکه اشاره شد ،حاکم نيشابوري ،استيعاب و برخی دیگر ،نقل اول را آورده و گفتهاند:

زم��ان مرگش دورة خالفت عمر بود که وی بر جن��ازهاش در بقيع نماز گزارد و منابع ديگر،
مرگ یا شهادت وی در صفين را نقل کردهاند.

101

ابوالهيثم در بقيع

از نقلهایی که در زیر میآید نیز چنين استفاده میشود که :ابوالهيثم در سال  20هجري

از دنيا رفت و در بقيع مدفون گرديد .حاکم نيشابوري در مستدرک آورده است:

«و ح ّدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن أبي حبيبة :مسعت ش��يوخ أهل الدار؛ يعين

بين عبد األشهل ،يقولون مات أبو اهليثم بن التيهان سنة عشرين باملدينة.

و أيضاً ح ّدثنا سعيد بن راشد عن صاحل بن كيسان قال  :تويف أبو اهليثم بن
31
التيهان يف خالفة عمر بن اخلطاب باملدينة وصّلي عليه و دفن بالبقيع».

«ابراهيم بن اس��ماعيل بن ابو حبيبه روايت کرده که گفت :از ش��يوخ اهل
الدار؛ يعني بني عبد االش��هل ش��نيدم که ميگفتند :ابوالهيثم بن تيهان در
سال بيست هجري در مدينه وفات يافت.
همچين سعيد بن راش��د از صالح بن کيسان نقل کرده که گفت :ابوالهيثم
بن تيه��ان در دوره خالفت عمر بن خطاب درمدينه وفات يافت و عمر بر
او نماز گزارد و در بقيع مدفون گرديد».

برخي منابع هم به حضور او در صفين گواهي دادهاند.
ابن تيِّهان درکالم علي (ع)

کالمي از موال نش��ان مي دهد که ابوالهيثم در رديف اول ياران آن حضرت قرار داش��ته

است:

خفتگانبقیع
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ين َر ِكُبوا َّ
الط ِر َ
َما ٌر َو أَْي َن اْب ُن
«أَْي َن إِ ْخ َواِن َي َّال ِذ َ
يق َو َم َض ْوا َعَلى الحْ َ ِّق؟ أَْي َن ع َّ
التَّيِّهَا ِن َو أَْي َن ُذو َّ
ين َت َعاَق ُدوا
الش َ��هاَدَتينْ ِ َو أَْي َ��ن ُن َظ َرا ُؤ ُه ْم ِم ْن إِ ْخ َواِن ِه ُم َّال ِذ َ
وس ِ��ه ْم إلىَ اْل َف َج َرةِ؟ ـ َق َ
��ال ـ ُث َّم َض َر َب ِبيَ ِدهِ َعَلى لحِ ْيَتِِه
َعَلى المَْنِيَِّة َو ُأْب ِرَد ِبُرُء ِ
ِ
ال اْلُب َكاَء ُث َّم َق َ
الش��ري َفِة اْل َكرميَِةظ َفأَ َط َ
ين َتَل ُوا
��ال : 7أَ ِّوهِ َعَلى إِ ْخ َواِن َي َّال ِذ َ
ِ
َّ ِ
َ 32
اْلُق ْرآ َن َفأَ ْح َك ُموُه َو َت َدَّبُروا اْل َف ْر َ
السنََّة َو أَ َماُتوا اْلبِ ْد َعة»...
ض َفأََقاُموُه أَ ْحيَُوا ُّ

 .26نوفل بن حارث

او فرزند حارث بن عبدالم ّطلب ،پسر عموي پيامبرخدا 9است و از نظر سن از تمام افراد

بني هاشم بزرگتر بوده و همسال عباس ،عموي پيامبر بوده است.

«نوف��ل به اجبار در جنگ بدر با مش��رکین همراه ش��د ولي اش��عاري از او نقل ش��ده که

ميرس��اند وی راضی به پيروزي پيامبر در بدر بوده و در همین جنگ به اس��ارت لشگر اسالم

در آمد .پيامبر به او پيش��نهاد کرد فدية خود را بپردازد و آزاد شود .نوفل گفت :مال و ثروتي
ن��دارم .پیامبرخدا فرمود :نيزههاي��ي را که در جدّه داري بده .نوفل ه��زار عدد نيزه در جده

داش��ت که کس��ی از آنها آگاه نبود .در اين هنگام عرض کرد :اکنون يقين کردم که ش��ما
ی دانس��ت که من در جده چه دارم .آن نيزهها را داد
پيامبر خداييد؛ زيرا هيچکس جز خدا نم 
و آزاد شد مسلماني گرفت».

33

درجنگ صفين سه هزار نيزه به پيامبر داد و آنها را میان سربازان اسالم تقسيم کردند.

نوف��ل از جمله ده نفري بود که در ميدان جنگ اس��تقامت ورزي��د و از صحنة نبرد فرار

نکرد .او به مدينه هجرت کرد و پيامبر 9در نزديکي مسجد خانهاي به وی و عباس عمویش
بخشيد که با يک ديوار از هم جدا ميشد.

مرگ نوفل بن حارث

«نوفل بن حارث در سال  15هجري در دوره خالفت عمر ،درمدينه بدرود زندگي گفته

و عمر برجنازه وي نماز خواند و در بقيع مدفون گرديد».
پینوشتها:

 . 1محم��د علي عالمي ،پيغمب��ر و ياران ،ج ،2ص

االعالم الخارجي لمؤسسة البعثة ،بي تا

 . 3عبد الحس��ين اميني ،الغدي��ر ،ج ، 5دارالکتب
العربي ،بيروت ،لبنان ،بي تا

 . 4پيشين.

س ِم ْن َأ ْص َحابِ َ
��ك َأ َح ٌد ِإ َّال َو لَ ُه ُه َن َ
اك
َو َمالِ��يَ ،و لَ ْي َ
َ��ع ُ
اهلل بِ ِه َع ْن َأ ْه ِل ِ
��ه َو َمالِ ِه ،ق َ
َال:
ِم ْ
��ن ق َْو ِم ِه َم ْن َي ْدف ُ

َالَ :ف َعا َد ُع َم ُرَ ،فق َ
��دقَ  ،ال َتقُولُوا لَ ُه ِإ َّال خَ ْي��راً ،ق َ
َال:
َص َ

تاریخ و رجال

 . 2الس��يد ش��رف الدين ،الفصول المه ّمه ،قس��م

َح َم َل َ
��ول ا ِ
َالَ :يا َر ُس َ
��ك َع َلي َما َص َن ْع َت؟ ق َ
هلل َما بِي
��ون ُمؤْ ِمن�� ًا بِا ِ
هلل َو َر ُس��ولِ ِهَ ،و لَ ِكنِّي َأ َر ْد ُت
َأ ْن َال َأ ُك َ
َ��ع اهللُ ِب َها َع ْن َأ ْه ِلي
َأ ْن ت َُك َ
��ون لِي ِع ْن َد الْق َْو ِم َي ٌد َي ْدف ُ
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 ،207مؤسسه مطبوعاتي افتخاريان1346 ،

 .5بح��ار االن��وار ،ج  ، 30ص َ « 576ي��ا َح ِ
اط ُب َما
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ان َ
ولا ِ
َيا َر ُس َ
ينَ ،د ْع ِني
هلل ق َْد خَ َ
اهلل َو َر ُسولَ ُه َو الْ ُمؤْ ِم ِن َ
َأل ْض��رِ ْب ُع ُنق َُه .ق َ َ
ف َ
��ن َأ ْهلِ بَ ْد ٍرَ ،و َما
س ِم ْ
َال :أ َو لَ ْي َ

ي��ك لَ َع َّل َ
اهلل َّ
ُي ْد ِر َ
اط َل َع َع َل ْي ِه ْمَ ،فق َ
َال ْاع َم ُلوا َما ِش ْ��ئ ُت ْم
َفق َْد َأ ْو َج ْب ُت لَ ُك ُم الْ َج َّنةَ »

 . 6ممتحنه 1 :

 . 21پيغمبر و ياران ،ج ،1ص172
 . 22نور 98 :

 . 23مجلسي ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج ، 8مؤسسة
الوفاء ،بيروت 1983م ،ص24

 . 7األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل ،ج ،2ص540

 . 24همان ،ج ،4ص24

 . 9پيغمبر و ياران ،ج ،2ص ،282مؤسسة افتخاريان،

 . 26همان ج  ،18ص125

 . 8همان.
1346

 . 10همان ،ص282

 . 25همان ،ج  ،18ص122

 . 27بحاراالنوار ،ج ،28ص ،224مؤسس��ة الوفاء،
بيروت1983 ،م.

 . 11مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر ،ج ،1ص231

 . 28الش��يخ علي النمازي ،مستدرک سفينة البحار،

 . 13پيغمبر و ياران ،ج5

 . 29اب��ي عبداهلل حاکم نيش��ابوري  ،المس��تدرک

 . 12همان.

 . 14الهيثمي ،نورالدي��ن علي بن ابي بکر الهيثمي،
مجم��ع الزوائ��د ،ج ،10دارالکت��ب العلمي��ه،
بيروت ،بي تا

ج ، 5مؤسسة النشر االسالمی لجماعة المدرسين

علي الصحيحي��ن ،ج ،2دار المعرف��ه ،بيروت،
بيتا ،ص285

 . 30بحار االنوار ،ج ،28ص228

 . 15اسد الغابه  ،ج 5

 . 31المستدرک علي الصحيحين،ج ،2دارالمعرفه،

 . 17محد بن علي ش��وکاني ،نيل االطار ،ج ، 5دار

 . 32صبح��ي صال��ح ،نه��ج البالغ��ه ،خطبه ،181

 . 18پيغمبر و ياران ،ج، 5

 . 33ابن سعد ،طبقات ،ج4

 . 16اسد الغابه ،ج4

الجليل بيروت1973 ،م

 . 19اب��ن هش��ام ،س��يره ،ج ،4ص 163؛ ال��روض
األُن ُف ،ج ،4ص295

خفتگانبقیع

شماره  - 68تابستان 1388

104

 . 20همان سيره.

بيروت ،بي تا ،ص285

دارالمعرفه  ،بيروت 1987 ،م.

