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 ǼƢǾøƽƴǡ ÛǳƳƸǥ ǳƸǾƱ ƗƷ Ƙǵ ǯƘǮøƽƋ ÛƿƷǸǱ ƐǩȂơ .ƠøƽƗƺǝƗ ƷǸǱ ǼǥƘƱ Ƿ ƸøĉǶǎǭ ǼøƢƛƸơ ÛǔøǾǢƛ
 Ƿ ǯƘŧƘř ťƘƱ ǰǽƗ ƷƳ ÛǻƷƋ .ƴǲǲǥ Ǽǭ ǳƷƘǒǱ ǯƋ Ƹƛ ǯƘǾƛǷ ĉƸǥ ÛȆǕƗ ƟǸǦǪǭ ƷƳ Ǵøǥ ÛƳƷƗƳ ǼøǽƘǽƸƜǥ

:ƴǱƗ ǳƴǾǭƷƋ ǻƷƘǾƾƛ ǯƘŨǾǱ
.ƳǷƳƹ ƟƸǊƭ ǯƋ ƝƸǶš ƹƗ Ƙǵ ǬǙ Ǵǥ ÛƸƜǭƘǾř ǼǭƗƸū ǻǸǮǕ ÛƻƘƜǕ

 ƟƸƪǵ ǷƳ Ǵǥ ǳƗƸǮǵ ǻƸøƩƘǶǭ ÛƠøǁƗƳ ǳŤǽǷ ǼǶƩǸơ ǷƗ Ǵƛ ƸƜǭƘǾř Ǵǥ ǯƘǮǵ ÛǯǸǖǒǭ ǰƛ ǯƘøǮƦǕ
 ƟǸǦǪǭ Ǵƛ ǷƗ ǧƘƮơƷƗ Ƿ ǀøǡƗƸǝ ƹƗ Ƽř ÛƸƜǭƘǾř Ƿ ƳǸƛ ƸƜǭƘǾř Ƙøƛ ǫƘŬǮǵ ƿƸǮǕ ǯƘǽƘř Ƙøơ Ƿ ƳƸøǥ
.¬ƘĆǲĆǩ ćǜĆǪ űƾǩ Ɨ Ć Ǭ ĈǖǱ¼ :ƳǸǭƸǝ ƿƗ ǳƷƘƛƷƳ Ƿ ƠƾǽƸū ǀǮǙ ƷƳ Ƿ ƴǾƽǸƛ ƗƷ ƿƗ ǼǱƘǂǾř ÛǼǶǩƗ

علي اكبر نوایي
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 Ƿ ǴǱƗǸƢǂř Ǵǥ ÛƸƜǭƘǾř ǼǭƗƸū ǼƛƘƮǅ Ƙǵƴǅ Ƿ ƳǸǖøƾǭ ŻƗƴƜǕ ÛǻƷƴƱ ƴǾǖƽǸƛƗ ÛǳƷƗƷƹ ǰƛ ƴǖøƽƗ 
 ǟƴǲƱ Ƿ ƴƭƗ Ƿ Ʒƴƛ ƳƸƜǱ ǻƘǵ ǴǲƮǅ ƷƳ Ƿ ƴǱƳǸƛ ǫȆøƽƗ ǼǭƗƸū ǧǸøƽƷ ǫƹȆǭ ǳƷƗǸǮǵ Ƿ  ǳƘū ǴǾŨơ

.ƴǲƢǁƗƳ ǴǱƘǆǪƲǭ ǻƷǸǊƭ ...Ƿ
 ǳƳƗƷƗ ƘǭƗ ƠǁƗƳ ǴǡȆǕ ǷƗ Ǵƛ Ɵƴǁ Ǵƛ ƟƸǊƭ ǯƋ ǴǥÛƠǮƭƷ Ƿ ƸǶǭ ǧǸƽƷ ǼǭƗƸū ƴǱƹƸǝ ÛǬǾǵƗƸƛƗ

.ƴǲŧ ƹƗǷƸř ǼǶǩƗ ƟǸǦǪǭ Ǵƛ ǀǮǽƸǥ ƫǷƷ ÛƠǾǩǸǞǍ ǰǾǲƽ ƷƳ Ǵŧ ƳǸƛ ǰǽƗ ǼǶǩƗ ƸǽƴǢơ Ƿ
 Ǵǥ ǴǽƷƘǭ Ƿ ǴǾǞǅ ÛǴǮǪƽ ĉǫƗ ÛǴƜǾƜƭ ĉǫƗ ÛǴǆǞƭ ÛǴǱǸǮǾǭ ÛǴøǂǽƘǕ ÛǳƳǸøƽ ÛǴǽƸǽǸƩ ÜƸƜǭƘǾř ǯƗƸøƾǮǵ

.ƴǱƗ ƠǭƗ ǯƗƷƳƘǭ ǬǦƭ ƷƳ
.ƸƜǭƘǾř ǼǱƗƷǸǱ ƳǸƩǷ Ƹū ƠǩƘǞǥ ÛƴƽƗ Ơǲƛ ƞǮǍƘǝ

.ƚǩƘǍ ǼƛƗ ǰƛ ǨǾǢǕ Ƿ ƸǞǖƩ ŻƗƴƜǕ
 ƟƸǾøƽ Ǵƛ Ƿ ƴǱƳƘǶǱƗǷ ǴǦǭ ƷƳ ƗƷ ƳǸƱ ǧƗǸøǭƗ ÛǼƢƲøƽ Ƿ ƟƸøƾǕ ǯƗƷǷƳ ƷƳ Ǵǥ ÛƸƜǭƘǾř ǻƘøǵ Ǵ ĉǮǕ

.ƴǲƛƘǽ ǀǭƗƷƋ ǬơƘƱ ǧǸƽƷ ƷƘǲǥ ƷƳ Ƙơ ƴǱƳƸǥ ƟƸƪǵ Ǵǲǽƴǭ Ǵƛ ŻƗ ǧǸƽƷ
 ƴǱǸǁ Ǽǭ ƷǸǂƮǭ ǰơ ƷƗƺǵ ƳƘƢǞǵ ÛǳƘŬǭƗƷƋ ǰǽƗ ƹƗ¼ :ƳǸǭƸǝ 9ƸƜǭƘǾř Ǵǥ ƠƽƗ ǼǱƘǦǭ ǯƘǮǵ ÛǔǾǢƛ
 Ü¬ƠøƽƗ ǳƳƷƘǶš ƚøǁ ǳƘǭ ÛǯƘøǂǽƗ ǻƘǵ ƟƷǸǅ ƘǽǸū ÜƴøǱƳƸū Ǽǭ ƠøǂǶƛ ƳƷƗǷ ƙƘøƾƭ ǯǷƴøƛ Ƿ

»ُوُجوُهُهْم ِمْثُل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدر«.1 
:ƳƷƗƳ ǴƢǞǶǱ ǧƳ ƷƳ ƺǾǱ ƗƷ ƸƜǭƘǾř ƹƗ ǼǱƘŬǁǸū ƸŬƩ ÛǔǾǢƛ

 ǴǥǸǮǵ .ƳǸƛ ǼƜǱ ƿǷƳ Ƹƛ ǳƷƗǸǮǵ ǀǽǸƱ ƷƳƗƸƛ Ƙƛ Ǵŧ ǸǮǵ ÛǌƜƽ ǷƳ ƹƗ ǼǎƜƽ Ü 7ǼƜƢƪǭ ǰƾƭ
.ƳƘǶǱ ǻƸǂƛ ưǽƷƘơ ǀǽƘǮǱ Ǵƛ ƗƷ ǜǍ ǯƗƴǾǭ ǻƹƘƛ ǠǂǕ Ƿ ǴǱƗƸūƷƘƦǽƗ ƟƳƘǶǁ Ƿ ǴǱƘǱƘǭƸǶǡ ƬǪǅ
 ÜƳǸƛ ƠǭƘǭƗ ƳǸƩǷ ǀƲƛ ǫǷƗƴøơ Ƿ ǜǍ ƞƥƳƘƭ ƝƴǱƘǭ ǼǡƘƛ Ǵǥ Û 7ǰǽƴƩƘøƽ ƴǾøƽ Ƿ ǯƘǝƷƘǕ ǫƘǭƗ
 ƷƘǲǥ ƷƳ ƿƗ ǼøƽƘǮƭ ǻƘǵƘǕƳ Ƙƛ Ƿ ǜǍ ƞƥƳƘƭ ƷƳ ƷǸǊƭ Ƙƛ ƗƷ ƟƴǵƘƪǭ Ƿ ƳƸøƜǱ ǻƘǵ ǯƗƴǾǭ ǴøǥǷƗ
 Ƽř ǻƘǶǱƗƴǾǭ ǫǷƘǢǭ Ƿ ƷǸƜǅ ÛǯƘūƴǲƢƽƸř Ơǲǽƹ ƠƽǷƗ .ƳƗƳ ƹǷƸƛ ƳǸƱ ƹƗ ÛƗƴƱƸƜǭƘǾř ǣƘř ƠƛƸơ

.ƴǱƘǂǱ ǳƘǾƽ ǣƘƱ Ǵƛ ƗƷ ǻǸǭƗ ǯƘǭƳǷƳ ǀơƷƘƽƗ ƹƗ Ƽř .ƗƷǸǁƘǕ ǴƥƳƘƭ ƹƗ
 ǼǮǪǕ ǼǽƘǊǝ Ǵǥ ÛƟƘǲƕƘǥ ǯǷƷƳ ƹƗ ǬǪǕ ƞƢƾǵ ƝƴǱƷǷƋ ǯǷƸƛ Ƿ Ƙǵ ǀǱƗƳ ƝƴǲǝƘǦǁ Ü 7ǫǸǪǖǩƗ ƸǡƘƛ

.ƳǸǂū ǀǱƘǾǖǾǁ ǻǷƷ ƗƸǝ ƗƷ ǰǽǸǱ ǼǢǝƗ Ƿ
 ƠǭƗ ǼƢøǂǥ ǻƘǮǲǵƗƷ Ƿ ƸƜǵƗƷ ÛǠǽƘǢƭ ƝƴǲǵƳ ƸøǂǱ ÛǟƳƘǅ ǻƗǸøǂǾř ǯƋ Ü 7ƠǾƜǩƗ ǧƋ ǟƳƘøǅ
 ÛǯƘǉƸǚǭ ƠǕƴƛ Ƿ ǯƘøǾǩƘǙ Ƿ ǯȆǎƜǭ ǻƘǵ ǜǽƸƮơ ƸøƛƗƸƛ ƷƳ Ǵǥ Ƙǵ ǯƘǝǸǍ Ƿ Ƙøǵ ƙƗƳƸūƷƳ ǫȆøƽƗ

.ƠǁƗƸǝƗƸƛ ƗƷ ǴƢƲǾǵƸǝ ǯƘǮǩƘǕ ƠǾƛƸơ Ƿ ǼǵƘūƋ Ƿ ǬǪǕ ǻƗǸǩ
.ǀǱƗƺƭȁƗ ƠǾƛ Ƿ ǯƘǶƩ ǷƳ ǻǸǱƘƛ ǯƗƸǵƗǸƱ ÛǬơƘƱ ƸƜǭƘǾř ǯƗƸƢƱƳ ƺǾǱ Ƿ

 ƠøƽƳ Ǵƛ ȆƛƸǥ ƷƳ Ǵǥ ǼǱƗƸøƾř ƷƳƘǭ ÛǰǾǲƜǩƗ ĉǫƗ ÛǠøǂǕ ǯƗƴǾǭ ǻƹƘƜǱƘƩ ƝƴǱƷǷƋƳƘǽ Ƿ ƷƘøƜǮǙ ƸøƜǡ
.ƴǱƴǁ ƸřƸř ǯƘǥƘǞƽ Ƿ ǯȅǸǙ

 .Ǵĉǽƴǖƽ ǴǮǾǪƭ ÛƸƜǭƘǾř ǼǕƘǉƷ ƷƳƘǭ ƺǾǱ Ƿ ǳ ĉƸƭ ƷƳ ǯƘǭǷƘǢǭ Ƿ ƴƭćƗ ƳƸƜǱ ǯƗƴǾǶǁ ǜǽƸǁ ƷǸƜǡ
 Ƿ ǯƘǂǲǝƴǭ ƹƗ ÛǴǪƾǪƽ ǰǽƗ ƷƳ Ǵǥ ÛƴǱƷƗƳ ƷƘǾøƾƛ ƞƢǞǶǱ ǻƘǵƹƗƷ Ƿ ƴǱƗ ǳƴǾǭƷƋ ǔǾǢƛ ƷƳ ǯƘǲǽƗ ƞǮǵ ÛǻƷƋ
.ǫƴǲǭǷƹƷƋ ǳƗƷ ǰǽƗ ƷƳ ƗƷ ǻƗƴƱ ǻƷƘǽ Ƿ ǨǊǝ Ƿ ƟƴǕƘƾǭ Ƿ ǬǽǸū Ǽǭ ƗǷ ǯƘǁƷƘūƹǷƷ Ʒƶū ƹƗ ǼǥƴǱƗ
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طبقات و گروه هاي خفته در بقيع
خفت��گان در خ��اك مطّهر بقي��ع، به چند 

طبقه و گروه تقسيم مي شوند:
الف: صحابة صادق

ب: عموم صحابه
ج: امامان معصوم

د: همسران و دختران پيامبر9
ه  : شهيدان ميدان هاي جهاد و شهادت 

و: منسوبين پيامبر 
ز: تابعين

در مباحث ادامه دار خود، از شخصيت هاي 
بزرگ و به ويژه امامان: خواهيم نوشت و 

آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد:

قبور صحابة مطهر و ياران صادق
پيامبر خدا9 ، ك��ه درود خدا بر او باد، 
صحاب��ه اي خال��ص و صادق داش��ت كه در 
تمام دوران حياتش��ان وفادار به راه و سيرة آن 
حضرت بودند. آنان ش��خصيت هايي بزرگ 
بودند كه همواره پيامب��ر را ياري   مي كردند. 
ياد آن شخصيت هاي واالمقام، در خور تأمل 
و بايسته است، كه در بخش نخست، به شرح 

حال اين صحابه مي پردازيم:

1.  عثمان بن مظعون
عثمان بن مظعون، ش��خصيتي بزرگ و از 
اصحاب واال مقام پيامبرگرامي اس��ام است. 
كنية وي ابوالّس��ائب )پدر سائب( است. وي 
چهاردهمي��ن ش��خص از مس��لمانان بودك��ه 

با عش��ق و خل��وص و آگاهي تمام ب��ه پيامبر 
ايمان آورد و در راه آرمان هاي آن حضرت، 
مقاومت ها و جانفش��اني ها ك��رد. ابن مظعون 
از افرادي اس��ت كه پس از تحّمل سختي هاي 
دوران اولي��ة عس��رت ها، هم��گام ب��ا ديگر 
مهاجران اوليه، به حبشه مهاجرت كرد.  فرزند 
او »سائب« نيز همراه وي بود. او پس از تحمل 
س��ختي هاي اين هجرت، كه دوري از رسول 
گرامي و خانواده و شهر محبوبش )مكه( را به 
همراه داش��ت، به مدينه هجرت كرد. در نبرد 
سرنوشت ساز و حماس��ه آفرين بدر شركت 
داشت و با يان و شجاعان سپاه كفر، پنجه در 

پنجه انداخت و غرور و حماسه آفريد.
او فردي عبادت پيش��ه ب��ود و در عبادت 
تاش و مداومت بسيار داشت. همواره شب ها 
را ب��ه عبادت مش��غول بود و روزه��ا را روزه 
مي گرفت. به پا دارندة نماز ش��ب و روزه در 

روز و جهاد در راه حق بود. 
او از كثرت تمايل به عبادت، چند روزي 
رياضت پيشه كرد كه با منع پيامبر مواجه شد 
و تا هنگام ب��درود زندگي، در كنار حضرت 
رس��ول، كمر به اطاعت و خدمت بس��ت. از 
ش��هوات دوري كرد و كمتر با زنان معاشرت 
داش��ت. چنان ك��ه گفته اند: باز ه��م از پيامبر 
تقاضا كرد ك��ه اجازه دهد ترك دنيا كند اما 

رسول اهلل منعش نمود.
عثمان بن مظعون كسي است كه پيش از 
نزول آيات بر حرمت ش��راب، خود با درك 
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بدي و فساد شراب، آن را  بر خود  حرام كرد  
و چنين گفت: »اَل أشرب شرابًا يذهب عقلي 
«؛2 »ش��راب  و يضحك بي َم��ن ُهَو َأْدَنى  ِمنيّ
نمي آش��امم؛ زي��را عقلم را از بي��ن مي برد  و 
مي دان��م كس��اني كه از م��ن پايين ترند بر من 

خواهند خنديد!« 

»قال حممد بن علي بن محزة: أسلم قدمياً، قال ابن 
اسحق، أسلم عثمان بن مظعون بعد ثالثة عشر 
ائب  رجاًل، و هاجر إىل احلبش��ة هو و ابنه السيّ
اهلجرة األوىَل مع مجاعة من املسلمني فبلغهم و 
هو باحلبشة إنيّ قريشاً أسلمت فعادوا، ثميّ هاجر 
عثمان إىَل املدينة، و كان من أشديّ الناس اجتهادًا 
يف العبادة، يصوم النهار و يقوم الليل و جيتنب 

الشهوات و يعتزل النساء«.3
محم��د بن علي بن حمزه گوي��د: عثمان بن 
مظعون از مس��لمانان نخس��تين است. ابن 
اسحاق گفته اس��ت: عثمان بن مظعون پس 
از س��يزده  نف��ر ايمان آورد. او به حبش��ه 
مهاجرت کرد. همراه با پس��رش سائب، در 
هجرت اوليه، وقتي شنيدند که قريش اسالم 
آورده اند، همگام با جماعتي از مس��لمانان 
به مدينه بازگش��تند. بيشترين تالش را در 
عبادت داشت. روزها را روزه و شب ها را 
به عبادت شبانه مش��غول بود. از شهوات 
دنيوي کناره گرفت و از زنان دوري گزيد.
»وقال املباركفوري، هو أخ رضاعي لرسول اهلل«.4

مبارکفوري گويد: عثمان بن مظعون، برادر 
رضاعي پيامبر9 بود. 

عثمان بن مظعون، محبوب پیامبر9
پيامبرخدا � كه درود خ��دا بر او باد! �  به 
ش��دت عاقمند ب��ه عثمان بن مظع��ون بود و 
پر واضح اس��ت كه داليل آن، ايمان ش��ديد 
عثمان ب��ن مظعون و همگامي وي با پيامبر در 

ميدان هاي مختلف بوده است.

حابة  اد الصيّ »فإنيّ عثمان بن مظعون، كان من زهيّ
و أكابره��ا و كان رس��ول اهلل9 حيبيّ��ه حبيًّا 

شديدًا«.5
»عثمان بن مظعون، از زهد پيشگان صحابة 
رسول اهلل و از بزرگان آن ها است و پيامبر 

گرامي او را بسيار دوست مي داشت.«

بدرود زندگي
عثم��ان بن مظعون، پ��س از جنگ بدر و 
كسب افتخار همگامي با پيامبر در اين جنگ، 
دع��وت اله��ي را لبيك گف��ت و روحش به 

جانب معبود پركشيد. 

»و هو أويّل املهاجرين موتًا باملدينة يف ش��عبان 
َعَلى رأس ثالثني شهرًا من اهلجرة«.6

»او نخس��تين مهاجري اس��ت ک��ه در ماه 
ش��عبان و پ��س از س��ي ماه از هجرت، در 

مدينه دعوت الهي را لبيك گفت.« 

»قال أبو غسان: و أخربني عبدالعزيز، عن 
احلسني بن عمارة، عن ش��يخ من بن خمزوم، 
يدعي عمر، ق��ال: كان عثمان بن مظعون2 

من أويّل من مات من املهاجرين«.7
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ابوغس��ان گويد: عبدالعزي��ز خبرم داد كه 
حس��ين بن عماره گفت��ه اس��ت...  عثمان بن 
مظعون � كه رضوان اله��ي بر او باد! � از اّولين 
مهاجراني اس��ت كه در مدين��ه، بدرود حيات 

گفت.

بوس�ه پیامبر بر پیشاني عثمان بن 
مظعون

به دليل عاقة وافري كه پيامبر9 ، به ابن 
مظعون داش��ت، پس از مرگش پيش��اني او را  
بوس��يد؛ »و َقبيِّل النيّيبي9ّ وجهه بعد موته، و مليّا 
َلُف َلَنا«؛8 »پيامبر خدا9 ،  دفن قال: نعم السَّ
پس از مرگ ابن مظعون، بر صورت و پيشاني 
وي بوسه زد و چون دفن شد، فرمودند: نيكو 

سلفي براي ما بود.«

جایگاه عثمان بن مظعون در نزد پیامبر
عثمان ب��ن مظعون در نزد پيامبر جايگاهي 
واال داشت. پس از مرگ وي، نكات بلندي را 

در منزلت وي بيان فرموده است:

»أخرج البخاري و ابن جرير عن أميّ العالء، أنيّ 
رسول اهلل9، دخل على عثمان بن مظعون و قد 

مات... فقد جاء اليقني، إني ألرجوا له اخلري«.9

»بخ��اري و اب��ن جرير، به نق��ل از ام العال 
گفته ان��د:  پيامبر9 پس از مرگ عثمان بن 
مظعون بر وي وارد ش��ده، فرمودند:  يقين 

دارم که خير و رحمت براي او است.«

 ابن ش��به نقل كرده كه پيامبر9 حرمت 

فراواني ب��راي وي قائل بود و همواره ايش��ان 
نظ��ر لطف و محب��ت خويش را ب��ه وي ابراز 

مي فرمود: 

د بن قدامة عن موسى، عن أبيه قال:  »عن حمميّ
قال رس��ول اهلل9 ادفنوا عثمان بن مظعون 
بالبقيع يكن لنا سلفاً، فنعم السلف عثمان بن 

مظعون«.10
»محمد بن قدامه، از موس��ي، از پدرش نقل 
کرده ک��ه پيامبر خدا فرمودن��د: عثمان بن 
مظعون را در بقيع دفن کنيد که س��لفي بود 
براي ما، پس نيكو سلف و در گذشته اي بود 

عثمان بن مظعون.«

رس��ول اهلل9  ب��ه دلي��ل جاي��گاه رفيع 
و بلندي ك��ه براي عثم��ان قائل ب��ود، فرزند 
گرامي اش  ابراهيم را در جوار وي دفن كرد، 
تا به جوار عثمان متب��رك گردد. اين نكته را 

عثم�ان بن مظعون، ش�خصيتي بزرگ و از اصح�اب واال مقام 
پيامبرگرامي اس�ام اس�ت. كنية وي ابوالّس�ائب )پدر سائب( 
اس�ت. وي چهاردهمين شخص از مسلمانان بودكه با عشق و 
خلوص و آگاهي تمام به پيامبر ايمان آورد و در راه آرمان هاي 

آن حضرت، مقاومت ها و جانفشاني ها كرد. 
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س��مهودي در كتاب »وفاء الوفا« نقل نموده و 
سيد محسن امين، در »كشف االرتياب« آن را 
نكته اي مقبول دانسته و گفته است: ابن مسعود 
هم وصيت كرده كه وي را به قصد تبّرك در 

جوار عثمان بن مظعون دفن كنند:

»روى ابن س��عد يف طبقاته عن أبي عبيدة بن 
عبداهلل، أن ابن مس��عود قال: ادفنوني عند قرب 
عثمان بن مظع��ون، و ذلك قصدًا إىل التربك 
جبواره وألنيّ النيب أمر بدفن ابنه ابراهيم عنده 

كما يف و فاء الوفا للسمهودي«.11
»ابن سعد، در کتاب طبقات، از ابو عبيدة بن 
عبداهلل روايت کرده که: ابن مسعود وصيت 
کرد مرا در کنار قبر عثمان بن مظعون دفن 
کني��د و اين وصيت به قصد متبّرك ش��دن 
در ج��وار او اس��ت و نيز ب��ه خاطر اين که 
پيامب��ر9  با همي��ن انگيزه، ام��ر فرمود 
فرزن��دش ابراهيم را در کن��ار ابن مظعون 
دفن نمايند، چنانكه س��مهودي هم در وفاء 

الوفا نقل کرده است.«

از مكان��ت و جايگاه عثمان بن مظعون در 
نظ��ر پيامبر، همين بس ك��ه آن حضرت خود 

سنگ لحد وي را بر قبرش نهادند.

»فقال��وا بعد موته، يا رس��ول اهلل، اين ندفنه؟ 
ق��ال9: بالبقيع، قالوا: فلحد رس��ول اهلل9 
��ل حج��ر من حج��ارة حل��ده، فحمله  و فضيّ

رسول اهلل9 فوضعه عند رجليه«.12
»پس از اين که عثمان از دنيا رفت، پرسيدند: 
اي پيامبر خدا، کجا دفنش کنيم؟ فرمود: در 

بقيع. گفتند: سنگ لحد را رسول اهلل نهادند و 
بلند ساختند سنگي از سنگ هاي لحدش را. 
آن س��نگ را پيامبر خود حمل کردند و در 

موضع دو پاي عثمان بن مظعون نهادند.«

پيامبرخدا به دليل ش��دت عاقه اي كه به 
وي داشتند، بر وي گريستند.

»عن عائش��ة أنيّ الن��يب9 قبيّل عثمان بن 
مظعون و هو مييّت و يبكي و عيناه ُتَهَراَقان «.13

»از عايش��ه نقل شده که پيامبر خدا، عثمان 
ابن مظعون را بوسيدند و بروي گريستند و 

از دو چشم مبارکشان، اشك جاري بود.«

مكان دفن وي در بقیع
طبق نقل هايي كه س��مهودي در وفاء الوفا 
آورده، او در روحاء بقيع مدفون است؛ روحاء 

مكاني است در وسط بقيع و چنين مي گويد:

ان، و أخربني بعض أصحابنا قال:  »قال أبو غسيّ
مل أزل، أمسع إنيّ قرب عثمان بن مظعون و أسعد 
ب��ن زرارة بالريّوحاء من البقي��ع، و الرويّحاء 
املقربة اليت وسط البقيع حييط بها طرق مطريّقة 

و وسط البقيع«.14
ابوغس��ان گويد: بعضي از اصحاب ما خبر 
داده اند: همواره مي شنيدم که قبر عثمان بن 
مظعون و اس��عد ب��ن زراره در روحاء، در 
وسط بقيع اس��ت و روحاء مكاني است در 
وسط بقيع که راه هاي گوناگوني به سمت آن 

وجود دارد و در وسط مقبرة بقيع است.

در نقل ديگري است كه بعدها محمد حنفيه 
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در روح��اء خان��ه اي خريده و قب��ر عثمان بن 
مظعون، كنار خانة وي بوده است؛ »حديّثنا حممد 
بن حَيَْيى  عن الدراوردي، عن أبي سعيد، عن 
س��عيد بن جبري بن مطعم، رأيت قرب عثمان 
ابن مظعون عند دار حممد بن علي احلنفييّة«؛15 
»از سعيد بن جبير بن مطعم نقل شده كه گفت: 
قب��ر عثمان بن مظع��ون را در كنار خانه محمد 

حنفيه فرزند علي، مشاهده كردم.«

2.  اسعد بن زراره انصاري خزرجي 
پيش از هجرت پيامبر به يثرب، اين ش��هر 
در آت��ش فتن��ة قبايلي مي س��وخت؛ دو قبيلة 
اوس و خزرج اختاف هاي ديرينه اي داشتند. 
هر ي��ك از اين دو، ب��ه قبيله هاي كوچكتري 
تقس��يم مي ش��دند. اس��عد بن زراره، از قبيلة 
بني نجار و از ب��زرگان اين قبيله بود. فتنه ها و 
درگيري هاي داخلي مدينه، وجود بزرگي را 
مي طلبيد كه اه��ل مدينه زمام امور خويش را 
به او بسپارند. آوازة پيامبر9 در مدينه پيچيد. 
آن��ان افراد ش��اخصي را به مكه فرس��تادند تا 
برآوردي از وضعيت رس��ول اهلل داشته باشند. 

اسعد بن زراره نقيب طايفة بني النجار بود كه 
به همراهي گروهي، به مّكه اعزام ش��دند تا از 
نزديك پيامب��ر را ببينند. اين گ��روه پيامبر را 
در عقبه مش��اهده كردند. نتيجة اين ماقات، 
انعقاد پيمان عقبة نخس��تين بود. س��ال بعد نيز 
اسعد بن زراره پيامبر را به همراهي دوستانش 
در عقب��ه ماقات كرد و پيمان عقبة نخس��تين 
بود. س��ال بعد نيز اس��عد بن زراره پيامبر را به 
همراه دوس��تانش در عقبه ماق��ات كردند و 
پيمان عقبة دوم انعقاد يافت و نيز در سال بعد، 
پيمان عقبة سّوم منعقد شد. اسعد بن زراره در 
پيمان هاي س��ه گانة عقبه ش��ركت داشت و با 

پيامبر پيمان بست:

»قالوا يف ش��أنه: أس��عد بن زرارة األنصاري 
اخلزرج��ي، أحد النقباء ليلة العقبة و أول من 
بايع النيب9 ليلتئذيّ، و قد شهد العقبة األوىَل 
و الثانية و الثالثة، و كان نقيب بن النجار، و 

هو أول من صليّى اجلمعة باملدينة«16
»در شأن و منزلت اسعد بن زراره گفته اند: 
او انصارِي خزرجي اس��ت. يكي از بزرگان و 
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برجس��تگان در شب عقبه است. او اول كس 
از اهل مدينه است كه با پيامبر9 بيعت كرد 
تا از وضعيتي ناپسند رها شود. در عقبة اولي، 
دوم و س��وم حضور داش��ت و نقي��ب طايفة 
بني نجار بود. اس��عد اول كسي است كه نماز 
جمع��ه را درمدينه به پا داش��ت وكمك هاي 
ش��اياني به هجرت پيامبر كرد و آماده كنندة 
زمينه براي حض��ور پيامبر در مدينه بود. وي 

منزلت وااليي در نزد رسول اهلل داشت.«

اولویت هاي شخصیتي اسعد بن زراره
اسعد بن زراره در ميان صحابة پيامبر به چند 
اولويت و امتياز، برجستگي و شهرت يافت كه 

مي توان اين اولويت ها را براي او برشمرد. 
1.  اولين فرد انصاري از صحابه است كه در 
عقبه با پيامبر بيعت كرد و به ايشان ايمان آورد.
2.  در هر سه پيمان عقبه، شركت داشت.

3.  آم��اده كنن��دة زمين��ة ورود پيامبر به 
مدينه بود و قبيلة بني نجار را آمادة اس��تقبالي 

شكوهمند از آن حضرت كرد.
4.  نخستين شخصيتي است كه پيامبر9 

بر او نماز ميت خواند.
 5 . اولين كس��ي اس��ت ك��ه پيامبرخدا 
پيش��اپيش جنازه اش حركت كرد و براي او 

دعا و استغفار نمود.

6 .  اّولين صحابي پاكباخته اي اس��ت كه 
به دس��تور پيامب��ر در مقبرة مطه��ر بقيع دفن 

گرديد.
البته بيان اين نكته الزم است كه اختافي 
مي��ان مورخ��ان، در مدف��ون اول بقيع وجود 
دارد؛ بسياري را عقيده بر آن است كه اّولين 
مدف��ون بقي��ع عثمان بن مظعون بود و ش��ايد 
بت��وان به نوعي ميان رواي��ات متعارض جمع 
ك��رد و آن اين كه گفته ش��ود، اولين مدفون 
از مهاجرين، عثمان بن مظعون اس��ت و اولين 

مدفون از انصار اسعد بن زراره. 
7.  اّولين كسي است كه به دستور پيامبر، در 
سه جامه كفن شد؛ ازجملة جامه ها  بُرد است.

»قال ابن سعد: مليّا تويفيّ أسعد بن زرارة حضر 
رسول اهلل غسله و كفنه يف ثالثة أثواب، منها 
برد، وصليّى عليه، و رئى رسول اهلل9 ميشي 

أمام اجلنازة، و دفنه بالبقيع«.17
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»ابن س��عد گويد: وقتي اسعدبن زراره وفات 
يافت، پيامبر براي غس��ل او حاضر شده، در 
سه جامه کفنش کردند، که از جملة جامه ها ُبرد 
است و ديده شده که رسول اهلل9 پيشاپيش 

جنازة اسعد بن زراره حرکت مي کردند.«

زمان پاسخ به دعوت الهي 
همة موّرخان بر اين عقيده اند كه اسعد بن 
زراره پس از نُه ماه از هجرت وفات يافت. اگر 
اين نقل درست باشد، بايد گفت كه او در بدر 
حاضر نبوده و از آنج��ا كه عثمان بن مظعون 
در بدر حضور داش��ته، بايد گفت:  اس��عد بن 
زراره نخس��تين فرد از ميان صحابه اس��ت كه 

پس از هجرت، دعوت الهي را لبيك گفت.

»و يف كنزالعمال: مات أس��عد بن زرارة على 
رأس تس��عة أش��هر من اهلجرة، قال البغوي: 
بلغن أنيّ��ه أويّل من مات م��ن الصحابة بعد 
اهلجرة، و أويّل مييّت صليّى عليه النيب9 و أول 

من دفن بالبقيع، و ذلك قبل بدر«.18

»در کنز العمال نقل شده که اسعد بن زراره 
در آغ��از ماه نهم، پ��س از هجرت، دعوت 
اله��ي را لبيك گفت. بغوي گويد: به من خبر 
رسيده او اّولين ش��خص از صحابه است 
که  پس از هجرت وفات يافت و اولين کسي 
اس��ت که پيامبر  ب��ر او نماز ميت گزارد و 
اول کسي است که در بقيع مدفون گرديد.«

روحاء مكان دفن اسعد بن زراره
پيش تر اشاره داشتيم كه روحاء در وسط 
بقيع  قرار گرفته؛ همانجا كه راه هاي گوناگون 
به س��مت آن بوده اس��ت و همانجا كه عثمان 
ابن مظع��ون نيز در آنجا مدف��ون گرديد. قبر 
اس��عدابن زراره ه��م طبق نق��ل موّرخان، در 

روحاء بقيع واقع گرديده است.
واق��دي نق��ل كرده ك��ه پيامب��ر خدا9  

اسعدابن زراره را در روحاء بقيع دفن كرد.
نويس��نده و مورخ بزرگ��وار، محمد امين 
اميني، در كتابش، درباره بقيع، پس از بررسي 
چگونگي شكل گيري بقيع و بررسي اين نكته 

در شأن و منزلت اسعد بن زراره گفته اند: او انصارِي خزرجي 
است. يكي از بزرگان و برجستگان در شب عقبه است. او اول 
کس از اهل مدينه است که با پيامبر9 بيعت کرد تا از وضعيتي 
ناپسند رها شود. در عقبة اولي، دوم و سوم حضور داشت و 
نقيب طايفة بني نجار بود. اسعد اول کسي است که نماز جمعه 
را درمدينه به پا داش�ت وکمك هاي ش�اياني به هجرت پيامبر 
کرد و آماده کنن�دة زمينه براي حضور پيامبر در مدينه بود. 

وي منزلت وااليي در نزد رسول اهلل داشت.
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كه چه كس��ي اولين بار در بقيع دفن شد، آيا 
آن شخص اس��عد بن زراره بوده يا عثمان بن 

مظعون؟ چنين مي نگارد:

»وكيف كان، فقربهما يف الروحاء اليت يف وسط 
البقيع: فقد روي ابن شبيّه عن أبي غسان مل أزل 
أمسع إنيّ قرب عثمان بن مظعون و أسعد بن زرارة 
بالريّوحاء من البقيع، والروحاء املقربة اليت وسط 

البقيع حيبط بها طرق مطرقة وسط البقيع«.19
»به هر روي، قبر آن دو شخصيت )عثمان 
ابن مظعون و اس��عد بن زراره( در روحاء، 
در وس��ط بقيع واقع اس��ت. ابن ش��ّبه از 
ابوغسان روايت کرده که همواره مي شنيدم 
قبر عثمان بن مظعون و اسعد بن زراره، در 
روحاء بقيع اس��ت و روحاء مقبره اي است  
در وس��ط بقيع که راه هاي گوناگون بر آن 

مي رسد.«

در پايان ياد از اس��عد ب��ن زراره، گفتني 
اس��ت او با مرضي كه در لس��ان عرب ذبحه 
ناميده مي ش��ود، از دنيا رفت و ش��ايد مراد از 
ذبحه مرگ ناگهاني باشد.  در عبارات ديگر، 

به جاي ذبحه، شهقه آمده است.

3.  ابو سعيد خدري
ش��خصيت بزرگوار ديگري كه از صحابة 
ص��ادق پيامبر9 اس��ت و در قبرس��تان بقيع 
مدف��ون گرديده، س��عدبن مالك بن ش��يبان 
انصاري اس��ت. او از مش��هوران و از بزرگان و 
اهل فضيلت صحابة آن رسول گرامي است. او 
شهرت به ابوسعيد خدري يافت؛ چون منسوب 

به ُخدري است كه مكاني است به نام خدره.
او از راويان احاديث پيامبر9  و صاحب 
مكاتبات از آن حضرت و امام علي و امام حسن 
مجتبي و امام حسين: است، جايگاهي واال 
در نزد پيامبرخدا،  علي مرتضي، فاطمة زهرا، 

حسن مجتبي و سيدالشهدا: داشته است.
وي شاهد بس��ياري از سخن ها، عمل ها و 
اقدامات پيامبر9  بوده و آگاهي به موقعيت 
اهل بيت و دش��منان آنان داش��ته است. علي 
امير مؤمن��ان،  فاطمة زهرا و حس��نين: در 
نقل هاي بسياري، ابوسعيد خدري را شاهد بر 
ايراد س��خناني از پيامب��ر9  دربارة اهل بيت 
دانسته اند و از مردم خواسته اند كه از ابوسعيد 

خدري فضل اهل بيت: را بپرسند.

او از راويان احاديث پيامبر9 و صاحب مكاتبات از آن حضرت 
و امام علي و امام حسن مجتبي و امام حسين: است، جايگاهي 
واال در نزد پيامبرخدا،  علي مرتضي، فاطمة زهرا، حسن مجتبي 

و سيدالشهدا: داشته است.
وي شاهد بسياري از سخن ها، عمل ها و اقدامات پيامبر9  بوده 

و آگاهي به موقعيت اهل بيت و دشمنان آنان داشته است. 
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»أبو سعيد اخلدري، سعد بن مالك بن شيبان 
األنصاري، من مشهوري الصحابة و فضالئهم 
و هو من املكثرين من الرواية عنه مات س��نة 

74  من اهلجرة يوم اجلمعة و دفن بالبقيع«.20
»ابوسعيد خدري، سعد بن مالك بن شيبان 
انصاري اس��ت. او از مشهوران صحابه و 
فضالي ايش��ان بوده و از کساني است که 
روايات فراواني از پيامبر نقل کرده اس��ت. 
در سال74 پس از هجرت وفات يافت و در 

بقيع مدفون گرديد.«

»وقال الشيخ الطوسي: تويفيّ أبو سعيد يف يوم 
اجلمعة، س��نة أربع و سبعني و دفن بالبقيع و 

هو ابن أربع و تسعني«.21
»شيخ طوسي گفته است: ابوسعيد خدري، 
در روز جمعه، در س��ال74 هجري از دنيا 
رفت و در حالي که داراي س��ني 94 ساله 

بود، در بقيع دفن گرديد.«

وصیت ابي سعید خدري
اب��ن عس��اكر، از عبدالرحمان، پس��ر ابو 
س��عيد خدري نقل كرده ك��ه گفت: پدرم به 
من اينگونه س��فارش كرد:  پس��رم! س��ن من 
بسيار باالرفته و زمان رفتنم فرار رسيده است. 
سپس گفت: دس��تم را بگير. وقتي دستش را 
گرفتم، گفت: ب��ه بقيع برويم.  او را در حالي 
كه به دس��تم تكيه داشت، به بقيع بردم، تا اين 
كه به مكاني در بقيع رس��يديم كه كس��ي در 
آنجا دفن نش��ده بود. به من امر كرد: پس��رم! 

هرگاه از دنيا رفتم مرا در اين مكان دفن كن. 
در آن خيم��ه اي بر پا مكن و آتش��ي ميفروز. 
بر من گريه نكن. كس��ي را به جهت دفن من 
آزار مده. متواضعانه پشت سرم حركت كن. 
وقتي م��ردم ما را مي ديدند، مي پرس��يدند: به 
كجا مي رويد؟ چي��زي به آنان نگفتم و پدرم 
از پاس��خ دادن منع��م  نمود. آن��گاه كه لحظة 
وفاتش رس��يد، او را به بقيع بردم،  مردم جمع 
ش��دند به گونه اي كه پر و آكنده از جمعيت 

شده بود.22

4.  اسيد بن حضير بن سماك اشهلي
وي از ب��زرگان صحابة پيامب��ر و از نقبا و 
بزرگان انصار است؛ فردي است كه در زمان 
ورود پيامب��ر و مهاجران )از مك��ه(  به مدينه، 
خان��ه اش را در اختي��ار مهاج��ران ق��رار داد. 
اموال خ��ود را ميان آنان تقس��يم كرد و ايثار 
را برگزيد. پدر وي، رييس قبيلة اوس اس��ت. 
يوم بعاث را شاهد بوده. او معروف به »حضير 
الكتائب« اس��ت.  به وس��يلة مصعب بن عمير، 
صحاب��ي پاكباخت��ة پيامبر كه اولي��ن مبلّغ راه 
رس��الت بود، ايم��ان آورد.  در زمان هجرت 
پيامبر، به اس��تقبال آن حضرت آمد و شور و 
شعف زايد الوصِف جواني انجام داده. تاش 
وس��يعي كرد تا پيامب��ر در دعوتش در مدينه 
توفيق يابد. در ورود پيامبر، به جمع قبيلة خود 
وارد ش��د و بشارت به بزرگترين منّت الهي بر 

اهل يثرب داد.
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»أسيد بن حضري بن مساك األشهلي من سادات 
األنصار: و كان نقيبًا و هو مميّن شهد العقبتني 
و بدرًا... كنيته أبو حيَيى، و قد قبل: أبو عتيق... 

أسلم على يدي مصعب بن عمري«.23
»اسيد بن حضير بن سماك اشهلي، از بزرگان 
انصار است، سرپرستي قبيله )نقابت( داشت. 
از کساني است که در دو عقبه حاضر بود و 
در نبرد بدر حضور داشت. کنيه اش ابو يحيي  
و به قولي ابو عتيق است به دست مصعب بن 

عمير اسالم آورد.«

بدرود حیات اسید
اس��يد بن حضير بن س��ماك اشهلي، در 
دوران خاف��ت خليف��ة دوم، عمر بن خطاب 
دعوت الهي را  لبيك و بدرود حيات مجازي 

نمود و به سوي خالق هستي پركشيد.

»مات يف شعبان يف خالفة عمربن اخلطاب سنة 
عشرين، وصليّى عليه عمر بن خطاب و دفن 

بالبقيع«.24
»در ماه ش��عبان، در عه��د خالفت عمربن 
خطاب به سال بيست هجرت  حيات را وداع 
گف��ت و عمر بن خطاب بر او نماز گزارد و 

در بقيع مدفون گرديد.«

سعد بن معاذ از اصحاب پيامبر و از انصار است. به پيامبر ايمان 
کامل آورد. مردي رشيد و تنومند و زيبا صورت بود. در جنگها، 
همگام با پيامبر ش�رکت داش�ت. در ماجراي جنگ خندق حاضر 
بود. تيري از جانب س�پاه دش�من به او اصابت کرد و بر زمين 

افتاده، به شهادت رسيد. در هنگام شهادت 35 سال داشت.

5 .  خنيس بن حذافه
از ديگر ي��اران مهاجر پيامبر9 خنيس ابن 
حذافه است. او ايمان كامل به پيامبر9 داشت 
و از كساني است كه با اخاص كامل به مدينه 
هجرت كرد و در خانة ارقم بن ابي ارقم، حضور 
ياف��ت و آيات اولي��ة فرود آمده را با عش��قي 

راستين نيوشيد و در جان خود جاي داد.

»ش��هد خنيس بدرًا، و مات على رأس مخسة 
و عشرين شهرًا من مهاجر النيب9 ، و دفنه 

بالبقيع إىل جانب قرب عثمان بن مظعون«.25
»خني��س در ماج��راي جنگ ب��در حضور 
داش��ت و در آغ��از بيس��ت و پنجمين ماه 
هجرت رس��ول گرامي9 دع��وت حق را 
لبي��ك گفت. پيامبر9 بر جن��ازة وي نماز 
گ��زارد و دس��تور داد او را در کن��ار قبر 

عثمان بن مظعون دفن نمايند.«

6 .  سعد بن معاذ
سعد بن معاذ از اصحاب پيامبر و از انصار 
است. به پيامبر ايمان كامل آورد. مردي رشيد 
و تنومن��د و زيب��ا صورت ب��ود. در جنگ ها، 
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همگام با پيامبر ش��ركت داش��ت. در ماجراي 
جنگ خندق حاضر بود. تيري از جانب سپاه 
دش��من به او اصابت كرد و بر زمين افتاده، به 
شهادت رس��يد. در هنگام ش��هادت 35 سال 

داشت.
پيامب��ر خدا فرم��ان داد بدن ايش��ان را به 

مدينه آورده ، در بقيع دفن كردند. 

»فصليّى عليه رسول اهلل9 و دفن بالبقيع«.26
 پيامب��ر9  بر او نماز خوان��د و در بقيع 

مدفون گرديد.«

معطر بودن قبر سعد
روايات��ي چند وارد ش��ده كه مس��لمانان 
هنگامي كه به دستور پيامبر9 جايگاه قبرش 
را حف��ر مي  كردند، بوي خ��وش عطر از آن 
به مش��ام حف��ر كنندگان مي رس��يد و آنان از 
بوي خوش آن سرمس��ت بادة معنا و معنويت 

شدند.

»روى ابن سعد عن أبي سعيد، قال: كنت أنا 
مميّن حفر لسعد قربه بالبقيع: فكان يفوح علينا 
من املس��ك كلما حفرنا قرتة من تراب، حتيّى 

انتهينا إىل اللحد«.27
»ابن سعد از ابي سعيد روايت کرده، گفت: من 
جزو کساني بودم که براي سعد قبر مي کنديم. 
هنگام حفر، بوي بسيار خوشي به ما مي رسيد 
و هر چه مي کنديم، اين بوي همچنان مي رسيد 

تا به نهايت حفر لحد رسيديم«.

اهمیت وجودي سعد
س��عد بن مع��اذ، به راهنماي��ي مصعب بن 
عمي��ر، راه و ش��يوة مس��لماني را برگزيد. او 
توانس��ت در مدتي كوتاه، طايف��ة خود را به 
اس��ام مؤمن س��ازد و خود با ايماني پرشور، 
از صحابة بزرگ پيامبر محس��وب مي ش��د و 
موقعيت��ي معنوي و خ��اص در ميان اصحاب 
يافت. در بدر، پيش��اپيش قبيل��ة اوس بود. در 
نبرد ب��در، دو پرچ��م وجود داش��ت؛ پرچم 
مهاجران و مكيان، كه در دس��ت علي بن ابي 
طالب7 بود و پرچم انصاريان و اهل مدينه، 

كه سعد بن معاذ آن را در دست داشت.
س��عد بن معاذ و طايفة بني عبداألش��هل، 
در واقعه اُحد شركت داشتند و هم او بود كه 
نماين��دة پيامبر در مذاكره ب��ا بنو قريظه بود و 

حكميت از جانب آن حضرت را داشت.
 سمهودي در وفاء الوفا مي نويسد:

»به مناس��بت مرگ س��عد بن معاذ، عرش 
تكان خورد.«28

ب��ا توجه به همين اهميت وجودي بود كه 
پيامبر در بقيع، هنگام دفن س��عد بن معاذ س��ه 
بار تس��بيح گفت و مسلمانان همراهش تسبيح 
گفتند. بقيع ب��ه تمّوج در آم��د، چهرة پيامبر 
اندك تغيي��ري يافت كه همه پرس��يدند: اي 
فرس��تادة خدا،  از چه رو رنگتان تغيير يافت؟ 
فرمود: قبر بر سعد سخت گرفت، امّا او رهايي 

يافت.
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»و رس��ول اهلل واقف عل��ى قدميه فلما وضع 
ح ثالثًا  يف قربه، تغرييّ وجه رس��ول اهلل و س��بيّ
فسبيّح املس��لمون ثالثًا حتيّى ارتجيّ البقيع، ثميّ 
كربيّ رسول اهلل ثالثًا و كربيّ أصحابه ثالثًا حتيّى 
ارتجيّ البقيع بتكبريه، فقيل يا رس��ول اهلل رأينا 
ًا و س��بيّحت ثالثاً، قال: تضايق  بوجهك تغرييّ

على صاحبكم قربه.. ثميّ فريّج اهلل عنه«.29
»پيامبر خدا روي دو پاي مبارك ايس��تاده 
بودند و چون سعد در قبر نهاده شد، رنگ 
چهره اش تغييري يافت. سه بار سبحان اهلل 
گفتند. مس��لمانان هم سه بار تسبيح گفتند. 
بقيع به هيجان آمد. پيامبر خدا بار ديگر سه 
بار تكبير گفتن��د و اصحاب هم گفتند. بقيع 

باز هم به حرکت و تمّوج در آمد. پرسيدند: 
اي فرس��تادة خدا، چرا چهرة ش��ما تغيير 
يافت وتسبيح فرموديد؟ فرمود: قبر برسعد 

سخت گرفت اما او را وانهاد وآسان شد.«

البته روايت شده كه علت اين فشار برسعد، 
اخاق تن��دي بود كه با خانواده اش داش��ت! 
خداوند همة ما را از فش��ار و س��ختي هاي قبر 

در امان دارد! ان شاء اهلل.
با ياري خداون��د، ياد كرد صحابة صادق 
و ب��ا وفاي پيامبر را كه در بقي��ع خفته اند، در 

شماره هاي بعد پي  خواهيم گرفت.
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