


َو ِذي َصَفاِئَح ُيْسَتْسَقی اْلَبِقيـُع ِبِه

َريُّ اْلَََواِنِح ِمْن َروٍح َو ِرْضَواٍن 

نوش��تة حاض��ر پنجمين بخش از سرگذش��ت صحابة صادق و راس��تين 
پيامبرخدا9 اس��ت ک��ه در بقيع آرميده ان��د. همانطور ک��ه مالحظه کرديد، 
بخش هايي از اين نوش��ته را در چهار شمارة پيش��ين فصلنامة »ميقات حج« 
آورديم. اميد واريم بخش حاضر � که پنجمين آن اس��ت �  نيز مورد استفاده 

و بهره برداري همگان قرار گيرد:

علی اکبر نوایی

خفتگان در بقیع )5(
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27.  َبَراء بن َمْعُرور
براء بن معرور، از قبيلة خزرج و از صحابي مدني و انصاري اس��ت. او از پيروان راستين و 
با وفاي پيامبرخدا9 اس��ت. در پيمان عقبه، در مي��ان جمعيت هفتاد نفري اهل يثرب حضور 
داش��ت که در تاريکي ش��ب، هنگام خفتن کفار قريش، با عش��ق و ش��وقي بي حد و با ابراز 
وفاداري و جانفشاني در راه آرمان هاي نبوي، دست بيعت به پيامبر داد و با کلماتي که حاکي 
از ايمان و عش��ق سرش��ار وي به آن حضرت بود، اظهار ارادت نمود و قول داد که تا آخرين 

رمِق حيات خويش، از پيامبرخدا9  حمايت و پشتيباني کند.
رضي الدين علي بن يوسف مطهر حلّي آورده است:

»َو َبْيَعُة اْلَعَقَبِة الثَّاِنَيِة َو َكاُنوا َســْبِعَي َرُجاًل َو اْمَرَأَتْيِ َو اْخَتاَر9 ِمْنُهُم اْثَنْ 
َعَشَر َنِقيبًا ِلَيُكوُنوا ُكَفاَلَء َقْوِمِه؛ َجاِبُر ْبُن َعْبِد اهلِل، َو اْلَبَاُء ْبُن َمْعُروٍر، َو ُعَباَدُة 

اِمِت، و...«.1 ْبُن الصَّ
»در بيعت عقبه دوم، هفت��اد مرد و زن بودند، که پيامبر9 دوازده تن از 
آن��ان را به نقايت و نمايندگي خويش برگزي��د، تا آن که به عنوان نمايندة 
پيامبر در ميان قومش باش��ند؛ از جمله آن��ان، جابربن عبداهلل انصاري و 

براءبن معرور و عبادة بن صامت بودند.«

براء بن معرور نخستین بیعت کننده در عقبه
ابن معرور، از پيشگامان در بيعت با پيامبر بود و نخستين کس در ميان هفتاد و دو نفر مرد 

و زن در عقبه که با پيامبر دست بيعت داد.
»أّوُل َمن َباَيَع ِمنُهم الَباَء بَن َمعُرور ُثمَّ َتَباَيَع النَّاس«.2

»از ميان آن ها، نخستين کسي که با پيامبر بيعت کرد، براء بن معرور بود. 
سپس ديگران با آن حضرت دست بيعت دادند.«

کس��اني که از مدينه عازم مکه شده بودند، در ايام تشريق با پيامبرخدا9 ديدار کردند و 
از آن حضرت خواستند نشستي را با آنان داشته باشد.

»َقاَل َأَســْعُد ْبــُن ُزَراَرة: َفَلّما َفَرْغَنا ِمْن اْلَــّج َوَكاَنْت الّلْيَلــُة اّلِت َواَعْدَنا 
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َرُسوَل اهلُل ـ َصّلی اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسّلَم ـ  َوَمَعَنا َعْبُد اهلِل ْبُن َعْمِرو ْبِن َحَراٍم 
َأُبو َجاِبٍر َســّيٌد ِمْن َساَداِتَنا ، َوَشِريٌف ِمْن َأْشــَراِفَنا، َأَخْذَناُه َمَعَنا... ُثّم َدَعْوَناُه 
إَل اإِلْسالِم َوَأْخَبَْناُه بِِيَعاِد َرُسوِل اهلِل َصّلی اهلُل َعَلْيِه َوَسّلَم إّياَنا اْلَعَقَبَة. َقاَل: 
َفَأْسَلَم َوَشِهَد َمَعَنا اْلَعَقَبَة ، َوَكاَن َنِقيًبا ... َفِنْمَنا ِتْلَك الّلْيَلَة َمَع َقْوِمَنا ِف ِرَحاِلَنا، 
َحّتی إَذا َمَضی ُثُلُث الّلْيِل َخَرْجَنا ِمْن ِرَحاِلَنا لََِعاِد َرُسوِل اهلِل ـ َصّلی اهلُل َعَلْيِه 
َوآِلِه َوَسّلَمـ  َحّتی اْجَتَمْعَنا ِف الّشْعِب ِعْنَد اْلَعَقَبِة ، َوَنُْن َسْبُعوَن َرُجاًل َوَمَعَنا 
اْمَرَأَتاِن ِمْن ِنَساِئَنا؛  ُنَسْيَبُة ِبْنُت َكْعٍب ُأّم ُعَماَرَة،  َوَأْسَاُء ِبْنُت َعْمِرو  ُأّم َمِنيٍع. 
َقاَل َفَتَكّلَم َرُسوُل اهلِل ـ َصّلی اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َوَسّلَم ـ َفَتال اْلُقْرآَن َوَدَعا إَل اهلِل 
َوَرّغَب ِف اإِلْســالِم  ُثّم َقاَل: ُأَباِيُعُكْم َعَلی َأْن َتَْنُعوِني ِمّا َتَْنُعوَن ِمْنُه ِنَساَءُكْم 
َوَأْبَناَءُكْم َقاَل: َفَأَخَذ اْلَبَاُء ْبُن َمْعُروٍر ِبَيِدِه ُثّم َقاَل:  َنَعْم، َوالَِّذى َبَعَثَك ِباْلَقِّ 

َلَنْمَنَعنََّك مَّا َنَْنُع ِمْنُه ُأُزَرَنا«.3
 »اس��عد بن زراره گويد: چون از اعمال حج فراغت يافتيم، در ش��بي که 
پيامبر ب��ه ما وعده داده بود حاضر ش��ديم. عبداهلل ب��ن عمرو بن حرام 
ابوجابر س��يد و بزرگ مدينه را که همراه خ��ود بوده بوديم نيز با ما در 
عقبه حاضر شد که او را به اسالم فراخوانديم و او مسلماني برگزيد. در 
عقبه هفتاد مرد بوديم، دو زن نيز با ما بودند؛ نسيبه دختر کعب، معروف 
به اّم عماره و اس��ماء دختر عمرو، مع��روف به اّم منيع. پيامبر9 در آن 
ش��ب و در ميان آن جمع، آغاز به سخن کرد و قرآن تالوت نمود و ما را 
به اسالم فرا خواند. سپس فرمود: من با شما بيعت می کنم بر اين که شما 
دش��منان را از من دفع کنيد؛ چنانکه از زن��ان و فرزندانتان دفع مي کنيد. 
در آن هنگام براء بن معرور دس��ت پيامب��ر را گرفت و چنين گفت: آري 
قس��م به آن که تو را به پيامبري بر انگيخ��ت و به حق برانگيخت، ما دفع 
مي کنيم از وجود ش��ما دش��منان را، همان گونه که از فرزندان و زنانمان 

چنين مي کنيم.«

در متني ديگر آمده است که براء بن معرور گفت: »اي پيامبرخدا، ما فرزندان ميدان هاي 
جنگي��م و اه��ل مقاومتيم و اين مقاوم��ت و جنگجويي را از نياکانمان ب��ه ارث برده ايم. 

خاطرتان آسوده که پيوسته با شما خواهيم بود.«  76
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مسلمانِي َبراء در مدینه
براء بن معرور، مانند بسياري از مدني ها ، پيش از هجرت مسلمان شد. او به وسيلة تبليغات 
مُصعب بن عمير اس��ام را برگزيد و قلبي پر از عشق و ايمان به پيامبر9 داشت و در اين راه، 
سر از پا نمي شناخت. وقتي در عقبه به محضر آن حضرت شرفياب شد، بار ديگر شهادتين را 

بر زبان جاري ساخت.

نماز به سوي کعبه
از رخدادهاي برجس��ته و مسائل عجيب در زندگي براءبن معرور آن بود که همواره کينة 
يهود را در دل داش��ت و از همين روي، پس از مس��لمان شدنش، خوش نداشت که به سوي 
بي��ت المقدس نم��از بخواند، از اين رو در س��فري که از يثرب به مکه، ب��راي ديدار با پيامبر 
مي رفت، با همين ذهنيت، به سوي کعبه نماز گزارد و هنگام مرگ خويش وصيت کرد که به 

سوي کعبه دفنش کنند؛ »َو لَّا َحَضَرُه الَْوت َأوَصی َأْن ُيْدَفَن َوُيْسَتْقَبَل ِبِه اْلَكْعَبة«.4
»در ميان راه مکه و مدينه، به همراهان خود گفت: دلم راضي نمی شود. اين بنا؛ يعني خانة 
کعبه را پش��ت سر قرار دهم و به س��مت شام و بيت المقدس نماز بگزارم، بلکه به سوي کعبه 
به نماز می ايستم. همراهان گفتند: ما نشنيده ايم که پيامبر جز به سوي شام و بيت المقدس نماز 
بخواند، ما مخالفت با پيامبر نمي کنيم. براء گفت: اما من به س��وي کعبه نماز مي گزارم؛ چون 
هنگام نماز رسيد، او به سوي مکه و بقيه به سوي بيت المقدس نماز گزاردند. چون وارد مکه 
شدند، به کعب بن مالک گفت: پسر برادرم، بيا با هم نزد پيامبر برويم تا از عمل خود بپرسيم؛ 

زيرا با مخالفت با شما فکرم ناراحت است.
آن دو، پيش تر پيامبر را نديده بودند اما هنگامي که وارد مس��جد ش��دند، با نگاه اول آن 
حضرت را شناختند. بَراء نزديک شد و گفت: اي فرستادة خدا، خداوند مرا به اسام هدايت 
کرد و به روش ديگر مس��لمانان، به س��وي بيت المقدس نماز مي گزاردم، ليکن در اين س��فر 
ک��ه به مکه مي آمدم، دلم راضي نش��دکه اين خانه )کعبه( را پش��ت س��ر ق��رار دهم و لذا به 
سوي مکه نماز خواندم. دوستان و همراهانم به من اشکال کردند، شما چه می فرماييد؟ پيامبر 
فرمود: من به سوي بيت المقدس نماز مي گزارم، اگر صبر مي کردي بهتر بود، سپس به سوي 

77بيت المقدس برگشت و به جانب آن نماز گزارد.«5
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َبراء بن معرور، نقیب مدینه
بَراء بن معرور در بيعت عقبه، از س��وي پيامبرخدا9، به نقابت و مهتري قومش در مدينه 
برگزيده شد. اين کار به دليل جايگاه و عظمتي بود که براء در نزد پيامبر داشت. او در فاصلة 
پيمان عقبه، تا هجرت پيامبرخدا9  به يثرب، در اين شهر تاش گسترده اي در انتقال پيام هاي 

پيامبر به قوم خويش نمود و بيشتر آنان، توسط براءبن معرور مسلماني را برگزيدند.6

نماز پیامبر خدا و علي8 بر جنازة براء بن معرور
روايات در تاريخ وفات بَراءبن معرور گوناگون است؛ برخي وفات او را يک  ماه پيش از 
هجرت دانسته اند. اين روايات با روايات متواتر ديگري که وفات وي را در چهار ماه نخست 
هجرت دانسته، متناقض است و ظهور بيشتر روايات، حاکي از آن است که براء در چهار ماه 

نخست هجرت پيامبر9  در مدينه از دنيا رفته است.
عامة مجلسي= ، مرگ او را در چهار ماه نخست هجرت دانسته است.

وي مي نويس��د:  »هنگامي که جن��ازة براءبن معرور را نزد پيامبرخ��دا آوردند تا بر او نماز 
بگزارد، فرمود: علي بن ابي طالب کجا است؟ گفتند: او به قُبا، در پي کار يکي از مسلمانان رفته 
است. پيامبر خدا  نشست و بر او نماز خواند. گفتند: اي فرستادة خدا، چرا بر او نماز نمی خواني؟  
گفت: خداي بزرگ فرمود: نماز او را به تأخير اندازم تا علي هم برسد و در نمازش حاضر شود 
و او را نس��بت به س��خني که در حضور من به او گفت، حال کند. يکي از افرادي که ش��اهد 
داستان گفتگوي براء با علي7 بود گفت: اي فرستادة خدا، براء با علي شوخي کرد و سخني 
جّدي نگفت تا خداوند او را بدان مؤاخذه و س��رزنش کند. پيامبر9 فرمود:  اگر جدي گفته 
بود، خداي متعال همة اعمالش را  نابود مي س��اخت، گرچه از عرش تا فرش زر و س��يم صدقه 
داده باشد، اما او شوخي کرد و در اين مورد، از سوي علي حال شده است، اما من می خواهم 
که کسي از شما نپندارد علي از براء ناخشنود است. از اين رو مي خواهم علي حاليت را ابراز 
کند تا خداوند بر قرب و بلندي مقام او در بهشت بيفزايد. چيزي نگذشت که علي بن ابي طالب 
حاضر شد و در برابر جنازه ايستاد و گفت: اي بَراء، خدايت رحمت کند! تو مردي بسيار روزه 
دار و نمازگ��زار ب��ودي و در راه خدا از دنيا رفت��ي. آن گاه پيامبرخدا9  فرمود:  اگر ميتي از 
دعاي پيامبر بي نياز بود، بي ش��ک اين دوست ش��ما با دعاي علي در بارة او بي نياز شده )يعني  78
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ديگر با دعاي علي، براء نيازي به دعاي رسول اهلل ندارد( سپس پيامبرخدا برخاستند و بر جنازة 
براء نماز گزاردند و در بقيع، بدن مطهرش را دفن نمودند.«7

»پيامب��ر خ��دا9 چ��ون از  تجهيز و تکفين براء ب��ن معرور فارغ ش��دند و در مجلس عزا 
نشس��تند، فرمودند: ش��ما اي بازماندگان و اولياي بَراء، به تبريک سزاوارتريد تا تسليت؛ زيرا 
براي براء در حجاب هاي آسمان، قبه اي بر پا شد تا روحش به آسمان عروج کند. روح او را 

به بهشت بردند و همة خازنان بهشتي، روحش را دريافت نمودند.«8
»َو َصلَّي َرُسوُل اهلِل َصلَّي اهلُل َعَليِه َوآِلِه، َعَليِه َو َكبََّ َأرَبعًا َو َدَفَنُه ِبالَبِقيِع«.9

»و پيامبرخ��دا9 بر جنازة او نماز گ��زارده، چهار تکبير گفتند و در بقيع 
دفنش کردند.«

28.   ِبشر بن براء بن معرور
شخصيت نام آور ديگري که در بقيع دفن گرديده، بشر بن براء بن معرور است.

براء بن معرور، فرزندي دارد به نام بِش��ر که او نيز از بزرگان و اش��راف مدينه است و در 
عقبه با پيامبرخدا بيعت کرد و در بدر و اُُحد و ديگر غزوات پيامبر ش��رکت داش��ت و در راه 

پيامبر و آرمان هاي واالي آن حضرت جانفشاني هاي فراوان نمود.
روايات فراواني حضور او را در عقبه مورد تأکيد قرار داده اند.

»وكان أهل بيعة العقبة اآلخرة، ثالثة وسبعي رجاًل و امرأتي وهم: أسيد بن 
حضري النقيب، أبو اهليثم بن التيهان النقيب... الباء بن معرور النقيب، بشر 

بن الباء اخلزرجي و...«10
»و اهل بيعت عقبة آخر، هفتاد و س��ه م��رد و دو زن بودند... که از جمله 
آنان، اسيد بن حضير نقيب، ابوالهيثم بن تّيهان، نقيب قوم خويش، براء بن 

معرور، نقيب قومش و بشر بن براء بن معرور خزرجي بودند.« 

اهل بیعت عقبة آخر، هفتاد و سه مرد و دو زن بودند... 
که از جمله آنان، اسید بن حضیر نقیب، ابوالهیثم بن تّیهان، 
نقیب قوم خویش، براء بن معرور، نقیب قومش و بشر بن 

براء بن معرور خزرجي بودند.
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همراه با پیامبر در خیبر
از غزوه هايي که در آن، بِشر بن بَراء بن معرور، بيش از هميشه، در کنار پيامبر بوده، حادثة 
خيبر است. هنگام نماز و در زمان غذا خوردن، با پيامبر بوده است.  پيامبر به ايشان عاقه داشته 

و اين عاقه را بارها به وي اظهار کرده اند.

توطئة یهود بر ضّد پیامبر و شهادت بِشر
هنگامي که پيامبر خدا9 ، خيبر را فتح کرد و پيش از آن، در غزوه هاي فراواني بر يهود 
چيره ش��د،  بر آنان س��نگين آمد، از اين رو زني يهودي به نام زينب، دختر حارث، برادرزادة 
مرح��ب، براي گرفتن انتقام از پيامبر در قتل ب��رادرش مرحِب خيبري، در ماجراي فتح خيبر، 
تصميم گرفت به گونه اي پيامبر را به قتل برس��اند و به ايش��ان سم  بخوراند، بنابراين، پرسيد: 
پيامبر از اعضاي گوس��فند، کدام عضو را بيشتر از همه دوست مي دارند؟ گفتند: پيامبر دست 
گوسفند را دوست دارد. به اين جهت، گوسفندي را ذبح کرده و همة آن را کباب کرد و سم 
در اعضاي آن، به خصوص دست هايش قرار داد و خدمت پيامبرخدا9 آورد. پيامبر لقمه اي 
از آن غذا در دهن گذاش��تند و بي درنگ از دهن بيرون آورده، فرمودند: دس��ت نگهداريد 
که اين غذا، خودش مي گويد من مس��موم هس��تم. همة ياران دست کشيدند ولي بشر بن براء 
ابن معرور قبل آن، لقمه اي را فرو برده بود که همين لقمه به ش��دت در وجود او اثر گذاشت 
و همانجا از دنيا رفت. و در واقع به شهادت رسيد، توسط زني يهودي، که بر اساس تحريک 

ديگر يهوديان در آن غذا سم ريخته بود.

»حّدثنــا وهب بــن بقية، حدثنا خالد، عن حممد بن عمرو، عن أبي ســلمة، 
أّن رســول اهللـ  صّلــي اهلل عليه )و آله( و ســلمـ  أهدت لــه يهودية خبيب 
شــاة مصلية... كانت زينب بنت الارث زوجة ســالم بن مشكم و مل يأ كل 
النيب9 و اآلكل كان بشر بن براء بن معرور، فمات بشر بن براء بن معرور 

األنصاري«.11
»وه��ب بن بقيه گويد خالد براي ما روايت کرد از محمد بن عمرو، و او از 
ابو س��لمه که زني يهودي، به نام زينب دختر حرث )حارث( همسر سالم  80
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ابن مشکم، گوسفندي مسموم را براي پيامبر خدا9 آورد، اما حضرت از 
آن تناول نکرد و فقط در دهانش گذاشت و بيرون آورد، اما بشر بن براء 

بن معرور، لقمه اي خورد و در اثر سّم آن، از دنيا رفت.«

البته در سندهاي مورد اعتماد تاريخي آمده است که پيامبرخدا، گرچه از غذا نخورد، اما 
همان لقمه اي را که در دهان خويش گذاش��ت، اثر سم در وجود مبارکش باقي ماند و گاهي 
در وجود آن گرامي اثر مي گذاش��ت و حال ايش��ان را منقلب می س��اخت و به همين جهت 
بسياري از موّرخان عقيده دارند که پيامبر9 در اثر همان سم زن يهودي، به شهادت رسيده اند 

و مرض آخرين ايشان اثر سم زن يهودي بوده که در خيبر به پيامبر داده شده است.
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موعظة بِشر در برابر یهود
بش��ر بن براء بن معرور، همراه با معاذ بن جبل، در جريان خباثت هاي مکرر يهود، به ميان 

آنان رفته و به موعظه شان پرداخته است.
در کتاب »متفرقات در اسباب نزول« اينگونه آمده است:

»نزلــت هذه اآلية ف بن قريظة و بــن نضري؛ )َولَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اهلِل 
ا َجاَءُهْم  ْفِتُحوَن َعَلی الَِّذيَن َكَفُروا َفَلمَّ ٌق ِلَا َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْســتَ ُمَصدِّ

َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه، َفَلْعَنُة اهلِل َعَلی اْلَكاِفِريَن(.12
»اي��ن آيه دربارة بني قريظه و بني نضير نازل ش��ده اس��ت: و آنگاه که 
کتابي از نزد خدا براي آنان آمد و آن تصديق می کرد آنچه را که به آنان 
نازل ش��ده بود و آن ها از قبل اظهار فتح و پيروزي کردند و چون آنچه 
را که می ش��ناختند به آنان داده ش��د، به آن کفر ورزيدند. پس لعنت خدا 

بر کافران باد!« 

در تفسير اين آيه، ابن عباس که آشنا به علم تفسير از جانب پيامبر شد، چنين گفته است: 
کلمة »يَْستَْفتُِحوَن« را چنين تفسير کرده است: 

»يســتفتحون، أي: يســتنصرون علي األوس و اخلزرج لرسول اهلل صّلی اهلل 
عليه و آله قبل مبعثه: فلّما بعثه اهلل من العرب و مل يكن من بن اســرائيل 

كفروا به«.13
»آن ها اظهار مي داش��تند که پيروز خواهند ش��د؛ يعني به وسيلة رسول 
گرامي اس��الم بر اوس و خزرج غلبه خواهند کرد؛ چرا که خداوند پيامبر 
را از عرب بر انگيخت و از بني اس��رائيل بر نينگيخت که به ايش��ان کفر 

ورزيدند.«

اب��ن عباس ادامه داده اس��ت: پس از اظهار کفر يهود، دو نفر ب��ه نزد يهود رفته و آن ها را 
شماتت کردند؛ يکي معاذ بن جبل و ديگري بشر بن براء بن معرور بود.

»فقال بشــر بن الباء ابن معرور، يا معشر اليهود: اتقوا اهلل و أسلموا، فقد 
كنتم تســتفتحون علينا بحمد و نن أهل الشرك، و تصفونه، و تذكرون أّنه  82
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مبعوث، فقال سالم بن مشكم: ما جاءنا بشيء نعرفه و ما هو بالذي كّنا نذكر 
لكم فأنزل اهلل تعالي هذه اآلية...«14

»بشر بن براء بن معرور گفت: اي جماعت يهود، تقوا پيشه کنيد و مسلمان 
شويد. شما کساني بوديد که پيش از رسالت محمد9  بر ما، طلب و اظهار 
نصرت می کرديد و او را به صفات نيک مي ستوديد. حال چرا اين موضع را 
گزيده ايد؟ سالم بن مشکم گفت: محمد چيزي را که ما مي خواستيم نياورده 

و آنچه را ياد مي کرديم محّقق نکرده، سپس اين آيه نازل شد...«

موّرخ��ان آورده اند که پيامبرخدا از همان س��م دچار مريضي ش��د، مادر بش��ر به عيادت 
پيامبر9 آمد.  حضرت به وي فرمودند: اي مادر بشر، اثر همان لقمه اي که در خيبر با پسر تو 

خوردم، گاهي در من ظاهر مي شد تا اين که اين بار نفسم را  قطع مي کند.

»فقالـ  صّلي اهلل عليه و آله و ســلمـ  يا أّم بشــر، ما زالت أكلت خيب الت 
اكلــت خبيب مع ابنــك تعاودني، فهذا أوان قطعت ابهري فكان الســلمون 
يرون أّن رســول اهلل ـ صّلي اهلل عليه و آله ـ مات شهيدًا مع ما أكرمه اهلل به 

من النبّوة«.15
»پيامبر9 فرمود: اي مادر بشر، همواره لقمة خيبر که با پسرت خورديم، 
مرا به مرض وا داش��ت که امروز هم براي همان به عيادتم آمده اي. پس 
اکنون زمان قطع نفس من اس��ت« و مس��لمين اعتقاد دارند که پيامبرخدا 

شهيد از دنيا رفته، به اضافه کرامتي که خدا به او به نبوت فرموده.«

البته در مطاوي و مس��انيد تاريخي آمده است که پيامبرخدا9 ، پس از شهادت بِشر، زن 
يهودي را آوردند و دستور دادند که او را به سزاي عملش برسانند و او را کشتند.

مدفون در بقیع
پيامبرخدا9 بش��ر بن براء بن معرور را در بقيع دفن کرد و خود، شخصاً به جنازه اش نماز 

گزاردند. رحمت و غفران و رضوان الهي، بر اين حماسي پاکباخته و شهيد
»َفَصّلي َعَليِه َرُسوُل اهلل َو ُدِفَن ِبالبقيع«.16

83»پيامبر بر او نماز گزاردند و در بقيع دفن گرديد.«
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29.  عبد اهلل بن سالم
از ديگر ياران مخلص، با وفا و صادق پيامبرخدا9 ، عبداهلل بن س��ام اس��ت. وي بر آيين 
يهود بود، که با شنيدن آوازة پيامبرخدا � به اين که در مکه، مردي از عرب به رسالت برانگيخته 
ش��ده و نامش »محمد« اس��ت �  به مکه رهسپار ش��د تا به حضور آن حضرت برسد و با توجه 
به اخباري که در تورات خوانده بود، مي خواس��ت استفاده کند که آيا نشانه هايي که تورات 

دربارة پيامبرخاتم داده، صحيح است يا خير؟

در مجمع الزواند هيثمي آمده است:
»يوسف بن عبداهلل بن سالم، از پدرش عبداهلل بن سالم، نقل کرده آنگاه که 
عبداهلل بن سالم يهودي بود به احبار يهود گفت: من با پدرانم و با ابراهيم 
و اس��ماعيل عهدي بس��ته ام در زماني که محّمد فرستادة خدا می آيد، به 
دين او بگرويم، به اين جهت، چون شنيدم که پيامبرخدا در مکه به رسالت 
برانگيخته ش��د، به مکه رفتم، پيامبر را در موس��م ح��ج، در منا ديدم، تا 
چشمان پيامبر به افتاد، پرسيد: تو عبداهلل سالمي؟ گفتم: آري. فرمود: نزد 
من بيا. نزديکش رفتم. حضرت از من پرس��يد: »َأْنُشُدَك ِباهلِل، َيا َعْبَد اهلِل ْبَن 
َسالٍم َأَما َتُِدِني ِف التَّْوَراِة َرُسوَل اهلل«؛ »تو را به خدا سوگند مي دهم، آيا نام 
مرا در تورات، به عنوان رسول اهلل نديده اي؟« گفتم: نام و سيماي شما را 
در تورات خوانده ام. س��پس از ايشان خواستم خدا را برايم توصيف کند. 
آن حضرت س��ورة توحيد را برايم تالوت کردند. به ايشان عرض کردم: 

ش�نیدم که پیامبر خدا به مدینه هجرت کردند؛ فریاد مردم 
مدینه را در انتظار نبي شنیدم. جمعیت انبوهي منتظر قدوم آن 
حض�رت بودند. من ب�االي درخت خرمایي رفت�م و چون پیامبر 
نزدیک ش�دند خودم را از روي درخ�ت انداختم تا به حضورش 
شرفیاب گردم، چون پیامبر مرا دید، فرمود: اي عبداهلل بن سالم، 
یقین دارم که اگر موسي را هم مي دیدي، این گونه از باالي درخت 

خودت را نمی انداختي!
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اي فرس��تادة خدا، چگونه می توانم به آيين شما وارد شوم؟ فرمود: بگو: 
»َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َو َأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل اهلل «. من شهادتين بر زبان جاري 

ساختم و مسلماني برگزيدم.«17

بازگشت به مدینه و انتظار پیامبر 
عبد اهلل بن س��ام وقتي مسلمان شد، به مدينه بازگشت و چون در ميان يهوديان مي زيست 
اس��امش را کتمان کرد و پوشيده داش��ت و نمازش را مخفيانه، به شيوة اسامي مي گزارد و 

منتظر بود که پيامبرخدا به مدينه هجرت کند. خودش چنين نقل کرده است:
»ش��نيدم که پيامبر خدا به مدينه هج��رت کردند؛ فرياد مردم مدينه را در 
انتظار نبي ش��نيدم. جمعيت انبوهي منتظر ق��دوم آن حضرت بودند. من 
باالي درخت خرمايي رفتم و چون پيامبر نزديک شدند خودم را از روي 
درخ��ت انداختم تا به حضورش ش��رفياب گردم، چ��ون پيامبر مرا ديد، 
فرم��ود: اي عبداهلل بن س��الم، يقين دارم که اگر موس��ي را هم مي ديدي، 
اين گونه از باالي درخت خودت را نمی انداختي! گفتم: آري، اي فرس��تادة 
خدا، من ش��وق به زيارت ش��ما دارم و از ديدار شما به حدي خوشحالم 
 که با ديدن موس��ي، چنين خوشحال نخواهم ش��د: »فأجلَسنِي َرُسول اهلل

� صلّي اهلل عليه و آله � في حجره و مسح علي رأسي و سّماني يوسف«؛18 
»پيامبر9  مرا در کنار خود نشاند و دست مبارکش را بر سرم کشيد و 

نامم را يوسف گذاشت.«

در کنار پیامبر خدا9
عبداهلل بن سام، پس از هجرت پيامبر9 ، همواره در کنار آن حضرت بود و در بسياري 
از نبردها، در رکابش حضور داشت. در بدر و اُُحد و احزاب و ُحنَين شرکت کرد و  از ياران 

باوفا و صادق پيامبر گرامي بود.
طب��ق نقل طبراني، عبداهلل بن س��ام، در حفرخندق، در ماجراي غ��زوة احزاب، در کنار 
پيامبر و علي8 بود و در هنگام حفر خندق، اش��عاري در دفاع از پيامبر به صورت حماس��ي 

85می خواند. 
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نزول آیة قرآن در شأن وي
وقتي عبد اهلل بن سام مسلمان  شد، بر يهود گران آمد و آنان پيوسته درصدد بودند که با وي 
مرتبط شده، از او بخواهند که اسامش را انکار کند. اين آية مبارکه در همين زمينه، نازل شد: 

)يــا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا ِبطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم ال َيْأُلوَنُكْم َخبااًل َودُّوا ما 
َعِنتُّــْم َقْد َبَدِت اْلَبْغضاُء ِمــْن َأْفواِهِهْم َو ما ُتْفي  ُصُدوُرُهْم َأْكَبُ َقْد َبيَّنَّا َلُكُم 

اآْلياِت ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُلون (.19
»اى مؤمن��ان! بيگانگان را هم��راز خود مگيريد، چه آن ه��ا از هيچ گونه 
آسيب رس��انی در حق ش��ما کوتاهی نمی کنند. دوست دارند شما در رنج 
باشيد. همانا دش��منی از گفتارشان پيداس��ت، و کينه اى که دلشان نهان 
می دارد بزرگ تر است. به راس��تی ما آيات را براى شما بيان کرديم اگر 

انديشه کنيد.«

راوي رسول اهلل9
عبداهلل بن سام، راوي صادق پيامبر9 بود و روايات فراواني را از پيامبرخدا در سينة خود 
داش��ته و در هر مجلس��ي آن ها را بيان مي کرد. بدين روي، در کتب روايي معتبر، عبداهلل بن 

سام، از راويان برجستة پيامبر خدا9  معرفي گرديده است.
براي نمونه، دو � سه روايت را که او از پيامبر نقل کرده، مي آوريم:

» َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َسالٍم، َقاَل: َسِْعُت َرُسوَل اهلِل ـ َصلی اهلل عليه ]وآله[ وسلم 
َأ َفَأْحَسَن الُوُضوَء، ُثمَّ َقاَم َيَصلَّی َرْكَعَتْيِ، َأْو َأْرَبًعا، َشكَّ َسْهٌل،  َيُقوُل: َمْن َتَوضَّ

ُيِْسُن ِفيِهَما الركوع َواخْلُُشوَع، ُثمَّ اْسَتْغَفَر اهلَل َغَفَر َلُه«.20 
»عبداهلل بن س��الم گويد: ش��نيدم از پيامبر خدا ـ درود خدا بر او باد � که 
می فرمود: هر کس وضو بگيرد و وضويي نيکو بگيرد، سپس قيام کرده، 
دو يا چهار رکعت نماز بگزارد و رکوع درس��تي انجام دهد و با خش��وع 
و حض��ور قلب نماز را اقامه کند، س��پس از خداون��د طلب مغفرت نمايد، 

خداوند همة گناهانش را مي بخشد.«
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م:  »َوَعن َعبِداهلل بن ســالم، انه قال: قال النيبـ  صّلي اهلل عليه ]وآله[ و ســلّ
الياء من اإلميان و ال ِاميان لن ال حياء له«.21 

»عبداهلل بن س��الم نقل کرده که پيامبرخدا فرمودند: حيا نشانة ايمان است 
و ايمان ندارد کسي که حيا ندارد.«

م قال: خري  »و َعن َعبِداهلل بن ســالم: إّن الّنيبـ  صّلي اهلل عليه ]وآله[ و ســلّ
النساء من تسّرك إذا أبصرت و تطيعك إذا أمرت و حتفظ غيبتك ف نفسها 

و مالك«.22
»عب��داهلل بن س��الم از پيامبرخدا9 نقل کرده که فرم��ود: بهترين زن آن 
است که خوشنودت سازد آنگاه که به او مي نگري و اطاعتت کند آنگاه که 
فرمان��ش می دهي و در غياب تو خود را برايت حفظ کند و نگاهبان مالت 

باشد.«
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عبد اهلل بن س��ام همچنين روايات بس��ياري در زمينه هاي مختل��ف از پيغمبرخدا9 نقل 
کرده است؛ از جمله اين که در سلسله راويان غدير خم و فضايل علي7 ، به صورت مبسوط 
منعکس اس��ت که به جهت خودداري از طوالني ش��دن بحث، از اش��اره به آن ها صرف نظر 

کرده و خوانندگان را به کتب تاريخي در اين زمينه ارجاع می دهم.

مدافع خالفت
در کارنامة زندگي عبد اهلل بن س��ام، همگامي با علي7 ، پس از رحلت پيامبر خدا9 ، 
انعکاس کامل دارد. ولي در ماجراي انقاب مردم عليه عثمان، از اين که خليفه کشي در ميان 

مسلمانان رايج شود، به شدت بيمناک بود و مردم را از آن بر حذر مي داشت.
»روي الطباني: عن عبد اهلل بن سالم أنه قال: حي هاج الناس ف أمر عثمان: 
أّيها الّناس ال تقتلوا هذا الشــيخ واستعتبوه فإّنه لن تقتل أّمة نبّيها فيصلح 
أمرهم حّتی يهراق دماء ســبعي ألفًا منهم ولن تقتــل أمة خليفتها فيصلح 

أمرهم حّتی يهراق دماء أربعي ألفًا . فلم ينظروا فيما قال وقتلوه«.23
»طبراني از عبداهلل بن س��الم نقل کرده است: هنگامي که مردم در مخالفت 
با عثمان ش��ورش کردند و در صدد کش��تن وي برآمدند، چنين گفت: اي 
مردم، اين پيرمرد را نکش��يد و رهايش کنيد؛ زيرا هيچ امتي پيامبرش را 
نکش��ت مگر اين که ش��يرازة امورشان از هم گسس��ت و سزاوار بود که 
خون هفتاد هزار نفرشان بر زمين بريزد و هرگز نمی کشد امتي خليفه اي 
را مگر اين که س��زاوار است خون چهل هزار نفرشان بريزد. آنان به گفتة 

وي توجه نکردند و خليفه را کشتند.«

عبداهلل بن س��ام بعد از قتل عثمان می گفت: مردم با اين عمِل خود، باب فتنه عليه خليفة 
ب��ه حق را گش��ودند. البته نيک مي دانيم که علي7 هم در ماج��راي انقاب مردم مدينه عليه 
عثمان، هرگز راضي به کش��ته ش��دن خليفه نبودند و به همين جهت حسنين و محمد حنفيه را 
مأم��ور کردن��د که از خليفه نگهبان��ي کنند و حتي خليفه را که در مضيق��ة بي آبي قرار داده 
بودند، سيراب سازند و برايش آب ببرند و شايد عبداهلل بن سام هم از همين جهات، مخالف 

کشته شدن خليفه بوده است. 88
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گفتار علي7 دربارة عبداهلل بن سالم
علي7 دربارة عبداهلل بن س��ام، جمله اي را بيان کرده که بس��يار مهم است. آن حضرت 
در پيشامد ماجرايي فرموده است: »دعوه فانه مّنا اهل البيت« رهايش سازيد که او فردي از ما 

اهل بيت است.
»فجلس عبد اهلل بن سالم بعد قتل عثمان أيام ف الطريق لعلّي ، فقال : أين 
تريــد يا علــّي ؟ فقال : أريد أرض العراق. قال: عبد اهلل بن ســالم: ال تأتي 
العراق وعليك بنب رسول اهلل صلی اهلل عليه ]وآله[ و سّلم . فوثب به أناس 

من أصحاب علي وهموا به فقال علي : دعوه فإّنه مّنا أهل البيت«.24
»عبداهلل بن سالم، چند روز بعد از قتل عثمان، در راه علي7 نشست، تا آن 
حض��رت را ببيند. هنگامي که آن حضرت، اراده داش��ت به عراق برود، او 
را ديد، پرسيد: به کجا اراده کرده اي يا علي؟ حضرت فرمود: مي خواهم به 
عراق بروم. عبداهلل بن س��الم گفت: به عراق مرو و بر تو باد به قبر پيامبر 
خ��دا. اصحاب علي ب��ا او برخورد کردند و می خواس��تند مانع از گفتار او 

شوند، حضرت فرمود: رهايش سازيد که او فردي از ما اهل البيت است.«

فضايل عبداهلل س��ام فراوان اس��ت و او در واقع، عالم به شريعت بود و جزو کساني است 
که معاذبن جبل همواره ديگران را س��فارش می کرد که از علم عبداهلل بن س��ام بهره گيرند.  
لذا ذهبي، در س��ير اعام النباء آورده است که عبداهلل بن سام، جزو کساني است که »عنده 

علم الكتاب«؛ »در نزد او است علم کتاب«.25
عبداهلل س��ام، به مناس��بت اس��م گذاري که پيامبر براي او کرد، نام فرزند بزرگ خود را 

يوسف نهاد و يوسف نيز شخصيتي ممتاز در نزد رسول خدا محسوب می گرديد.

عبداهلل بن سالم، مدفون در بقیع
ابن حنان26 گويد: عبداهلل بن سام از بهترين صحابة پيامبرخدا بود؛ »َو ُهَو ِمن ِخَياِر َصَحاَبِة 
الرَُّســول« يعني او از نيکان و بهترين هاي اصحاب پيامبر بود که در سال 43 هجري قمري، در 
مدينه در گذش��ت. مس��لمانان پيکر او را با اندوه به بقيع برده و بر آن نماز گزاردند و در بقيع 

89مدفونش کردند.
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30. کعب بن عمرو
کعب بن عمرو از ديگر آرميدگان در بقيع است. وي مشهور به ابو اليسر و داراي پيشينه اي 

نيک  بوده و از اصحاب باوفاي پيامبرخدا در کتب رجال نام برده شده است.

حضور در پیمان عقبه
کعب از کس��اني اس��ت که هم��راه با يثربي��ان، در آخرين پيمان عقبه حضور داش��ته و با 

پيامبرخدا9  بيعت مي کند. مسلماني او در يثرب، به وسيلة مُصعب بن ُعمير بوده است.

حضور در بدر و بیعت رضوان
کعب بن عمرو، هم در بيعت رضوان حضور داش��ته و هم در بدر.  عامة اميني در کتاب 
ارزش��مند »الغدير« او را در زمرة کساني ياد مي کند که در بيعت رضوان و بدر حضور داشته 

و در جلد نهم کتاب ياد شده آورده است:
»در روز جنگ جمل، گروهي از برجستگان صحابة پيامبرخدا، زير پرچم 
عل��ي7 حضور داش��تند. آنان از نامداران امت بودند و بيشترش��ان در 
جنگ صفين، همراه حس��ن و حس��ين، در کنار عل��ي: و در رکاب آن 
حض��رت بودند. اين ها کس��اني بودند که هم در بيع��ت رضوان حضور 

داشتند و هم در بدر.«27

از برجس�تگان  در روز جن�گ جم�ل، گروه�ي 
صحابة پیامبرخدا، زیر پرچم علي7 حضور داشتند. 
آن�ان از نام�داران امت بودند و بیشترش�ان در جنگ 
صفین، هم�راه حسن و حسین، در کنار علي: و در 

رکاب آن حضرت بودند. 
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عامه سپس از نام آن ها ياد مي کند و می نويسد:
»1 �  اُسيد بن ثعلبة انصاري، بدري 2 �  ثابت بن عبيدانصاري، بدري که 
در صفين کشته شد... 3 �  کعب بن عمرو، ابواليسر يا ابو زعنه، بدري، که 

در بيعت رضوان حضور داشت«28

شجاع در میدان هاي رزم
کعب بن عمرو در ميدان هاي رزم و نبرد، دالوري بزرگ و فردي شجاع و نترس بود که 
در ماجراي اس��ير گرفتن گروهي از کفار قريش، پيامبرخدا به او فرمود: »َأَعاَنَك َعَليِهم َمَلٌك 

َكِريٌم«؛29 »فرشته اي کريم تو را بر آنان ياري داد.«

راوي احادیث پیامبر
کعب بن عمرو، يا ابواليسر، از راويان احاديث پيامبرخدا9 بود که از او روايات فراواني 
در مسانيد صحيح فريقين باقي مانده است که جهت دوري از طوالني شدن بحث، از آوردن 

نمونه  خودداري مي کنيم.

مدفون در بقیع
طبق نقل ابن حجر عسقاني، کعب بن عمرو )ابواليسر( در سال 55 هجري در مدينه وفات 

يافت. »َصلَّی َعَليِه َجَاَعٌة ِمَن اُلسِلِمي َو ُدِفَن ِبالَبِقيع.«30
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