


علي اکبر نوايي

خفتگان در بقيع)6(

در پنج بخش گذش��ته، ش��رح حال س��ي تن از آرميدگان در بقيع را از نظر خوانندگان 
گرامي گذرانديم و اکنون در بخش ششم که ادامة آن نوشتارها است به بررسي مدفونين 
ديگري از صحابة راس��تين، صادق و با وف��اي پيامبر خدا9 مي پردازيم، که برخي از اين 
ش��خصيت هاي بلند آوازه، در دوران مظلوميت و غربت امامت شيعي نيز وفاداري خود را 

به پيامبر نشان دادند:

31.  سهل بن سعد ساعدي خزرجي؛ ابوالعباس
او از بزرگان اصحاب اس��ت که در بيعت عقبه حضور داش��ته و در جنگ ه��اي بدر و اُُحد 
شرکت کرده و از بزرگترين افتخاراتش آن است که مدتي خادم پيامبر خدا بوده و در غدير خم، 
ماجراي نصب علي۷ به مقام امامت مس��لمانان را از نزديک ديده اس��ت. وي در حديِث شاهد 
خواهِي علي۷  بر ماجراي غدير و حاضران در آن، از هفده نفري است که در حضور خليفة اول 
)ابوبکر( به پا خاستند و شهادت قاطع دادند و سوگند صريح ياد کردند که به چشم خود ديدند 

پيامبرخدا9 در ماجراي غديرخم، علي۷ را به رهبري امّت بعد از خويش، نصب کردند.
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سهل بن سعد، همراهي صادق براي پیامبر9
س��هل بن سعد س��اعدي؛ ابوالعباس، همراهي صادق براي پيامبر9 بود و تقريباً تمام دوران 
رسالت را با آن حضرت همراهي کرد؛ به گونه اي که کمتر غزوه اي است او در کنار پيامبر حضور 
نداشته باشد. اگر بخواهيم تمام موارد همگامي و حضورش با پيامبرگرامي اسالم را  بنگاريم، از 

حد يک مقاله فراتر خواهد رفت،  لذا به بيان نمونه اي از آن همگامي اکتفا مي کنيم:

»َسْهَل ْبَن َسْعٍد َقاَل: ُجِرَح َوْجُه َرُسوِل اهلِل ـ َصلَّى اهلُل َعَليِه ]و آله[ وسّلم ـ 
ِريِف َفَكاَنْت  ... َيْوَم ُأُحٍد... َو ُكِسَرْت َرَباِعَيُتُه َوُهِشَمِت اْلَبْيَضُة َعَلى َرْأِسِه الشَّ
َم َوَكاَن  مـ  َتْغِسُل الدَّ َفاِطَمُة ِبْنُت َرُســوِل اهلِلـ  َصلَّى اهلُل َعَليِه ]و آله[ وســلّ
ــا َرَأْت َفاِطَمُة َأنَّ اْلَاَء اَل َيِزيُد  َعِلىُّ ْبُن َأِبى َطاِلٍب َيْســُكُب َعَلْيَها ِباْلَِنِّ َفَلمَّ
َم ِإالَّ َكْثَرًة َأَخَذْت ِقْطَعَة َحِصرٍي َفَأْحَرَقْتُه َحتَّى َصاَر َرَماًدا ُثمَّ َأْلَصَقْتُه ِباْلُْرِح  الدَّ

ُم«.1 َفاْسَتْمَسَك الدَّ
»سهل بن سعد  گويد: در ماجراي جنگ اُحد، صورت پيامبرـ  که درود خدا 
بر او و آلش باد ـ جراحتي يافت و چهار دندان پيشــين آن رسول گرامي 
شکســت و بر سرشــريفش در اثر جراحت ورمي ايجاد شــد، فاطمه٣ 
پيامبــر را مداوا مي کرد و خون را از پيشــاني آن حضرت مي شســت و 
علــي۷ با ظرفــي آب مي ريخت. فاطمه٣ وقتي ديــد آب بر خون چيره 
نمي شــود و خونريزي بند نمي آيد، قطعه حصيري را برداشــت و آن را 

سوزانده، خاکسترش را بر محل جراحت بست و خون بند آمد.«

سهل، روايتگري واليتمدار
سهل بن س��عد، يکي از راويان خاندان رسالت است. روايتگري است که واليت علي۷ 
را در دل داش��ت و روايات بس��ياري از پيامبر خدا در امامت علي۷ نقل کرد. او بس��ياري از 
روايات را که نقل کرده، خود ناظر، ش��اهد و ش��نونده از پيامبر بوده است. به نمونه اي از اين 

روايات اشاره مي کنيم:

ُل ْبُن َسْعٍد  َثَنا َيْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَِن َعْن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل: َأْخَبَِني َســهْ »َحدَّ
َم ـ َقاَل: َيْوَم  ـ َرِضَي اهلُل َعْنُه ـ َأنَّ َرُســوَل اهلِل ـ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه ]و آله[ َوَســلَّ
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َّ َهِذِه الرَّاَيَة َغًدا َرُجاًل َيْفَتُح اهلُل َعَلى َيَدْيِه ُيِبُّ اهلَل َوَرُســوَلُه  َخْيَبَ أُلْعِطــ�َ
ا َأْصَبَح  َوُيِبُُّه اهلُل َوَرُسوُلُه، َقاَل: َفَباَت النَّاُس َيُدوُكوَن َلْيَلَتُهْم َأيُُّهْم ُيْعَطاَها َفَلمَّ
النَّاُس َغَدْوا َعَلى َرُســوِل اهلِل ـ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه ]و آله[ َوَسلََّم ـ ُكلُُّهْم َيْرُجو 
َأْن ُيْعَطاَها، َفَقاَل: َأْيَن َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب؟ َفِقيَل: ُهَو َيا َرُســوَل اهلِل َيْشــَتِكي 
َعْيَنْيِه، َقاَل: َفَأْرَســُلوا ِإَلْيِه َفُأِتَي ِبِه َفَبَصَق َرُسوُل اهلِل ـ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه ]و آله[ 
َوَســلََّم ـ ِف َعْيَنْيِه َوَدَعا َلُه َفَبََأ َحتَّى َكَأْن لَْ َيُكْن ِبِه َوَجٌع َفَأْعَطاُه الرَّاَيَة، َفَقاَل 
:  َيا َرُسوَل اهلِل، ُأَقاِتُلُهْم َحتَّى َيُكوُنوا ِمْثَلَنا؟ َفَقاَل: اْنُفْذ َعَلى ِرْسِلَك َحتَّى  َعِليٌّ
َتْنِزَل ِبَســاَحِتِهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم ِإَل اإِلْساَلِم َوَأْخِبُْهْم ِبَا َيُِب َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ اهلِل 
ِفيــِه، َفَواهلِل أَلْن َيْهِدَي اهلُل ِبَك َرُجاًل َواِحًدا َخــريٌْ َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحُْر 

النََّعِم«.2
»يعقوب بن عبدالرحمان، از ابن حازم نقل کرده که گفت: ســهل بن ســعد 
ســاعدي به من خبر داد که پيامبرخــدا9 در روز خيبر فرمود: پرچم را 
سحرگاهان به مردي خواهم داد که خداوند فتح و پيروزي را به دست او 
محقق مي ســازد؛ مردي که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول 
هم او را دوست  دارند. سهل گفت: مردم شب را به صبح آوردند، در حالي 
که در اين انديشــه بودند که پيامبر پرچم را به چه کســي خواهد سپرد!؟ 
آنگاه که صبح شــد، خدمت پيامبر رســيدند و هر کدام اميدوار بودند که 
پرچم به او داده شــود، اما پيامبر فرمودند: کجا است علي بن ابي طالب؟ 
 ســهل گفت: علي درگير درد چشــم اســت. پيامبر فرمود: او را بياوريد. 
علي را آوردند. حضرت از آب دهانش به چشــم علي کشيد و برايش دعا 
 کرد. چشــم علي۷ بهبود يافت. گويي که دردي نداشــته اســت! در اين 
هنگام پيامبر پرچم را به علي ســپرد. علي۷ خطــاب به پيامبر9 گفت: 
من بــا آنان مي جنگم تا همچون ما، به مســلماني در آيند. پيامبر فرمود: 
پيشــگاماني را بفرست و به اسالم دعوتشــان کن و به آنان بگو که خدا 
دربارة ايشــان چه چيزي را دوست مي دارد. ســوگند به خدا که اگر يک 
 نفر به وســيلة تو هدايت شــود، بــراي تو بهتر اســت از تمام نعمت هاي

روي زمين.«
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پايداري سهل در واليت علي۷
کين��ة آل مروان نس��بت به اهل بي��ت:  را به خوبي مي  دانيم و نيز آگاهيم که بيش��ترين 
کينه را، اين دودماِن مطرود نس��بت به علي۷ داشته اند. در همين راستا مروانيان مي کوشيدند 
ي��اران عل��ي را  نيز به انواع آزارها و اذيت ها، ش��کنجه کنند. از اي��ن رو، فردي از آل مروان 
که از س��وي معاويه بر مدينه گماشته شده بود، دس��تور داد سهل بن سعد ساعدي را بياورند. 
وقتي س��هل را حاضر کردند، آن فرد دس��تور داد که سهل به علي۷ ناسزا گويد، اما سهل از 
اين کار خودداري کرد و حاضر به س��ّب علي۷ نش��د. آن فرد خبيث گفت: حال که حاضر 
نيس��تي، علي را دشنام داده، ناسزا بگويي، بگو خداوند ابو تراب را لعنت کند)!( سهل گفت: 
براي علي، نامي محبوب تر از ابوتراب نيست و هنگامي که او را با کنية »ابوتراب« مي خوانند، 
خوش��حال مي  ش��ود و من هرگز چنين کاري را نمي کنم؛ زيرا خودم شاهد بودم که علي۷ 
در خانه نبود و پيامبر خدا9 به خانة علي رفتند و ديدند او در خانه نيس��ت، از دختر خويش 
فاطمه٣ پرسيدند: علي کجا است؟ فاطمه٣ عرض کرد: از خانه بيرون رفت. پيامبر به سمت 
مس��جد رفتند و ديدند علي۷ درگوشه اي از کوچة منتهي به مسجد، روي خاک ها نشسته و 
بر چهره اش مقداري گرد و غبار اس��ت. حضرت به ايش��ان فرمود: برخيز اي ابوتراب، پس از 
اين، علي۷ خوشترين کلمه را کلمة ابوتراب مي دانست و هرگاه به اين کنيه خوانده مي  شد، 

خوشنود مي گرديد.«3

س�هل بن س�عد: خودم ش�اهد ب�ودم که عل�ي۷ در خانه نب�ود و پیامبر 
خدا9 به خانة علي رفتند و ديدند او در خانه نیست، از دختر خويش فاطمه٣ 
پرسیدند: علي کجا است؟ فاطمه٣ عرض کرد: از خانه بیرون رفت. پیامبر به 
سمت مسجد رفتند و ديدند علي۷ درگوشه اي از کوچة منتهي به مسجد، روي 
خاک ها نشس�ته و ب�ر چهره اش مقداري گرد و غبار اس�ت. حضرت به ايش�ان 
فرمود: برخیز اي ابوتراب، پس از اين، علي۷ خوشترين کلمه را کلمة ابوتراب 

مي دانست و هرگاه به اين کنیه خوانده مي  شد، خوشنود مي گرديد.
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و بدينس��ان، س��هل بن س��عد از ناس��زايي به علي۷ خودداري ورزيد و م��ورد آزارها و 
شکنجه هاي بسياري واقع شد و همواره مورد عذاب قرار مي گرفت.

سهل و نقل حديث قهقري
حديثي اس��ت که سهل بن سعد س��اعدي آن را از پيامبرخدا9 نقل کرده که در مضامين 

حديثي، معروف به »حديث قهقري« است. مضمون آن چنين است:

»َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد الّساِعِدي ، َقاَل : َقاَل النَِّبُّـ  َصلَّى اهلُل َعَليِه ]و آله[ َوَسّلَمـ  : 

 

َدنَّ َعَليَّ َأْقَواٌم َأْعِرُفُهْم َوَيْعِرُفوِني، ُثمَّ ُيَاُل َبْيِن َوَبْيَنُهْم، ... َفَأُقوُل: ِإنَُّهْم  ...َلــرَيِ
ًقا ُســْحًقا لَِْن َغريََّ  ، َفُيَقاُل: ِإنََّك ال َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل: ُســحْ ِمــنِّ

َبْعِدي«، »َو ُيَقاُل:  ِإنَُّهْم اْرَتدُّوا َبْعَدَك َعَلى َأْدَباِرِهُم اْلَقْهَقَرى«.4
»از ســهل بن سعد ســاعدي اســت که گفت: پيامبر خدا فرمود: در روز 
قيامت، اقوامي بر من وارد مي  شــوند که من آن ها را مي شناســم و آن ها 
هم مرا مي  شناســند. سپس ميان من و آن ها حايل و مانع ايجاد مي شود. 
من به خداوند عرض مي کنم: آنان از من هستند. در جوابم گفته مي شود: 
تــو نمي داني که آنان بعد از تــو چه ها کردند؟! من مي  گويم: واي، واي بر 
کساني که بعد از من، سنتي را تغيير داده باشند، که گفته مي  شود، آنان به 

عقب برگشتند و قهقري اختيار کردند.«

سهل، ناظر کاروان اسیران کربال و سرها بر نیزه ها
س��هل بن سعد ساعدي، خود نقل کرده که آهنگ بيت المقدس کردم. به شام که رسيدم، 
ديدم ش��هري اس��ت پردرخت و خوش آب و هوا و نيز ديدم که همة شهرها را آذين بسته اند و 
س��ردرهايي مجلّل ساخته اند. اس��ب ها را زين کرده و محفل هايي نصب نموده اند و مردم هلهله 

مي کردند و جشن گرفته بودند. زناني هم دف و چنگ مي زدند و شادي را افزون مي ساختند.
با خود گفتم: آيا شاميان عيدي دارند که چنين شادماني مي کنند؟ از مردي پرسيدم: مگر 
ش��ما عيد داريد؟ گفت: گويا ش��امي نيستي؟ از کدام دياري؟ گفتم: از اهالي مدينه ام. گفت: 
ش��گفت نيست که امروز از آسمان خون ببارد و زمين اهلش را به کام خود فرو برد. پرسيدم: 

شماره 70 /  زمستان  1388
56

یع
 بق

در
ن 

تگا
خف



براي چه؟! گفت: اکنون اسيران آل اهلل  و سر مطّهر حسين۷ را بر نيزه کرده، مي آورند.

ِ َو النَّــاُس َيْفَرُحوَن ُقْلُت ِمْن َأيِّ َباٍب  »َفُقْلُت َوا َعَجَباْه ُيْهَدى َرْأُس اْلَُســ�ْ
ُيْدَخُل َفَأَشاُروا ِإَل َباٍب ُيَقاُل َلُه َباُب َساَعاٍت َقاَل َفَبْيَنا َأَنا َكَذِلَك َحتَّى َرَأْيُت 
ــَناِن َعَلْيِه  الرَّاَيــاِت َيْتُلو َبْعُضَها َبْعضًا َفِإَذا َنُْن ِبَفاِرٍس ِبَيِدِه ِلَواٌء َمْنُزوُع السِّ

َرْأٌس ِمْن َأْشَبِه النَّاِس َوْجهًا ِبَرُسوِل اهلِل9 «.5

»گفتم: واي بر اين مردم، که ســر حسين بن علي8 به ظالمي هديه داده 
شــود و آنان شــادماني کنند. پرســيدم: آنان را از چه دري وارد شــام 
مي کننــد؟ آن مرد گفت: از باب ســاعات. در همين اثنــا ديدم که پرچم ها 
پشــت ســر يکديگر آمدند. ســواري را ديدم که پرچمي وارونه بر دست 
دارد و نيزه اي و بر باالي نيزه سري را ديدم که شبيه ترين صورت را به 

رسول گرامي اسالم دارد.«

ــاِعِدي: َرَأْيُت الُرُؤوَس َعَلي  »َعْن َكاِمل الَبَهائي، َقاَل َســْهُل ْبُن َســْعٍد السَّ
الّرَمــاِح َو َيْقُدُمُهم   َرْأُس اْلَعّباُس ْبــُن َعِلّي۷ َفَنَظْرُت ِإَليِه َكَأنَُّه َيْضَحُك، َو 
يَفِة َمَهاَبًة  ــرِ َرْأَس اإلَماِم۷، َكاَن َوَراَء الرُُّؤوِس، َأَماَم الَُْخدَّراِت َوِللرْأِس الشَّ
ــْيب َوَصلب َعَلي  َرة َقْد َخاَلَطَها الشَّ َعِظيَمًة َو ُيْشــِرُق ِمْنَها النُّوُر ِبِلْحَيٍة ُمَدوَّ
اِطِع ِفَأَخَذ َيْقَرُأ اْلُقْرآَن،  َشــَجَرة. َفاْجَتَمَع الّناس َحولََا َيْنُظُروَن ِإَلي النُّوِر السَّ
ِ   َبَ� َيَديِه  ا َدَخُلوا َعَلْيِه َو َأْيَن َرْأُس اْلَُســ�ْ َدَعاُهم اْبن ِزَياد َمرًَّة ُأْخَري َفَلمَّ

َماِء...«6 َواأَلنَواِر اإللَِية َتَتَصاَعُد ِإَلي َعَناِن السَّ
»از کامل بهايي نقل شــده است که سهل بن سعد ساعدي گفت: سرها را 
بر نيزه ديدم و پيشــاهنگ آنان، ســر مطّهر عباس بن علي8 بود. به او 
نگريســتم، گويا که مي  خنديد و سر مطهر امام۷ ، پشت سر همة سرها 
قرار داده شــده بود و پيش روي زنان حرم عصمت و طهارت آن ســر 
مطهر مهابت و جاللتي بزرگ داشــت  که از آن نوري به آســمان ساطع 
بود؛ ســري که پيري برآن عارض گشــته بود و بر درختي نهاده بودند. 
مردم، گرد آن ســر نوراني و مطّهر جمع شــده بودند و نور جاللتش را 

مي نگريستند و آن سر مطّهر قرائت قرآن مي  نمود.
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آنان را ابن زياد فراخواند و ســر مطهر حسين را پيش او بردند و سر را 
پيش روي خود نهاد، در حالي که انوار الهي از آن سر نوراني به آسمان 

کشيده مي شد.«

سهل بن سعد، روايتگر حديث فاطمه٣
س��هل بن سعد ساعدي روايتگر حديث فاطمه زهرا٣ است؛ روايتي که حضرت زهرا از 
پ��در بزرگوارش نقل فرموده، که پدرم به علي۷ فرمود: اي عل��ي، تو خليفة من بعد از مني 
و بعد از تو، فرزندت حس��ن، و بعد از فرزندت حس��ن، فرزندت حسين8، و بعد از حسين، 
فرزن��دش علي بن الحس��ين۷ و پ��س از او، فرزندش محمد بن علي الباق��ر8 و پس از او، 
فرزن��دش جعفر بن محمد الصادق8 و بعد از او فرزندش موس��ي ب��ن جعفر8 ، و پس از 
او، فرزندش علي بن موس��ي الرضا8 و پس از او، فرزندش محمدبن علي الجواد8 و پس 
از فرزندش علي بن محمدالهادي8 و پس از او، فرزندش حس��ن بن علي العس��کري8 ، و 
بعد از او فرزندش که نامش هم نام من است و خداوند به وسيله او، زمين را پر از عدل و داد 

مي نمايد. پس از آنکه از جور و ستم پر شده باشد؛

ْدِق  ُة الصِّ ُة اْلَقِّ َو َأْلِســنَ »َيْفَتــُح اهلُل ِبِه َمَشــاِرَق اأَلْرِض َو َمَغاِرَبَها َفُهْم َأِئمَّ
َمْنُصوٌر َمْن َنَصَرُهْم َمُْذوٌل َمْن َخَذلَُْم«.7

»خداوند به دست مهدي] شرق وغرب عالم را فتح مي کند. آنان، امامان 
حق وزبان هاي راستين خدايند. پيروز است کسي که آنان را ياري کند و 

خوار و بي مقدار است کسي که آنان خوار شمارد.« 

جنايت حجاج بن يوسف ثقفي در حق سهل
حجاج بن يوسف ثقفي که از پليدترين و جايتکارترين حاکمان دوران اموي بود، جنايات 
فراوان��ي را بر ياران علي و طرفداران اهل بيت: وارد نم��ود؛ از جملة آن جنايات، جنايتي 
بود که بر جابر بن عبداهلل انصاري و س��هل بن س��عد ساعدي وارد ساخت. حجاج ايشان را به 
جرم دوستي اهل بيت: احضارکرد و فرمان داد از علي۷ ، آن امير تقوا و عدالت و پاکي 
بيزاري بجويند اما هيچيک از آن دو ش��خصيت بزرگ و برخي از کساني که با آن ها بودند، 
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حاضر به چنين کاري نشدند. آنها در برابر دژخيم تاريخ ايستادند و بر واليت علي۷ و تبعيت 
از آن حضرت پاي فش��ردند، ولي َحّجاج دس��تور داد بر دست و گردن آنها آهني سرخ شده  
قرار دادند. دست هاي هر دو بزرگوار و گردن آنها را با آهن گداخته عالمت نهادند تا به زعم 

خود،  مردم عبرت گيرند و واليت علي۷ را فرو نهند!

اَج ْبَن ُيوُسفَ  الثََّقِفّي، َقْد َخَتَم ِف َيِدْ  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِلِ  اأَلْنَصاِريّ   »َكاَن اْلَجَّ
ــاِعِدّي َو ُعُنِقِه، ُيِريُد إْذاَللَُْم َو َأْن  ِل ْبِن َســْعِد السَّ َو ِف ُعُنِقِه َو ِف َيِد َســهْ

 

َيَْتِنَبُهُم النَّاس.«8
»حجاج بن يوســف ثقفي به دست و گردن جابر بن عبداهلل انصاري و به 
دســت و گردن سهل بن سعد ساعدي با آهن گداخته عالمت نهاد و سرخ 
کــرد و غرضش آن بود که آن ها را خوار ســازد و به مردم بگويد که از 

آنها دوري جويند.«

مدفون در بقیع
در آغاز اشاره داشتيم که سهل بن سعد، ارادة بيت المقدس کرده بود که در شام با حادثة 
مؤلمة اس��ارت خاندان عصمت و طهارت و فرزندان و زنان و خواهران گرامي امام حسين۷ 
، مواجه ش��د. تواريخ معتبري، مانند »مروج الذهب« مسعودي و »االستيعاب« نقل کرده اند که 
س��هل بن سعد ساعدي همراه کاروان اس��يران به کربال بازگشت و تا زماني که در قيد حيات 
بود، در مدينه ماند و در صدمين س��ال حياتش در س��ال 91 هجري، دار فاني را وداع گفت و 

در قبرستان بقيع مدفون گرديد.

»ابو العباس سهل بن ســعد األنصاري اخلزرجي الساعدي، التوف 91 هـ  . 
عن 100 سنة ف الدينة، و دفن بالبقيع«.

»ابوالعباس، ســهل بن ســعد انصاري خزرجي ســاعدي، در 91 ه ـ . در 
مدينه وفات يافت و در بقيع دفن شد.«
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32.  جبير بن ُمطِعم
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، از صحابي جليل القدر پيامبرخدا9 و پسر 
عموي آن حضرت اس��ت. پس از هجرت پيامبر9  بر روش خود که بر س��يرة  قبايل موجود 
در مکه بود، ثابت ماند، ولي در ماجراي فتح مکه، در زمرة طلقا بود که به دس��ت پيامبر آزاد 
ش��د و مورد لطف آن حضرت قرار گرفت و بعد از آن، به اسالم گرويد و به خوبي اسالم را 

درک کرد و به احکام نوراني اسالم تشرف يافت و عامل به دستورات اسالم بود:
»هو ابن الطعم بن عدي الذي هو من الطلقاء الذين حسن اسالمهم.«9

»او پســر مطعــم بن عدي اســت که جزو آزاد شــدگان اســت؛ آنان که 
اسالمشان نيکو شد و به نيکي به آن عمل کردند.«

پدر او مردي بزرگوار بود که در مکه پيامبر را، هنگام بازگشت از طائف پناه داد و از اين 
رو است که پيامبر9 در دوران رسالتش از مطعم بن عدي به نيکي ياد کرده است.

»ُثّم َكاَن ابُنُه ُجَبري َشِريفًا ُمَطاعًا، َو َلُه ِرَواَية أَحاِديث، َرَوى َعْنُه َوَلَداُه الَفِقيَهان 
يَماُن بَن ُصَرد، َو َسِعيُد ْبُن الَُْسيَِّب، َوآَخُروَن َو َأُبو َسَلَمَة  د َو َناِفع، َوُســلَ ُمَمَّ

اْبُن َعْبِد الرَّْحَن ، َو َكِثرٌي ِمَن الرُّواة«10
»پســر وي )مطعم( که جبير باشد، فردي بود شريف و مطاع )که ديگران 
اطاعتــش مي کردند(. او احاديثي را بيان کــرده که دو فرزندش محمد و 
نافع و ســليمان بن صرد خزاعي و سعيد بن مسّيب و ديگران و ابوسلمة 
بن عبدالرحمان و بســياري از راويان احاديث، از او نقل روايت و حديث 

کرده اند.«

»َو َقاَل اْبن ِإْسَحاُق: َحدََّثَنا َعْبُد اهللِ ْبُن َأِبي  َبْكر َوَغرْيِِه َقاُلوا: َأْعَطى َرُسوُل اهلل 9 
اُلَؤلََّفــة ُقُلوِبِهم، َفَأعَطى ُجَبري ْبَن ُمْطِعم ِمَئةًَ ِمَن اإلِبِل... َكاَن ُجَبري ِمن ُحَلَماِء 

ُقَريٍش َوَساَدِتِهم، َوَكاَن ُيؤَخُذ َعنُه النََّسب«.
»ابن اسحاق نقل کرده که عبداهلل بن ابو بکر و ديگران گفته  اند: پيامبرخدا9  
به کساني براي تأليف قلوب هدايايي دادند؛ از جمله به جبير بن مطعم صد 
شتر عنايت کردند و جبير از انسان هاي بردبار قريش و از بزرگان آن ها 
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شمرده مي شــد و قريش خود را مفتخر مي دانستند که نسبتشان را با او 
بيان بدارند و خود را به او منسوب نمايند.«

عالم به انساب عرب
جبيربن مطعم در علم انساب مهارت فراوان داشت. برخي از مورخان نوشته اند:

»َو َكاَن ُجَبرْيُ ْبن  ُمطِعٍم،  َأْعَلُم النَّاِس ِبَأْنَساِب اْلَعَرب «.11
»جبير بن مطعم، دانا ترين مردم به نسب عرب بود.«

از اين رو، بس��ياري از کس��اني که مي خواس��تند از قبيلة خود آگاهي يابن��د و بدانند که 
نسبتش��ان قرشي اس��ت يا غير قرش��ي و يا از قبايل زير مجموعة قريش بوده اند، به او مراجعه 
مي کردند و او به درس��تي پاسخش��ان را مي داد و اين، نش��انة هوش باال و فطانتي بود که در 

جبيربن مطعم وجود داشت.
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روايتگر رواياتي از پیامبر خدا9
جبيرب��ن مطع��م، روايات��ي را از پيامبرخ��دا9  نقل کرده که ب��ه نمونه اي از آن اش��اره 

مي کنيم: 

»َعْن ُجَبرْيِ ْبِن ُمطِعم، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهلِل9: َأ َلْســُت ِبَوِليُِّكم؟ َقاُلوا: َبَلي 
َيا َرُســوَل اهلل. َقاَل: إنِّي َأْوَشــَك َأْن ُأْدَعى  َفُأِجيَب . َو ِإنِّي َتاِرٌك ِفيُكُم الثََّقَلْ�ِ 

ِكَتاَب اهلِل َو ِعْتَِتي َأْهَل َبْيِت، َفاْنُظُروا َكْيَف َتُْلُفونِّي ِفيِهَما«.12

»از جبيــر بن مطعم نقل اســت که گفت: پيامبر خــدا9 فرمود: اي مردم، 
آيا من سرپرســت و حاکم و صاحب اختيار شما نيستم؟ گفتند: آري، اي 
فرستادة خدا. فرمود: يقين دارم که به زودي از سوي خدا دعوت مي شوم 
و دعوت حق را اجابت مي کنم، من مي روم و در ميان شما دو امر گرانبها 
و ارزشــمند را باقي مي گذارم؛ کتاب خدا و عترتم. پس بنگريد که بعد از 

من چگونه پاسشان مي داريد.«

ش��خصيت بزرگ جبيربن مطعم، سبب شده است که بس��ياري از مورخان او را به عنوان 
راوي حديث غديرخم به حساب آورده و از زمرة آل محمد9 يادش کرده اند.

دفن در بقیع و تاريخ وفات
جبيربن مطعم، روزگار خود را با عزت در کنار پيامبر9 س��پري کرد و با حلم و بردباري 
ويژه رفتار نمود. او از بزرگان قريش بود و پس از رحلت پيامبر، در مدينه روزگار گذراند و 
در دفاع از علي۷ مبالغة زياد کرد. او در اواخر روزگار حاکميت معاويه بدرود حيات گفت 

و در قبرستان بقيع مدفون گرديد.
»مطعم در سال 85  يا 80  هجري قمري در مدينه در گذشت و در بقيع مدفون گرديد.«13

33.  نوفل بن حارث
نوفل بن حارث بن عبدالمّطلب در نزد پيامبر9 ش��خصيتي محترم و معّزز داشت. او پسر 
عموي آن حضرت بود و از تمام افراد بني هاشم که شيوة مسلماني بر مي گزيدند، سن و سال 

بيشتري داشت. او هم سن عباس عموي پيامبر بود.
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نوفل بن حارث بر اثر تعصب ويژه اي که داش��ت، در مکه مس��لمان نش��د، ليکن همواره 
اسالم را محترم مي  شمرد.

نوفل، ناگزير همراه مش��رکان در جنگ بدر حضور يافت، ليکن اش��عاري از او نقل شده 
که نشان مي دهد وي به پيروزي پيامبر و لشکر اسالم يقين داشته است. او در جنگ بدر اسير 
شد. پيامبر به وي پيشنهاد کرد که فدية خود را بپردازد و آزاد شود. نوفل گفت: مال و ثروتي 
ن��دارم. پيامبر9 به او فرمود: نيزه هايي را که در جّده داري بده. نوفل هزار عدد نيزه در جده 
داش��ت که احدي از آن آگاه نبود. در اين هنگام خط��اب به پيامبر گفت: اکنون يقين کردم 
که تو پيامبر خدايي؛ زيرا هيچ کس جز خدا نمي دانس��ت که من در جده چه دارم. آن نيزه ها 

را داد وآزاد شد و آيين اسالم را برگزيد.14

لطف پیامبر به نوفل بن حارث
بر اساس شواهد تاريخي، پيامبر9  در چندين مورد به نوفل بن حارث لطف فراوان نمود 
و اين به خاطر نقش��ي اس��ت که نوفل در دادن ابزار جنگي به پيامبر ايفا کرده بود؛ چه آنکه 
»در جنگ حنين، س��ه هزار نيزه فراهم ساخت و به پيامبر بخشيد تا آنها را ميان سربازان جبهة 
اس��الم تقسيم کنند. همچنين طبق نقل ابن سعد در طبقات، بسياري از افراد در جنگ حنين پا 
به فرار گذاشتند اما نوفل جزو ده نفري بود که استقامت ورزيدند و در مقابل دشمن ايستادند 

و از نبرد نگريختند.«15
اش��اره ش��د که در برابر از خود گذش��تگي ها و کمک هاي قابل توجه نوفل به مسلمانان، 
مانند دادن وسايل دفاعي به آنان، پيامبرخدا9 به وي لطف فراوان کرد؛ از جمله اين که، پس 
از هجرت نوفل به مدينه، پيامبر9  در نزديکي مس��جد، خانه اي به او و عباس بخش��يد که با 
يک ديوار از هم جدا مي ش��د. او تا زماني که زنده بود، در آن خانه زيست و همواره آن خانه 

را از الطاف پيامبر به خودش مي دانست و در نزد همگان به آن افتخار مي کرد.

بدرود حیات و دفن در بقیع
نوفل بن حارث، در قضاياي دورة خالفت، بي طرف ماند ولي در دل، حق را به علي۷ و 
خاندان رس��الت  داد. عاقبت در سال 15هجري، در زمان خالفت عمر، از دنيا رفت و در بقيع 
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مدفون گرديد: 

اِب، َبْ�َ اْلَعُموَدْيــِن، َحّت َوَضَعُه ِبالَبِقيع َوَصلَّي َعَليِه  »َفَحَمَلــُه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ
ِبالَبِقيِع«.16

»او را عمر بن خطاب، ميان دو ســتون حمل کرد تا آنکه در بقيع بر زمين 
نهاد و بر او در بقيع نماز خواند و دفنش نمود.«

34.   ابو َعبْس، عبدالرحمان

» أبــو عبس بن جــب بن عمرو بن زيد بن جشــم بن حارثــة وامسه عبد 
الرحن«.17

»ابوعبس، فرزند جبر بن عمروبن زيدبن جشم بن حارثة بن حارث اوسي 
است و اسم او عبد الرحمان است.«

او صحابة پيامبر خدا اس��ت که در نبردها و جنگ هاي بدر و اُحد ش��رکت داش��ت. از او 
فرزندان زيادي در مدينه باقي ماند. همه روزه به حضور پيامبر مي رسيد تا از حال آن بزرگوار 
آگاه باش��د و در تاريخ دورة اس��المي اش نگاشته ش��ده که روزي را بدون رسيدن به محضر 

پيامبر، به پايان نبرد و در جمعه و جماعت مقيد به شرکت بود.

علم کتابت
او به کتابت عربي آش��نايي کامل داشت و با خطي خوش، عربي را مي نگاشت و در موارد 
فراواني، به دس��تور پيامبرخدا9  ، متنهاي مهم را مي نگاش��ت که در سلس��له روات حديثي، 

نقل هاي چندي که به دستور پيامبر نگاشته وجود دارد.

شکستن  بت ها
وقتي پيامبر9  به ابو عبس فرمان داد همراه  ابو بردة بن نيار، مأموريت شکس��تن بت هاي 
بني حارثه را به عهده بگيرند، در او شور زايد الوصفي به وجود آمد و به همراه ابو برده، رفتند 
و بت هاي قبيلة بني حارثه را در هم شکستند. پيامبر ميان او و خنيس بن حذافة سهمي، که در 

بخش هاي پيشين شرح حال او را آورديم، پيمان اخوت و برادري بست.
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شرکت ابو عبس در قتل کعب بن اشرف
سريه اي در مدينه روي داد به نام »سرية قتل کعب بن اشرف«، اين سريّه در ماه ربيع االول 

سال سوم هجرت، براي قتل کعب بن اشرف ترتيب داده شد.
کعب بن اش��رف، شاعر بود و پيامبر و اصحابش را هجو مي کرد و در اشعار خود کافران 
قريش را بر ضّد مسلمانان بر مي انگيخت.  هنگامي که پيامبر به مدينه آمد، مردم مدينه ترکيبي 
از گروه  هاي مختلف بودند. طوايف اوس و خررج جمعيت مس��لمانان را تش��کيل مي دادند. 
طواي��ف ديگر )يهوديان و مش��رکان( با اي��ن دو طايفه هم پيمان بودند. مش��رکان و يهوديان 
مدينه پيامبر و اصحاب آن حضرت را به ش��دت آزار مي دادند و خداوند متعال پيامبر خود و 

مسلمانان را فرمان به شکيبايي و گذشت مي داد تا اين که در مورد آنان آيه اي نازل شد.

ْم َو َلَتْســَمُعنَّ ِمَن الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن  )َلُتْبَلُونَّ ف  َأْمواِلُكْم َو َأْنُفِســكُ
َقْبِلُكْم َو ِمَن الَّذيَن َأْشــَرُكوا َأذًى َكثــريًا َو ِإْن َتْصِبُوا َو َتتَُّقوا َفِإنَّ ذِلَك ِمْن 

َعْزِم اأُلُموِر(.18

»به يقين همة شــما در احوال و جان هاي خود آزمايش مي شــويد! و از 
کســاني که پيش از شــما به آن ها )کتاب( آســماني داده شده )يهود( و 
همچنين از مشــرکان، ســخنان آزار دهندة فراوان خواهيد شــنيد و اگر  
اســتقامت کنيد و تقوا پيش بگيريد، شايسته تر است؛ زيرا اين، از کارهاي 

مهم و قابل اطمينان است.«

البته آيات ديگري هم در همين راستا نازل شد.
»کعب بن اش��رف از ناسزا گفتن و آزار رساندن به پيامبر و مسلمانان خودداري نمي کرد. 
بلکه در اين امر زياده روي داشت. هنگامي که زيد بن حارثه براي بشارت دادن پيروزي بدر 
بيرون آمد و کعب بن اشرف اسيران را در اسارت ديد، ناراحت شده، به قوم خود گفت: واي 
بر ش��ما! به خدا سوگند امروز زير زمين براي شما بهتر از روي زمين است. اين ها که کشته و 
اسير شدند، سران و بزرگان مردم بودند. شما چه فکر مي کنيد؟ آن ها گفتند: تا زنده هستيم با 
محمد دش��مني مي ورزيم. کعب بن اشرف گفت: چه ارزشي دارد؟ او خويشان خود را لگد 
ک��وب ک��رد و از ميان برد. ولي من پيش قريش مي روم و آنها را بر مي انگيزم و براي کش��ته 
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شدگانش��ان مرثيه مي  سرايم. شايد آن ها راه بيفتند و من هم همراه آن ها مي آيم. اينجا بود که 
عازم مکه شد.«19

»کعب، مرثيه ها س��رود و اشعار حس��ان بن ثابت را هجو کرد. چون حسان بن ثابت شنيد، 
به هجو کعب آغاز کرد. مکيان موضع کعب را نپذيرفتند و او ناگزير شد که از مکه به مدينه 
باز گردد. چون خبر آمدن او به مدينه رس��يد، پيامبر9 فرمود: خدايا! در ازاي اشعاري که او 

سروده و شّري که آشکار ساخته، به هر طريقي که صالح مي داني او را جزا ده!«

تصمیم پیامبر9 
پيامبرخدا9 به مسلمانان فرمود: چه کسي شّر کعب بن اشرف را از من دفع مي کند؟ چند 
تن از آنان اعالم آمادگي کردند و گفتند:  اي فرس��تادة خدا، ما مي توانيم شّر او را دفع کنيم. 
آنان عبارت بودند از: محمد بن مس��لمه، ابو نائله، ابوعب��س بن جبر و حارث بن اوس. »آنان 
گفتند: اي پيامبرخدا، ما او را مي کشيم. به ما اجازه بده که هر چه الزم باشد بگوييم. جز اين 

چاره اي نيست. پيامبر فرمود: هر چه مي خواهيد بگوييد.«20
اب��و نائله و ابوعبس نزد کع��ب رفتند و در ظاهر، از محمد9 بدگويي کردند و گفتند: او 
ما را به زحمت انداخته اس��ت! به هر طريقي بود او را آماده کردند که مثاًل با آنان در نابودي 
پيامبر همکاري کند. او پيشنهاد آنان را پذيرفت اما تضمين خواست. ابو نائله و ابوعبس براي 
اينکه بتوانند با خود س��الح همراه ببرند، گفتند به تو سالح جنگي مي دهيم و او پذيرفت. اين 
چهار نفر، ش��بانه حضور پيامبر رسيدند و ماجرا را به پيامبر گفتند. حضرت فرمود: کار خوبي 
کرده ايد، اکنون به ياد و نام خدا برويد. پيامبر آنان را تا بقيع بدرقه کرد و آنها به سمت خانة 

کعب بن اشرف به راه افتادند.
»ابو عبس و همراهان چون کنار خانة کعب رسيدند، دو تن از ايشان )ابو نائله و ابوعبس( 
او را صدا زدند. کعب بن اش��رف که تازه عروس��ي کرده بود، چون برخاس��ت، زنش گوشة  
لباسش را گرفت و پرسيد: کجا مي روي؟ گفت: با آنان  قراري دارم. نائله برادر رضاعي من 

است، اگر مي دانست خوابم بيدارم نمي کرد و با دست خود جامه اش را گرفت و رفت.«21
پس از س��اعتي گفتگو، آن چهار تن به کعب اطمينان دادند که همراه او خواهند بود و از 
وي خواس��تند که با هم، براي ادامة گفتگو به ش��رح العجور بروند و به راه افتادند. نائله دست 
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ب��ه موهاي کعب برد و گفت: چه موه��اي زيبا و معطري داري؟ کعب گفت: آري، اين عطر 
را همه روزه به موهايم مي مالم. باألخره اطمينان يافت که مسأله اي نيست و خطري تهديدش 
نمي کند. ابونائله بار ديگر به موهاي او دس��ت زد و همان س��خن را تکرار کرد و باز مسافتي 
رفتند. دفعة س��وم، ابونائله دست خود را به موهاي او برده، آن را به چنگ گرفت و محکم به 
عقب فشار داد و به حارث و ابوعبس گفت:  بکشيد دشمن خدا را ! آن دو با شمشير به جانش 

افتادند و شّرش را از سر اسالم و مسلمانان کوتاه کردند.

بدرود حیات و دفن در بقیع
ابوعب��س، صحابي پاکباختة پيامبر9 تا زمان خالفت عثم��ان در مدينه روزگار گذراند، 
ليک��ن متأس��فانه نقل چندان��ي از چگونگي موضع گي��ري ها و عقاي��دش در پس از رحلت 
پيامبر9 در دس��ت نيست، اما قدر مسلّم آن است که نکوهشي در منابع و مطاوي تاريخي از 
وي نش��ده است. در هر حال در س��ال34 ه� . ق. در دورة خالفت عثمان، بدرود حيات گفت 

و در بقيع دفن گرديد:

»مــات أبو عبس ف ســنة أربع وثالث� ف خالفة عثمــان بن عفان وهو بن 
سبع� سنة وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع«22

»ابوعبس، در سال ســي و چهارم هجرت، در دورة خالفت عثمان از دنيا 
رفت، در حالي که هفتاد ســال از ســن وي گذشته بود. عثمان بر او نماز 

خواند و در بقيع دفنش کردند.«
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1.  الش��يخ محم��د ص��ادق النجمي، أض��واء علي 
االسللامّية،  المع��ارف  مؤسسللة  الصحيحي��ن، 
1419ه�� .. ق. ص247 و الش��يخ محم��د فاضل 
المحمودي، اس��رار الفاطميه، ص259 ؛ صحيح 

مسلم، ج5 ، ص178
2.  محم��د حيللاة االنصاري، المس��انيد، ج1، بي تا، 

بي نا، ص117 و ج2 ص204 
3.  محمد حيللاة األنصاري، المنتخ��ب من صحاح 

السته، بي تا، بي نا، ص22
4.  السيد بدرالدين الکاظمي، مناقشة عقائدّيه، المملکة 

العربية السعوديه، نشر الحجاز، 1397ه ..  ص9
5.  الحاج حسين الشاکري، االمام الحسين۷،  بي تا،  

بي نا، ص224 ؛  بحاراألنوار، ج45، ص127
6 . همان، ص232

7.  الحاج حس��ين الش��اکري، المهدي المنتظر۷، 
ج1، چاپخانه ستاره، 1420ق. ، ص185

8 .  السيد محمدرضا الجاللي، تدوين السنة الشريفه، 
بي نا، 1412هجري، ص478

9.  اب��ن اثير، اس��د الغاب��ه، ج5، دارالعل��م بيروت، 
1987م، ج1، صص287 و 323

10.  همان، ج1، ص324
11.  الس��يد المرعشي، شرح احقاق الحق، ج12، من 

منشورات مکتبة آيت اهلل المرعشي، بي  تا، ص90
12.  السيد حامد النقوي خالصه عبقات االنوار، ج2، به 

قلم علي حسيني ميالني، بي  نا، 1404ق. ص 241
13.  اب��ن حجرعس��قالني، تقري��ب التهذيب، ج1، 

ص126
14.  محم��د عل��ي عالم��ي، پيغمبر و ي��اران، ج5 ، 

انتشارات بصيرتي قم، بي تا، ص296
15.  ر.ک. به: ابن سعد، طبقات، ج4

16.  اب��ن س��عد، الطبق��ات الکب��ري، ج3، مرک��ز 
الدراسات مصر، 1976م، ص616

17.  الحافظ الذهبي، س��ير اع��الم النبالء،  جز، 10،  
مرکز البحوث العلميه، بي تا، ص405

18.  آل عمران : 186
19.  سيدالناس، ابوالفتح محمد، عيون االثر في فنون 
المغازي و الشمائل، بيروت، داراالقلم، 1414ق. 

ج1، ص348
20.  ابن کثير، اس��ماعيل بن عمر،  البداية و النهايه، 

بيروت، دارالفکر، 1407ق.  ، ج4 ، ص 50
21.  الهاش��مي البصري، محمد بن س��عد، الطبقات 
الکبري، تحقيق محمد عبدالقادر عطا،  بيروت، 

دارالکتب العلميه، 1410ه  ، ص24
22.  ابن سعد، الطبقات الکبري، همان، ج3، ص451

پینوشتها:
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