خوانندگان گرامي اين فصلنامه گذشت،
اکنون س�ومين بخش و دنبالة اين بحث
را ک�ه معرف�ي ديگ�ر صحابة ص�ادق و
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 .13جابر بن عبداهلل انصاري

جاب��ر بن عب��داهلل انصاري ،از صحاب��ة بلند مرتبه و بزرگ��وار پيامبر خ��دا و از مخلصترين
دوس��تداران خان��دان عصمت و طهارت اس��ت .مادرش نس��يبه ،دختر ُعقبة بن ع��دي ،كنيهاش
ابوعبداهلل و يا ابوعبدالرحمان بوده اس��ت .وي در س��ال دوم؛ بعد از عقبة نخستين ،با پدر خويش
در عقبه حضور داشته است.
او شخصيتي بلندآوازه است كه همواره در كنار پيامبر 9بوده و پس از رحلت آن حضرت
تا زمان امام باقر 7حيات داش��ته اس��ت .او همان كسي اس��ت كه پيامبرخدا به وسيلة او به امام
باقر 7سالم ميفرستد .جابر در اين باره چنين گفته است:
ول اهللَِ 9ق َ
«إ َّن َر ُس َ
الس ّ
الَم
ال ِلي َي ْوماً َيا َج ِاب ُر إَِذا أَْد َر ْك َت َوَل ِد َي اْلبَاِق َر َفأَْق ِرْئُه ِميِّن َّ
ِ
1
َ
مَ
َّ
ْ
َّاس ِبي»...
الن
ه
ب
ش
أ
و
ي
ي
س
ه
ن
إ
ُ
ُ
َفِ ِِّ َ َ
ِ

«همان��ا پيامبرخدا ـ كه درود خدا بر او و آلش باد ـ روزي به من فرمود :اي
جابر ،آنگاه كه فرزندم باقر را مالقات كردي ،از من به او س�لام برسان .او
همنام من و شبيهترين مردم به من است».

همانگونه که اشاره کرديم ،وي همواره در كنار پيامبر بوده و خود گفته است:

«حضرت رسول ،شخص ًا در بيست و يك غزوه حاضر بود كه من در نوزده
2
غزوة آن شركت داشتم».

از منابع تاريخي برداش��ت ميشود ،جابر در نبردهاي بدر و ا ُ ُحد شركت نداشته؛ زيرا پدرش
او را از جنگ منع كرد ولي به مس��لمانان و مبارزان آب ميرساند .پس از رحلت پيامبر ،در تمام
جنگها حاضر بود و در نبرد صفين در ركاب اميرمؤمنان ،علي 7افتخار حضور داشت.
پدر جابر در كنار پيامبر9
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عبداهلل ،پس��ر عمرو خزرجي س��لمي ،پدر جابر ،رييس قبيلة بنيس��لمه در عقبة دوم با پيامبر
بيع��ت کرد .در جنگ بدر و اُحد ،در ركاب پيامبر و مالزم آن حضرت بود و س��رانجام در احد
به شهادت رسيد.
جابرگويد« :آنگاه كه پدرم در احد تصميم گرفت به ميدان رود ،مرا خواند و گفت :فرزندم!
من در اين جنگ كش��ته ميش��وم و پ��س از خود ،جز پيامبر ،كس��ي را از تو دوس��تتر ندارم.
قرضهاي مرا بپرداز .تو را دربارة خواهرانت س��فارش ميكنم .او نخستين كسي است كه پس از
3
شهادتش ،گوش و بينياش را بريدند».

بزرگي جابر در نگاه پيامبر9

جابر بن عبداهلل انصاري محبوب پيامبر و در نظر آن حضرت ،از جايگاه رفيعي برخوردار بود.
«در غزوة «ذاتالرقاع» ،شتر جابر از راه رفتن بازماند و بر زمين خوابيد .جابر هر چه نهيب زد،
از جاي بر نخاست .در اين حال ،پيامبر از انتهاي جمعيت رسيد و فرمود :جابر! چه ميكني؟
جابر گفت :پدر و مادرم به فدايت! ش��ترم از راه بازمانده اس��ت .پيامبر پرسيد :چوب يا عصا
داري؟
جابر گفت :آري .آنگاه عصايش را به آن حضرت داد و پيامبر به وس��يلة عصا ش��تر را وادار
کرد که از جا برخيزد .پيامبر بار ديگر شتر را خواباند و پاي مباركش را بر دستهاي آن گذاشت
و به جابر فرمان داد که س��وار شتر شود .جابرگويد :هنگامي كه سوار شدم ،ديدم در اثر قدمهاي
4
پيامبر ،شترم از همة شتران پيشي گرفت».
پرسش پيامبر 9از قرضهاي پدر جابر
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پيامبر از جابر پرسيد آيا عبد اهلل قرضهايش را ادا كرد؟
جابر :قرضهاي پدرم باقي است.
پيامبر :طلبكارتان كيست؟
جابر ... :مرد يهودي.
پيامبر :زمان پرداخت کي است؟
جابر :هنگام خشك شدن و پختن خرما.
پيامبر :هرگاه خرما پخته شد ،پيش از آنكه در آن تصرف كني مرا آگاه ساز....
جابر پس از خش��ك شدن و پختن خرما ،به ياد پيامبر 9آورد .پيامبر به نخلستان جابر آمد و
از هر نوع خرما مشتي برداشت و کناري گذاشت .آنگاه فرمود :به طلبكار بگو بيايد .جابر طلبكار
را آگاه كرد و او (مرد يهودي) آمد.
پيامبر به وي فرمود :طلب خود را از كدام خرما ميستاني؟
يهودي :همة اينها به طلب من كفايت نميكند چه رسد به يك نوع آن!
پيامبر :از هر کدام كه خواهي شروع كن و طلب خرماي خود را بستان.
يهودي :از خرماي صيهاني آغاز ميكنم.
پيامبر :با نام خدا ش��روع كن به پيمانه کردن .تمام پيمانههايش راگرفت و خرما همچنان باقي
5
بود! پيامبر به جابر امر کرد باقي خرماها را به خانة خود ببر تا بركت يابد».
آري ،جاب��ر بن عب��داهلل انصاري ،از جايگاهي رفي��ع نزد پيامبر برخوردار ب��ود .از نمونهها و

59

نشانههاي اين عالقمندي ،دعوت پيامبر از جابر به شرکت در برخي نشستهاي آن حضرت بود.
مک��رر به خانة جابر ميرف��ت .حفركنندگان خندق را براي خوردن غذا ب��ه خانة جابر برد .براي
ّ
جابر و پدرش دعا ميکرد .اخبار غيبيه را در مواقف مختلف به جابر اعالم مينمود .جابر را جزو
دوستان اهلبيت خود ناميد .و نيز سالم خود را به وسيلة ايشان به امام باقر 7رساند و موارد بسيار
ديگر كه در كتب حديثي و روايي آمده است.
جابر بن عبداهلل ،در قلّه رفيع روايتگري
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جابر بن عبداهلل انصاري ،در سلس��له روات و احاديث ،داراي جايگاه بلند و رفيع است .ايشان
چون پيوس��ته در كنار پيامبر بود ،احاديث نبوي فراوان در سينهاش نهفته داشت .از رازهايي خبر
داد كه از پيامبر ش��نيده بود .از حوادثي فتنهخيز گفت كه پيامبر آگاهش کرده بود .او ماجراهاي
فراواني را به چش��م خ��ود ديده بود؛ ماجراهاي تخلّ��ف از فرمانهاي پيامب��ر ،عظمت حادثهها،
عظم��ت پيامبر ،عظمت عل��ي ، 7مظلوميت و غربت خاندان پيامب��ر بعد از رحلت آن حضرت،
ماجراي غم پنه��ان زهرا و علي ،8ماجراي رفتن علي و فاطمه به در خانههاي مهاجر و انصار...
همچنين حضور در كنار علي و همدردي با آن حضرت در ماجراي دفن فاطمه ، 3مظلوميت و
غربت بيست و پنج سالة علي 7و حوادث غمبار اين دوره ،شهادت و غربت علي ،7ماجراهاي
دردآور دوران امامت امام مجتبي ،7جگر فروريختة آن حضرت در تشت ،غمهاي جگرگوشة
ديگر زهرا و س��بط ديگر نبي ،حس��ين بن علي ، 8و س��رهاي بريده و بر نيزه قرار گرفته ،نظارة
س��جاد 7و ...و باألخره دعاهاي آن گرامي
صحنة اس��يران پس از حادثة غمبار نينوا ،غربت امام
ّ
حره و ديدن حملة
در كنار قبر پيامبر ، 9و مناجاتهاي جانگداز ش��بانة امام س��جاد ،ماج��راي ّ
س��جاد اهلبيت و نيز حوادث غمبار ديگر .از همه
مس��رف بن عقبة تبهكار و س��رانجام شهادت
ّ
مهمتر ،زيارتش از ش��هيدان واقعة طف و گريس��تن و ناليدن بر مزاري كه همة عظمتها در آن
عالم انسانيت و عاقبت ،رساندن سالم گرم پيامبر به
مدفون گرديد؛ مزار س��بط نبي ،سيد شهيدان ِ
باقر اهلبيت :و البته با اين همه ،هنوز هم در عظمت جابر و ش��أنش حرفهاي گفتني بس��يار
است و اين تصويري در حد و توان ما بود که ارائه کرديم.
باألخره ،او روايتگري صادق ،امين ،عاش��ق ،دلس��وخته ،غم ديده و هجران كشيده است كه
گويي غم همة تاريخ را در دل خود نهفته داشت.
با اي��ن وصف ،اگر روايات پيامبر و اهلبيت تا دورة امام باق��ر ، 7را بنگريد ،كمتر روايتي
است كه در سلسله روات آن ،شخصيت عظيم جابر ،خودنمايي نكند.

جابر و حديث لوح فاطمه3

از افتخارات جابر ،نقل حديث لوح و قرار داشتن در سلسله راويان اين حديث ا ست؛حديثي
كه ائمه ، :به آن ميباليدند .حديث لوح چنين است.
«ابوبصير از امام صادق 7نقل كرد كه پدرم امام باقر ، 7به جابربن عبداهلل انصاري فرمود :مرا
با تو حاجتي است،آيا فرصتي هست بيايي با هم بنشينيم و آن حديث را با شما در ميان گذارم؟
جابر :آري ،يابن رسولاهلل ،هر زمان كه فرمان دهيد ،حاضرم.
امام : 7ميخواهم مرا از لوحي كه دست مادرم زهرا ديدهاي خبر دهي كه در آن چه نوشته بود؟
جابر :خدا را گواه ميگيرم كه در زمان پيامبرخدا براي تبريك و تهنيت به والدت حسين بن
زمرد است .در آن
علي 8به خانة زهرا 3رفتم .لوح س��بزي در دست او ديدم كه گمان كردم ّ
نوشتهاي ديدم كه مانند نور آفتاب روشن بود .گفتم :دختر پيامبر! پدر و مادرم به قربانت ،اين چه
نوري اس��ت؟ زهرا 3فرمود :اين لوحي اس��ت كه خداوند براي پدرم هديه فرستاد .در آن است
نام پدرم و نام شوهرم و دو فرزندم و نامهاي پيشوايان و جانشينان از فرزندانم .پدرم آن را به من
داد تا خوش��حالم کند .س��پس جابر اضافه كرد كه من آن لوح را از مادرت گرفتم و نسخهاي از
آن برداشتم.
امام : 7جابر! ممكن است آن را به من نشان دهي؟
جابر :آري.
امام 7به اتفاق جابر به خانة وي رفتند و جابر قطعهاي از پوست نازك بيرون آورد و به امام
باقر 7تقديم كرد.
امام : 7جابر! لوح را نگهدار تا من از حفظ بخوانم و ببين که صحيح است:
به نام خداوند بخش��ندة مهربان ،اين نامهاي است از خداي عزيز و حكيم كه
توس��ط جبرئيل امين از نزد پروردگار جهانيان براي محمد 9كه نور خدا و
س��فير او به سوي بندگان و واسطة ميان خلق و خالق و دليل و راهنماي به
سوي او است ،فرستاده است.
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هر پيامبري كه فرس�تادم و مدتش به پايان رس�يد ،براي او جانشيني قرار
وصي ت�و را بر همة اوصيا
دادم .ت�و را ب�ر تمام پيامبران برتر ش�مردم و
ّ
فضيل�ت دادم و ت�و را به دو فرزند گراميت محترم داش�تم؛ حس�ن را معدن
علم و حسين را نگهبان وحي قرار دادم.
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محمد! نا ِم مرا بزرگ ش��مار و نعمتهايم را ش��کر گ��زار و منكر آن مباش.
من��م پروردگار عالميان ،جز من خدايي نيس��ت .منم ش��كننده و خوار كنندة
ستمگران ،هالك كنندة سركشان ،پاداش دهندة روز رستاخيز .منم خدا و جز
من خدايي نيست ،هر كه اميدوار به فضل غير من باشد و يا از غير عدل من
بترسد ،او را عذابي دهم كه احدي از جهانيان را چنين عذاب نكرده باشم! مرا
بپرست و بر من تو ّكل كن .هر پيامبري كه فرستادم و مدتش به پايان رسيد،
وصي تو
براي او جانشيني قرار دادم .تو را بر تمام پيامبران برتر شمردم و
ّ
را بر همة اوصيا فضيلت دادم و تو را به دو فرزند گراميت محترم داش��تم؛
حس��ن را معدن علم و حس��ين را نگهبان وحي قرار دادم و او را ش��هادت
نصيب ساخته ،زندگياش را به سعادت منتهي کردم.
حجت بالغة من است .با دوستي
او برترين ش��هيدان در نزد من ،كلمة تا ّمه و ّ
7
اول ايشان ،بعد از حسين ،
و دشمني او اس��ت كه ثواب و عقاب ميدهمّ .
سيدالعابدين 7و زينت دهندة اوليا و فرزند او همنام ج ّد پسنديدهاش (محمد
باقر )7شكافنده علم و مركز دانش من ميباشد.
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ششم آنها جعفر صادق 7است ،آن كس كه دربارة او شك نمايد ،هالكش
ميكن��م .هر ك��ه او را رد كند مرا رد كرده اس��ت .او را دربارة ش��يعيانش
مس��رور ميگردانم ،پس از او ،فرزندش موسي 7است .در دوران او ،فتنه
و آشوبهاي تاريك و دهش��تناكي رخ ميدهد ولي وجوب حفظ او همچنان
تكليف من اس��ت .هر كس يك آيه از كتاب اله��ي را تغيير دهد ،بر من دروغ
بسته است .واي بر كس��اني كه پس از گذشتن زمان موسي بن جعفر ،منكر
حق ش��وند و دروغ ببندند .فرزند او علي بن موس��ي 8است؛ كسي كه بار
س��نگين نبوت را بر دوشش مينهم و او را به اطالع كامل بيازمايم .درآخر،
اهريمني متكبر او را ميكش��د و در ش��هري كه بندة صال��ح ،ذوالقرنين بنا
ك��رده ،در كنار بدتري��ن آفريدههايم (هارون) مدفون ميگردد .چش��م او را
ب��ه فرزندش محمد ، 7روش��ن ميگردانم .او وارث عل��م و معدن دانش و
حجت و دليل بر خلق من اس��ت .بهشت را جايگاه او قرار
محل اس��رار من و ّ
ميدهم .دربارة او هفتاد نفر از خاندانش را شفاعت ميكنم .فرزند او علي7
اس��ت ،س��عادت را به او ميدهم .او ولي و يار من است .او داعي به راه خدا،
فرزندش حسن ،7خزانهدار علم من و براي جهانيان ،ماية رحمت است .در

او ،كمال موس��ي و نورانيت عيسي و صبر ا ّيوب مشاهده ميشود .فرزندش
حجت الهي 7است .به وسيلة او تمام فتنهها را از روي زمين برميچينم ،و
به خاطر او لغزشها را دفع ميكنم .گرفتاريها و س��نگينيها را برميدارم،
درود و رحمت بر اينان باد.

جابر :به خدا قسم همين طور است كه قرائت کرديد.
عبدالرحمان بن سالم كه راوي اين حديث است ميگويد :ابوبصير گفت :اگر در مدت عمر خود،
6
جز اين حديث را نميشنيدي تو را كافي بود .آن را جز براي اهلبيت خود و اهلش نقل مكن».
جابر و عالقه به خاندان پيامبر9

جابر ارادت عميقي به خاندان پيامبر و اهلبيت :داشت.
ام��ام صادق 7فرمود« :پدرم از پدرش امام زينالعابدين :نقل كرد ،همان س��الي كه امام
مجتبي از دنيا رفتند ،من روزي پش��ت س��ر پدر و عمويم از كوچههاي مدينه ميگذشتيم ،در آن
هنگام ،تازه به ح ّد بلوغ رس��يده يا نزديك به بلوغ بودم ،در راه به جابر بن عبداهلل انصاري و انس
ب��ن مالك و جماعتي از قريش و انصار برخورديم .جابر با ديدن امامان ،خود را به پاي حس��ن و
حس��ين 8افكند و ميبوس��يد ،مردي از قريش كه از بس��تگان مروان بود بر او خُ رده گرفت كه
با اين س��ن و موقعيتي كه از مصاحبت پيامبرخدا كس��ب كردهاي ،چني��ن ميكني؟ جابر گفت:
اي م��رد! از من دور ش��و ،اگر فضل و مقام اين دو بزرگوار را ميدانس��تي ،بر من اش��كال وارد
7
نميكردي ،بلكه خاك زير پايشان را ميبوسيدي».
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رواي��ات فراواني در اين باره ،در منابع روايي ما وجود دارد كه گفتهاند جابر عالقة فراوان به
خاندان عصمت و طهارت داش��ت و نقلها و داس��تانهاي فراواني در كتب تاريخي آمده اس��ت
که پرداختن به آنها ،نوش��ته را از مس��ير اصلي خود خارج خواهد ک��رد و در همين زمينه ،بايد
به زيارت جابر بن عبداهلل انصاري در اربعين اش��اره کرد كه آن گرامي ،با چه س��وز و گدازي به
زيارت امام حسين 7و شهداي كربال پرداخته است!
جابر و حجاج بن يوسف ثقفي

جاب��ر بن عبداهلل انصاري ،به دليل عش��ق عمي��ق و وافري كه به اهلبي��ت و خاندان عصمت
و طهارت داش��ت ،همواره به انتش��ار فضايل عل��ي و زهرا و اهلبي��ت :ميپرداخت .به همين
دليل حجاج بن يوس��ف ثقفي ،هنگامي كه بر مدينه مس��لّط شد ،جابر و گروهي ديگر را به جرم
طرفداري از علي 7و انتشار فضايل آنها دستگير کرد و مورد آزار و شكنجه قرار داد.
«هنگاميكه عبداهلل بن زبير در مقابل عبدالملك مروان به دعوي خالفت برخاست ،عبدالملك،
حجاج بن يوس��ف را براي دستگيري وي به مكه فرستاد .عبداهلل به خانة كعبه پناه
خليفة مروانيّ ،
جاب�ر بن عبداهلل انصاري در بقيع به خاک س�پرده ش�د و قبر پاكش ،طبق
نقله�اي تاريخي ،در ضلع ش�رقي بقيع اس�ت .ليكن ح�وادث و ماجراهاي
«صَّلی َعَليِْه َم َ
الس َماء»
فراواني سبب ناپيدايي قبر آن بزرگوار گرديدَ .
الِئ َكُة َّ
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بردَ .ح ّجاج خانه را آتش زد .پس از دس��تگيري ابن زبير ،حكومت مكه و مدينه بر او مس��لّم شد.
پس از آنكه مس��جد را از س��نگها و خونها پاك كرد ،به مدينه رفت و يك ماه يا بيشتر در اين
ش��هر توقّف كرد .مردم مدينه را به جرم كش��تن عثمان ،با انواع شكنجه آزار داد .از جمله با مهر
فل ّزي گداخته ،دست جابربن عبداهلل انصاري ،آن صحابي بزرگ و يار باوفاي پيامبر اسالم را مهر
8
زد ....و گردن بسياري ديگر را ممهور ساخت».
مرگ جابر و دفن در بقيع

جابربن عبداهلل انصاري ،افتخارات زيادي كس��بكرد و نامش در تاريخ اس�لام بلندآوازه و
ماندگار شد.

او از ش��دت ضعف و در اثر زيادي س��ن ،در سال  77هجرت دار فاني را وداع کرد .سينهاش
لبريز از عشق به پيامبر و اهلبيت و پر از معارفي بود كه توسط آن گراميان به او منتقل شده بود.
يّ
«توف جابر سنة سبع و سبعني و صّلی عليه أبان بن عثمان و كان أمري املدينة و
9
كان عمر جابر أربعاً و تسعني سنة.»...

«جابر ،در سال  77هجري از دنيا رفت و ابان بن عثما ن كه امير مدينه بود،
بر او نماز گزارد و  94سال عمر کرد».

جابر بن عبداهلل انصاري در بقيع به خاک س��پرده شد و قبر پاكش ،طبق نقلهاي تاريخي ،در
ضلع شرقي بقيع است .ليكن حوادث و ماجراهاي فراواني سبب ناپيدايي قبر آن بزرگوار گرديد.
«صَّلي َعَليِْه َم َ
الس َماء»؛ «فرشتگان آسمانها بر او درود فرستاده و ميفرستند».
َ
الِئ َكُة َّ
 14ـ صهيب بن سنان

صهيب بن سنان رومي ،ابو يحيي ،که نامش عبدالملك بوده ،از صحابي معروف پيامبرخدا9

است؛ چنانكه مباركفوري در كتاب «تحفةاألحوذي» آورده است:

«منزل صهيب در سرزمين موصل ،ميان دجله و فرات بوده است .روميان بر
اين ناحيه دست يافتند و وي به اسارت آنان درآمد و به روم برده شد .دوران
كودك��ي و جوان��ياش را در رم گذراند .طايفة بنيكل��ب او را خريده ،به مكه
آوردند .پس از آن ،عبداهلل جدعان او را از بنيكلب خريد و مدتها بردة عبداهلل
جدعان بود .چون پيامبر به رسالت برگزيده شد ،به آن حضرت ايمان آورد و
با عبداهلل جدعان به مخالفت برخاست .از دست او آزار و اذيت فراوان ديد .او
10
از مستضعفان و رجال ص ّفه بود .با پيامبر به مدينه هجرت کرد».

«صهيب ،همان صهيب بن سنان است كه غالم و خدمتکار پيامبر خدا بود».
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به نوشتة مبارکفوري و برخي ديگر از مورخان ،صهيب بن سنان از اصحاب صفه بوده و جزو
كساني است كه شبها را به عبادت ميپرداخت و روزها را در ميدانهاي نبرد و جهاد در ركاب
پيامبر با مشركان ميجنگيد.
دربارة اين ش��خصيت ،مطالب چنداني نيس��ت ليكن رواياتي گوي��اي عظمت جايگاه او در
انديشه پيامبر است.
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نكاتي بديع دربارة صهيب

چنانكه پيشتر اش��اره داشتيم ،پيامبرخدا9

آمده است که پيامبر خدا 9فرمودند:

بسيار به صهيب بن سنان عالقمند بود .در روايتي

اآلخ ِر َفْلُي ِح َّب ُص َهيْبًا ُح َّب اْل َواِل َدةِ ِل َوَل ِدهَا».
« َم ْن َكا َن ُي ْؤ ِم ُن ِباهللِ َواْليَ ْوِم ِ

12

«هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد ،پس دوست بدارد صهيب را ،مانند
دوستي و محبت مادر به فرزندش».

همچنين در رواياتي ديگر از علي 7دربارة صهيب ،نكاتي بديع اش��اره ش��ده كه داللت بر
عظمت شأن و وااليي جايگاه او در نزد پيامبر و علي 8دارد:
« َكا َن ُصهَيب مِمَّن ا ْعتَز َ
َل اْل ِفتْنََة ف املَِدينَة َو أَْقبَ َل عَ
َلى عَلي ».
يِ

13 7

«صهي��ب از كس��اني بود ك��ه در فتنههاي مدينه از آنها كن��اره گرفت و به
علي 7روي آورد».

گرويدن اين ش��خصيت نام��ي ،در فتنههاي بر باد دهنده و دهش��تناك مدين��ه ،به علي 7و
كنارهگيري از اين فتنهها ،داللتي روشن بر وجود ضميري روشن و فكري تابنده در صهيب دارد
و اگر نبود اين روشنيها و بصيرتها ،هرگز صهيب در آن فتنههايي كه اصحاب كبار پيامبر هم
لغزيدند ،كناره نميگرفت و به علي 7ملحق نميشد.
مرگ و بدرود حيات

حاكم از عبداهلل بن نمير نقل كرده كه گفت:

«صهيب يكنّى أبا حييى وهو صهيب بن س��نان النمري من النمر بن قاس��ط ،و
كان أصابه سيب فوقع بأرض الروم ،فقيل :صهيب الروم ،بلغ سبعني سنة ،و كان
14
خيضب باحلناء ،مات باملدينة يف شوال سنة مثان و ثالثني و دفن بالبقيع».
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«صهيب ،با كنية ابو يحيي خوانده ميشود و او همان صهيب بن سنان نمري،
از تيرة نمرة بن قاس��ط اس��ت .وي به اس��ارت رفت و در سرزمين رم بود.
گفته شده ،صهيب رومي ،به هفتاد سالگي رسيد .عادت او اين بود كه با حنا
خضاب ميكرد .در مدينه در ماه شوال سال  38هجري بدرود حيات گفته و
در بقيع مدفون گرديد».

صهي��ب بن س��نان را در رديف صحاب��ي پاكباخته و خالص پيامبر ياد كردهاند كه در بيش��تر
نبردها همراه و در كنار پيامبر بود .البته وي در مکه نيز زيس��ته اس��ت كه در خانة عبداهلل جدعان
سختيهاي فراواني ديد.

صهيب بن سنان در نبردهاي بسياري در كنار پيامبر خدا بود و افتخارات فراواني نصيب او گرديد.
15
«مات باملدينة سنة  ،38مثان و ثالثني يف خالفة علي بن أبيطالب».
«در مدينه از دنيا رفت ،در سال  38هجري ،در زمان خالفت علي»7

طب��ق نقل ابن اثير ،حاكم مدينه و برخي از مس��لمانان بر او نم��از گزاردند و در بقيع ،دفنش
کردند «البته در مطاوي روايي انعكاس يافته كه صهيب ،در اواخر عمر از مسير حق انحراف يافت
16
و به مخالفت با بيعت با علي 7پرداخت.
 .15ش ّماس بن عثمان

ش�� ّماس بن عثم��ان ،از قبيله بنيمخزوم و فرزند عثمان بن الش��ريد و صفيه بنت ربيعة بن عبد
ش��مس اس��ت .او از مردان و معاريف مكه و از اش��راف بلندآوازة اين ش��هر بود كه در دوران
جاهليت ،به رس��م آنان ميزيست .در اسنادي كه مباركفوري ارائه کرده ،او بردگاني داشته و به
شدت به رسوم جاهليت وفادار بوده است.
رسالت پيامبر گرامي اسالم ،باعث تح ّول عجيبي در روحية او گرديد ،به محضر آن حضرت
آمد و تقاضا كرد كه اس�لام را بر او نمايد .پيامبرخدا 9كلمات وحي را براي او بيان کرد .وي
به محض ش��نيدن بخشهاي��ي از كلمات نوراني پيامبر ،ايم��ان آورد .در اين دوره ،آزار فراواني
از قبيلة خود و قبيلة قريش تح ّمل كرد .با س��ختي و ش��دتي كه ياران نخستين پيامبر داشتند ،او به
همراه ش��خصيتهاي بزرگي مانند جعفر بن ابوطالب ،به دس��تور پيامبرخدا ، 9به حبشه هجرت
كرد .بدين روي ،ش��ماس بن عثمان از مهاجران نخس��تين است كه تمام امكانات و معلّقات را به
خاطر ايمان خويش رها كرد .پس از هجرت پيامبر به مدينه و س��پري شدن دوران رنج و شكنجة
مسلمانان در مكه ،به همراه مهاجران نخستين ،در هجرت دوم ،به مدينه رهسپار شد.
وي در رديف اصحاب صفه درآمد و سپس به منزل مبشّر بن عبد منذر رفت و در منزل وي سكني
گزيد .در ماجراي عقد اخ ّوت ميان مسلمانان ،پيامبرخدا ميان او و حنظلة بن ابيعامر ،عقد اخ ّوت بست.
17
«مشهد البدر و األحد مع رسول اهلل»...
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 .16ابوقتادة انصاري

اس��م او «حارث» و به گفتهاي «نعمان» و کنيهاش ابوقتاده اس��ت .وي فرزن��د « ِرب ْ ِع ّي بْن بَلْدَ َمة
انصاري» است و مادرش «كبشه» ،دختر «مظهر بن حزام» ميباشد.
ابوقتاده در زمرة اصحاب پيامبر 9و از شجاعان و دالوران كمنظير و از برترين ياران پيامبر
است كه به همين سبب «فارس رسولاهلل» لقبش دادند.
مو ّرخان نگاش��تهاند« :ابوقتاده در تمام غزوهها و جنگهاي صدر اسالم همراه پيامبر 9بوده
ليکن دربارة حضور وي در بدر ،يك رأي و يك نظر نيستند ،لذا برخي او را از بدريّون ميدانند
18
و جمعي هم بر اين عقيدهاند كه او از جنگ احد به بعد حضور داشته است».
ابوقتاده و همگامياش با علي7

ابوقت��اده از ياران مخلص و با وفاي اميرمؤمنان ب��وده و در تمام جنگهاي زمان خالفت آن
حض��رت (مانند جمل ،صفي��ن و نهروان) حضور داش��ته و در جمل و صفين ،م�لازم ركان آن
19
حضرت بوده است».
ابوقتاده ،والي م ّكه
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هنگامي كه علي 7به خالفت رس��يد ،خالد بن عاص بن هاش��م بن مغيرة مخزومي را كه از
سوي عثمان والي مكه بود عزل كرد و ابوقتادة انصاري را بر واليت آن شهر منصوب کرد ليکن
پس از مدتي ،وي را از سمت خويش بركنار نمود و قثم بن عباس را به جايش گمارد.
ابوقتاده به خاطر عش��ق وافري كه به علي 7داش��ت ،از مكه راهي كوفه ش��د و در كنار آن
حضرت تا پايان عمر شريفش در كوفه ماند.
«آنگاه كه امير مؤمنان 7آمادة حركت به سوي بصره و جنگ با ناكثين گرديد ،ابوقتاده مطالبي
20
گفت كه حكايت از ايمان عميق او به واليت آن حضرت و وفاداري نسبت به او داشت».
«اميرمؤمنان در جنگ خوارج ،سپاه خود را آرايش داد و فرماندهي ممينه را به ُحجر بن عدي
و ميسره را به شيث بن ربعي يا معقل بن قيس رياحي و سواره نظام را به ابو ايّوب انصاري و پياده
21
نظام را به ابوقتادة انصاري سپرد و خود در قلب لشكر قرار گرفت».
خطي��ب بغدادي نقل ميكند« :هنگامي كه امي��ر مؤمنان علي 7از جنگ با نهروانيان فراغت
22
يافت ،ابوقتادة انصاري ،با شصت يا هفتاد نفر از اصحاب رسول اهلل ،به مدينه مراجعت نمود».
ابوقتاده به محض ورود به مدينه ،به ديدار عايش��ه ش��تافت وگفتوگوهايي ميان آنان انجام

گرفت .در پايان ،عايشه گفت :اي ابوقتاده ،نبايد چيزي مانع آن شود كه من ح ّقي دربارة علي بن
ابيطالب بگويم و آن اين است كه از پيامبرخدا شنيدم دربارة علي فرمود:
«تفرتق أّميت على فرقتني ،مترق بينهما فرقة حمّلقون رئوسهم خم ّفون شواربهم ....يقرئون
23
أحب النّاس إىل و أحبّهم إىل اهلل تعاىل».
القرآن التتجاوز تراقيهم ،يقتلهم ّ

«ا ّمتم به دو گروه تقسيم ميشوند؛ گروهي از دين خارج ميشوند ،سرهايشان
را ميتراش��ند ،ش��اربهاي خود را كوتاه ميكنند .قرآن تالوت ميكنند كه
از حنجرهش��ان تجاوز نميكند .اين گروه را كس��اني ميكشند كه نزد من و
خداوند محبوبترين بندگان خدايند».

چون عايش��ه اقرار به حقانيت علي 7كرد ،ابوقتاده گفت :حال كه ميداني علي محبوبترين
آفريدة خدا در نزد پيامبر و خداوند است اکنون چرا با او به مخالفت برخاستهاي؟! عايشه از پاسخ
طفره رفت.
تاريخ وفات ابوقتاده

«ابوقتاده در سال  48يا  50هجري ،پس از خالفت اميرمؤمنان و دوران امامت امام مجتبي7

در مدينه از دنيا رفت و در بقيع دفن گرديد».

24

 .17قيس بن سعد بن عباده

طبق نقل ابن اثير در «اُس��دالغابه» ،قيس بن س��عد در واقعة غدير حضور داش��ت و با توجه به
ايمان عميقي كه به پيامبر و بيانات آن حضرت داش��ت ،يكي از دوازده نفري است كه با ابوبكر،
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نام��ش قيس ،کنيهاش ابو عبداهلل ،پدرش س��عد بن عباده ،رییس قبیل��ة خزرج بود و مادرش
فکهيه نام داشت .والدتش را اندكي پيش از ظهور اسالم دانستهاند .او در همان روزهاي نوجواني
و در سن  12سالگي به پيامبرخدا 9گرايش يافت و به گروه مسلمانان پيوست و از صحابة ّ
مكي
پيامبر شمرده ميشود.
با پيامبرخدا به مدينه هجرت كرد و پس از غزوة بنيالمصطلق ،در همة جنگهاي آن حضرت
شركت داشت .در مكه كنار رسول اهلل و در مدينه همگام با آن حضرت بوده و خدمات فراواني
را در جبهههاي جنگ به اسالم و پيامبر نموده است.

69

ماجراهاي فراواني در بارة ابو رافع و خزانهداري بيتالمال علي 7در كتب
تاريخي مطرح شده است .بعد از شهادت امام علي با امام حسن مجتبي8
به مدينه بازگشت .او از نخستين دانشمندان شيعه محسوب ميشد .كتاب
«الس�نن و األح�كام و القضاي�ا» از تصنيفات او اس�ت كه رواي�ات آن را از
حضرت علي 7نقل ميکند.

روياروي ش��د و در اثبات فضيلت و حقانيت علي 7دفاعيههاي فراواني را ارائه كرد .علي 7او
و همراهانش را به آرامش دعوت کرد و آنان به اعتراض كالمي بسنده كردند.
حضور در نبردهاي دوران امام علي و امام مجتبي8

«قيس بن س��عد» در نبردهاي جمل ،صفين و نهروان ،حضوري چشمگير داشت و به جانبازي
پرداخت و جراحاتي برداشت .او در دوران علي 7به فرماندهي شرطةالخميس رسيد و از ياران
25
با وفاي علي 7بود».
قيس بن س��عد دركنار علي 7افتخار ميكرد و به خود ميباليد كه همگام با شخصيتي است
كه محبوبترين فرد در نزد خدا و رسو ل است.
ايشان ،همچنين مدتي را از ناحية علي 7فرماندار آذربايجان بود ودر زمان امام مجتبي 7از
فرماندهان و پيش��قراوالن سپاه آن حضرت به شمار ميرفت و پس از امام مجتبي 7جزو محبّان
و پيروان امام حسين 7بوده است.
بازگشت به مدينه و لبيك دعوت الهي
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چنانك��ه از ماجراي زندگي وي برميآيد و ابناثير به آن اش��اراتي رم��زي و كوتاه نموده،
قيس در س��ال  19پس از هجرت ،در فتح مصر ش��ركت كرد و مدتي را همانجا ساكن شد تا اين
كه در ماجراي اعتراض و ش��ورش مردم مدينه عليه عثمان و قتل وي و خالفت علي 7به مدينه
بازگش��ت .او همچنين در كوفه ،در كنار امير مؤمنان بود و پس از شهادت آن حضرت ،به مدينه
بازگش��ت و در آغاز امامت امام حسين 7س��ال  61هجرت ،در مدينه دار فاني را وداع گفت و
26
در بقيع مدفون گشت.

 .18ابو رافع

در نام وي اختالف اس��ت؛ بعضي او را طالب و برخي خزيمه خواندهاند .كنية وي ابو رافع
اس��ت .خاندانش از سابقين وپيش��گامان اس�لاماند .خاندان ابو رافع از برترين خانوادههاي شيعه
هستند كه به نام وي به عنوان «آل ابيرافع» شهرت يافتهاند.
مسلمانيِ ابو رافع ،در همان روزهاي نخستين رسالت روي داد .او دو بار هجرت كرد؛ هجرت
به حبشه و هجرت به مدينه .در تمام جنگها ،در كنار پيامبر 9و مالزم ركاب آن حضرت بوده
است .جنگهاي احد ،بدر ،خندق و حنين از جنگهايي است كه نام وي در شمار مجاهدان آن
صحنهها ،به صورتي پررنگ ثبت شده است.
27

نماز بر دو قبله

روزيكه پيامبر 9در مس��جد قبلتين ( 15ش��عبان) در حال نماز ظهر ،مأمور به تغيير قبله شد،
ابورافع در كنار آن حضرت حضور داشت و بر دو قبله نماز گزارد.
در كنار علي7

بعد از رحلت پيامبرخدا 9مالزم علي7

بود و همراه آن حضرت به كوفه رفت و خزانهدار

كوفه شد.
ماجراهاي فراواني در بارة ابو راف��ع و خزانهداري بيتالمال علي 7در كتب تاريخي مطرح
28
شده است.
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بعد از شهادت امام علي با امام حسن مجتبي 8به مدينه بازگشت .او از نخستين دانشمندان شيعه

محسوب ميشد .كتاب «السنن و األحكام و القضايا» از تصنيفات او است كه روايات آن را از حضرت

علي 7نقل ميکند .عبداهلل و علي نيز از فرزندان او هستند و از اصحاب و ياران با وفاي علي7

به

شمار رفتهاند .كتاب «قضايا اميرالمؤمنين» از تصنيفات عبداهلل است و علي بن ابيرافع نيز كتابهاي
بسياري در فنون فقه نگاشته است 29.كتابهايي در «وضو» و «صالة» از نوشتههاي او است.
مرگ ابورافع و دفن وي در بقيع

به نوشتة فاكهي ،ابورافع در سال  58هجرت از دنيا رفت و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
يّ
«ت��وف يف املدينة يف نفس العام الذي استش��هد فيه االم��ام أمرياملؤمنني و دفن
بالبقيع».

30

«در مدينه ،در س��الي كه علي 7به ش��هادت رس��يد وفات يافت و در بقيع
مدفون گرديد».

َ .19ج َبلة بن عمرو انصاري (ساعدي)

او از ياران بزرگ و با فضيلت پيامبر بود و از فقهاي صحابه به شمار ميآمد.
ً
فاضال من فقهاء الصحابة».
«كان جبلة بن عمرو

31

«جبلة بن عمر از افراد فاضل و از فقهاي صحابة پيامبر بود».

در كن��ار پيامب��ر ،در جنگهاي ف��راوان ،از جمله بدر و احد و خندق و ...حضور داش��ت و

ميپرسيد و آنها
كلمات نوراني پيامبر را فرا ميگرفت و از پيامبر در بارة مفاهيم و محتواي آيات


را در سينة خود حفظ ميكرد .به حق او از فقهاي صحابة پيامبر بود.
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در جبهه علي7

پس از رحلت پيامبر ، 9جبلة بن عمرو از علي 7جدا نشد و در جبهة آن حضرت قرار گرفت.

«با آن حضرت به كوفه رفت و در نبردهاي جمل ،صفين و نهروان حضور ف ّعال داشت».

32

او از منتقدان ماجراي سقيفه بود و همواره از مظلوميت و حقانيت علي 7سخن ميگفت.

در برابر عثمان
او با توجه به اعتقاد شديد به حقانيت علي7

در برابر خلفا ،موضع تندي داشت؛ از جمله در

برابر عثمان به موضعگيريهاي صريح ميپرداخت.

«جبلة بن عمرو نخس��تين كسي است كه با سخنان تند و خشن ،به عثمان اعتراض کرد .بدين

ترتيب كه روزي جبله در ميان گروهي از افراد قبيلة «بنيس��عد» نشس��ته بود و زنجيري در دست

داش��ت ،عثمان كه از آنجا عبور ميكرد ،به آنان س�لام كرد .مردم جواب سالم او را گفتند .در
اين هنگام جبله رو به مردم كرد و گفت :چرا جواب س�لام كسي را ميدهيد كه اين همه اعمال
خالف مرتكب ميش��ود؟ س��پس رو كرد به عثمان کرده ،گفت :بايد اين نورچش��ميها را طرد
كني وگرنه اين زنجير را به گردنت خواهم انداخت.

عثمان گفت :كدام نورچشميها؟ من براي انجام كارها افراد شايسته را انتخاب ميكنم.

جبله پاس��خ داد :آيا مروان ،معاويه ،عبداهلل بن عامري و عبداهلل بن س��عد ابيس��رح را به دليل

شايستگي آنان انتخاب كردهاي؟

پ�س از رحل�ت پيامب�ر ، 9جبلة بن عم�رو از علي 7جدا نش�د و در جبهة
آن حض�رت قرار گرفت« .با آن حضرت ب�ه كوفه رفت و در نبردهاي جمل،
فعال داشت».
صفين و نهروان حضور ّ

اينان كساني هستند كه قرآن و پيامبر ،خون بعضي از آنان را هدر اعالم نموده و هيچ ارزشي

در اس�لام ندارند .عثمان كه در برابر سخنان نافذ و اعتراض منطقي جبله پاسخي نداشت ،آنجا را
ترك كرد .از آن روز اعتراض شروع شد و مردم نسبت به عثمان جري شدند».

33
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همچنين موضعگيري تند او نسبت به عثمان در خصوص داروغة مدينه ،حارث بن حكم ،در

داروغة بازار قرار داده بود و او به دستور و موافقت عثمان ،اجناس رسيده از اطراف را ميخريد و
به قيمت دلخواه خود ميفروخت و مجالي براي بازاريان باقي نميگذاشت .حارث عالوه بر اين،

73

كراية دكانداران و دستفروشها را براي خود جمعآوري ميكرد و با مردم ،بدرفتاري مينمود

و هر چه مس��لمانان در مورد كوتاه كردن دست حارث از بازار ،با عثمان گفتوگو كرده بودند،
او ترتيب اثر نداده بود و همين امر موجب اعتراض شديد جبله بود».

34

«باري ،جبله نه تنها در زمان حيات عثمان با او مبارزه ميكرد ،بلكه از آنجا كه او را عنصري

خطاكار ميدانس��ت ،پس از مرگ وي نيز هنگامي كه خواستند جنازة او را در قبرستان بقيع دفن
كنند ،از اين كار جلوگيري كرد .از اين رو ،جنازة عثمان را به حش كوكب بردند و در آنجا به
خاك سپردند».

35

در بحار ،متني در خصوص وساطت افراد دارد كه جبله ،دست از عثمان بردارد ولي او همواره

بر مخالفت با عثمان اصرار ورزيده و پاي فش��رده است .در اين زمينه ،مباحث مفصلي دربارة وي

در الغدير (ج ،9ص  )212وجود دارد كه خوانندگان را به آن كتاب ارجاع ميدهيم.

السا ِع ِد ُّي َف َسأَالُه
«أَ َّن َزْي َد ْب َن َث ِاب ٍت َم َش��ى إِىَل َجبََلَة َو َم َعُه اْب ُن ع ِّ
َمِه أَُبو ُأ َس��يْ ٍد َّ
ْ��ه أََبداًَ ،و ال أَْل َقى اهللَ َفأَُق ُ
َن ُعثْ َما َنَ .ف َق َ
اْل َك َّ
ول (أَ َط ْعنا
ال َو اهللِ ال أَْق ُص ُر َعن ُ
��ف ع ْ
36
السب ً
َ ُّ
ُ
يال.»)...
ساَدَتنا َو كرَباَءنا َفأ َضلوَنا َّ ِ
«زيدبن ثابت با پسرعمويش ابو اسيد ساعدي نزد جبله رفته و از او خواستند

از عثمان دست بردارد .گفت :هرگز دست از او برنميدارم و نميخواهم خدا
را در حال��ي مالقات كنم كه در برابر س��ؤال خداوند بگويم :ما از بزرگان و

رييسان خود اطاعت ميكرديم ،آنها ما را گمراه كردند».
مرگ جبله و آرميدن در بقيع

«جبله ،در س��ال  38هجري ،چشم از جهان فروبست .مسلمانان زيادي بر جنازة مط ّهرش نماز

گزاردند و در بقيع دفنش کردند».

37
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البته از برخي مطاوي تاريخي برميآيد كه وي در مصر س��كونت گزيده ولي هرگز اشارهاي

به دفن وي در مصر نکردهاند ،بلكه صاحب «االستيعاب» محل دفنش را بقيع دانسته است .به همين
جهت به نقل عبارتي از بحار ،از مرحوم مجلسي بسنده ميكنيم:

«ذكر القاضي عياض يف املدارك أن املدفونني من أصحاب النيب هناك عشرة آالف
و لكن الغالب منهم خمفي اآلثار عيناً وجهةً و سبب ذلك أن السابقني مل يعلموا

القبور بالكتابة و البناء ،مضافاً إىل أنّ متادى األيام يوجب زوال اآلثار»...

38

«قاضي عياض در مدارك خود آورده است :مدفونين در بقيع از اصحاب پيامبر،

دو هزار نفرند ليكن بيش��تر آنها ،آثارشان از حيث اصل و نام و نشان ،مخفي

اس��تو سبب اين مسأله هم اين است كه سابقين ،قبور اين صحابه را در كتب
خود نياوردهاند .مضاف بر اين ،گذر ايام موجب زوال نشانهها ميشود».

چنانكه در مورد صحابه و تابعين آن شد كه دربارة جبله و بهلول بن ذؤيب و ...شد.
والسالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته

پینوشتها:
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 . 1سليم بن قيس الهاللي ،كتاب سليم بن قيس ،تحقيق
محمدباقر االنصاري ،بيتا ،بينا ،ص 186
 . 2محمدعلي عالمي ،پيغمبر و ياران ،ج ،2مؤسسه
مطبوعاتي افتخاريان1346 ،
 . 3محمدعلي عالمي ،پيشين ،ص 114
 . 4همان ،ص 116
 . 5محمدباقر مجلسي ،بحاراالنوار ،ج ،16دارالعلم
بيروت ،1987 ،ص 31
 . 6محم��د بن يعقوب كليني ،اص��ول كافي ،ج،2
پاساژ سعدي ،بيتا ،ص 606
 .7محمدباق��ر مجلس��ي ،بحاراالن��وار ،ج  ،41ص
 ،302دارالعلم بيروت 1987 ،م.
 . 8اميني ،عبدالحسين ،الغدير ،ج9
 . 9ابن اثير ،ابيالحس��ن علي ب��ن محمد الجزرني،
ج ،10دار احي��اء الت��راث العرب��ي ،بي��روت،
بيتا ،ص 257
 . 10ابن عبدالرحيم المباركفوري ،تحفة االحوذي ،ج،2

دارالكتب العلميه ،التبيان1283 ،هـ  .ق ، .ص 304
 . 11الش��يخ حس��ن صاح��ب المعال��م ،التحري��ر
الطاووس��ي ،تحقيق فاضل الجواه��ري ،مكتبة
آيةاهلل المرعشي1411 ،هـ.ق ،ص 92
 . 12مجلس��ي ،محمدباقر ،ج  ،41دارالعلم بيروت،
1987م ،ص 326
 . 13همان ،ص 327
 . 14الحاك��م النيش��ابوري ،المس��تدرك عل��ی
الصحيحين ،ج3
 . 15المباركفوري ،پيشين ،ص 303
 . 16ر .ك :اسد الغابه ،ج ،2ص 36
 . 17مؤسسة البحوث االسالميه ،شهداء االسالم في
عصر الرسالة ،مرکز االعالم.
 . 18ر .ك :االصابه في تمييز الصحابه ،ج ،7ص 237
 . 19اب��ن اثي��ر ،ابيالحس��ن علي ب��ن محمد ،ج،5
دراحياء التراث العربي ،لبنان1970 ،م.
 . 20تاريخ طبري.

75

 . 21همان.
 . 22همان.
 . 23حسكاني.
 . 24ابن اثير ،اسدالغابه ،ج ،1ص120
 . 25محمدعلي عالمي ،پيغمبر و ياران ،ج ،4مؤسسه
مطبوعاتي افتخاريان ،بيتا ،ص 232
 . 26ر .ك :اسدالغابه ،حرف ق.
 . 27ر .ك :اسدالغابه
 . 28جعفر س��بحاني ،فروغ ابديت ،ج ،2انتشارات
جامعه مدرسين ،1363 ،ص 218
 . 29الس��يد ناصر الطيبي ،ابورافع ،مولي رس��ول اهلل،
مجمع البحوث االسالمية1412 ،هـ  .ق ،ص64
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