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مقدمة املؤسسة 
أين اخللف من هذا السلف؟
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمـد هلل عـىل مـا أنعـم وله الشـكر بـا أهلم والصـاة والسـام عىل خري األنـام حممد 
وآله الطيبـن الطاهرين.

أما بعد:

مل يـزل اإلمـام عـي عليـه السـام الفاروق بـن احلق والباطـل واملحك الذي يكشـف 
القـري مـن الـراب واإليـان مـن النفـاق والفئـة العادلـة مـن الباغيـة والسـنّة مـن البدعـة 
والصالـح مـن الطالـح، وألن الديـن هـو اثمـن مـا لـدى العاقـل فقـد احتـاج العاقـل إىل 
عـي بـن أيب طالـب عليـه السـام؛ وألن الدعوة إىل التمسـك بالسـلف الصالح أصبحت 
اليـوم شـعار اخللـف كان ال بـّد مـن الرجـوع إىل أولئك السـلف لنـرى أين كانـوا أو حتت 

أي رايـة سـاروا وإىل أي فئـة انتسـبوا وأي سـنّة أحيـوا وأي بدعـة أماتـوا.

وألجـل هـذا وغـريه، ارتـأت مؤسسـة علـوم هنـج الباغة أن تضـع بن يـدي القارئ 
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الكريـم مكنـزًا معرفيـًا يعيـد رسـم صـورة اإلسـام ويوضـح الطريـق ملـن تشـوق ملعرفـة 
رجـال صدقـوا يف إياهنـم وكانـوا دعاة ربانين لإلسـام وعاملن جمديـن يف بناء احلضارة 
اإلنسـانية منـذ أن رّشفهـم اهلل باإلسـام وصحبـة رسـوله األكـرم صـىل اهلل عليـه وآلـه 
وسـلم والتمسـك بأخيـه ووصيـه وخليفته يف أمتـه وويل من كان املصطفـى صىل اهلل عليه 

وآلـه وسـلم نبيه.

فكانـوا صحابـة وموالـن وسـلفًا صاحلـًا ملـن أراد أن يعلـم مـن هـم السـلف الصالح 
ومـن أمريهـم وموالهـم حتـى قـال فيهـم احلاكـم النيسـابوري يف مسـتدركه نقـًا عـن 
احلكـم: )شـهد مـع عـي -معركـة- صفـن ثانـون بدريـًا ومخسـون ومئتـان ممـن بايعـوا 
حتـت الشـجرة())( وألجـل معرفة هـؤالء )البدريون والشـجريون( الذين كانـوا يقاتلون 
حتـت رايـة عـي عليـه السـام يف حربـه للفئـة الباغيـة معاويـة وحزبـه وأشـياعه وممـن مل 

يشـركوا  لكنهـم عرفـوا بمواالهتـم لعـي، 

لذا:

 رشعـت املؤسسـة بالبحـث والدراسـة هلـذا السـلف الصالـح، وبيـان شـخصيتهم 
وسـريهتم العطـرة، ضمـن سلسـلة تصـدر تباعـًا واملوسـومة بــ )سلسـلة حيـاة السـلف 
الصالـح صحابـة اإلمـام عـي عليه السـام( فقّدمنـا منهم الصحابـة البدرين والسـابقن 
مـن املهاجريـن واألنصـار، فـإن وفقنـا اهلل إلكاهلـم رشعنـا بأهـل البيعـة حتـت الشـجرة.

وبناءًا عليه: 

فـإن مـن أولئـك الصحابـة الكـرام الذيـن أكرمهـم اهلل ورشفهـم باجلهـاد بـن يـدي 

)- مستدرك احلاكم: ج3، ص80).
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رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، يف معركـة بـدر الكـرى وأتـم عليهم نعمتـه يف مواالة 
عـي أمـري املؤمنـن )عليـه السـام(، فجاهـد أعداء اهلل بـن يديـه، وبذل نفسـه يف نرصته، 
هـو الصحـايب اجلليـل جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري )رضـوان اهلل تعـاىل عليـه( الـذي مـا 
زال متقلبـًا يف ألطـاف اهلل واألئمـة حتـى قبضـه اهلل إليـه مغفـورًا مرحومـا بعـد أن قـى 
حياتـه يف رفقـة أوصيـاء رسـول رب العاملـن )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، فقـد أدرك اإلمـام 
علّيـًا وتـرف بمواالتـه وولـده اإلمـام احلسـن ثـم اإلمـام احلسـن ثـم ولـده اإلمـام زين 
العابديـن ثـم ولـده اإلمـام الباقـر )عليهـم السـام(، فيـا هلـا مـن كرامـة ويـا هلـا مـن نعمة 

ـه اهلل تعـاىل هبـا. خصَّ

فمـن اجلهـاد يف بـدر الكـرى إىل اجلهـاد يف صفـن إىل إبـاغ سـام رسـول اهلل )صىل 
اهلل عليـه وآلـه(، لولده اإلمام حممد الباقر )عليه السـام( مسـرية زاخـرة بالعطاء واجلهاد 

وحماربـة البـدع وإحياء للسـنّة املحمدية.

فأين اخللف اليوم من هذا السلف؟!!  

السيد نبيل قدوري احلسني

رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة


احلمـُد هلل رب العاملـن والصـاة والسـام عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلن وعـىل آل 

بيتـه الطيبـن الطاهرين:

وبعد:

ففـي هـذا البحـث سـنتحدث عـن صحايب جليـل عارص سـبع حجج، وهـو جابر بن 
عبـد اهلل األنصـاري، وجابـر األنصـاري من حـوارّي))( النبي، ومن الصحابـة الذين ذاع 
صيتهـم بـن النـاس، وكان عاملـًا فاضـًا نقيـًا عظيم الشـأن، عارفًا بتفسـري القـرآن، وقيل 
إنـه مـن أجـّاء املفرسيـن، فهـذا الصحـايب عـارص النبي وأمـري املؤمنـن وفاطمة وقـد ُعّد 
مـن أصحـاب اإلمامـن احلسـن واحلسـن ولـه صحبـة مـع اإلمـام السـجاد وولـده الباقر 
)سـام اهلل عليهـم أمجعـن( وكانـت لـه يف أواخـر عمره حلقة يف مسـجد النبـي يؤخذ منه 

العلـم وكان مفتـي املدينـة وقـد كـف برصه يف تلـك الفرة. 

 وقـد ُعـّد جابـر األنصـاري مـن أشـهر رواة احلديـث احلافظـن للسـنن، وكان جابـر 
وذلـك  وضبطهـا  الروايـات  تصحيـح  يف  إليـه  يرجعـون  والتابعـن  للصحابـة  مصـدرًا 
لصدقـه ونزاهتـه، وقـد روى عنـه الكثـري مـن التابعـن كـا روى عنه اإلمـام الباقـر )عليه 

السـام(.

، وخــص بعضهــم بــه َأنصــار األَنبيــاء(، لســان العــرب،  ِة آخــر حــَواِريٌّ )- معنــى حــواري، )كلُّ ُمبالـِـٍغ يف ُنــرْصَ
ج4، ص220.
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ومل يكـن جابـر حكـرًا عـىل املذهـب الشـيعي فقـط، بـل كان ينبوعـًا تسـتقي منـه مجيع 
املذاهـب االسـامية وذلـك لكثـرة علمـه وصدقـه وأمانته التـي جعلت اجلميـع يأخذون 

منـه ومل يأخـذ هـو إال مـن حممـد وآل حممـد صلـوات اهلل وسـامه عليهم.

وجابـر مدرسـة مـن مدارس التشـيع ورمـز من رموزهـا، فـكان الصحابـة والتابعون 
الفضـاء يتعلمـون منـه دروس التشـيع والوالء آلل البيـت بوصفه من املقربـن إىل النبي 

وآلـه )صىل اهلل عليهم وسـلم(. 

وهلـذا الصحـايب مناقـب وكرامات كثـرية كونه عارص النبي حتـى أدرك اإلمام الباقر، 
فهـذه احلقبـة الطويلـة التـي قضاهـا جابر مـع احلجج نال فيهـا رضا اهلل ألنـه منقطع اليهم 
لـذا أكرمـه اهلل هبـذه الكرامـات، فلجابـر خصائص عجيبة وأمـور جرت له عـىل يد النبي 

واملعصومـن سـوف نذكرها يف أثنـاء بحثنا هذا. 

وجابـر رجـل شـجاع شـارك مـع رسـول اهلل يف أغلـب الغـزوات وكان بدريـًا أحديـًا 
شـجريًا، ومـن األوائـل الذيـن بايعـوا النبـي يف بيعة العقبـة الثانيـة، إذ كان مـع والده عبد 
اهلل بـن حـرام وهـو صحـايب طيـب كان أحـد نقبـاء بنـي سـلمة، وجابـر مـن الصحابـة 
الثابتـن الذيـن مل يبدلـوا دينهـم، فبعـد رحيل رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآلـه( رجع جابر 
إىل عـي وشـارك معـه يف حروبـه ومنهـا معركـة صفـن، حيـث كان جابـر حتـت لـواء أمري 
املؤمنـن )عليـه السـام( ومـا هـذا إال مـؤرش عـىل أحقية أمـري املؤمنـن وبطـان معاوية، 
فهـو رمـز مـن رمـوز الشـيعة لـذا اخرنـاه ليكـون حجـة عـىل مـن يقـول ويتحـدث عـن 
السـلف الصالـح، فهـذا هـو أحـد ذلـك السـلف الـذي ال اختـاف فيـه عنـد الطرفـن، 
حينـا يكـون حتـت لـواء أمـري املؤمنـن أفـا يكـون دليـًا عـىل بطـان مـن يقـف يف صف 

معاويـة ويدافـع عنـه، فالدفـاع عـن معاويـة يعنـي خـذالن احلـق ونـرصة الباطـل. 
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وكون جابر رضوان اهلل عليه عاش عمرًا طويًا لذا قسم البحث كاآليت:

الفصل األول: مواقفه ومآثاره يف حياة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(:

وهذا الفصل اشتمل عىل ثاثة مباحث:

املبحث األول: )هويته الشخصية(.
املبحث الثاين: )مآثره يف حياة النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(.

املبحـث الثالـث: )بيـان منزلته من النبي وفاطمـة )عليها أفضل الصاة والسـام(، 
وذكـر خصائصـه وبعـض الكرامـات التـي حدثـت لـه عىل يـد النبـي )صىل اهلل عليـه وآله 

وسلم(.

الفصل الثاني: مواقفه ومآثاره يف زمن األئمة املعصومني )عليهم السالم(.

وتناولـت فيـه حيـاة جابـر بعـد استشـهاد النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، وقـد اشـتمل 
أيضـًا عـىل ثاثـة مباحث:

املبحث األول: )حياته ومواقفه مع اإلمام عي )عليه السام(.
املبحث الثاين: )جابر واحلسنان )عليها السام(.

املبحـث الثالـث: )عاقتـه باإلمامـن السـجاد والباقـر )عليهـا السـام(، وموقفـه مـع 
حـّكام عـرصه(.

الباحث





الفصل األول
 مواقفه ومآثره

)( يف حياة رسول اهلل 
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الفصل األول
)( مواقفه ومآثره يف حياة رسول اهلل 

هنالـك مـن الصحابـة مـن ذاع صيتهـم بـن النـاس وصـارت هلم مكانـة رفيعـة ومنزلة 
خمتلفـة، وأحـد هـؤالء الصحابـة الذيـن حظـوا هبذه املكانـة وهذه الدرجـة العاليـة جابر بن 
عبـد اهلل األنصـاري، وذلـك لقربـه من النبي، فهـذا الصحايب آزر النبـي يف حروبه وغزواته 
وكان كثـري الـردد عـىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، وهـذا مـا ملسـناه مـن خـال 
الروايـات، ويعـد جابـر مـن السـابقن إىل االسـام فذلك املوقـف البطويل الذي شـهده مع 
أبيـه ليلـة العقبـة ومبايعتـه للرسـول يف بدء شـبابه يرهن عـىل والئه وحبه الصادق لرسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، كذلـك هـو دليل عـىل وعيه وحسـن خلقه وحبـه للخري وبغضه 
للـر فهـو مـا إن سـمع رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يدعو إىل اإلسـام اسـتجاب له، 

فمنـذ ذلـك احلـن مل يـرك النبـي حتـى فـارق رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآلـه( احلياة.

ويف هـذا الفصـل سـنتناول حيـاة هـذا الصحـايب ونذكـر مواقفـه ومآثـره مـع النبـي 
األكـرم )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، وكذلـك نبـن منزلتـه وعظيـم شـأنه وأنـه أحـد الصحابـة 
الثقـات الذيـن نالـوا ثقـة النبي وأهـل بيته، وقد ُعـّد جابر مـن أكثر الصحابـة الذين رووا 
عـن النبـي فـكان جهـاده بلسـانه كجهاده بسـيفه، ولكثـرة مازمته لرسـول اهلل فقد شـهد 
كرامـات ومعجـزات للنبـي كثـرية ومـن هـذه الكرامات ما ختصه وللتوسـعة أكثر سـوف 

نبـن ذلـك يف املباحـث اآلتية.
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املبحث الأول 
 هويته ال�سخ�سية

قبـل اخلـوض يف ذكـر مواقفـه )رضـوان اهلل عليـه(، وصحبتـه لرسـول اهلل )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه(، ومـا آثـر به يف حياته يف سـبيل الدين ونرصته لإلسـام، ال بد من بيان اسـمه 
وكنيتـه ومعرفـة أبويـه، وذكـر أهم املواقـف املرفة هلـذه األرسة الطيبة وذلـك من خال 

تتبـع األحـداث التـي جـرت يف عـرص النبي )صـىل اهلل عليـه وآله( يف بـادئ الدعوة:

امل�ساألة الأوىل: )اإ�سمه، كنيته، حليته، اأبناوؤه، ووفاته( 

اإ�سمه:
َجابِـر ْبـن َعْبـد اهلل بـن َعْمرو ْبن حرام))( بن عمرو بن سـواد بن سـلمة، ويقال: جابر 

ابـن عبـد اهلل بـن عمـرو بن حـرام بن ثعلبة بن حـرام بن كعب بن غنم بن سـلمة()2(.

ـر طويًا  ممـن شـهد العقبـة وكان أصغرهـم سـنًا وكان بدريـًا ُأحديـًا شـجريًا وممن عمَّ
حتـى شـهد اإلمـام الباقـر، وهـو أحـد املكثريـن باحلديـث ومـن الثقـات عنـد اخلاصـة 

والعامـة.

قـال الذهبـي: )اإلمـام أبـو عبد اهلل األنصـاري الفقيه مفتـي املدينة يف زمانـه كان آخر 

ــد اهلل، ج2، ص207؛  ــو عب ــاري، أب ــرية البخ ــن املغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــري، حمم ــخ الكب )- التاري
ــوي،  ــد اهلل البغ ــة، عب ــم الصحاب ــابوري، ج)، ص466؛ معج ــاج النيس ــن احلج ــلم ب ــاء، مس ــى واالس الكن
ــي  ــد الباق ــة، عب ــم الصحاب ــرازي، ج2، ص492؛ معج ــن ال ــد الرمح ــل، عب ــرح والتعدي ج)، ص438؛ اجل
البغــدادي، ج)، ص36)؛ الثقــات، حممــد بــن حبــان، ج3، ص)5؛ مشــاهري علــاء األمصــار وأعــام فقهــاء 

ــد األصبهــاين، ج2، ص529. ــم أمح ــو نعي ــة، اب ــة الصحاب ــان، )، ص3؛ معرف ــن حب ــد ب األقطــار، حمم

2- االستيعاب يف معرفة األصحاب، ج)، ص9)2.
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مـن شـهد ]بيعـة[ العقبـة يف السـبعن من األنصـار ومحل عن النبـي )صىل اهلل عليـه وآله( 
علـًا كثـريًا نافعـًا وله منسـك صغـري يف احلج )أخرجه مسـلم())(.

)قد بلغ مسـنده ألفًا ومخسـائة وأربعن حديثًا، اّتفق له الشـيخان عىل ثانية ومخسـن 
وعريـن  وسـّتة  بائـة  ومسـلم  حديثـًا،  وعريـن  بسـتَّة  البخـاري  لـه  وانفـرد  حديثـًا، 

حديثـًا()2(.

وهـذه إحـدى خصائـص هـذا الصحايب )رضـوان اهلل عليـه(، حيث بلغ مسـند جابر 
ألفـًا ومخسـائة وأربعـن حديثـًا فهـذه األحاديـث الريفـة رفعـت مـن مسـتواه الثقـايف 

واملعريف. 

روي يف االسـتيعاب، عـن عمـرو قـال: )سـمعت جابـر بـن عبـد اهلل يقـول: كنـا يـوم 
احلديبّيـة ألفـا وأربعائـة، فقـال لنـا رسـول اهلل )صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه وسـلَّم(: أنتـم اليـوم 

خـري أهـل األرض()3(.

وروى سـامل بـن أيب اجلعـد قـال: )قلـت جلابـر: كـم كنتم يوم الشـجرة؟ قـال: كنا ألفا 
ومخسـائة، وذكـر عطشـا أصاهبـم قـال: فـأيت رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه بـاء يف تـور 
فوضـع يـده فيـه، فجعـل املـاء خيرج مـن بن أصابعـه كأنـه العيون، قـال: فربنا ووسـعنا 
وكفانـا، قـال: قلـت: كـم كنتـم؟ قـال: لـو كنا مائـة ألف لكفانـا، كنـا ألفا ومخسـائة()4(.

وكان رضـوان اهلل عليـه مـن رشطـة اخلميس)5(، قـال أمحد الرقعـي، وأصحاب أمري 

)- تذكرة احلفاظ، الذهبي، ج)، ص43.

2- دراسات فقهية يف مسائل خافية، الشيخ نجم الدين الطبيس، ص9).

3- االستيعاب، ابن عبد الر، ج)، ص6. 

4- بحار األنوار، ج20، ص346.

ــرسة،  ــة واملي ــاقة، وامليمن ــة، والس ــام، املقدم ــة أقس ــىل مخس ــم ع ــه ينقس ــه ألن ــمي ب ــش س ــس: اجلي 5- اخلمي
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املؤمنـن الذيـن كانـوا رشطـة اخلميـس كانـوا سـتة آالف رجـل، وقـال عـي بـن احلكـم 
]أصحـاب[ أمـري املؤمنـن الذيـن قـال هلم:»ترطـوا إنـا أشـارطكم عـىل اجلنة، ولسـت 
أشـارطكم عـىل ذهـب وال فضـة، إن نبينا )صىل اهلل عليه وآله وسـلم( قـال ألصحابه فيا 
مـى ترطـوا فـإين لسـت أشـارطكم إال عـىل اجلنـة« وقـال أمـري املؤمنـن عليـه السـام 
لعبـد اهلل بـن حييـى احلرضمـي يـوم اجلمـل أبـر يـا بـن حييـى فإنـك وأبـاك مـن رشطـة 
اخلميـس حقـا، لقـد أخـرين رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم باسـمك واسـم أبيك 
يف رشطـة اخلميـس، واهلل سـاكم يف السـاء رشطـة اخلميـس عـىل لسـان نبيـه )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم( وسـلان واملقـداد وأبـو ذر وعـار وأبـو سـنان وأبـو عمـرة وجابـر بن 

عبـد اهلل وسـهل وعثـان ابنـا حنيـف األنصاريـان())(.

كنيته:
اختلـف يف كنيتـه، فقيـل: أبـو َعْبـد الرمحـن، وأصـح مـا قيـل فيـه أبـو َعْبـد اهلل )2( ويف 

اإلصابـة، يكنـى أبـا عبـد اهلل، وأبـا عبـد الرمحـن ويكنـى أيضـًا  أبـا حممـد )3(.

حليته:
يف أسـد الغابة: عن الكلبي أنه عمي يف آخر عمره، وكان حيفي شـاربه وكان خيضب 
بالصفـرة، ويف اإلصابـة: روى البغـوي مـن طريق عاصم بـن عمرو بن قتـادة قال: جاءنا 

والقلــب - والــرط األقويــاء الذيــن يتقدمــون اجليــش كأهنــم رشطــوا عــىل عــدم الرجــوع حتــى يفتحــوا أو 
ــه، حممــد تقــي املجلــيس )األول(، ج6، ص75. يقتلــوا، روضــة املتقــن يف رشح مــن ال حيــرضه الفقي

)- الرجال، أمحد بن حممد بن خالد الرقي، ص3.

2- االستيعاب يف معرفة األصحاب، ج)، ص220، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج)، ص492.

3- ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة، ج)، ص546.
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جابـر بـن عبـد اهلل وقد أصيـب برصه وقد مس رأسـه وحليته بيشء مـن صفرة())(.

اأبناوؤه:
وجلابر بن عبد اهلل أبناء هم:

د ْبن َجابِر ْبن َعْبد اهلل ْبن َعْمرو ْبن حرام اأْلَْنَصاِرّي السلمي )2(  )- حُمَمَّ
2- حَمُْمود ْبن َجابِر ْبن َعْبد اهلل ْبن َعْمرو ْبن حرام السلمي )3(.

3- عِقيَل ْبن َجابِر ْبن َعْبد اهلل السلمي اأْلَْنَصاِرّي )4(.
مْحَِن ْبَن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل اأْلَْنَصاِرّي السلمي املديني)5(. 4- َعْبَد الرَّ

ٍد  وقـد نقـل عن جابـر الكثري من الصحابـة والتابعن ومنهم ابنـاؤه، َعْن حَمُْمـوٍد َوحُمَمَّ
اْبنَـْي َجابِـٍر َسـِمَعا َجابِـًرا َقـاَل َسـِمْعُت النَّبِيَّ )َصـىلَّ اهللُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم( َيُقوُل: )َمـْن َأَخاَف 

األَْنَصـاَر َأَخـاَف َما َبـْنَ َهَذْيِن، وأومـأ إىل جنبيه()6(.

وقـد وردت روايـات عـن عقيل وعبد الرمحن عن ابيها جابر، جاء يف أعيان الشـيعة، 
)روى عنـه أوالده عبـد الرمحـن وعقيـل وحممد وسـعيد بن املسـيب وحممود بـن لبيد وأبو 
الزبـري وعمـرو بـن دينـار وأبـو جعفر الباقـر وابن عمه حممـد بن عمرو بن احلسـن وحممد 
بـن املنكـدر وأبـو نـرضة العبـدي ووهـب بن كيسـان وسـعيد بن مينـاء واحلسـن بن حممد 
ابـن احلنفيـة وسـعيد بـن احلـارث وسـامل بـن أيب اجلعـد وأيمن احلبـيش واحلسـن البرصي 

)- أعيان الشيعة، السيد حمسن األمن، ج4، ص46.

2- التاريخ الكبري للبخاري، ج)، ص53.

3- التاريخ الكبري، ج7، ص404. 

4- املصدر السابق، ج7، ص52.

5- املصدر السابق، ج5، ص266.

6- املصدر السابق، ج7، ص405.
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وأبـو صالـح السـان وسـعيد بـن أيب هال وسـليان بـن عتيق وعاصـم بن عمر بـن قتادة 
والشـعبي وعبـد اهلل وعبـد الرمحـن ابنـا كعـب بـن مالـك وأبـو عبـد الرمحن احلبـي وعبيد 
اهلل بـن مقسـم وعطـاء بـن أيب ربـاح وعـروة بن الزبـري وجماهـد والقعقاع بـن حكيم وزيد 

الفقـري واسـمه سـلمة بن عبـد الرمحن وخلـق كثري())(.

وفاته:
ة أقوال نذكر منها: اختلف يف سنة وفاته )رضوان اهلل عليه( فوردت عدَّ

جـاء يف مـروج الذهـب، )مـات جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري يف أيـام عبـد امللـك 
ابـن نيـف وتسـعن  باملدينـة، وذلـك يف سـنة ثـان وسـبعن، وقـد ذهـب بـرصه، وهـو 

سـنة()2(.

ويف االصابـة، ومـن طريـق أيب هـال عـن قتادة قـال: )كان آخر أصحاب رسـول اهلل 
)صـىّل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم(، موتـا باملدينـة جابـر، قـال البغـوّي: هو وهـم، وآخرهم 

سـهل بن سـعد.

قـال حييـى بـن بكـري وغـريه: مـات جابر سـنة ثـان وسـبعن، وقـال عـي بـن املدينّي: 
ـر فـأوىص أال يصـّي عليـه احلجاج. مـات جابـر بعـد أن عمَّ

قـال ابـن حجـر العسـقاين: )وهـذا موافـق لقـول اهليثم بن عـدي إنه مات سـنة أربع 
وسـبعن، ويف الطـري وتاريـخ البخـارّي مـا يشـهد لـه، وهـو أن احلجـاج شـهد جنازته، 

ويقـال: مـات سـنة ثـاث ]وسـبعن[، ويقال: إنـه عاش أربعا وتسـعن سـنة()3(.

)- أعيان الشيعة، السيد حمسن األمن، ج4، ص49.

2- مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املسعودي، ج3، ص5)).

3- اإلصابة يف متييز الصحابة، ج)، ص546- 547.
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وعـن أبـان بـن تغلـب، قـال حدثنـي أبـو عبـد اهلل )عليـه السـام( قـال: )إن جابر بن 
عبـد اهلل كان آخـر مـن بقـي مـن أصحاب رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآلـه())(. وهذا هو 

الصواب.

ويظهـر مـن ذلـك: إنَّ جابـرًا )رضـوان اهلل عليـه( يمكـن أن تكـون وفاته سـنة 73 أو 
سـنة 74 أو سـنة  78 يف املدينـة املنـورة، وكان عمـره 94 سـنة، وقـد صـىل عليـه اإلمـام 
السـجاد واإلمـام الباقـر )عليهـا السـام( كـا سـنذكر الحقـًا)2(، ألنـه رضـوان اهلل عليـه 

أوىص أن ال يصـي عليـه احلجـاج. 

امل�ساألة الثانية: )والداه(

اأمه:
نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نايب بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم)3(

جتتمع هي وأبوه يف حرام)4(.

اأبوُه:
أمـا والـد جابـر فهـو عبـد اهلل بـن عمـرو بـن حـرام األنصـاري السـلمي، ممـن شـهد 
العقبـة األوىل والثانيـة وهـو أحـد النقبـاء اإلثنـي عـر،  ففـي أسـد الغابـة َكاَن َعْبـد اهلل 

)- اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(، الشيخ الطويس، ج)، ص7)2، ح87.

2- ينظر: كتاب اهلداية الكرى، احلسن بن محدان اخلصيبي، ص237.

3- االستيعاب يف معرفة األصحاب، ج)، ص220، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج)، ص492.

4- أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج)، ص492.
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عقبيـا بدرًيـا نقيًبـا))(، َكاَن نقيـب بنـي َسـَلمة ُهـَو والـراء ْبـن معـرور)2(. 

وعـن أيب جعفـر )عليـه السـام(، قال: كان عبد اهلل أبو جابر بن عبد اهلل من السـبعن 
ومـن اإلثني عر، وجابر من السـبعن وليس مـن االثني عر()3(.

)والسـبعون: هـم الذيـن كانـوا بايعـوا النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يف عقبـة منـى. 
واالثنـا عـر هـم الذين بايعوه )صـىل اهلل عليه وآله( قبـل ذلك، وعّينهم نقبـاء لألنصار. 
والعقبـة هـي التـي تضـاف إليهـا )اجلمـرة( فيقـال: )مجـرة العقبـة(. واجلمـرة عـن يسـار 
الطريـق للقاصـد إىل منـى مـن مكـة. وعندها مسـجد يقـال له: مسـجد البيعـة ويف )جممع 
البحريـن للطرحيـي مـادة: عقـب(: »... وليلـة العقبـة هـي الليلـة التـي بايـع رسـوَل اهلل 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( األنصـاُر عىل اإلسـام والنرصة، وذلـك أنه )صـىل اهلل عليه وآله( 
كان يعـرض نفسـه عـىل القبائـل يف كل موسـم ليؤمنوا بـه، فلقي رهطا فأجابـوه، فجاء يف 
العـام املقبـل اثنـا عـر إىل املوسـم، فبايعـوه عنـد العقبـة األوىل، فخـرج يف العـام االخـر 
سـبعون إىل احلـج، واجتمعـوا عنـد العقبـة، وأخرجـوا من كل فرقـة نقيبـا، فبايعوه، وهي 

الثانيـة«()4(. البيعة 

فجابـر األنصـاري رضـوان اهلل عليـه وعـىل آبائـه تربـى يف هـذا البيـت الطيـب وهـذه 
االرسة املجاهـدة وقـد تعلـم مـن أبيـه الكـرم والوفـاء وحب النبـي واإليثار لـه بكل يشء 

وقـد شـهد هلـم النبـي بذلك.

)- نقيــب القــوم كالكفيــل والضمــن: ينقــب عــن األرسار ومكنــون األضــار، وإنــا قيــل نقيــب ألنــه يعلــم دخيلة 
أمــر القــوم ويعــرف الطريــق إىل معرفــة أمورهــم. جممــع البحرين، الشــيخ فخر الديــن الطرحيــي، ج2، ص75).

2- أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج)، ج3، ص343.

3- اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(، ج)، ص7)2.

4- الفوائد الرجالية، السيد مهدي بحر العلوم، ج2، هامش، ص38).
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 فعـن جابـر بـن عبـد اهلل بـن عمرو بـن حرام قـال: )أمـر أيب بحريرة  فصنعـت ثم أمر 
يب فأتيـت هبـا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( فقـال مـا هـذا يا جابـر أحلم ذا؟ 
قـال: فقلـت ال يـا رسـول اهلل ولكـن أيب أمـر بحريـرة وأمـرين أن آتيـك هبـا، فأخذهـا ثـم 
أتيـت أيب فقـال: هـل رأيـت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه ]وآله[ وسـلم(؟ قلـت نعم، قال: 
فهـل قـال شـيئا؟ قلـت: نعـم، قـال: مـا قـال؟ قال: أحلـم ذا يـا جابـر؟ فقلت ال يا رسـول 
اهلل ولكن أيب أمر بحريرة فصنعت وأمرين فأتيتك هبا، فقال أيب: عسـى أن يكون رسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( اشـتهى اللحـم فقـام إىل داجـن لـه فأمـر هبـا فذبحت 
ثـم أمـر هبـا فحملتهـا إىل رسـول اهلل )صىل اهلل عليه ]وآله[ وسـلم( فأتيته وهو يف جملسـه، 
فقـال يل مـا هـذا يـا جابـر؟ فقلـت أتيـت أيب فقـال هـل رأيـت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
]وآلـه[ وسـلم(؟ فقلـت نعـم، فقـال: هـل قـال شـيئا؟ قلـت نعـم، قـال، مـا هـذا يـا جابر 
أحلـم ذا فقـال أيب عسـى أن يكـون رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وسـلم( اشـتهى اللحم فقام 
إىل داجـن فأمـر هبـا فذبحـت ثـم أمـر هبا فشـويت ثم أمـرين فأتيتك هبـا، فقـال جزاكم اهلل 

معـر األنصـار خـريا وال سـيا آل عمرو بن حـرام())(.

 فـا عجبـًا أن يكـون جابـر هبـذا الطيـب واحلـب والـوالء للنبـي والعـرة وقـد عاش 
مـع هـذا الوالـد الكريـم احلنـون ولكرمـه وجـوده وحبـه الصـادق للنبـي فقـد أكرمـه اهلل 
الشـهادة فـكان رضـوان اهلل عليـه أول شـهيد يف أحـد وقـد بـره اهلل بالشـهادة قبل ذلك. 

قـال ابـن أيب احلديـد، قـال الواقـدي: وكان جابـر يقـول: أول قتيل من املسـلمن يوم 
أحد أيب، قتله سـفيان بن عبد شـمس أبو األعور السـلمي، فصىل عليه رسـول اهلل )صىل 

اهلل عليه ]وآله[ وسـلم( قبـل اهلزيمة()2(.

)- تاريخ دمشق، ج4، ص237.

2- رشح هنج الباغة، ابن أيب احلديد، ج4)، ص263.
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ويف روايـة، قـال عبـد اهلل بـن عمـرو بـن حـرام: )رأيـت يف النـوم قبـل يـوم أحـد بأيام 
وكأين رأيـت مبـر بـن عبـد املنـذر يقـول: أنـت قـادٌم علينـا يف أيـام، فقلت: وأيـن أنت؟ 
فقـال: يف اجلنـة، نـرسح منهـا حيـث نشـاء، قلـت لـه: أمل تقتـل يـوم بـدر؟ فقـال: بـىل ثـم 
أحييـت، فذكـر ذلـك لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآله[ وسـّلم( قـال: )هذه الشـهادة يا 

جابـر())(.  أبا 

اهلل  املؤمنـن حيـث رزقـه  يغبطـه عليهـا مجيـع  الصحـايب خصائـص عظيمـة  فلهـذا 
الشـهادة وقـد صـىل عـىل جثانـه رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، وقـد أظهـر النبـي 
كرامتـه للنـاس، ففـي روايـة قـال جابر بن عبـد اهلل: )ملا قتـل أيب يوم أحد جعلت أكشـف 
الثـوب عـن وجهـه وأبكـي وجعـل أصحاب رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآله[ وسـلم( 
ينهوننـي والنبـي )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( ال ينهاين، قـال: وجعلت عمتـي فاطمة 
بنـت عمـرو تبكـي عليـه، فقال النبي )صـىل اهلل عليه ]وآله[ وسـلم( تبكيـه أو ال تبكيه ما 

زالـت املائكـة تظلـه بأجنحتها حتـى رفعتمـوه()2(.

فجابـر ال يفعـل شـيئًا يسـخط الـرب فهـو بذلـك احلـال ووالده مسـجًى عـىل الراب 
لكنـه منتبـه يف حكـم البـكاء عـىل امليـت فالبعـض ينهونـه عـن البـكاء ولكنـه ال يكـرث 
لكامهـم كـون النبـي مل ينهـه عن ذلك، فجابـر ال يأخذ إال من النبي وهـذا هو الصواب، 
ألن النبـي هـو العـامل هبـذه االحـكام ويعلـم بجميـع االمـور التـي تسـخط الـرب، ففـي 
روايـة عـن جابـر بـن عبـد اهلل قال: )أخـذ النبي صـىل اهلل عليه وسـلم بيد عبـد الرمحن بن 
عـوف فأتـى بـه النخـل فـإذا ابنـه إبراهيـم يف حجـر أمه وهـو جيود بنفسـه، فأخذه رسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( فوضعـه يف حجـره ثـم قـال )يـا إبراهيـم إنـا ال نغنـي 
عنـك مـن اهلل شـيئا ثـم ذرفـت عينـاه ثـم قـال يـا إبراهيـم إنـا ال نغنـي عنـك مـن اهلل شـيئا 

)- املغازي الواقدي، ج)، ص266.

2- الطبقات الكرى، ج3، ص423.
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ثـم ذرفـت عينـاه ثـم قـال يـا إبراهيـم لوال أنـه أمر حـق ووعد صـدق وأن آخرنا سـيلحق 
بأولنـا حلزنـا عليـك حزنـا هـو أشـد مـن هـذا وإنا بـك يـا إبراهيـم ملحزونون تبكـي العن 

وحيـزن القلـب وال نقـول ما يسـخط الـرب())(.

نعـود إىل الصحـايب عبـد اهلل والـد جابـر، ففـي رواية أخـرى توضح لنا مدى اشـتياق 
هـذا االنسـان للشـهادة، حيـث يود هذا الصحـايب أن حييا ثم يقتل من جديد يف سـبيل اهلل 
ونـرصة النبـي، فعـن طلحـة بن خراش أنه، سـمع جابـرا يقول: قال يل رسـول اهلل، )صىل 
اهلل عليـه وسـلم(: )أال أخـرك أن اهلل كلـم أبـاك كفاحـا، فقال: يا عبدي! سـلني أعطك، 
قـال: أسـألك أن تـردين إىل الدنيـا، فأقتـل فيك ثانيا، فقال: إنه قد سـبق منـي أهنم إليها ال 
يرجعـون، قـال: يـا رب! فأبلـغ من ورائي. فأنـزل اهلل: ﴿َوَل َتَْس�َنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِف َس�ِبيِل 

اللَِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن ﴾)2(()3(. 

كذلـك يتضـح لنـا مـن خـال هـذه الروايـة مقـدار سـعادة الشـهيد ومـا ياقـي مـن 
عطـاء جزيـل فـأي عطـاء هذا جيعل كل شـهيد يود أن حييـا ويقتل مرة اخرى يف سـبيل اهلل 
حيـث جيـد الشـهيد مائكة تظّللـه، وحور عن تعانقه، ومشـاهد ال يسـع اخليـال إدراكها 
فذلـك هـو الفـوز العظيـم،  وتلك هي السـعادة األبديـة يف جنات جتري مـن حتتها األهنار 

فهـذا عطـاء اهلل ألوليائه.

ولشـهداء أحـد خصوصيـة، فعـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )أصيـب أيب وخـايل يـوم 
أحـد فجـاءت هبـا أمـي قـد عرضتهـا عـىل ناقـة أو قـال عـىل مجـل فأقبلـت هبـا إىل املدينة 

)- ذخائر العقبى، امحد بن عبد اهلل الطري، ص55).

2- آل عمران: 69).

3- سري أعام النباء، الذهبي، ج)، ص328.
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فنـادى منادي رسـول اهلل )صىل اهلل عليه ]وآله[ وسـلم( ادفنوا القتـىل يف مصارعهم())(.

 ويف سـنن الرمـذي، عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )ملـا كان يـوم أحـد جـاءت عمتـي 
بـأيب لتدفنـه يف مقابرنـا، فنـادى منـادي رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم(: ردوا 

القتـىل إىل مضاجعهـا()2(.

وهلـذه العائلـة مواقـف مرفـة حتى من النسـاء، قـال الواقـدي: )كانت عائشـة زوج 
النبـي )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـّلم( خرجـت يف نسـوة تسـروح اخلـر ومل يـرضب 
احلجـاب يومئـٍذ حتـى إذا كانـت بمنقطـع احلـرة وهـي هابطـة من بنـي حارثـة إىل الوادي 
لقيـت هنـد بنـت عمـرو بـن حـرام أخـت عبـد اهلل بـن عمـرو ابـن حـرام تسـوق بعـريًا هلا 
عليهـا زوجهـا عمـرو بـن اجلمـوح وابنها خاد ابن عمـرو وأخوها عبد اهلل بـن عمرو بن 
حـرام أبـو جابـر. فقالـت عائشـة: عنـدك اخلر فـا وراءك؟ فقالـت هند: خريًا أما رسـول 
اهلل فصالـٌح وكل مصيبـة بعـده جلل...قالـت: مـن هـؤالء؟ قالـت: أخـي وبنـي خـاد 
وزوجـي عمـرو بـن اجلمـوح، قالـت: فأيـن تذهبن هبـم؟ قالـت: إىل املدينة أقرهـم فيها 
ثـم قالـت حـٌل حـل تزجر بعريهـا ثم برك بعريهـا فقلت: ملا عليـه! قالت: مـا ذاك به لربا 
محـل مـا حيمـل البعـريان ولكنـي أراه لغـري ذلـك فزجرتـه فقـام فلا وجهـت بـه إىل املدينة 
بـرك فوجهتـه راجعـًة إىل أحـد فـأرسع. فرجعـت إىل النبي صـىل اهلل عليه وسـّلم فأخرته 
بذلـك فقـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وسـّلم: فإن اجلمـل مأمور، هل قال شـيئًا؟ قالت: 
إن عمـرًا ملـا وجـه إىل أحـد اسـتقبل القبلـة وقـال: اللهم ال تـردين إىل أهي خزيـًا وارزقني 
الشـهادة قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـّلم(: فلذلـك اجلمـل ال يمـي! إن 
منكـم يـا معـر األنصـار مـن لو أقسـم عىل اهلل ألبـره منهم عمـرو بن اجلموح. يـا هند ما 
زالـت املائكـة مظلـًة عـىل أخيك مـن لدن قتل إىل السـاعة ينظـرون أين يدفـن. ثم مكث 

)- الطبقات الكرى، ابن سعد، ج3، ص562.

2- سنن الرمذي، الرمذي، ج3، ص)3).
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هـم ثـم قال: يـا هند قـد ترافقوا يف اجلنـة مجيعًا  رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـّلم حتـى َقَرَ
عمـرو بـن اجلمـوح وابنـك خـاد وأخـوك عبـد اهلل. قالـت هنـد: يـا رسـول اهلل ادع اهلل 

عسـى أن جيعلني معهـم())(. 

فهـذه كرامـٌة هلـم مـن اهلل حيـث اختـار هلم سـبحانه هـذه البقعـة الطيبة التـي ترفت 
بضمهـا تلـك الدمـاء وتلـك األجسـاد الطاهـرة، فالشـهيد ال يغسـل لكرامتـه عنـد اهلل 
وكرامـة تلـك الدمـاء التـي سـالت عـىل تلـك األرض، ويف املقابل نجـد أن معاويـة  حينا 
أراد أن جيـري عينـًا لـه يف أحـد، أمـر جنـده بنبـش القبـور، قـال جابـر: )ملـا أراد معاويـة 
أن جيـري عينـه التـي بأحـد كتبـوا إليـه إنـا ال نسـتطيع أن نجرهيـا إال عـىل قبـور الشـهداء 
قـال: فكتـب انبشـوهم قـال فرأيتهـم حيمل عىل أعنـاق الرجـال كأهنم قوم نيـام وأصابت 

املسـحاة طـرف رجـل محـزة بـن عبـد املطلـب فانبعثت دمـا()2(.

فـاهلل سـبحانه أعطـى للشـهداء حرمـة وقدسـية وبـارك يف بقاعهـم ومـن املؤكـد أن ما  
جـرى لعمـة جابـر كان حجة، فاهلل سـبحانه قـد اختار هلم هـذه الربة، فمن أجـاز ملعاوية 
أن ينتهـك حرمـة الشـهداء وينبـش قبورهـم، فهـذا الفعـل خمالـف ألمـر اهلل وأمر رسـوله 
ألن الرسـول األكـرم )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، أمـر كل مـن محـل جثـان قتيـل مـن 
شـهداء أحـد أن يـرده إىل مكانـه، والرسـول ال يفعـل شـيئًا اال بأمـر مـن اهلل )عـز وجل(، 
فمـن أجـاز ملعاويـة أن يتجـرأ عـىل هـذه القبور وفيها سـادات الشـهداء كحمزة عـم النبي 
وقـد أصابـوا طـرف رجلـه باملسـحاة، ففـي رواية عن جابر بـن عبـد اهلل )ريض اهلل عنها( 
قـال: )َفَقـَد رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يـوم ُأحـد محـزة ريض اهلل عنـه حـن فـاء 
النـاس مـن القتـال، قـال: فقـال رجـل: رأيتـه عنـد تلـك الشـجرة، وهـو يقـول: أنـا أسـد 
اهلل وأسـد رسـوله: اللهـم إين أبـرَأ إليـك ممـا جاء بـه هؤالء - يقصـد أبا سـفيان وأصحابه 

)- املغازي، الواقدي، ج)، ص265- 266.

2- الطبقات الكرى، ابن سعد، ج3، ص)).
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-، وأعتـذر إِليـك ممـا صنـع هـؤالء - مـن إهنزامهـم -، فسـار رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
وآلـه( نحـوه. فلـا رأى جبهتـه بكـى، وملـا رأى مـا ُمثِّـَل بـه َشـِهق، ثـم قـال: »أال كَفـٌن؟« 
فقـام رجـل مـن األنصـار فرمـى بثـوب. قـال جابـر ريض اهلل عنه: فقـال رسـول اهلل صىل 

اهلل عليـه وسـلم )سـيد الشـهداء عنـد اهلل تعـاىل يـوم القيامة محـزة())(.

فهذا السيد الطاهر هو عم النبي وسيد الشهداء قتلوه ظلًا وها هم وبقره يؤذوه.

 عـن جابـر أن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وسـلم(، ملا خـرج لدفن شـهداء أحد، قال: 
)زملوهـم بجراحهـم، فأنا شـهيد عليهم وكفـن أيب يف نمرة()2(.

قـال ابـن سـعد: قالـوا: وكان عبـد اهلل أول من قتل يـوم أحد، وكان أمحـر أصلع ليس 
بالطويـل، وكان عمـرو بـن اجلمـوح طويـا، فدفنـا معا عند السـيل، فحفر السـيل عنها، 
وعليهـا نمـرة، وقـد أصـاب عبـد اهلل جـرح يف وجهـه فيـده عـىل جرحـه، فأميطـت يـده، 

فانبعـث الـدم، فردت، فسـكن الدم.

قـال جابـر: فرأيـت أيب يف حفرتـه، كأنـه نائـم، ومـا تغـري مـن حالـه يشء، وبـن ذلـك 
سـت وأربعـون سـنة، فحـوال إىل مـكان آخـر، وأخرجـوا رطابـا يتثنـون)3(.

 وعـن جابـر قـال: رصخ بنـا إىل قتانـا، حـن أجرى معاويـة العـن، فأخرجناهم لينة 
أجسـادهم، تتثنى أطرافهم)4(.

فلشـهداء أحـد مكانـة عند اهلل كوهنم حمصـوا يف االختبار بعد اهنيار جيش املسـلمن، 

)- املستدرك، احلاكم النيسابوري، ج3، ص99).

2- سري اعام النباء، الذهبي، ج)، ص326.

3- املصدر نفسه، ج)، ص326.

4- املصدر نفسه، ج)، ص326.
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فبعـض الصحابـة فـروا وتركـوا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وبقـي أمـري املؤمنـن 
يدافـع عـن النبـي حتـى اثخـن باجلـراح ولـوال بسـالته وذبـه عـن النبـي لـكاد رسـول اهلل 

. يقتل

جـاء يف تفسـري القمـي، روي عـن أيب واثلـة شـقيق ابـن سـلمة قـال: )كنـت أمـايش 
فانـا إذ سـمعت منـه مههمـة، فقلـت لـه مـه، مـاذا يـا فـان؟ قـال وحيـك أمـا تـرى اهلزبـر 
القضـم ابـن القضـم، والضارب بالبهم، الشـديد عىل مـن طغى وبغى، بالسـيفن والراية، 
فالتفـت فـإذا هـو عـي بـن أيب طالـب، فقلـت لـه يا هـذا هو عـي بـن أيب طالب، فقـال ادن 
منـي أحدثـك عـن شـجاعته وبطولتـه، بايعنـا النبـي يـوم أحـد عـىل أن ال نفـرَّ ومـن فـر منا 
فهـو ضـال ومـن قتـل منـا فهو شـهيد والنبـي زعيمه، إذ محـل علينـا مائة صنديـد حتت كل 
صنديـد مائـة رجـل أو يزيـدون فأزعجونـا عـن طحونتنـا  فرأيت عليـا كالليـث يتقي الذر 
]الـدر ط[ وإذ قـد محـل كفـا مـن حـى فرمـى بـه يف وجوهنـا ثـم قـال شـاهت الوجـوه 
وقطـت  وبطـت ولطـت، إىل أيـن تفـرون، إىل النـار، فلم ترجع، ثـم كر علينـا الثانية وبيده 
صفيحـة يقطـر منهـا املـوت، فقـال بايعتـم ثـم نكثتـم، فـواهلل ألنتـم أوىل بالقتـل ممـن قتـل، 
فنظـرت إىل عينيـه كأهنـا سـليطان يتوقـدان نـارا، أو كالقدحـن اململوئـن دمـا، فـا ظننت 
إال ويـأيت علينـا كلنـا، فبـادرت انـا إليـه مـن بـن أصحـايب فقلت يا أبـا احلسـن اهلل اهلل، فإن 
العـرب تكـر وتفـر وان الكـرة تنفـي الفرة، فكأنه عليه السـام اسـتحيا فـوىل بوجهه عني، 
فـا زلـت أسـكن روعـة فـؤادي، فـواهلل مـا خرج ذلـك الرعـب من قلبـي حتى السـاعة ومل 
يبـق مـع رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( إال أبـو دجانـة األنصـاري، وسـاك بـن خرشـة 
وأمـري املؤمنـن )عليـه السـام(، فكلـا محلـت طائفة عىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( 
اسـتقبلهم أمـري املؤمنـن فيدفعهـم عـن رسـول اهلل ويقتلهـم حتـى انقطـع سـيفه، وبقيـت 
مـع رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله( نسـيبة بنـت كعب املازنيـة، وكانت خترج مع رسـول 
اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه يف غزواتـه تـداوي اجلرحـى، وكان ابنهـا معهـا فـأراد أن ينهـزم 
ويراجـع، فحملـت عليـه فقالـت يا بنـي إىل أين تفر عـن اهلل وعن رسـوله؟ فردته، فحمل 
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عليـه رجـل فقتلـه، فأخـذت سـيف ابنها فحملت عـىل الرجـل فرضبته عىل فخـذه فقتلته، 
فقـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( بـارك اهلل عليـك يـا نسـيبة وكانت تقي رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( بصدرهـا وثدييهـا ويدهيا حتـى اصابتها جراحات كثـرية، ومحل ان 
قميتـة عـىل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه فقـال أروين حممـدا ال نجـوت إن نجـا حممـد، 
فرضبـه عـي عـىل حبـل عاتقـه، ونـادى قتلـت حممـدا والـات والعـزى، ونظر رسـول اهلل 
صـىل اهلل عليـه وآلـه إىل رجـل مـن املهاجرين قد ألقى ترسـه خلف ظهره وهـو يف اهلزيمة، 
فناداه»يـا صاحـب الرس ألق ترسـك ومر إىل النار»فرمى برسـه، فقال رسـول اهلل )صىل 
اهلل عليـه وآلـه( يـا نسـيبة خـذي الـرس فأخـذت الـرس وكانـت تقاتـل املركـن، فقـال 
رسـول اهلل صىل اهلل عليه وآله»ملقام نسـيبة أفضل من مقام فان وفان»فلا انقطع سـيف 
أمـري املؤمنـن عليـه السـام جـاء إىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( فقـال يا رسـول اهلل 
إن الرجـل يقاتـل بالسـاح وقـد انقطـع سـيفي فدفع إليه رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( 
سـيفه »ذا الفقـار«، فقـال قاتـل هبـذا، ومل يكـن حيمل عىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( 
أحـد إال يسـتقبله أمـري املؤمنـن عليـه السـام، فـإذا رأوه رجعـوا فانحـاز رسـول اهلل صىل 
اهلل عليـه وآلـه إىل ناحيـة أحـد، فوقـف وكان القتـال مـن وجـه واحـد وقـد اهنـزم أصحابه 
فلـم يـزل أمـري املؤمنـن )عليـه السـام( يقاتلهـم حتـى أصابـه يف وجهـه ورأسـه وصـدره 
وبطنـه ويديـه ورجليـه تسـعون جراحـة فتحامـوه، وسـمعوا مناديـا ينـادي من السـاء »ال 
سـيف إال ذو الفقـار وال فتـى إال عـي« فنـزل جرئيـل عـىل رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله 
فقـال: »هـذه واهلل املواسـاة يـا حممـد« فقـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه »ألين منه وهو 

منـي« وقـال جرئيـل »وانا منكـا())(.

فـاهلل سـبحانه وتعـاىل اختـار مـن أحد شـهداء صدقـوا ما عاهـدوا اهلل فمنهـم من قتل 
ومنهـم مـن ينتظـر أمـا الشـهادة أو النـرص، فـكان عبـد اهلل والـد جابـر هـو أحـد الشـهداء 

الذيـن نالـوا هـذه السـعادة األبدية.

)- تفسري القمي، عي بن ابراهيم القمي، ج)، ص4))- 6))؛ الرهان يف تفسري القرآن، ج)، ص682.
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املبحث الثاين 
 ماآثره يف حياة النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(

مـن املؤكـد أن هـذه الفرة التي قضاها جابر مع النبي ال ختلو من املآثر، فهو الصحايب 
الـذي آمـن بالنبـي يف عـز شـبابه وبعـد مقتـل أبيـه مل يـرك اجلهاد رغـم عرس احلـال وكثرة 
األهـل والعيـال، بـل شـارك جابـر مـع النبـي يف العديـد مـن احلـروب والغـزوات، فهـذا 
الصحـايب اجلليـل )رضـوان اهلل عليـه( مـن السـابقن لإلسـام، فكـا أن لعبـد اهلل والـد 
جابـر دور بـارز مـع النبـي كذلك جلابر بـن عبد اهلل مواقـف وأدوار كبـرية كونه عاش مع 

النبـي فـرة أطول.  

النبـي  املآثـر مازمتـه لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وأخـذه عـن  تلـك  ومـن 
وحفظـه لألحاديـث النبويـة الريفـة، مما جعله مـن الفقهـاء، وملازمته اللصيقة برسـول 
اهلل فقـد نـال مكانـة متميزة فجابـر يعلم بأمور غيبية ال يسـتوعبها إال هـو ومن حمض قلبه 

باإليان.

ولرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( دور كبـري يف ترسـيخ ايـان جابـر ورفـع مسـتواه 
العلمـي والعقائـدي، فـكان النبي األكـرم )صىل اهلل عليه وآله وسـلم( املعلم األول جلابر 
وهـو الـذي رسـخ تلـك العقائـد الصادقـة يف قلـب جابـر وهو الـذي زرع تلـك البذرة يف 

حـب عـي وآل البيـت، وهـذا مـا سـنحاول توضيحه تباعـًا خال هـذا املبحث.
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امل�ساألة الأوىل: )م�ساركته مع النبي )( يف غزواته وحروبه(:
شـارك جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري )رضـوان اهلل عليـه( مـع النبـي يف الكثـري مـن  

الغـزوات واحلـروب، وهـذا دليـل عـىل شـجاعته وبسـالته.

 روى أبـو الزبـري عـن جابـر َقـاَل: )غـزا َرُسـول اهللِ )صـىل ااهلل عليـه ]ٍوآلـه[ وسـلم( 
بنفسـه إحـدى وعريـن غـزوة، شـهدت منهـا ]معـه[ تسـع عـرة غـزوة())(.

وقد اختلفوا كونه من البدرين أم ال؟

قـال ابـن عبـد الـر، ذكـره بعضهـم يف البدريـن، وال يصـح، ألنـه قـد روي عنـه أنـه 
َقـاَل: مل أشـهد بـدًرا، وال أحـًدا، منعني أيب)2(، وجـاء يف تاريخ البخاري، َعـْن َجابٍِر َقاَل: 

)ُكنْـُت َأْمنَـُح َأْصَحـايِب امْلَـاَء َيْوَم َبـْدٍر()3(. 

ويؤيـد ابـن حجـر مـا رواه البخـارّي يف تارخيـه بأن هـذا احلديث سـنده صحيح، فعن 
أيب سـفيان عـن جابـر، قـال: )كنت أميح أصحـايب املاء يوم بـدر()4(.

قـال الكلبـي: )شـهد جابـٌر أحـدا، وقيـل: شـهد مـع النَّبِـّي )َصـىلَّ اهلل َعَلْيـِه َوَسـلََّم( 
ثـاين عـرة غـزوة، وشـهد صفـن مع عي ْبـن َأيِب طالب )عليـه السـام(، وعمي يف آخر 
عمـره، وكان حيفـي شـاربه، وكان خيضـب بالصفـرة، وهـو آخـر مـن مـات باملدينـة ممـن 

العقبة()5(. شـهد 

)- االستيعاب يف معرفة األصحاب، ج)، ص220.

2- املصدر نفسه، ج)، ص220.

3- التاريخ الكبري، ج2، ص207.

4- ينظر اإلصابة يف متييز الصحابة، ج)، ص546، سنن أيب داود، ج3، ص75.

5- أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج)، ص492.
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ويف سـري أعـام النبـاء، قـد ورد أنـه َشـهد بـدرًا، فعـن جابـر قـال: )كنـت أمتـح 
بـدر())(. يـوم  ألصحـايب 

قـال ابـن عيينـة: لقـي عطـاء وعمـرو جابـر بن عبـد اهلل سـنة جـاور بمكة، وقيـل: إنه 
عـاش أربعـًا وتسـعن سـنة، فعـىل هـذا، كان عمـره يـوم بدر ثـاين عرة سـنة()2(.

وممـا يؤكـد أنـه قد شـارك يف غـزوة بدر وأحـد قول اإلمام أبـو جعفر )عليه السـام(: 
ففـي أمـايل الطـويس، حدثني عبد اهلل بـن العباس، وجابر بن عبـد اهلل األنصاري، )وكان 
بدريـا أحديـا شـجريا، وممـن حمـض مـن أصحـاب رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يف 

مـودة أمري املؤمنـن )عليه السـام(...()3(.

ومـن مآثـر هـذا الصحـايب الطيب )رضـوان اهلل عليـه( أن أباه ترك له أخـوات وعياالً 
وتـرك عليـه دينـًا فـكان جابـر رغـم هـذه الظـروف يشـارك يف حـروب النبـي وغزواتـه، 
ولعـل جابـر يف معركـة أحـد كان ممـن يـداوي اجلرحـى ويسـقي املقاتلـن املـاء بأمـر مـن 
والـده ألن عبـد اهلل والـد جابـر كان عاملـًا بمرصعـه بعـد الرؤيـة التـي راهـا، لـذا جعله يف 
اخلطـوط اخللفيـة لكـي يبقى منهم من يعن النسـاء واألطفـال ويتكفل باملعيشـة الصعبة، 
وخصوصـًا يف زمـن النبـي حيـث كانت احلياة قاسـية، ولكن نجد يف املقابـل رجاالً حتدوا 
الظـروف فجاهـدوا يف سـبيل اهلل بـكل جوانبـه، فـكان جهـاد النفـس أصعب، فاإلنسـان 
حمتـاج ولـه عيـال ورغـم ذلـك مل يتـواَن يف نـرصة االسـام وجابـر، مـن الصحابـة الذيـن 

عانـوا هـذه املعاناة. 

قـال جابـر: )لقينـي رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم(، فقال:»يا جابـر، مايل 
يـا رسـول اهلل، استشـهد أيب، وتـرك عيـاالً وعليـه ديـن.  أراك منكـرسًا مهتـًا »، قلـت: 

)- سري أعام النباء، الذهبي، ج3، ص)9).

2- املصدر نفسه: ج3، ص)9).

3- األمايل، الشيخ الطويس، ص)49، ح46.
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قال:»أفـا أبـرك بـا لقـي اهلل به أباك »؟ قلت: بىل يا رسـول اهلل، قـال:»إن اهلل أحيا أباك، 
وكلمـه كفاحـًا، ومـا كلـم أحـدًا قـط إال مـن وراء حجـاب، فقال: يـا عبدي، متـن أعطك، 
قـال: يـا رب، تـردين إىل الدنيـا فأقتـل فيـك ثانيـًة. فقـال الـرب تعـاىل ذكـره: إنه سـبق مني 
أهنـم إليهـا ال يرجعـون، قـال: يـا رب، فأبلـغ من ورائـي، فأنزل اهلل تعـاىل: ﴿َوَل َتْحَسـَبنَّ 

ِهـْم ُيْرَزُقـوَن﴾ ))(()2(. ـِه َأْمَواًتا َبـْل َأْحَيـاٌء ِعنَْد َربِّ الَِّذيـَن ُقتُِلـوا فِـي َسـبِيِل اللَّ

وهنا يأيت سؤال مهم وهو هل جيوز ملن عليه دين أن جياهد؟

اجلواب:

إن الَديـن يبقـى يف ذمة اإلنسـان حتى يتنـازل له صاحب املال، فبهذا يسـقط عنه وإال 
وجـب عليـه تسـديد ذلـك الدين، فقـد روي أن رجًا جاء إىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
وآلـه(، فقـال: يـا رسـول اهلل إن قتلـت يف سـبيل اهلل صابـرا حمتسـبا يكـف عنـي خطاياي؟ 

قـال: )نعـم، إال الدين، فـإن جرئيل قـال يل ذلك()3(.

ولكـن جيـوز للمطلـوب أن يـوكل مـن ينـوب عنه يف تسـديد دينه وال حيـق للطالب أن 
يمنعـه مـن اجلهـاد إذا وجد من ينـوب عنه مع عدم االنكار، فقصة عبد اهلل وشـهادته دليل 
عـىل مـا نقـول، فهذا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه واله( يرحـم عليه وهو يعلـم أن عليه دينًا 
كثـريًا فلـو كان غـري جائـز لـه لذمـه النبـي عـىل ذلك، بـل العكـس فقـد ترحم عليـه وذكره 

باخلـري والروايـات السـابقة شـاهدة عىل مـا نقول عن مديـح النبي هلـذا الصحايب)4(. 

ولكـن عـىل املـدان أن يراعـي بعـض األمـور كـا كان جابـر يراعيها وهـي ان يتخلف 

)- آل عمران: 99).

2- االستيعاب يف معرفة االصحاب، ج3، ص955. 

3- تذكرة الفقهاء، العامة احلي، ج9، ص28.

4 - ينظر: املغني عبد اهلل بن قدامة، ج)، ص384.
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يف آخـر الصفـوف وال خيـرج يف مبارزة وانا يسـاند اجلمع ويسـقيهم املـاء ويداوهيم وهذا 
مـا حصـل جلابـر يف بـدر، ومـن املؤكـد أنـه )رضـوان اهلل عليـه( كان يّتبـع توجيـات النبي 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( يف هـذا األمـر، فلـو جعلنـا انفسـنا بـدال عـن جابـر لعرفنـا صعوبة 
هـذا املوقـف أكثـر، ولكـن نثبـت بذلـك أن جابـرًا مـن الصحابـة املجاهديـن فـكان أجره 
اجـران، لـذا عـّده رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( مـن املقربـن الذيـن نجحـوا يف هـذه 

الصعبة. االختبـارات 

جـاء يف بحـار األنـوار عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )غـزا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه( إحـدى وعريـن غـزوة بنفسـه، شـاهدت منهـا تسـع عـرة، وغبـت عـن اثنتـن، 
فبينـا أنـا معـه يف بعـض غزواتـه إذ أعيـا ناضحـي حتتـي بالليـل فـرك، وكان رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( يف آخرنـا يف آخريـات النـاس، فيزجـي الضعيـف ويـردف ويدعـو 
هلـم، فانتهـى إيل وأنـا أقـول: يـا هلـف اميـاه، ومـا زال لنـا ناضـح سـوء، فقـال: مـن هـذا؟ 
فقلـت: أنـا جابـر بـأيب أنـت وأمـي يـا رسـول اهلل، قال: ما شـأنك؟ قلـت: أعيـا ناضحي، 
فقـال: أمعـك عصـا؟ فقلـت: نعـم، فرضبـه، ثـم بعثـه، ثـم أناخـه ووطـئ عـىل ذراعـه، 
مخسـًا  الليلـة  تلـك  يل  فاسـتغفر  يسـبقه،  مجـي  فجعـل  فسـايرته  فركبـت  اركـب  وقـال: 
وعريـن مـرة، فقـال يل: مـا تـرك عبد اهلل مـن الولد؟ يعني أباه، قلت: سـبع نسـوة، قال: 
أبـوك عليـه ديـن؟ قلـت: نعـم، قـال: فـإذا قدمـت املدينـة فقاطعهم، فـإن أبوا فـإذا حرض 
جـذاذ نخلكـم فـأذين، وقـال: هل تزوجـت؟ قلت: نعـم، قال: بمـن؟ قلـت: بفانة بنت 
فـان بأيـم كانـت باملدينـة، قـال: فهـا فتـاة تاعبهـا وتاعبك؟ قلـت: يا رسـول اهلل كن 
عنـدي نسـوة خـرق، يعنـي أخواتـه: فكرهـت أن آتيهن بامـرأة خرقاء، فقلـت: هذه أمجع 
المـري، قـال: أصبـت ورشـدت، فقال: بكم اشـريت مجلك؟ فقلت: بخمـس أواق من 
ذهـب، قـال: قـد أخذنـاه، فلا قـدم املدينـة أتيته باجلمـل فقال: يـا بال أعطـه مخس أواق 
مـن ذهـب يسـتعن بـه يف ديـن عبـد اهلل، وزده ثاثـا واردد عليـه مجلـه، قال: هـل قاطعت 
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غرمـاء عبـد اهلل؟ قلـت: ال يـا رسـول اهلل، قـال: أتـرك وفـاء؟ قلـت: ال، قـال: ال عليـك 
إذا حـرض جـذاذ نخلكـم فـأذين، فأذنتـه فجـاء فدعـا لنـا فجذذنـا واسـتوىف كل غريم كان 
يطلـب متـرا وفـاء، وبقـي لنـا مـا كنـا نجذ وأكثـر، فقال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله(: 

ارفعـوا وال تكيلـوا فرفعنـاه وأكلنـا منه زمانـا())(.

فهـذا الصحـايب املجاهد شـارك مع النبـي يف مجيع الغزوات إال غزوتـن، ومن املؤكد 
أن سـبب ختلفـه عـن هاتن الغزوتن ألسـباب مهمـة، فجابر ال يتوانى عن نـرصة الدين، 
لـذا نجـد أن اهلل تعـاىل يسـهل له أمـوره رغم تعرسهـا، ولكن عىل يد أكـرم خلق اهلل حممد 

)صـىل اهلل عليـه وآلـه(، وهـذه كرامة من اهلل جلابـر، وملنزلته عند النبـي مبحث خاص. 

وحينـا نعيـش احلـدث ونسـتعرض ذلـك املوقـف الـذي جـرى بـن النبـي وجابـر 
سـوف نعـرف ملـاذا اختـار اهلل سـبحانه وتعـاىل حممـدًا )صـىل اهلل عليـه وآله( وجعله سـيد 
املرسـلن، فهـذا القائـد الـذي ال يغفـل عـن أصحابـه نجـده يتطلـع إىل أحواهلـم وأحوال 
عياهلـم ويسـأهلم عـن معيشـتهم وكان سـبب ختلفـه يف آخر الركـب كي يتفقدهـم ويراهم 
مجيعـا، فـذا جابـر ومجلـه قد تأخر فشـاء اهلل هبـذا األمر أن يقـي حوائج جابر ويسـد دينه 
عـىل يـد النبـي ومـا ذلـك إال لكرامتـه عنـد اهلل، فهـذا هـو عطـاء اهلل ملـن ينـرصه  ويضحي 

مـن أجله. 

ومـن األمـور األخـرى التـي لفتـت انتباهنـا هو أن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله(، 
مل ينـَس تلـك الثلـة التـي بايعتـه ونارصتـه يف بـادئ الدعوة وجاهـدت معه بقلـة العدد مع 
كثـرة العـدو وضعـف احلـال، فـكل هـذا قـد وضعـه النبـي يف احلسـبان ألن لشـهداء بـدر 
وأحـد فضـًا عـىل مجيـع املسـلمن كوهنم السـابقون لإلسـام وأول مـن جاهد مـع النبي 

فكانـوا لنـا األسـوة يف التضحيـة والذب عـن الدين.

)- بحار األنوار، ج6)، ص233- 234.
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فهـذا اخللـق العظيـم للنبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله( الـذي وصفه اهلل بقوله تعاىل: 
﴿َوِإنَّ�كَ َلَعَل�ى ُخُل�ٍق َعِظي�ٍم﴾))(، جعـل لـه مكانـة بن النـاس فالنبي )صـىل اهلل عليه وآله 
وسـلم( ال يتعامـل معهـم كونـه سـيد اخللـق ولكنـه يتعامـل معهـم بوصفـه إنسـانًا سـواًء 
مثلهـم ولكـن رغـم هـذا التواضـع وهـذه االلفـة كانوا يعرفـون جيـدًا من هـو، ويعلمون 
أنـه خاتـم الرسـل وسـيد اخللق من األولـن واألخرين، لـذا كانوا يتسـابقون يف التضحية 
والـذب عنـه بأنفسـهم وأمواهلـم وكان جابـر ممـن عـرف النبـي أكثر مـن غريه وهـذا ما ال 

حظنـاه مـن خال سـريته وصحبتـه للنبي.

فمـن خـال صحبتـه للنبـي عـرف جابـر ان الدنيـا دار زوال وان االنسـان الصـادق 
واملؤمـن يبـذل كل مـا عنـده يف سـبيل اهلل لكـي ينـال الظفـر يف اآلخـرة، فكلـا انتقـص 
االنسـان شـيئًا مـن هذه الدنيا نـال باآلخرة اضعافـه، وكلا زاد من دنياه نقـص يف آخرته، 
لـذا كان هـذا الصحـايب يؤثـر نفسـه ومالـه يف سـبيل اإلسـام،  فعـن جابـر بـن عبـد اهلل 
األنصـاري عـن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( )انـه أراد الغـزو فقـال: يـا 
معـر املهاجريـن واألنصـار ان مـن اخوانكـم قومـا ليـس هلـم مـال وال عشـرية فليضـم 
أحدكـم إليـه الرجلـن أو الثاثـة فـا الحدنـا مـن ظهر مجلـه إال عقبـة كعقبـة أحدهم قال 

جابـر: فضممـت اثنـن أو ثاثـة إيل ومـايل اال عقبـة كعقبـة أحدهـم مـن مجـي()2(.

وكان جابـر يعلـم الكثـري مـن األمـور التـي جـرت يف تلـك احلـروب واملواقـف كيوم 
العقبـة وغريهـا وهـذا ايضـا دليـل عىل حضـوره وتواجـده يف تلـك االحداث، قـال جابر 
األنصـاري: )متثـل إبليـس لعنـه اهلل يف أربـع صـور: متثـل يـوم بـدر يف صـورة رساقـة بـن 
جعشـم املدجلـي فقـال لقريـش:»ال غالـب لكـم اليـوم مـن النـاس وإين جـار لكـم فلـا 
تـراءت الفئتـان نكـص عـىل عقبيـه وقـال إين بـريء منكـم، وتصور يـوم العقبـة يف صورة 

)- القلم: 4.

2- مسند أمحد، االمام أمحد بن حنبل، ج3، ص358.
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منبـه بـن احلجـاج فنادى: أن حممدا والصبـاة معه عند العقبة فأدركوهم، فقال رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( لألنصـار: ال ختافـوا فإن صوته لن يعـد وهم، وتصور يـوم اجتاع 
قريـش يف دار النـدوة يف صـورة شـيخ مـن أهـل نجـد، وأشـار عليهـم يف النبـي )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه( با أشـار، فأنـزل اهلل )تعاىل(:»وإذ يمكـر بك الذين كفروا ليثبتـوك أو يقتلوك 

أو خيرجـوك ويمكـرون ويمكـر اهلل واهلل خـري املاكريـن ».

وتصـور يـوم قبـض النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يف صـورة املغـرية بـن شـعبة فقـال: 
أهيـا النـاس، ال جتعلوهـا كرسوانيـة وال قيرصانيـة، وسـعوها تتسـع، فـا تـرد وهـا يف بني 

هاشـم، فتنتظـر هبا احلبـاىل())(.

وقـد شـهد جابر ذلـك املوقف البطويل لعي بـن ايب طالب )عليه السـام(حينا رصع 
عمـر بـن ود العامـري، وقـد شـبه جابر قتل عـي )عليه السـام( لعمر كيـوم قتل جالوت 
عـىل يـد النبـي داود عليه السـام، فقد جاء يف كتاب كشـف الغمة، حينا عمم رسـول اهلل 
أمـري املؤمنـن ودعـا لـه ).. فسـعى نحو عمـرو ومعه جابـر بن عبـد اهلل األنصـاري لينظر 
مـا يكـون منـه ومـن عمـرو، فلـا انتهـى إليه قـال: يا عمـرو انك كنـت يف اجلاهليـة تقول: 
ال يدعـوين رجـل إىل ثـاث إال قبلتهـا أو واحـدة منهـا قـال: أجـل، قال: فـإين أدعوك إىل 
شـهادة أن ال إلـه إال اهلل وأن حممـدا رسـول اهلل وان تسـلم لـرب العاملن، قـال يا ابن أخي 
أّخـر هـذا عنـي قـال )عليـه السـام(: أمـا إهنا خري لـك لـو أخذهتا، قـال: فهاهنـا أخرى، 
قـال: ومـا هـي؟ قـال ترجـع من حيـث جئت، قـال ال حتـدث عني نسـاء قريش هبـذا أبدا 
قـال: فهنـا أخـرى قـال: مـا هـي؟ قـال: تنـزل فتقاتلنـي، فضحـك عمـرو وقـال: ان هـذه 
اخلصلـة مـا كنـت أظـن أن أحـدا مـن العـرب يرومنـي عليهـا إين أكـره أن أقتـل الرجـل 
الكريـم مثلـك، وقـد كان أبـوك يل نديـا، قال عي )عليه السـام(  لكني أحـب أن أقتلك 

فأنـزل ان شـئت، فأسـف عمـرو ونـزل فرضب وجه فرسـه حتـى رجع.

)- األمايل، الشيخ الطويس، ص76).
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قـال جابـر رمحـه اهلل: وثـارت بينها قرة فا رأيتها وسـمعت التكبـري فعلمت ان عليا 
)عليه السـام( قتله، وانكشـف أصحابه وعروا اخلندق وتبادر املسـلمون حن سـمعوا 
التكبـري ينظـرون مـا صنـع القـوم، فوجـدوا نوفل بـن عبـد اهلل يف جوف اخلنـدق مل ينهض 
بـه فرسـه فرمـوه باحلجـارة فقـال هلم: قتلة أمجـل من هذه، ينـزل بعضكم أقاتلـه فنزل إليه 
أمـري املؤمنـن )عليـه السـام( فرضبـه حتـى قتلـه، وحلق هبـرية فأعجزه فـرضب قربوس 
رسجـه وسـقطت درعـه وفـر عكرمـة وهـرب رضار بـن اخلطاب، قـال جابر: فا شـبهت 

قتـل عـي عمـرا إال با قّص اهلل مـن قصـة داود وجالوت())(.

فـكان جابـر يتطلـع إىل مجيـع األحـداث التـي ختـّص النبـي والعـرة فنجـده ينـزل مـع 
أمـري املؤمنـن )عليـه السـام( ليرقـب ما سـيحدث بن عـي )عليـه السـام( وعمرو بن 
ود العامـري، فـكان جهـاده مـع النبـي ليـس بسـيفه فقـط بـل كان ينقـل مناقـب آل البيت 

)عليهـم السـام( إىل الناس.

السـام(  )عليـه  بكشـف عـي  بـدر وحنـن  يـوم  املائكـة  )اسـتبرت  قـال جابـر: 
األحـزاب عـن وجـه رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه فمـن مل يسـتبر برؤيـة عـي )عليـه 

لعنـة اهلل()2(. فعليـه  السـام( 

ويمكـن أن يكـون قولـه هـذا شـاهدًا آخـر عـىل أنه شـارك ببـدر بوصفه هـو املتحدث 
بذلـك، كذلـك توضـح هـذه الروايـة والءه وحبه لعـي )عليه السـام(، فهـذا احلب نابع 
مـن القلـب ذلـك مـن خـال مـا سـمعه مـن النبـي بحـق عـي، كذلـك مواقـف عـي التي 
شـهدها جابـر مـن حـروب ومعاجـز وسـرية ذاتيـة، فـكل يشء بعـي يـرس الناظـر، ففـي 
روايـة عـن جابـر بـن عبـد اهلل )ريض اهلل عنـه(، قـال: )كنـت عنـد رسـول اهلل )صـىل اهلل 

)- كشف الغمة يف معرفة األئمة، عي بن أيب الفتح اإلربي، ج)، ص203- 204.

2- األمايل، الشيخ الصدوق، ص4)3.
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عليـه وآلـه(، )يف حفـر اخلنـدق( وقـد حفـر النـاس، وحفر عـي )عليـه السـام(، فقال له 
النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: بـأيب مـن حيفـر، وجرئيـل يكنـس الـراب ]من[ بـن يديه، 
ويعينـه ميكائيـل، ومل يكـن يعـن أحدا»قبلـه مـن اخللـق، ثـم قـال النبـي )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه( لعثـان بـن عفـان: احفر، فغضـب عثان وقـال: ال يرىض حممد أن أسـلمنا عىل يده 
حتـى يأمرنـا بالكـد، فأنـزل اهلل تعـاىل عىل نبيـه )يمنون عليك أن أسـلموا قـل ال متنوا عي 

إسـامكم بـل اهلل يمـن عليكـم أن هداكـم لايـان إن كنتـم صادقـن( ))(.

فـاهلل سـبحانه ال يفـرق بـن خلقـه إال بالتقـوى وبـا أن عليـًا )عليـه السـام( سـيد 
املتقـن جعـل اهلل أفضـل املائكـة تعينـه، ذلـك إلخاصـه يف العمـل، وحبـه للجهـاد، 
ونـرى البعـض يتثاقـل مـن كام النبـي، أمـا عـي فنظـرة مـن رسـول اهلل تكفيـه لـذا كان 
جابـر ينظـر لعـي ويميـزه مـن بـن الصحابـة وكل عاقـل يميـز ذلـك ألن عليـًا كالشـمس 

املرقـة ال حتتـاج إىل توضيـح.

ويف روايـة أخـرى، قـال جابـر: )كنـا جلوسـا عنـد رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه 
وسـلم( إذ ورد علينـا أعـرايب أشـعث احلـال، عليه أثـواب رثة والفقر بـن عينيه فلا دخل 

سـلم ووقـف بـن يـدي رسـول اهلل، وقال:

أتيــــــــتَك والعذراُء تبــــــــكي برنٍة                وقد ذهلْت أمُّ الصبِي عــــــن الطفِل

 واخٌت وبنتــــــــاِن وأمٌّ كبيــــــــــرٌة                 وقد كنُت من فقري أخالُط يف عقيل 

ني فقٌر وذٌل وفــــــــاقٌة                 وليـَس لنا يشٌء يمرُّ ول يــــــــــحيل  وقــــــــد مسَّ

نا                  وأين مفُر اخللِق إل إىل الرســــــــل ومـــــــا املنتهى إل إليــــــــك مفرُّ

 قـال: فلـا سـمع النبـي )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم( ذلك بكـى بكاء شـديدا، ثم قال 

)- مدينة املعاجز، السيد هاشم البحراين، ج)، ص467، ح307.
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ألصحابـه: معـارش املسـلمن: إن اهلل سـاق إليكـم أجـرا، واجلـزاء من اهلل غـرف يف اجلنة، 
تضاهـي غـرف إبراهيـم اخلليـل )عليـه السـام( فمن منكم يـوايس هذا الفقـري؟ فلم جيبه 
أحـد وكان يف ناحيـة املسـجد عـي )عليـه السـام( يصي ركعتـن تطوعا، كانـت له دائا.

فأومـأ بيـده إىل األعـرايب، فدنـا منه فدفع إليـه اخلاتم من يده، وهـو يف صاته، فأخذه 
األعرايب، وانـرصف وهو يقول: 

أنت موىل يرجى به من اهلل يف الدنيا إقامة الدين

مخسة يف الورى كلهم إهنم يف الورى ميامن 

ثـم أن النبـي )صـىل اهلل عليه واله( أتاه الوحي عند ذلك جرائيل )عليه السـام( نزل 
ـَا َوِليُُّكُم الّلُ  ونـادى: )السـام عليـك يـا حممد، ربك يقرئك السـام، ويقول: اقـرأ: ﴿إِنَّ
َكاَة َوُهـْم َراِكُعوَن﴾ فعند  ـاَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َوَرُسـوُلُه َوالَِّذيـَن آَمُنـوْا الَِّذيـَن ُيِقيُموَن الصَّ
ذلـك قـام النبـي )صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم( قائا عـىل قدميه، وقـال: معارش املسـلمن: 
أيكـم اليـوم عمـل خـريا، حتـى جعلـه اهلل ويل كل مـن آمـن؟ قالوا: يا رسـول اهلل، مـا فينا 
مـن عمـل خـريا سـوى ابن عمـك عي بـن أيب طالب )عليـه السـام( فإنه تصـدق بخامته 
لألعـرايب وهـو يف صاتـه، قـال النبـي )صىل اهلل عليه وآله وسـلم(: وجبـت الغرف البن 
عمـي، قـال: فعنـد ذلـك قـرأ عليهـم اآليـة، قـال: فتصـدق النـاس عـىل األعـرايب يف ذلك 

اليـوم، ووىل، وهو يقول: 

أنا موىل خلمســــــــٍة                أنزلت فيهم الســـــوْر

آُل طـــــــه وهـل أتى               فاقرؤوا يعرف اخلـــرُب

والطواســــنُي بعدها               واحلواميــــــــُم والزمْر
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أنـا مـــــــــوىل هلـؤلِء              وعــــــــدٌو ملن كفْر))(

فالـكل يعـرف أن عليـًا )عليـه السـام( هو الذي بادر هبـذا العمل فكان األسـوة هلم 
لـذا خّصـه اهلل بـأن يكـون مـوىل كل مؤمـن، عـن النبي )صـىل اهلل عليـه وآله( قـال: )آمنوا 

بليلـة القـدر إهنـا تكـون لعي بـن أيب طالب وولـده األحد عر بعـدي()2(.

)( امل�ساألة الثانية: مالزمته للنبي
كان جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري كثـري املازمـة لرسـول هلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( 

وهـذا مـا ملسـناه مـن خـال رواياتـه املسـتفيضة عـن النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(.

كذلـك تواجـده يف غـزوات النبـي وتلـك األخبـار التـي رواهـا جابـر عـن غديـر خم 
وغريهـا مـن األحـداث التـي جـرت مـع النبـي توضح مـدى مازمتـه لرسـول اهلل )صىل 

اهلل عليـه وآله(.

ولكثـرة مازمتـه كان )رضـوان اهلل عليـه( ال ينسـى مامـح النبـي، ففـي روايـة عـن 
جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )كان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( أبيـض مربـا 
بحمـرة شـثن األصابـع ليـس بالطويـل وال بالقصـري وال بالسـبط وال باجلعـد إذا مشـى 

هـرول النـاس وراءه وال تـرى مثلـه أبـدا()3(.

وكان جابـر يراقـب النبـي حتـى يف صاتـه، َقـاَل جابـر: )كان رسـول اهلل )صـىل اهلل 

)- الروضــة يف فضائــل أمــري املؤمنــن )عليــه الســام(، شــاذان بــن جرئيــل القمــي )ابــن شــاذان(، ص60) 
.(6( -

2- الكايف، الشيخ الكليني، ج)، ص533، وروي مثله عن جابر األنصاري يف كتاب االنستنصار، ص8.

3- الطبقات الكرى، ابن سعد، ج)، ص9)4.
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عليـه ]وآلـه[ وسـلم( يسـجد يف أعـىل جبهتـه مـع قصـاص الشـعر())(.

ولقربـه وصحبتـه للنبـي كان للكثري من الناس يسـألونه عن صفـات النبي  )صىل اهلل 
عليـه وآلـه( وكيفيـة وضوئـه وكان جييبهـم، فعـن عبـد اهلل بن حممد بـن عقيل قـال: )جئنا 
إىل جابـر بـن عبـد اهلل وهـو يتوضـأ؟ قـال: قلنـا: أرنـا وضـوء رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
]وآلـه[ وسـلم(، قـال: فتوضـأ، قـال فلم أر شـيئا أنكـره، إال أنه ملـا بلغ املرفقـن أدار بيده 

عليها()2(.

 وقـد سـألوه يومـا عـن خضاب النبي )صـىل اهلل عليه وآله(، فعن بشـري موىل املازنين 
قـال: )سـألت جابـر بـن عبـد اهلل هـل خضـب رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه ]وآله[ وسـلم( 
فقـال ال مـا كان شـيبه حيتـاج إىل اخلضـاب كان وضح يف عنفقته)3( وناصيتـه ولو أردنا أن 

أحصيناها()4(. نحصيها 

وقـال أيضـًا: )كان يف رسـول اهلل خصـال: مل يكـن يمر يف طريق فيتبعـه أحد إال عرف 
أنـه قـد سـلكه مـن طيب عرفـه، ومل يكن يمر بحجر وال شـجر إال سـجد له()5(.

وقـال رضـوان اهلل عليـه: )إن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم كان إذا خطب الناس 
امحـرت عينـاه ورفـع صوتـه واشـتد غضبـه كأنـه منـذؤ جيـش صبحتكـم أو مسـتكم، ثـم 
يقـول بعثـت أنـا والسـاعة كهاتـن وأشـار بالسـبابة والوسـطى ثـم يقـول أحسـن اهلـدي 
هـدي حممـد ورش األمـور حمدثاهتـا وكل بدعـة ضالـة من مـات وترك مـاال فألهله ومن 

)- الطبقات الكرى، ابن سعد، ج)، ص)42.

2- تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، ج3، ص322.

3 - العنفقة: الشعر الذي يف الشفة السفىل، لسان العرب، ج5، ص220.

4- الطبقات الكرى، ابن سعد، ج)، ص434.

5- مناقب اإلمام أمري املؤمنن )عليه السام(، حممد بن سليان الكويف، ج)، ص55.
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تـرك دينـا أو ضياعـا فإيل وعـي())(.

وملازمتـه لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله( آثار كثرية يف شـخصية جابـر بن عبد اهلل 
عـىل كافة مسـتوياهتا ومن تلك املسـتويات

1- ذيوع صيته:  

صـار جابـر بـن عبـد اهلل األنصاري من مشـاهري الصحابة وذلك ملازمته لرسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( فـا مـن مسـلم إال وكان يعـرف جابـرًا فذلـك الصيـت الذي شـاع 
عـىل حـب النبـي صـار يف آخـر الزمان من االسـاء املشـهورة واملباركة لدى عامـة الناس، 
وكان التابعـون ممـن عـارصوا احلجـج يتركـون بجابـر بوصفـه صحـايب النبـي )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه(، فصحبتـه لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(  جعلـت لـه هـذا القـدر العـايل 

وهـذه املكانـة الرفيعة.

2- منزلته:

 ففـي املبحـث الثالـث سـنتناول منزلة هـذا الصحايب مـن النبي وأهل بيتـه  )صلوات 
اهلل عليهـم امجعن(.

3- مستواه العلمي:

إن تواجـده جنـب النبـي جعـل مـن جابـر أحـد العلـاء الفضـاء فـكان النبـي املؤثـر 
األول يف جابـر لـذا ذكرنـا علمـه يف هـذا الفصل وسـنكمل هذا اجلانـب يف الفصل الثاين.

 فجابـر أحـد الفقهـاء واملفرسيـن،  فلـم يقتـرص علمـه عـىل واحـد بـل كان موسـوعة 
علميـة، تتلمـذ عـىل يـد خـري خلـق اهلل وأعلمهـم.

)- الطبقات الكرى، ابن سعد، ج)، ص377.
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 فـا عجـب أن يكـون جابـر أحـد العلـاء وهـو صاحـب رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه(، فمثـل جابـر ال تفوتـه فرصـة التواجـد مـع سـيد األنـام وخاتـم الرسـل، فـكان 
رضـوان اهلل عليـه يقـول: )تعلمـوا العلـم ثـم تعلمـوا احللـم ثـم تعلمـوا العلم ثـم تعلموا 

العمـل بالعلـم ثـم أبـروا())(.

فكـا قلنـا مل خيتـص جابـر بعلم بل كان موسـوعة من العلـم، ومن العلـوم التي عرف 
هبـا وروى عنها نذكر:

اأ- علم التف�سري: 
أجـاء  مـن  لوجدنـاه  التفسـري  علـم  يف  الصحـايب  هلـذا  املعـريف  اجلانـب  أخذنـا  لـو 
املفرسيـن)2( حيـث كان جابـر يعلـم سـبب نـزول الكثـري مـن اآليـات، فمعرفتـه بسـبب 
النـزول يعنـي أنـه امتلـك أداة مهمـة يف تفسـريه لآليـة، ومـن الشـواهد عـىل ذلـك معرفته 
بسـبب نـزول آيـة التطهـري وغريهـا مـن اآليـات التـي ختـص عليـًا والنبـي )صلـوات اهلل 
وسـامه عليهـا(، ففـي املسـتدرك روى النيسـابوري عـن جابر بن عبـد اهلل ريض اهلل عنه 
قـال: سـمعت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يقـول لعـي: )يـا عـي النـاس مـن شـجر 
شـتى وانـا وأنـت من شـجرة واحـدة ثم قرأ رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله ﴿َوَجنَّ�اٌت ِمْن 

َأْعَن�اٍب َوَزْرٌع َوَنِي�ٌل ِصْن�َواٌن َوَغ�ْرُ ِصْنَواٍن ُيْس�َقى بَِاٍء َواِح�ٍد﴾)3(()4(. 

وكان جابـر يعـرف الكثـري مـن اآليـات التـي نزلـت بحـق عـي بـن ايب طالـب )عليـه 

)- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج))، ص234.

2- ينظر، أعيان الشيعة، السيد حمسن األمن، ج4، ص46.

3- الرعد: 4.

4- املستدرك، احلاكم النيسابوري، ج2، ص)24.
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�ِر الَِّذي�َن آَمُن�وا َأنَّ َلُ�ْم َق�َدَم ِص�ْدٍق ِعْن�َد َربِِّه�ْم ﴾))(. السـام( منهـا، قولـه تعـاىل: ﴿ َوَبشِّ

�ِر الَِّذي�َن آَمُن�وْا َأنَّ َلُه�ْم َق�َدَم   ففـي روايـة عـن جابـر بـن عبـد اهلل يف قولـه تعـاىل: ﴿َوَبشِّ
ِص�ْدٍق ِعن�َد َربِِّه�ْم﴾ قـال: نزلـت يف واليـة عـي بـن أيب طالـب()2(.

 كذلـك عـن جابـر األنصـاري أيضًا قال: )كنا عنـد النبي )صىل اهلل عليـه وآله( فأقبل 
عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام( فقـال النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: قـد أتاكـم أخي، 
ثـم التفـت إىل الكعبـة فرضهبـا بيـده، ثـم قـال: والـذي نفـيس بيـده، إن هـذا وشـيعته هلـم 
الفائـزون يـوم القيامـة، ثـم قـال: إنـه أولكـم إيانـا معـي، وأوفاكـم بعهـد اهلل، وأقومكـم 
بأمـر اهلل، وأعدلكـم يف الرعيـة، وأقسـمكم بالسـوية، وأعظمكـم عنـد اهلل مزيـة، قـال: 
اْلَبِريَّ�ِة ﴾، قـال: وكان  ُأْوَلِئ�َك ُه�ْم َخْي�ُر  اِلَح�اِت  فنزلـت ﴿ِإنَّ الَِّذي�نَ آَمُن�وا َوَعِمُل�وا الصَّ
أصحـاب حممـد رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( إذا أقبل عـي )عليه السـام( قالوا: قد 

جاء خـري الريـة()3(.

قـال جابـر: )إن املركـن كانـوا إذا مـروا برسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( حـول 
البيـت طأطـأ أحدهـم ظهـره ورأسـه هكـذا وغطـى رأسـه بثوبه ال يـراه رسـول اهلل )صىل 
اهلل عليـه وآلـه( فأنـزل اهلل عـز وجـل: ﴿َأل ِإنَُّه�مْ َيْثُن�وَن ُصُدوَرُهْم ِلَيْس�َتْخُفوْا ِمْن�ُه َأل ِحنَي 

َيْسَتْغُش�وَن ِثَياَبُه�ْم َيْعَل�ُم َما ُيِس�رُّوَن َوَما ُيْعِلُن�وَن﴾)4(()5(.

وكان )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يقـص جلابر ومـن كان معه عن أحـوال الصاحلن الذين 

)- يونس: 2.

2- رشح احقاق احلق، السيد املرعيش، ج3، رشح، ص423.

3- األمايل، الشيخ الطويس، ص252.

4- هود: 5.

5- الكايف، الشيخ الكليني، ج8، ص 44)، ح5)).
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ذكرهـم اهلل يف كتابـه الكريـم ممـا يسـاعدهم ذلـك يف فهـم اآليـة، قـال جابـر: )سـمعت 
رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، يقـول: إن ذا القرنـن كان عبـدا صاحلـا جعلـه اهلل عـز 
وجـل حجـة عـىل عبـاده فدعـا قومـه إىل اهلل وأمرهـم بتقـواه، فرضبـوه عـىل قرنـه فغـاب 
عنهـم زمانـا حتـى قيـل: مات أو هلـك بأي واد سـلك، ثم ظهر ورجـع إىل قومه فرضبوه 
عـىل قرنـه اآلخـر، وفيكـم مـن هو عـىل سـنته، وإن اهلل )عز وجـل( مكن لـذي القرنن يف 
األرض، وجعـل لـه مـن كل يشء سـببا، وبلـغ املغـرب واملـرق، وإن اهلل تبـارك وتعـاىل 
سـيجري سـنته يف القائـم مـن ولـدي فيبلغـه رشق األرض وغرهبـا حتـى ال يبقـي منهـا 
وال موضعـا مـن سـهل وال جبـل وطئـه ذو القرنـن إال وطئـه، ويظهـر اهلل عـز وجـل لـه 
كنـوز األرض ومعادهنـا، وينـرصه بالرعـب، فيمـأل األرض بـه عـدال وقسـطا كـا ملئـت 
جـورا وظلـا()6(، فهـذا االيضـاح وهـذه املعلومـات مـن خاتم الرسـل جتعل جابـرًا أحد 

العظام. املفرسيـن 

وقـد كان مـرض جابـر سـببًا مـن أسـباب نـزول آيـة املواريـث، فعـن جابـر بـن عبـد 
اهلل أنـه قـال: )مرضـت فعـادين رسـول اهلل وأبـو بكـر، ومهـا يمشـيان، فأغمي عـي، فدعا 
بـاء، فتوضـأ ثـم صبـه عي، فأفقـت، فقلت: يا رسـول اهلل! كيف أصنع يف مايل؟ فسـكت 

.)7() رسـول اهلل، فنزلـت آيـة املواريـث يفَّ

وعن جابر ايضًا قال: كان رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسـلم( يعّلمنا االسـتخارة 
كـا يعلمنـا السـورة مـن القـرآن، يقـول: إذا هـمَّ أحدكـم بأمـر فلريكـع ركعتـن مـن غـري 
الفريضـة، ثـم ليقل:)اللهـم إين أسـتخريك بعلمـك وأسـتقدرك بقدرتـك وأسـألك مـن 
فضلـك العظيـم فإنـك تقـدر وال أقـدر وتعلـم وال أعلـم وأنت عـام الغيـوب، اللهم إن 
كنـت تعلـم أن هـذا االمـر )وتسـميه( خـري يل يف دينـي ومعـايش وعاقبـة أمـري فاقدره يل 

6- كال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص394.

7- تفسري جممع البيان، الطريس، ج3، ص29.
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ويـرسه وبـارك يل فيـه، وإن كنـت تعلم أنـه رش يل يف ديني ومعايش وعاقبـة أمري فارصفه 
عنـي وارصفنـي عنـه واقـدر يل اخلـري حيـث ما كان ثـم رّضني بـه())(.

وكان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يعلمهـم ثـواب السـور، فعـن جابـر بـن عبـد 
اهلل االنصـاري قـال: قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: )مـن قـرأ من االنعـام ثاث 
ل اهلل تعـاىل عليه اربعن الـف ملك، يكتبون  آيـات مـن اوهلـا إىل قولـه ﴿َما َتْكِس�ُبوَن﴾ وكَّ
لـه مثـل ثـواب عبادهتـم إىل يـوم القيامة، وينزل عليه من السـاء السـابعة ملـكا معه عمود 
مـن حديـد، يكـون مـوكا عليـه حتـى إذا اراد الشـيطان ان يوسوسـه، أو يلقـي يف قلبـه 
شـيئا، يرضبـه هبـذا العمـود رضبـة تطـرده عنـه، حتـى يكون بينـه وبن الشـيطان سـبعون 
حجابـا، ويقـول اهلل تعاىل لـه يوم القيامة: عبدي اذهب إىل ظـي، وكل من جنتي وارشب 

مـن الكوثـر، واغتسـل من السلسـبيل، فانك عبـدي وانا ربـك()2(.

فأخـذه مـن النبـي هـذه الكنـوز وهـذه املعـارف جعلـت مـن جابـر أحـد املفرسيـن 
الكبـار.

ب- مرويات جابر بن عبد اهلل يف علم الت�سريع:
فـكان جابـر بـن عبـد اهلل من العلـاء والفقهـاء الذين أخـذوا من رسـول اهلل األحكام 
ففـي روايـة عـن جابـر )بـن عبـد اهلل األنصـاري( )ريض اهلل عنـه( قـال: )أن رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( قـال يل: كيف تقـرأ إذا قمت يف الصاة، قـال: قلت: احلمد هلل رب 

العاملـن، قـال: قل: بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم، احلمـد هلل رب العاملن()3(.

فمـن خـال مازمتـه لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، تعلـم جابـر الكثـريًا مـن 

)- االحتجاج، الشيخ الطريس، ص323.

2-  مستدرك الوسائل، مريزا حسن النوري الطريس، ج4، ص298.

3- دعائم االسام، القايض النعان املغريب، ج)، ص59).



�لف�صل �الول: مو�قفه وماآثره يف حياة ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�آله( 

49

األحـكام، ومـن األحـكام التـي رواهـا:

- من احكام الق�ساء:
عـن جابـر بـن عبـد اهلل: )أن رجلـن تداعيـا دابـة، فأقـام كل واحـد منهـا البينـة أهنـا 
دابتـه نتجهـا، فقـى رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( للـذي يف يديـه، وعليـه عمـل 

أكثرهـم())(.

- من احكام املواريث:
عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )أن رسـول اهلل )صـىّل اهلل عليـه وآلـه وسـّلم( خطـب 
النـاس، فقـال: أهيـا النـاس إن اهلل أحـل لكم الفـروج عىل ثاثـة معان: فرج مـورث وهو 

الثبـات، وفـرج غـري مـورث وهـي املتعـة، وملـك أيانكـم()2(.

أنـه قـال: )ال وصيـة  النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(،  بـن عبـد اهلل عـن  وعـن جابـر 
لـوارث()3(. 

وقـد أرشنـا أن مـرض جابـر كان سـبب نـزول آيـة املواريـث، فقـد جـاء يف تفسـري 
األصفـي، إن جابـر بـن عبـد اهلل كان مريضـا، فعـاده رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه 
وسـلم(، فقـال: يـا رسـول اهلل إن يل كالـة فكيـف أصنـع يف مـايل؟ فنزلـت »، )قـل اهلل 

يفتيكـم يف الكالـة إن امـرؤ أهلـك ليـس لـه ولـد ولـه أخـت()4(.

)-  ماذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار، العامة املجليس، ج0)، ص73.

2- الوايف، الفيض الكاشاين، ج)2، ص330.

3- االنتصار، الريف املرتى، ص599.

4- التفسري األصفي، الفيض الكاشاين، ج)، ص255.
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- من اأحكام ال�سوم: 
فعـن جابـر بـن عبـد اهللّ االَنصاري: )أّن رسـول اهللّ )صـىلَّ اهللّ عليه وآله وسـلَّم(، مّر 
برجـل جمهـود يف سـفر، فقـال: مـا شـأنه؟ فقيـل: صائـم، فقـال: أفطر، فإّنـه ليس مـن الِرّ 

الصيام يف السـفر())(.

- من اأحكام الطهارة:
عـن جابـر أيضـًا، قـال: )كان رسـول اهللّ )صـىل اهلل عليه وآله( اذا اغتسـل مـن اجلنابة 

يغـرف عىل راسـه ثاث مـرات()2(.

وعـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيه، قال: )سـال احلسـن بـن حممد جابـر بن عبـد اهلل عن 
غسـل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه فقال جابر كان رسـول اهلل يغرف عىل رأسـه ثاث 
مـرات غرفـات فقـال احلسـن بـن حممد ان شـعري كثري كا تـرى فقال جابر يـا حر ال تقل 

ذلـك فلشـعر رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله كان أكثـر وأطيب()3(.

ومنهـا يف حكـم التيمـم: عـن جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري، قـال: )كنا مـع مجاعة يف 
سـفر فأصـاب رجـا منـا حجـر عىل رأسـه فانكـرس، واحتلـم يف الليـل فلا أصبـح راجع 
قومـه وقـال: هـل جتـدون يل رخصـة؟ قالـوا: ال واملـاء موجـود وال بـد لـك مـن الغسـل، 
فاغتسـل وصـب املـاء عـىل رأسـه فـات، فلـا رجعنـا وذكرنـا لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
وآلـه( ضـاق صـدره وقـال: قتلـوه قتلهـم اهلل، أال سـألوا إذا مل يعلمـوا فإنـا شـفاء العـي 
السـؤال، كان يكفيـه التيمـم أو شـد جراحتـه وغسـل جسـده، ومسـح باليـد املبلولة فوق 

)- تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، ج2، ص403.

2- املصدر السابق، ج)، ص470.

3- مستدرك الوسائل، مريزا حسن النوري الطريس، ج)، ص)47.
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اخلرقة())(. 

- من احكام الإماء والعبيد:
عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )بعنـا أمهـات األوالد عـىل عهـد رسـول اهلل )صـىل اهلل 

عليـه وآلـه( وأيب بكـر، فلـا كان أيـام عمـر هنانـا()2(.

- من اأحكام الزواج:
عـن جابـر بـن عبـد اهلل: أن النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، قـال: )إذا أراد أحدكـم  أن 

يتـزوج امـرأة فلينظـر إىل وجههـا وكفيهـا()3(.  

ومنهـا يف حكـم الـزواج املنقطـع، َقـاَل عطاء: )قـدم جابر بن عبـد اهلل معتمـرا فجئناه 
يف منزلـه فسـأله القـوم عـن أشـياء ثم ذكـروا املتعـة، فقال نعم اسـتمتعنا عىل عهد رسـول 

اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآله[ وسـلم( وأيب بكـر وعمر()4(.

وعـن جابـر بـن عبـد اهلل وسـلمة بـن األكـوع قـاال: )خـرج علينـا منـادي رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه(، فقال: إن رسـول اهلل أذن لكم أن تسـتمتعوا. يعني متعة النسـاء(.

- من اأحكام البيع وال�سراء:
كان رضـوان اهلل عليـه ينتبـه إىل أحـكام النبـي وهـذه مـن الفطنـة  قـال جابـر: )أبتـاع 

)- مستدرك الوسائل، مريزا حسن النوري الطريس، ج2، ص528.

2- االنتصار، الريف املرتى، ص386.

3-  اخلاف، الشيخ الطويس، ج4، ص248.

4-  صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، ج4، ص)3).
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النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه منـي بعـريا بمكـة، فلـا نقـدين الثمن رشطـت عليـه أن حيملني 
عـىل ظهـره إىل املدينـة، فأجـاز النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه البيـع والـرط())(.

- من اأحكام الزكاة:
منهـا أحـكام زكاة احليوانـات فقـد روى جابـر عـن النبـي قـال: )إن النبـي صـىل اهلل 

عليـه وآلـه قـال: يف كل فـرس دينـارا إذا كانـت راعيـة()2(. 

- من اأحكام الو�سوء:
عـن جابـر بـن عبـد اهلل أّن النّبّي )صىلَّ اهلل عليـه وآله(، قال: )القهقهـة تنقض الّصاة 

وال تنقض الوضوء()3(.

- من اأحكام ال�سالة:
عـن جابـر بـن عبـد اهلل )عليـه السـام(: )مجـع رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( بن 

الظهـر والعـرص، واملغـرب والعشـاء باملدينـة للرخـص مـن غـري خـوف وال عّلـة()4(.   

ومنهـا يف حكـم الصاة عىل املـدان، روى جابر بن عبد اهلل: )إن النبي )صىل اهلل عليه 
وآلـه( كان ال يصـي عـىل رجـل عليـه ديـن فـأيت بجنـازة فقـال: هل عـىل صاحبكـم دين؟ 
فقالـوا: نعـم دينـاران قـال: فصلـوا عـىل صاحبكم فقـال أبو قتـادة: مها عي يا رسـول اهلل 
قـال: فصـىل عليـه فلـا فتـح اهلل عـىل رسـوله قـال: أنـا أوىل باملؤمنـن مـن أنفسـهم، فمـن 

)- اخلاف: ج3، ص)3.

2- اخلاف، الشيخ الطويس، ج2، ص55.

3-  منتهى املطلب، العامة احلي، ج5، ص292.

4-  اإلنصاف يف مسائل دام فيها اخلاف، الشيخ السبحاين، ج)، ص300.
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.)(() تـرك مـاال فلورثتـه ومن تـرك دينا فعـَيّ

ومنهـا يف قضـاء مـا فـات مـن الصـاة، عـن جابر قـال: قال رجـل: )يا رسـول اهلل إين 
تركـت الصـاة قـال: فاقـِض مـا تركت، قال كيف أقـي؟ قال صل مـع كل صاة صاة 

مثلهـا قـال قبـل أو بعد قال ال بـل قبل()2(.

ومنهـا أحـكام صـاة اجلاعـة، روى جابـر بن عبـد اهلل قال: )وقف رسـول اهلل )صىل 
اهلل عليـه وآلـه( يصـي فوقفـت عـن يمينـه، فجـاء ابـن صخـر فوقف عـىل يسـاره، فأخذنا 

بيده حتـى صرينا خلفـه()3(.

النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يـوم العيـد، فبـدأ  قـال جابـر: )شـهدت الصـاة مـع 
إقامـة()4(. وال  أذان  بـا  اخلطبـة  قبـل  بالصـاة 

ويف روايـة اخـرى عـن جابـر، قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: )رجـل يصـي 
يف مجاعـة وليـس لـه صـاة، ورجـل يصـي يف مجاعـة فلـه صـاة واحـدة والحـظ لـه يف 
اجلاعـة، ورجـل يصـي يف مجاعـة فلـه سـبعون صـاة، ورجـل يصـي يف مجاعـة فلـه مائتـا 
صـاة، ورجـل يصـي يف مجاعـة فلـه مخسـائة صـاة(، فقـام جابر بـن عبـد اهلل األنصاري 
فقـال: يـا رسـول اهلل، فـرس لنا هـذا، فقال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآلـه(: )رجل يرفع 
رأسـه قبـل اإلمـام، ويضـع قبـل اإلمـام، فـا صـاة لـه، ورجـل يضـع رأسـه مـع اإلمام، 
ويرفـع مـع اإلمـام، فلـه صـاة واحـدة، وال حـّظ لـه يف اجلاعة، ورجـل يضع رأسـه بعد 
اإلمـام، ويرفعـه بعـد االمـام، فلـه أربـع وعـرون صـاة، ورجـل دخـل املسـجد فـرأى 

)- وسائل الشيعة )آل البيت(، احلر العامي، ج8)، ص424.

2- موضوعات، ابن اجلوزي، ج2، ص02).

3- اخلاف، الشيخ الطويس، ج)، ص555.

4- املصدر السابق، ج)،ص658.
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الصفـوف مضيقـة، فقـام وحـده، وخـرج رجـل مـن الصف يمـيش القهقـرى وقـام معه، 
فلـه مـع مـن معه مخسـون صـاة())(.

فهـذا احلـواري يطلـب مـن النبـي التوضيـح أكثـر لكـي تصـل لنـا ولـه هـذه املعلومـة 
بشـكل مفصـل ممـا جيعلـه متفضـا علينـا، وهـذه االسـئلة جعلتـه عاملـًا عارفـا بكثـري مـن 
األحـكام، فمـن جالـس العلـاء صـار عاملـا فكيـف بالـذي جيالـس مدينـة العلـم وهـو 
رسـول الرمحـة، وجابـر حيـب العلـم وحيـب التعلم وهذه االسـئلة التـي يوجههـا للنبي ما 
هـي إال دالئـل تكشـف لنا عن وعيـه وحبه للعلم، فـكان رضوان اهلل عليـه ينصح الناس 

بالتعلـم ثـم يبرهـم باخلري. 

وهلـذا األمـر كان رسـول اهلل يعلمـه الكثـري مـن األمـور، فعـن جابـر األنصـاري: قال 
رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: )كل معـروف صدقة، وكلا أنفق املؤمـن من نفقة عىل 

نفسـه وعيالـه وأهلـه كتـب لـه هبا صدقـة، وما وقـى به عرضـه كتب له صدقـة()2(.

روى جابـر بـن عبـد اهلل أن النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( هنـى عـن بيـع الثمـرة حتـى 
تشـقح، قيـل: ومـا تقشـح؟ قـال: )حتمـر وتصفـر ويـؤكل منهـا()3(.

فهـذه األحـكام التـي شـهدها جابـر يف حيـاة النبي واملعصومـن قد جعلـت من جابر 
أحـد الفقهـاء وكل هـذا يعود إىل فضـل املازمة.

)- مستدرك الوسائل، مريزا حسن النوري الطريس، ج6، ص492، ح2.

2- مستدرك الوسائل، مريزا حسن النوري الطريس، ج7، ص239، ح2.

3- اخلاف، الشيخ الطويس، ج3، ص86.
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4 - مستواه اإلمياني: 

أمـا إيانـه رضـوان اهلل عليـه فقد شـهد إليانـه أئمة معصومـون، وذلـك الفضل يعود 
إىل سـيد اخللـق فقـد كان مؤمنـًا بـا أنـزل مـن عنـد اهلل ومؤمنـًا بكل ما يقـول النبـي، فهذا 
الصحـايب يسـتوعب الكثـري مـن األمور التي حتـدث عىل يـد النبي وال خيالطه شـك فيها، 
لـذا كان النبـي يصطحبـه معـه، قـال جابـر: )كنـت يومـا مـع النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه 
وسـلم( يف بعـض حيطـان املدينـة ويد عي )عليه السـام( يف يـده، فمررنـا بنخل، فصاح 
النخـل: هـذا حممـد سـيد األنبيـاء، وهذا عي سـيد األوصياء، وأبـو األئمـة الطاهرين. ثم 
مررنـا بنخـل فصـاح النخـل هـذا املهـدي، وهذا اهلـادي. ثم مررنـا بنخل فصـاح النخل: 
هـذا حممـد رسـول اهلل، وهـذا عـي سـيف اهلل. فالتفـت النبـي إىل عـي فقال: يا عي، سـّمه 
الصيحـاين، فسـمي مـن ذلـك اليوم الصيحـاين. وال يـزال إىل اليوم يعرف هبذا االسـم يف 

املدينة())(.

كذلـك نجـد أن جابـر كان مازمـا ألمـري املؤمنـن يف حيـاة رسـول اهلل وهـذا األمـر 
زاده ايانـا، وكان رضـوان اهلل عليـه يشـتاق إىل أمـري املؤمنـن حينـا يفقـده، ففـي روايـة 
عـن جابـر، قـال: )افتقـدت أمري املؤمنن عليـه السـام مل أره باملدينة أياما فغلبني الشـوق 
]ألراه[ فجئـت ]شـوق حمبتـه[ فأتيـت أم سـلمة املخزوميـة فوقفـت بالبـاب فخرجـت 
وهـي تقـول: مـن بالبـاب؟ فقلـت: أنـا جابـر بـن عبـد اهلل. فقالت: يـا جابر مـا حاجتك؟ 
قلـت: اين فقـدت ]افتقـدت[ سـيدي أمـري املؤمنـن ]عليـه السـام[ مل أره باملدينـة مـذ 
]منـذ[ أيـام فغلبنـي الشـوق إليـه أتيتـك ألسـألك ما فعـل أمري املؤمنـن. فقالت: يـا جابر 
أمـري املؤمنـن يف السـفر. فقلـت: يف أي سـفر؟ فقالـت: يـا جابـر عـي يف برجـات منـذ 
ثـاث! فقلـت: يف أي برجـات؟ فأجافـت البـاب ]بالباب[ دوين فقالت: يـا جابر ظننتك 
أعلـم ممـا أنـت ]فيـه[ رص إىل مسـجد النبي]صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم[ فإنـك سـرى 

)- بحار األنوار، العامة املجليس، ج63، ص46)، ح70.
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عليـا ]صلـوات اهلل عليـه[ فأتيـت املسـجد فـإذا أنـا بسـاجد مـن نـور وسـحاب مـن نـور 
وال أرى عليـا ]صلـوات اهلل عليـه[ فقلـت: يـا عجبـا غرتنـي أم سـلمة، فتلبثـت ]فلبثت[ 
قليـا إذ تطامـن السـحاب وانشـقت ونـزل منهـا أمـري املؤمنـن ويف كفـه سـيف يقطـر 
دمـا، فقـام إليـه السـاجد فضمـه إليـه وقبـل بـن عينيـه وقـال: احلمـد هلل يـا أمـري املؤمنـن 
الـذي نـرصك عـىل أعدائـك وفتـح عىل يديـك، لـك إيل حاجة؟ قـال: حاجتي إليـك تقرأ 
مائكـة السـاوات مني السـام وتبرهـم بالنرص. ثم ركب السـحاب فطـار فقمت إليه 
وقلـت: يـا أمـري املؤمنـن إين مل أرك باملدينـة أيامـا فغلبنـي الشـوق إليـك فأتيـت أم سـلمة 
املخزوميـة ألسـأهلا عنـك فوقفت بالبـاب فخرجت وهي تقـول: من بالبـاب؟ فقلت: أنا 
جابـر ]بـن عبـد اهلل األنصـاري[ فقالـت: ما حاجتك يـا أخا األنصار؟ فقلـت: إين فقدت 
أمـري املؤمنـن ومل أره باملدينـة فأتيتـك ألسـألك مـا فعـل أمـري املؤمنـن؟ فقـال: يـا جابـر 
اذهـب إىل املسـجد فإنـك سـراه فأتيـت املسـجد فـإذا أنـا بسـاجد مـن نـور وسـحاب من 
نـور وال أراك فلبثـت قليـا إذ تطامـن السـحاب وانشـقت ونزلـت ويف يدك سـيف يقطر 
دمـا فأيـن كنـت يـا أمـري املؤمنـن؟ قـال: يـا جابـر كنـت يف برجـات منـذ ثـاث. فقلـت: 
وأي يشء! صنعـت يف برجـات؟ فقـال يل: يـا جابـر مـا أغفلـك أمـا علمـت أن واليتـي 
عرضـت عـىل أهـل السـاوات و مـن فيهـا وأهـل األرضـن ]األرض[ ومـن فيهـا فأبـت 
طائفـة مـن اجلـن واليتـي، فبعثني حبيبي حممـد )صىل اهلل عليه وآله وسـلم( هبذا السـيف 
فلـا وردت اجلـن افرقـت اجلـن ثاث فرق: فرقة طـارت باهلواء فاحتجبـت مني، وفرقة 
آمنـت يب وهـي الفرقـة التـي نزلـت فيهـا اآليـة مـن )قـل أوحـي( وفرقـة جحدتنـي حقـي 
فجادلتهـا هبـذا السـيف سـيف حبيبـي حممـد صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم حتـى قتلتها عن 
آخرهـا. فقلـت: احلمـد هلل يـا أمـري املؤمنـن فمـن كان السـاجد؟ فقـال يل: يـا جابـر كان 
]إن[ السـاجد أكـرم املائكـة عـىل اهلل صاحـب احلجـب وكلـه اهلل ]تعـاىل[ يب إذا كان أيام 
اجلمعـة ]ويـوم اجلمعـة![ يأتيني بأخبار السـاوات والسـام مـن املائكة ويأخذ السـام 
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مـن مائكـة السـاوات إيل())(.

فهـذه املازمـة للنبـي وألمـري املؤمنـن وهـذا الشـوق وهـذا احلـب أوصـل جابـر إىل 
هـذا املسـتوى اإليـاين، فمـن خـال مصاحبتـه آلل البيـت كان جابـر يـرى العجائـب، 
وحتـى أم سـلمة كانـت تعطيـه الـدروس والعر من خـال كامها له وعتبهـا عليه، ذلك 

لكـي يصـل جابـر إىل املسـتوى االيـاين الـذي يليـق بـه كونـه صحـايب مقرب. 

فمـن خـال مازمتـه لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( عـرف جابـر مـن هـو ويص 
رسـول اهلل، قـال جابـر: )أتيت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( فقلت: يا رسـول اهلل، من 
وصيـك؟ قـال: فأمسـك عنـي عـرا ال جييبني، ثم قال: يـا جابر، أال أخرك عا سـألتني؟ 

فقلـت: بـأيب أنـت وأمـي، أمـا واهلل لقد سـكت عنـي حتى ظننـت أنك وجـدَت َعَي.

فقـال: مـا وجـدت عليـك يـا جابـر، ولكـن كنت انتظـر مـا يأتيني مـن السـاء، فأتاين 
جرئيـل )عليـه السـام( فقـال: يـا حممـد، ربـك يقـول: إن عـي بـن أيب طالـب وصيـك، 
وخليفتـك عـىل أهلـك وأمتـك، والذائـد عـن حوضـك، وهـو صاحـب لوائـك يقدمـك 

إىل اجلنـة.

فقلـت: يـا نبـي اهلل، أرأيـت مـن ال يؤمـن هبـذا أقتلـه؟ قـال: نعـم يـا جابـر، مـا وضـع 
هـذا املوضـع إال ليتابـع عليـه، فمن تابعـه كان معي غـدا، ومن خالفه مل يـرد عي احلوض 

أبدا()2(.

وعـن جابـر بـن عبـد اهلل، قـال: )كنت عنـد النبي )صـىل اهلل عليه وآله( أنـا من جانب 
وعـي أمـري املؤمنـن )عليـه السـام( مـن جانـب، إذ أقبـل عمـر بـن اخلطاب ومعـه رجل 
قـد تلبـب بـه، فقـال: مـا باله؟ قال: حكـى عنك يا رسـول اهلل، أنك قلت: مـن قال»ال إله 

)- تفسري فرات الكويف، فرات بن ابراهيم الكويف، ص))5.

2- األمايل، الشيخ الطويس، ص90).
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إال اهلل حممـد رسـول اهلل»دخـل اجلنـة، وهـذا إذا سـمعه النـاس فرطوا يف األعـال، أفأنت 
قلـت ذلـك يـا رسـول اهلل؟ قال: نعـم، إذا متسـك بمحبة هـذا وواليته())(.

فمـن خـال مازمتـه للنبـي كان يشـهد الكثـري مـن هـذه األحاديـث الريفـة التـي 
تنـص عـىل واليـة أمـري املؤمنـن عـي عليـه السـام

5 - مستواه العقائدي: 

إن اسـتاعه ألحاديـث النبي كان لـه الدور الفعال يف رفع مسـتواه العقائدي، فروايته 
عـن بـدء خلـق النبـي والعـرة، وكذلك روايته عـن مولود النبـي واألئمـة واألنبياء وأهنم 
مـن أصـاب طاهـرة، واللـوح والقلم وغريهـا كلها أحاديـث عقائدية، فأخـذه من النبي 
هـذه العقائـد وترسـيخها يف النفـس والعقل واجلـوارح جعلت جابر مـن املوالن املقربن 

للنبي والعـرة الطاهرة.

عـن جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري )ريض اهلل عنهـا( قال: )سـألت رسـول اهلل )صىل 
اهلل عليـه وآلـه وسـلم( عـن أول يشء خلقـه اهلل - تعـاىل - قـال: هـو نـور نبيـك يـا جابر، 
خلقـه اهلل ثـم خلـق فيه كل خري، وخلق بعـده كل يشء، وحن خلقه أقامه يف مقام القرب 
اثنـي عـر ألـف سـنة، ثـم جعلـه أربعـة أقسـام، فخلق العـرش من قسـم، والكـريس من 

قسـم، ومحلـة العرش وخزنـة الكريس من قسـم.

وأقـام القسـم الرابـع يف مقـام احلـب اثنـي عـر ألـف سـنة، ثـم جعلـه أربعـة أقسـام: 
فخلـق القلـم من قسـم، واللوح من قسـم، واجلنة من قسـم، وأقام الرابـع يف مقام اخلوف 

)- األمــايل، الشــيخ الطــويس، ص282، وعــن جابــر بــن عبــد اهلل، قــال: أيت رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه 
بفاكهــة مــن اجلنــة وفيهــا أترجــة، فقــال جرئيــل عليــه الســام: يــا حممــد ناوهلــا عليــا، فناوهلــا، فبينــا هــو يشــمها 
ــاب  ــب. كت ــن أيب طال ــي ب ــب إىل ع ــب الغال ــن الطال ــه: م ــوب في ــطها رق مكت ــن وس ــرج م ــت، فخ إذ انفلق

الثاقــب البــن محــزة الطــويس، ص)6،
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اثنـي عـر ألـف سـنة، ثـم جعلـه أربعـة أجـزاء: فخلـق املائكة من جـزء، والشـمس من 
جـزء، والقمـر والكواكب مـن جزء.

وأقـام اجلـزء الرابـع يف مقـام الرجـاء اثنـي عـر ألـف سـنة، ثـم جعلـه أربعـة اجزاء: 
فخلـق العقـل مـن جـزء، والعلم واحللـم من جـزء، والعصمـة والتوفيق من جـزء، وأقام 
اجلـزء الرابـع يف مقـام احليـاء اثنـي عـر ألـف سـنة، ثـم نظـر اهلل تعـاىل إليـه فرشـح ذلك 
النـور عرقـا قطـرت منـه مائـة ألف وعـرون ألفـا وأربعـة آالف قطـرة من النـور، فخلق 
اهلل - سـبحانه - من كل قطرة روح نبي ورسـول، ثم تنفسـت أرواح األنبياء، فخلق اهلل 
مـن أنفاسـهم أرواح األوليـاء والشـهداء والسـعداء واملطيعـن إىل يـوم القيامـة. فالعرش 
والكـريس ومحلـة العـرش وخزنـة الكـريس مـن نـوري، والقلـم واللـوح والكروبيـون 
والروحانيـون مـن املائكـة واجلنـة ومـا فيهـا مـن النعيـم من نـوري، ومائكة السـاوات 
السـبع والشـمس والقمـر والكواكـب مـن نـوري، والعقـل والعلـم واحللـم والعصمـة 
والتوفيـق مـن نـوري، وأرواح األنبيـاء والرسـل مـن نـوري، وأرواح األولياء والشـهداء 

والسـعداء والصاحلـن مـن نتائـج نوري.

ثـم خلـق اهلل اثنـي عـر ألـف حجـاب، فأقـام اهلل اجلـزء الرابـع مـن نـوري يف كل 
حجـاب ألـف سـنة، وهـي: حجـاب الكرامـة، والسـعادة، واهليبـة، والرمحـة، والرفعـة، 

والعلـم، واحللـم، والوقـار، والسـكينة، والصـر، والصـدق، واليقـن.

فلـا أخرجـه من هـذه احلجب أضاء نـوري األرض من املـرق إىل املغرب كالرساج 
يف الليـل املظلـم، ثـم خلق آدم )عليه السـام( وأودع نوري يف صلبـه فتألأل يف جبينه ويف 

سـبابته فسـأل اهلل عـن هذا النـور، قال: إنه نـور حممد ولدك.

ثـم انتقـل النـور منـه إىل صلـب شـيث )عليها السـام(، وهكـذا ينقل اهلل نـوري من 
طيـب إىل طيـب، ومـن طاهـر إىل طاهـر، إىل أن أوصلـه اهلل إىل صلب أيب عبـد اهلل بن عبد 



ال�صحابي جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ) رفيق الأو�صياء(

60

املطلـب، ومنـه أوصلـه اهلل إىل رحـم أمـي آمنـة، ثـم أخرجنـي إىل الدنيـا فجعلنـي سـيد 
املرسـلن وخاتـم النبيـن ومبعوثـا إىل كافـة النـاس أمجعـن ورمحـة للعاملـن وقائـد الغـر 

املحجلـن، هـذا كان بـدء خلقـة نبيـك يـا جابـر())(.

وكانـت جلابـر نـرضة خمتلفـة عـن التشـيع فقـد سـمع مـن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه( أحاديـث كثـرية بحـق أمـري املؤمنـن واألئمـة مـن ولـده وفضـل شـيعتهم.

فأخـذه مـن النبـي هذه العقائـد جعلت من جابر أحـد الرموز التي يأخـذ منهم فصار 
جابـر مدرسـة مـن مـدارس التشـيع، ففـي الفصل الثاين سـوف نوضـح ذلك أكثـر ونبن 
مـا قالـه جابـر يف وصيتـه لعطيـة قبـل أن يفرقـوا من زيـارة االمام احلسـن بن عـي عليها 

السام. 

فعـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )كنا عنـد النبي )صـىل اهلل عليـه وآله( فأقبل عـي )عليه 
السـام( فقـال النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: »والـذي نفـيس بيـده إن هـذا وشـيعته هلـم 
اِلَح�اِت ُأْوَلِئَك ُهْم  الفائـزون يـوم القيامـة« فنزل قوله تعـاىل ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُن�وا َوَعِمُلوا الصَّ

اْلَبِريَِّة﴾)2(()3(. َخْيُر 

ويف روايـة عـن جابر األنصاري ختص احلجج، قـال: دخل جندل بن جنادة اليهودي 
مـن خيـر عـىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، فقـال: يـا حممـد، أخـرين عـا ليس هلل، 
وعـا ليـس عنـد اهلل، وعـا ال يعملـه اهلل. فقـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله(:»أمـا ما 
ليـس هلل، فليـس هلل رشيـك، وأمـا مـا ليـس عنـد اهلل، فليـس عند اهلل ظلـم للعبـاد، وأما ما 
ال يعلمـه اهلل، فذلـك قولكـم - يـا معـر اليهـود -: إن عزيـرا ابـن اهلل، واهلل ال يعلـم لـه 

)-  ينابيع املودة لذوي القربى، القندوزي، ج)، ص56- 58.

2- البينة: 7.

3- األمايل، الشيخ الطويس، ص)25.
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ولـدا«. فقـال جنـدل: أشـهد أن ال إلـه إال اهلل، وأنـك رسـول اهلل حقا.

)عليـه  عمـران  بـن  موسـى  النـوم  يف  البارحـة  رأيـت  إين  اهلل،  رسـول  يـا  قـال:  ثـم 
السـام(، فقـال يل: يـا جنـدل، أسـلم عـىل يـد حممـد )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، واستمسـك 
باألوصيـاء مـن بعـده، فقـد أسـلمت، ورزقنـي اهلل ذلـك، فأخـرين باألوصيـاء بعـدك، 
ألمتسـك هبـم. فقـال: »يـا جندل، أوصيائـي من بعـدي بعدد نقبـاء بني إرسائيـل«. فقال: 
يـا رسـول اهلل، إهنـم كانـوا اثنـي عـر، هكـذا وجدناهـم يف التـوراة، قـال: »نعـم، األئمة 

بعـدي اثنـا عـر«.

فقـال: يـا رسـول اهلل، كلهـم يف زمـن واحـد؟ قـال:»ال، ولكـن خلـف بعـد خلـف، 
وإنـك لـن تـدرك منهـم إال ثاثـة«.

قـال: فسـمهم يل، يـا رسـول اهلل، قـال: »نعـم، إنـك تـدرك سـيد األوصيـاء، ووارث 
األنبيـاء، وأبـا األئمـة عـي بـن أيب طالب بعدي، ثم ابنه احلسـن، ثم احلسـن، فاستمسـك 
هبـم مـن بعـدي، وال يغرنـك جهـل اجلاهلن، فـإذا كان وقـت والدة ابنه عي بن احلسـن 
سـيد العابديـن، يقـي اهلل عليـك، ويكـون آخـر زادك مـن الدنيـا رشبة من لبـن تربه«.

فقـال: يـا رسـول اهلل، هكـذا وجـدت يف التـوراة: إليايقطو شـرا وشـبريا، فلم أعرف 
أسـاءهم، فكـم بعـد احلسـن مـن األوصيـاء، ومـا أسـاميهم؟ فقـال: »تسـعة مـن صلـب 
احلسـن، واملهـدي منهـم، فـإذا انقضـت مـدة احلسـن، قـام باألمـر مـن بعـده عـي ابنـه، 
ويلقـب بزيـن العابديـن، فـإذا انقضت مدة عـي، قام باألمر مـن بعده حممد ابنـه، ويدعى 
بالباقـر، فـإذا انقضـت مـدة حممـد قـام باألمـر بعـده ابنـه جعفـر، يدعـى بالصـادق، فـإذا 
انقضـت مـدة جعفـر، قام باألمـر من بعده ابنه موسـى، ويدعى بالكاظم، ثـم إذا انقضت 
مـدة موسـى، قـام باألمـر مـن بعـده عي ابنـه، يدعـى بالرضا، فـإذا انقضت مدة عـي، قام 
باألمـر بعـده حممـد ابنـه، يدعـى بالزكـي، فـإذا انقضـت مدة حممـد، قـام باألمر بعـده عي 
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ابنـه، يدعـى بالنقـي، فـإذا انقضـت مـدة عـي، قـام باألمـر مـن بعـده ابنـه احلسـن، يدعـى 
باألمـن، ثـم يغيـب عنهـم إمامهم«.

قـال: يـا رسـول اهلل، هـو احلسـن يغيـب عنهـم؟ قـال: »ال، ولكـن ابنه احلجـة«، قال: 
يـا رسـول اهلل، فـا اسـمه؟ قال:»ال يسـمى حتـى يظهر«.

فقـال: جنـدل: يـا رسـول اهلل، قـد وجدنـا ذكرهـم يف التـوراة، وقـد برنا موسـى بن 
عمـران بـك، وباألوصيـاء مـن ذريتـك، ثم تا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآلـه(: ﴿َوَعَد 
اِل�اِت َلَيْس�َتْخِلَفنَُّهْم ِف اأَلْرِض َكَم�ا اْس�َتْخَلَف الَِّذي�نَ  الل الَِّذي�نَ آَمُن�وا ِمْنُك�مْ وَعِمُل�وا الصَّ
َلنَُّهْم ِمْن َبْع�دِ َخْوِفِهْم َأْمنًا﴾ فقال  َن�نَّ َلُ�ْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتضى َلُ�مْ وَلُيَبدِّ ِم�ْن َقْبِلِه�ْم وَلُيَمكِّ
جنـدل: يـا رسـول اهلل، فـا خوفهـم؟ قـال: »يـا جنـدل، يف زمـن كل واحـد منهم سـلطان 
يعريـه ويؤذيـه، فـإذا عجـل اهلل خـروج قائمنـا، يمـأل األرض قسـطا وعـدال، كـا ملئـت 
جـورا وظلـا - ثـم قـال )عليـه السـام( - طوبـى للصابريـن يف غيبتـه، طوبـى للمقيمن 
ِذيـَن ُيْؤِمنُـوَن بِاْلَغْيـِب( *، وقـال:  عـىل حمجتهـم، أولئـك وصفهـم اهلل يف كتابـه، فقـال: الَّ

ُأولِئـَك ِحـْزُب اهلل َأال إِنَّ ِحـْزَب اهلل ُهـُم امْلُْفِلُحـوَن())(.

عـر  االثنـي  باألئمـة  برهـم  فقـد  الرسـل  بخاتـم  السـابقة  األُمـم  اهلل  بـر  فكـا 
)صلـوات اهلل وسـامه عليهـم أمجعـن( فهـؤالء الطيبـن هـم أهـل بيتـه وخاصتـه مـن 
عرفهـم عـرف اهلل ومـن مل يعرفهـم مل يعـرف اهلل وقد جاء يف هذا اخلصـوص عدة روايات 
النبـي األكـرم )صـىل اهلل عليـه وآلـه( قـال: حدثنـي جرائيـل عـن  منهـا مـا روي عـن 
رب العـّزة جـّل جالـه أّنـه قـال: مـن علـم أن ال إلـه إال أنـا وحـدي، وأّن حممـدا عبـدي 
ورسـويل، وأّن عـي بـن أيب طالـب خليفتـي، وأّن األئمـة مـن ولده حججـي أدخلته اجلنة 
، وأوجبت له كرامتـي، وأمتمت  برمحتـي، ونّجيتـه مـن النـار بعفوي، وأبحـت له جـواريَّ

)- الرهان يف تفسري القرآن، السيد هاشم البحراين، ج4، ص90- )9.
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عليـه نعمتـي، وجعلتـه من خاّصتـي وخالصتـي، إن ناداين لّبيتـه، وإن دعـاين أجبته، وإن 
سـألني أعطيتـه، وإن سـكت ابتدأتـه، وإن أسـاء رمحتـه، وإن فـّر منـي دعوتـه، وإن رجـع 
إيّل قبلتـه، وإن قـرع بـايب فتحتـه. ومـن مل يشـهد أن ال إلـه إال أنـا وحـدي أو شـهد بذلك، 
ومل يشـهد أّن حممـدا عبـدي ورسـويل أو شـهد بذلـك، ومل يشـهد أّن عـي بـن أيب طالـب 
خليفتـي أو شـهد بذلـك، ومل يشـهد أّن األئمـة مـن ولـده حججـي، فقـد جحـد نعمتـي، 
وصّغـر عظمتـي، وكفـر بآيـايت وكتبـي ورسـي. إن قصـدين حجبتـه، وإن سـألني حرمته، 
وإن نـاداين مل أسـمع نـداءه، وإن دعـاين مل أسـتجب دعـاءه، وإن رجـاين خّيبـت رجـاءه 

منـي، ومـا أنـا بظـام للعبيد.

 فقـام جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري، فقـال: يـا رسـول اهلل ومـن األئمـة مـن ولد عي 
بـن أيب طالـب؟ قـال: احلسـن واحلسـن سـّيدا شـباب أهـل اجلنّـة، ثـم زيـن العابديـن يف 
زمانـه عـي بـن احلسـن، ثـم الباقـر حممـد بـن عـي سـتدركه يـا جابـر، فـإذا أدركتـه فاقرأه 
منّـي السـام، ثـّم الصـادق جعفـر بـن حممـد، ثـم الكاظـم موسـى بـن جعفـر، ثـّم الرضا 
عـي بـن موسـى، ثـم التقـي حممـد بن عي، ثـم النقي عـي بن حممد، ثـّم الزكي احلسـن بن 
عـي، ثـم ابنـه القائـم باحلـّق مهـدي أمتـي، الـذي يمـأل األرض قسـطا وعـدال كـا ملئت 

وظلا. جـورا 

هـؤالء يـا جابـر خلفائـي وأوصيائـي وأوالدي وعـريت، مـن أطاعهـم فقـد أطاعني، 
ومـن عصاهـم فقـد عصـاين، ومـن أنكرهـم أو أنكـر واحـدا منهـم فقـد أنكـرين وهبـم 

يمسـك اهلل السـاء أن تقـع عـىل األرض وهبـم حيفـظ اهلل األرض أن متيـد بأهلهـا())(.

فـكل هـذه األحاديـث حتتـاج إىل عقيـدة قويـة، كوهنا تتحـدث عن اشـخاص هم رس 
اهلل وحججـه عـىل خلقـه فهـذه األحاديـث صعبـة مسـتصعبة ال يعقلها إال الراسـخون يف 

)- االحتجاج، الشيخ الطريس، ج)، ص87- 88.
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العلـم ومـن حمـض قلبـه بحب النبي وآلـه، فكان جابـر ثابت العقيـدة بل بلغ مـن معتقده 
أنـه يؤمـن بالرجعـة ويؤمـن بالغيبـة لـذا كان النبي خيـره عن غيبـة املهدي ويوصيـه بعدم 

الشـك هبا فـكان جابر مـن املتيقنـن بذلك.

6- كثري الرواية: 

يعـد جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري أحد أكثـر الصحابة الذين سـمعوا من رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه والـه(، فـكان حيفـظ األحاديـث ويدوهنا، فأخـذه من رسـول اهلل وحفظه 
للحديـث هـي إحـدى مآثر هـذا الصحايب اجلليل يف زمـن النبي، فقد جاء يف أسـد الغابة، 

)كان مـن املكثريـن يف احلديث، احلافظن للسـنن())(. 

وألمهيـة األمـر كان رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله( يردفه باألحاديـث اخلاصة دون 
غـريه، ذلـك ألنـه مـن الثقـات لديـه ويعلـم أنـه ممـن يعمـر طويـًا لـذا خصـه بذلـك دون 
غـريه مـن الصحابـة، وكذلـك معرفتـه بصدقه ووالئـه، وحبه للعـرة الطاهـرة، فهو أحد 
املؤمتنـن عنـد النبـي وقـد أودعـه النبـي أمانة السـام إىل ولـده الباقـر )عليه السـام( وما 

هـذا إال لثقتـه وعلمـه بأنـه جديـر بالثقـة وجدير بـأن حيمله هـذه األمانة.

 ويف روايـة عـن جابـر قـال: أردفنـي رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه ]وآله[ وسـلم( خلفه 
فجعلـت فمـي عـىل خاتـم النبـوة فجعـل ينفـخ عـي مسـكا وقـد حفظت منـه تلـك الليلة 
سـبعن حديثـا مـا سـمعها معي أحـد()2(، وكان رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله( يوجب 

عليـه حفظ هـذه االحاديـث الريفة. 

ويعـد جابـر مـن الثقـات لـدى اخلاصـة والعامـة وممـن محله دينـه عىل قـول احلق، عن 

)- أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج)، ص492.

2- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج))، ص230.
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َأيِب ُسـْفَياَن، عـن َجابِـِر ْبـِن َعْبـِد اهللِ، َقـاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اهللِ )َصـىلَّ اهللُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم( 
اَء، َيُقـوُل: اْهَتـزَّ  مْحَـِن ملَِـْوِت َسـْعِد ْبـِن ُمَعـاٍذ، َفِقيـَل جِلَابِـٍر: إِنَّ اْلـَرَ َيُقـوُل: اْهَتـزَّ َعـْرُش الرَّ
: األَْوِس َواخْلَْزَرِج َضَغاِئُن، َسـِمْعُت َرُسـوَل  يـُر، َفَقـاَل َجابِـٌر: َكاَن َبـْنَ َهَذْيِن احْلَيَّْنِ ِ الرسَّ

مْحَِن. َم َيُقـوُل: اْهَتـزَّ َعـْرُش الرَّ اهللِ َصـىلَّ اهللُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

قـال ابـن األثـري: َوَجابِـُر َأْيًضـا ِمَن اخْلَـْزَرِج، مَحََلـُه ِدينُُه َعـىَل َقْوِل احْلَـقِّ َواإِلْنـَكاِر َعىَل 
َمـْن َكَتَمُه())(.

وكان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يأمـر أهـل بيتـه وأصحابـه املقربـن بتدويـن 
ن أحاديـث النبـي ألن النبـي كان يعلـم أن األمة  احلديـث وأمـري املؤمنـن هـو أول مـن دوَّ

سـوف ختتلـف مـن بعـده ويف ذلـك روايـات عدة.

 ففـي مسـند أمحـد حدثنـي جار جلابر بـن عبد اهلل قال: قدمت من سـفر فجـاءين جابر 
ابـن عبـد اهلل يسـلم عـىل فجعلـت أحدثـه عـن افـراق النـاس ومـا أحدثـوا فجعـل جابـر 
يبكـي ثـم قـال: )سـمعت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( يقـول إن النـاس 

دخلـوا يف ديـن اهلل أفواجـا وسـيخرجون منـه أفواجـا()2(.

 ويف سـنن الدرامـي عـن أيب هريـرة عـن النبـي )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( ان 
هـذه السـورة ملـا أنزلـت عـىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( ﴿ِإَذا َج�اء َنْص�ُر 
الِل َواْلَفْت�حُ ۞ َوَرَأْي�تَ النَّ�اَس َيْدُخُل�وَن ِف ِدي�ِن الِل َأْفَواًج�ا﴾)3(، قال رسـول اهلل )صىل اهلل 
عليـه ]وآلـه[ وسـلم( ليخرجـن منـه أفواجـا كا دخلـوه أفواجـا()4(، لـذا كان النبـي يأمر 

)- اسد الغابة، ابن االثري، ج)، ص257.

2- مسند أمحد، ج3، ص343.

3- الفتح: ).

4- سنن الدارمي، عبد اهلل بن الرمحن الدارمي، ج)، ص)4.
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الصحابـة بتدويـن احلديـث.

وجلابـر بـن عبـد اهلل صحيفـة معروفـة، ففـي كتـاب العلـل ألمحـد بـن حنبـل، حدثني 
سـلمة قـال حدثنـا احلميـدي قـال حدثنـا سـفيان قـال أخرنـا سـعيد بـن أيب عروبـة عـن 

قتـادة قـال عرضـت عـىل سـعيد بـن املسـيب صحيفـة جابـر فلـم ينكـر))(.

ويف التاريـخ الكبـري، أخرنـا عاصـم: عرضنـا عىل الشـعبي صحيفة جابـر أو صحيفة 
فيهـا حديـث جابـر فقـال: مـا مـن يشء فيـه إال سـمعته من جابـر ولـوددت إنكـم انقلبتم 

منـه كفافا)2(.

وسـمعت أمحـد بـن حنبـل يقـول كان قتـادة احفـظ أهـل البـرصة ال يسـمع شـيئا إال 
حفظـه وقـرئ عليـه صحيفـة جابـر مـرة واحـدة فحفظهـا)3(.

وجـاء يف وسـائل الشـيعة: ذكرهـا ابـن سـعد يف طبقاتـه، وعبـد الـرزاق يف مصنفـه، 
والذهبـي يف تذكرتـه وروى مسـلم يف صحيحـه إهنـا كانت يف مناسـك احلـج، وحيتمل أن 
يكـون فيهـا ذكـر حجـة الـوداع التـي ألقـى فيها رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( خطبته 
اجلامعـة، وعـن عليـًا )عليه السـام( وصيـًا وخليفة وإمامـا للناس بعـده. وكان قتادة بن 
دعامـة السـدويس يكـر مـن قيمة هـذه الصحيفة ويقول: ألنـا لصحيفة جابـر أحفظ مني 

لسـورة البقرة.

التدويـن فضـا عـن  البارزيـن الذيـن دعـوا إىل عمليـة  وُيعـّد جابـر مـن الصحابـة 
ممارسـاهتا، فلـم يقتـرص عـىل كتابـة الصحيفـة بـل كان يمـي األحاديـث عـىل تامذتـه من 

)- العلل، اإلمام أمحد بن حنبل، ج3، ص470.

2- التاريخ الكبري، البخاري، ج6، ص)45، تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج25، 365.

3- اجلــرح والتعديــل، ابــن أيب حاتــم الــرازي، ج7، ص35)، تذكــرة احلفــاظ، الذهبــي، ج)، ص23)، ســري 
أعام النبــاء، الذهبــي، ج5، ص276.
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التابعـن وكتـب عنـه مجاعة منهم: حممـد بن احلنفية، وسـليان بن قيس اليشـكري، وعبد 
اهلل بـن حممـد بـن عقيـل، وغريهم.

ومل حتـدث كتابـة احلديـث النبـوي باألسـاء التـي ذكرنـا بـل كان لغـري هـؤالء مـن 
الصحابـة عمـل مماثـل ومصنفات أخـرى كأيب ذر الغفاري، ورافع بـن خديج األنصاري 

وسـلان الفـاريس وعبـد اهلل بـن عبـاس.

هـذه الصحـف ومـا ورد مـن إجازتـه - بـل أمره صـىل اهلل عليـه وآلـه - بالكتابة لعبد 
اهلل بـن عمـرو وغـريه وأحاديثه املكثـرة يف ذلك التـي منها.

)- اكتبوا وال حرج.
2- قيدوا العلم بالكتاب.

3- أكتبوا أليب فان.
4- استعن بيمنك.

دليل واضح عىل اجازته لكتابة احلديث())(.

فاجلهـاد ال يقتـرص عـىل محـل السـيف فقـط، فقـد يـأيت زمـان يكون اجلهـاد باللسـان، 
فجابـر مـن الصحابـة الذيـن جاهـدوا مـع النبـي يف حروبـه وغزواتـه كذلـك كان يتسـلح 
باألحاديـث النبويـة، ومـن األسـباب األخـرى التـي جعلـت النبـي يردفـه باألحاديـث 
أسـئلته رضـوان اهلل عليـه، فـكان جابـر يسـأل النبـي عـن أمـور عظيمـة وهـذا دليـل عـىل 
وعيـه، لـذا كان النبـي جييبـه ويرحم عليـه وهذا دليل عـىل رضا النبي عنه وحبـه له وكان 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( خيـره بأمـور غيبيـة وأمـور فـوق عقـل البعـض فـا يعقلهـا إال من 
حمـض قلبـه بحـب النبـي والعـرة، ففي رواية سـأل جابـر النبي عـن كيفية مولـود األنبياء 
واحلجـج قـال: ).... فقلـت: يـا رسـول اهلل! هـذه حالنـا فكيـف حالك وحـال األوصياء 

)- وسائل الشيعة، احلر العامي، ج)، ص8- 9.
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بعـدك يف الـوالدة؟ فسـكت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه والـه( مليا ثـم قال: يـا جابر! لقد 
سـألت عـن أمـر جسـيم ال حيتملـه إال ذو حـظ عظيـم، إن األنبيـاء واألوصيـاء خملوقـون 
مـن نـور عظمـة اهلل جل ثنـاؤه يـودع اهلل أنوارهـم أصابا طيبـة وأرحاما طاهـرة، حيفظها 
بمائكتـه، ويربيهـا بحكمتـه، ويغذوهـا بعلمه، فأمرهـم جيل عن أن يوصـف، وأحواهلم 
تـدق عـن أن تعلـم، ألهنـم نجـوم اهلل يف أرضـه، وأعامه يف بريتـه، وخلفاؤه عـىل عباده، 
وأنـواره يف بـاده، وحججـه عـىل خلقـه، يـا جابـر! هـذا مـن مكنـون العلـم و خمزونـه، 

فاكتمـه إال من أهلـه())(. 

كذلـك سـأله عـن مولد اإلمام عي، قال جابر بن عبد اهلل األنصاري: سـألت رسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( عـن ميـاد أمـري املؤمنـن عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام(، 
فقـال: آه آه لقـد سـألتني عـن خري مولود ولد بعدي عىل سـنة املسـيح )عليه السـام(، إن 
اهلل تبـارك وتعـاىل خلقنـي وعليـا مـن نور واحـد قبل أن خيلـق اخللق بخمسـائة الف عام 
فكنـا نسـبح اهلل ونقدسـه، فلـا خلـق اهلل تعـاىل آدم قـذف بنـا يف صلبـه واسـتقررت انـا يف 
جنبـه األيمـن، وعـي يف األيـرس ثم نقلنـا من صلبه يف األصـاب الطاهـرات إىل األرحام 
الطيبـة، فلـم نـزل كذلـك حتـى أطلعنـي اهلل تعـاىل مـن ظهـر طاهـر وهـو عبد اهلل بـن عبد 
املطلـب فاسـتودعني خـري رحـم وهـي آمنـة، ثـم أطلـع اهلل تبـارك وتعـاىل عليـا مـن ظهـر 

طاهـر وهـو أبـو طالـب واسـتودعه خري رحـم، وهي فاطمـة بنت أسـد...()2(.

ر كام النبـي ويسـتوعبه ويأخـذ بـه، لـذا كان النبـي  فهـذا الصحـايب اجلليـل ممـن يقـدِّ
خيـره بكثـري مـن األمـور واألرسار ولـو مل يكـن أها هلـذه األحاديـث ملا أخـره النبي هبا، 

ولكنـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يعّلـم أن مثـل جابر يسـتوعب هـذا الكام.

)- من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق، ج4، ص4)4.

2- روضة الواعظن، الفتال النيسابوري، ص77.
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فـكان رضـوان اهلل عليـه يأخـذ مـن النبـي ويتعلـم منـه وقـد بنـى عقيدتـه مـن تلـك 
األحاديـث الريفـة فـكان يعلـم النـاس ممـا تعلمـه وكان النبـي يأمـره بذلك، ففـي رواية 
عـن جابـر قـال: دخلـت عـىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وسـلم( فقـال يـا جابـر هـؤالء 
األعنـز أحـد عـر عنزا يف الدار أحب إليـك أم كلات علمنيهن جرائيل )عليه السـام( 
آنفـا حيمـد لـك خـري الدنيـا واآلخـرة، قـال قلـت واهلل يـا رسـول اهلل إين ملحتـاج وهـؤالء 
الكلـات أحـب إيل، قـال قـل اللهـم أنـت اخلـاق العظيـم اللهم إنك سـميع عليـم اللهم 
إنـك غفـور رحيـم اللهم إنـك رب العرش العظيـم اللهم إنك أنت اجلـواد الكريم فاغفر 
يل وارمحنـي وعافنـي وارزقني واسـرين وأجرين وارفعني واهـدين وال تضلني وأدخلني 
اجلنـة برمحتـك يـا أرحـم الرامحـن، قـال فطفـق يرددهـن عـي حتـى حفظتهـن ثـم قـال يل 
تعلمهـن وعلمهـن عقبـك من بعدك ثم قال: اسـتقهن معك قال فسـقتهن مـن معي())(.

فأخـذه مـن النبـي األكـرم هـذه الكنـوز وترسـيخها يف الذهـن جعلت مـن جابر أحد 
أشـهر الـرواة كذلـك جعلتـه خمتلفـًا يف معرفته للنبـي والعرة. ففـي رواية قال رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( وهـو يف نفـر مـن أصحابـه: )ان مقامـي بـن أظهركـم ومفارقتـي 
خـري لكـم فقـام إليـه جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري وقـال يـا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه وسـلم( امـا مقامـك بـن أظهرنا فهو خـري لنا فكيف يكـون مفارقتك إيانـا خري لنا؟ 
قـال امـا مقامـي بـن أظهركـم ان اهلل يقـول ومـا كان اهلل ليعذهبـم وأنـت فيهـم ومـا كان 
اهلل معذهبـم وهـم يسـتغفرون يعذهبـم بالسـيف وامـا مفارقتـي إياكـم فإنـه خري لكـم فان 
أعالكـم تعـرض عـّي كل اثنـن وكل مخيس، فا كان من حسـن محـدت اهلل عليه وما كان 

من سـيئ اسـتغفرت اهلل لكـم()2(.

)- تاريخ مدينة دمشق، ج))، ص)23.

2- بصائر الدرجات، حممد بن احلسن بن فروخ )الصفار(، ص464، ح5.
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7- مستواه الرتبوي:

أعطـت هـذه املازمـة وهـذه الصحبـة مـع رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( جلابـر 
دروسـًا تربويـًة كثـرية، وفهًا للحيـاة فكان جابر يتعلـم من تلك املدرسـة املحمدية والتي 

هدفهـا اعـزاز املؤمـن ورفـع مسـتواه اخللقـي ومنزلتـه مـن خـال سـلوكه يف احلياة.

وكان النبـي يعّلـم اصحابـه مـن خـال املواقـف التـي تصادفـه، فهـذه املواقـف تبقـى 
يف الذاكـرة فيتعـظ هبـا العاقـل، ففـي روايـة عـن جابـر بن عبـد اهلل قـال: )كنّا عند رسـول 
اهلل )صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه( إذ جـاءه رجـل بمثـل بيضـة مـن ذهـب، فقـال: يـا رسـول اهلل، 
أصبـت هـذه مـن معـدن فخذهـا فهـي صدقـة مـا أملك غريهـا، فأعـرض عنه رسـول اهلل 
)صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه(، ثـمَّ أتـاه من قبل ركنـه األيمن وقال مثـل ذلك، فأعـرض عنه، ثمَّ 
أتـاه مـن قبـل ركنـه األيـرس، فأعرض رسـول اهلل صـىلَّ اهلل عليـه وآله، ثـمَّ أتاه مـن خلفه، 
فأخذهـا رسـول اهلل صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه فحذفـه هبـا، فلـو أصابتـه ألوجعتـه، أو لعقرتـه، 
وقـال رسـول اهلل )صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه(: »يـأيت أحدكم با يملـك ثمَّ يقول: هـذه صدقة، 

ثـمَّ يقعـد يسـتكّف النـاس، خـري الصدقـة ما كان عـن ظهر غنـى«))(.

فالبعـض يتصـدق وهو حمتـاج إىل من يتصدق عليه فالنبي يعلـم الناس أن ال حيتاجوا 
إىل الغري إال للرضورة.

وعـن جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري قـال: )جـاء رجـل إىل النبـي )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه( فقـال: يـا رسـول اهلل إن أيب أخـذ مـايل، فقـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله( 
للرجـل: اذهـب فأتنـي بأبيـك، فنـزل جرئيـل )عليـه السـام( عـىل النبـي )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه(، فقـال: إن اهلل يقـرؤك السـام ويقـول: إذا جـاءك الشـيخ فسـله عن يشء 
قالـه يف نفسـه، مـا سـمعته أذنـاه، فلـا جـاء الشـيخ قال لـه النبي )صـىل اهلل عليـه وآله( 

)- منتهى املطلب، العامة احلي، ج8، ص504.
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مـا بـال ابنـك يشـكوك؟! أتريـد أن تأخـذ مالـه؟ فقـال: سـله يـا رسـول اهلل هـل هـو 
إال غرامـة، أو أداء أمانـة، أو مـا أنفقـه عـىل نفـيس وعيـايل هـل أنفقتـه إال عـىل عاتـه 
أو خاالتـه، أو عـىل نفـيس؟! فقـال النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: أيـه، دعنـا مـن هذا، 
أخرنـا عـن يشء قلتـه يف نفسـك مـا سـمعته أذنـاك، فقـال الشـيخ: واهلل يا رسـول اهلل 
مـا يـزال اهلل يزيدنـا بـك يقينـا، لقـد قلـت يف نفـيس شـيئا مـا سـمعته أذناي، فقـال: قل 

وأنـا أسـمع، قـال: قلت:

غذوتك مولودا ومنتك يــــافعا                     تعلُّ با أجني عليـــــك وتنهل

إذا ليلة ضــافتك بالسقم مل أبت                    لسقمك إل ســـــــاهرا أمتلمل

كأين أنا املطروق دونــك بالذي                    طرقت به دوين فعينــاي هتمل

ختاف الردى نفيس عليـك وإهنا                    لتعلم أن املوت وقت مـــؤجل

فلا بلغت الســـــن والغاية التي                    إليها مدى ما فيك كنت أؤمل

جعلت جـــزائي غلظة وفظاظة                    كأنك أنت املنــــعم املتفضــــل

يت                     فعلَت كا اجلار املجـاوُر يفعل فليتك إذ مل ترع حــــق أبـــــوَّ

تراه مـعدا للخـــــــالف كـــــأنه                    برد عىل أهل الصواب مـوكل 

قـال فحينئـذ أخـذ النبـي )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( بتابيـب ابنـه فقـال أنـت 
ألبيـك())( ومالـك 

فـاهلل سـبحانه انـا بعـث رسـوله وانبيـاءه كـي يعّلـم النـاس مـكارم االخـاق وحـب 
اخلـري والعمـل بـه، قـال جابـر: قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: )من بلغـه من اهلل 

)- جممع الزوائد، اهليثمي، ج4، ص55).
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فضيلـة فأخـذ هبـا وعمـل بـا فيهـا ايانـا بـاهلل ورجـاء ثوابـه أعطـاه اهلل تعـاىل ذلـك وإن مل 
يكـن كذلـك())(.

وكان جابـر مـن خيـار الرجـال ذلـك ألنـه جالـس حبيـب اهلل وقـد سـمع منـه الكثـري 
مـن األحاديـث التـي تـريب االنسـان وتعلمه فعـل اخلري وجتنبـه الباطل، عن جابـر بن عبد 
اهلل قـال: )قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: أال أخركـم بخـري رجالكـم؟ قلنا: بىل 
يـا رسـول اهلل قـال: إن مـن خري رجالكـم التقـي، النقي، السـمح الكّفن، النقـي الطرفن 

الـر بوالديـه وال يلجـئ عيالـه إىل غريه()2(.

)أال  وآلـه(:  عليـه  اهلل  )صـىل  اهلل  رسـول  )قـال  قـال:  عليـه  اهلل  رضـوان  وعنـه 
أخركـم بـرار رجالكـم؟ قلنـا: بـىل يـا رسـول اهلل، فقـال: إن مـن رشار رجالكـم 
البهـات اجلـرئ الفحـاش، اآلكل وحـده، واملانـع رفـده، والضـارب عبـده وامللجـئ 

عيالـه إىل غـريه()3(، 

وكان صـىل اهلل عليـه وآلـه خيرهـم عـن خيـار النسـاء، قـال جابـر: )كنـا عنـد النبـي 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( فقـال: إن خري نسـائكم الولود الـودود العفيفة، العزيـزة يف أهلها، 
الذليلـة مـع بعلهـا، املترجـة مـع زوجهـا، احلصـان عـىل غـريه التـي تسـمع قولـه وتطيـع 

أمـره وإذا خـا هبـا بذلـت لـه مـا يريـد منهـا ومل تبـذل كتبـذل الرجـل()4(.

فمـن صاحـب النبـي ال شـك أنه سـوف يصـل إىل مسـتوى عـاٍل من اخللـق، فصحبة 
لـه  املـازم  االنسـان  ترفـع  املتواصلـة  الربويـة  الـدروس  وهـذه  اهلاشـمي  السـيد  هـذا 

)- جامع أحاديث الشيعة، السيد الروجردي، ج)، ص)34.

2- الكايف، الشيخ الكليني، ج2، ص57، ح2).

3- املصدر السابق، ص57، ح3).

4- املصدر السابق، ج5، ص324، ح)، باب خري النساء.
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واملتـأيس بـه إىل القمـة فالتواجـد مـع النبـي ال خيلـو مـن الفائـدة، قـال جابـر: )إن رسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( مـر بنـا ذات يـوم ونحـن يف نادينـا وهـو عـىل ناقتـه وذلـك حن 
رجـع مـن حجـة الـوداع فوقـف علينـا فسـلم فرددنـا عليـه السـام، ثـم قـال: مـا يل أرى 
حـب الدنيـا قـد غلـب عـىل كثـري مـن النـاس حتـى كأن املـوت يف هـذه الدنيا عـىل غريهم 
كتـب وكأن احلـق يف هـذه الدنيـا عىل غريهـم وجب وحتى كأن مل يسـمعوا ويروا من خر 
األمـوات قبلهـم، سـبيلهم سـبيل قـوم سـفر عا قليـل إليهـم راجعـون، بيوهتـم أجداثهم 
ويأكلـون تراثهـم، فيظنـون أهنـم خملـدون بعدهـم هيهـات هيهـات ]أ[ مـا يتعـظ آخرهـم 
بأوهلـم لقـد جهلـوا ونسـوا كل واعـظ يف كتـاب اهلل وآمنـوا رش كل عاقبـة سـوء ومل خيافوا 

نـزول فادحـة وبوائـق حادثة. 

طوبى ملن شغله خوف اهلل عز وجل عن خوف الناس.

طوبى ملن منع عيبه عن عيوب املؤمنن من إخوانه.

طوبـى ملـن تواضـع هلل عـز ذكـره وزهـد فيـا أحـل اهلل لـه مـن غـري رغبـة عـن سـرييت 
ورفـض زهـرة الدنيـا مـن غـري حتـول عـن سـنتي واتبـع األخيـار مـن عـريت مـن بعـدي 
وجانـب أهـل اخليـاء والتفاخـر والرغبـة يف الدنيـا، املبتدعـن خـاف سـنتي، العاملـن 

بغـري سـرييت.

طوبـى ملـن اكتسـب مـن املؤمنـن مـاال مـن غـري معصيـة فأنفقه يف غـري معصيـة وعاد 
بـه عـىل أهل املسـكنة.

طوبى ملن حسن مع الناس خلقه وبذل هلم معونته وعدل عنهم رشه.

طوبى ملن أنفق القصد وبذل الفضل وأمسك قوله عن الفضول وقبيح الفعل())(.

)- الكايف، ج8، ص68)، ح90).
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ففـي هـذه األحاديـث الكثـري من النصائـح الربوية، ذلـك أن من جالس سـيد اخللق 
انسـانًا بمعنـى كلمـة االنسـانية وجابـر مـن الصحابـة  العظيـم صـار  وصاحـب اخللـق 
املتأسـين بالنبـي واهـل بيتـه لـذا وصـل جابـر إىل هـذا القـدر وهـذه املكانـة والرفعـة بـن 

النـاس ذلـك خللقـه وحبـه هلـذه الصفـات املحمديـة اهلاشـمية. 
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املبحث الثالث 
)بيان منزلته من النبي  وفاطمة ، وذكر خ�سائ�سه وبع�ض 

.)الكرامات التي حدثت له على يد النبي
يف هـذا املبحـث سـوف نتكلـم عـن منزلـة جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري عند رسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، فـإن هلـذا الصحـايب منزلـة عظيمـة ودرجـة رفيعـة حيـث عده 
رسـول اهلل مـن املقربـن كأمثال سـلان وغريه مـن الصحابـة املعروفن بالـوالء الصادق، 
فهـو ممـن حمّصـوا يف الشـدائد حتـى صـار مـن املقربـن فقـد بلـغ مـن ايانـه ان أهـل البيت 

شـهدوا لـه بذلك. 

 ومـن خـال تتبعنـا حلياتـه )رضـوان اهلل عليـه( وجدنـا أن هلـذا الصحـايب كرامـات 
عديـدة وخصائـص رفيعـة كـا كانت ألبيـه وسـائر الصحابـة الطيبن، فهـؤالء قائل من 
الصحابـة امتحـن اهلل قلبهـم بحبـه وحـب نبيه وأهـل بيته فوجدهـم مطيعن لـه، فحباهم 
اهلل بمنزلـة عاليـة وأعطاهـم مـن الكرامـات مـا جتعلنـا نفتخـر هبـم ونجلهـم ونحرمهـم 
لطهارهتـم وقرهبـم مـن النبـي وأهـل بيتـه، فحينا نقـول جابر هو أحـد املقربـن للنبي فا 
شـك يف ذلـك اطاقـًا فهـو مـن املردديـن عـىل رسـول اهلل وكان مرّحبـا بـه وممـن حظـي 
بمـودة الزهـراء وكذلـك َلـُه مكانـة يف قلـب احلسـن واحلسـن وأم سـلمة وللتوسـع أكثـر 

سـنبني ذلـك يف املسـائل التية:

 )( و فاطمة)(  امل�ساألة الأوىل: منزلته عند النبي
إن جلابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري خصوصية خمتلفة عنـد النبي )صـىل اهلل عليه وآله(، 
فهـو أحـد الصحابـة املقربـن ومـن نظـراء سـلان وعـار واملقـداد وأيب ذر، فجابـر مـن 
الصفـوة اخللـص الذيـن قـال عنهـم النبـي انـت منـا، ففـي روايـة عـن أيب جعفـر حممد بن 
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عـي الباقـر )عليهـا السـام( قـال: )سـمعت جابر بـن عبـد اهلل األنصاري يقول: سـألت 
رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، عـن سـلان الفـاريس فقـال )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: 
سـلان بحـر العلـم ال يقـدر عـىل نزحه، سـلان خمصوص بالعلـم األول واآلخـر، أبغض 
اهلل مـن أبغـض سـلان، وأحـب مـن أحبـه، قلـت: فـا تقـول يف أيب ذر؟ قـال: وذاك منـا، 
أبغـض اهلل مـن أبغضـه وأحـب اهلل مـن أحبه، قلت: فا تقـول يف املقداد؟ قـال: وذاك منا، 
أبغـض اهلل مـن أبغضـه وأحـب اهلل مـن أحبـه قلـت: فـا تقـول يف عـار؟ قـال: وذاك منـا، 
أبغـض اهلل مـن أبغضـه وأحـب مـن أحبـه، قـال جابـر: فخرجـت ألبرهـم فلـا وليـت، 

قـال: إيل إيل يـا جابـر وأنـت منـا أبغـض اهلل مـن أبغضـك وأحـب من أحبـك())(.

فمـن خـال هـذه الروايـة تتضح لنـا منزلة هذا الصحـايب إذ كا كان هلـؤالء الصحابة 
خصوصيـة خمتلفـة عنـد النبـي وأهـل بيتـه، كذلـك جلابـر بـن عبـد اهلل خصوصيـة ومنزلة 
مقاربـًة هلـم )رضـوان اهلل عليهـم(، كان جابـر يـردد عـىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه( يف بيـت أم سـلمة فيشـهد معاجزهـم وكراماهتـم، ففـي رواية عن جابر بـن عبد اهلل 
األنصـاري قـال: )كنـت عنـد النبي )صىل اهلل عليـه وآله( يف بيت أم سـلمة فأنزل اهلل هذه 
ا ُيِريُد الُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهًرا﴾)2(  فدعا النبي  اآلية:  ﴿ِإنََّ
)صـىل اهلل عليـه وآلـه( باحلسـن واحلسـن وفاطمة وأجلسـهم ودعـا عليا فأجلسـه خلف 
ظهـره وقال:»اللهـم هـؤالء أهـل بيتي فأذهب عنهـم الرجس وطهرهـم تطهريا»قالت أم 
سـلمة: فأنـا معهم يا رسـول اهلل؟ قال:»أنـت عىل خري»فقلت: يا رسـول اهلل لقد أكرم اهلل 
هـذه العـرة الطاهـرة والذريـة املباركـة بذهـاب الرجـس عنهـم قال:»يا جابـر إهنم عريت 
مـن حلمـي ودمي فأخي سـيد األوصياء وابني خري األسـباط وابنتي سـيدة النسـوان ومنا 
املهدي»قلـت: يـا رسـول اهلل ومـن املهـدي؟ قال:»تسـعة مـن صلب احلسـن أئمـة أبرار، 

)- االختصاص، الشيخ املفيد، ص223.

2- األحزاب: 33.
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والتاسـع يمـأل األرض قسـطا وعـدال، يقاتـل عـىل التأويل كـا قاتلت عـىل التنزيل())(.

وجلابـر مواقـف اخـرى غري جهـاده جعلت لـه مكانة ومنزلـة عظيمة عنـد النبي، فقد 
روي عـن جابـر قـال: )أقبلـت ِعـرٌي ونحـن نصـيَّ مـع رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( 
اجلمعـة فانفـّض النـاس إليهـا فـا بقـي غري اثنـا عر رجـا أنا فيهـم فنزلت اآليـة: ﴿وِإذا 
َرَأْوا ِت�اَرًة َأْو َلْ�وًا﴾)2(، فجابـر مـن الصحابـة الذيـن ال تلهيهـم جتـارة وال بيـع عـن ذكـر 

اهلل لـذا رفـع اهلل منزلتـه فجعلـه مـن املقربـن لرسـوله الكريم. 

وهلـذا الصحـايب منزلـة رفيعـة عنـد سـيدة النسـاء وذلـك ملنزلتـه ومكانتـه مـن النبـي، 
ه منهـم، كان )رضـوان اهلل عليـه( يدخـل عـىل بيـت فاطمـة )عليهـا  وبـا أن النبـي َعـدَّ
السـام( فكانـت ختـره بـأرسار عظيمـة ومـن شـواهد ذلـك حديث الكسـاء املـروي عن 
جابـر عـن فاطمـة الزهـراء، وكذلك حديـث اللوح الذي فيه أسـاء األئمة، عـن جابر بن 
عبـد اهلل األنصـاري قـال: )دخلـت عـىل فاطمـة عليها السـام وبـن يدهيا لوح فيه أسـاء 
األوصيـاء فعـددت اثنـي عـر آخرهـم القائـم )عليـه السـام( ثاثـة منهم حممـد وأربعة 

منهـم عـي عليهم السـام()3(.

وعـن جابـر بـن عبـد اهلل االنصـاري قال: )دخلت عـىل فاطمة بنت رسـول اهلل )صىل 
اهلل عليـه وآلـه(، وقدامهـا لـوح يـكاد ضـوؤه يغشـى االبصـار، فيـه اثنـا عر اسـا: ثاثة 
يف ظاهـره وثاثـة يف باطنـه وثاثـة يف آخـره  وثاثة أسـاء يف طرفـه، فعددهتا فـإذ هي اثنا 
عـر، فقلـت: أسـاء مـن هـؤالء؟ قالت: هـذه أسـاء االوصياء، أوهلـم ابن عمـي وأحد 
عـر مـن ولـدي آخرهـم القائم، قال جابـر: فرأيت فيهـا: حممدا حممدا حممـدا - يف ثاثة 

ــراين،  ــم البح ــيد هاش ــام، الس ــاص والع ــق اخل ــن طري ــام م ــن اإلم ــام يف تعي ــة اخلص ــرام وحج ــة امل )- غاي
.243 ص

2- اجلمعة: )).

3- عيون أخبار الرضا )عليه السام(، الشيخ الصدوق، ج)، ص52، ح6.
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مواضـع - وعليـا عليـا عليا عليـا - يف أربعـة مواضع())(.

ويف روايـة أخـرى تبـن تفصيـل هـذا اللـوح حيـث ورد فيـه أسـاء آبـاء املعصومـن 
وأمهاهتـم الطاهـرات، قـال جابـر: )دخلـت عـىل مـواليت فاطمـة عليهـا السـام ألهنئهـا 
بمولـود احلسـن عليـه السـام فـإذا هـي بصحيفـة بيدها مـن درة بيضـاء، فقلت: يا سـيدة 
النسـوان مـا هـذه الصحيفـة التي أراها معك؟ قالت: فيها أسـاء األئمـة من ولدي فقلت 
هلـا: ناولينـي ألنظـر فيهـا، قالـت: يـا جابر لـوال النهي أفعـل لكنه هنـي أن يمسـها إال نبي 

أو ويص نبـي، أو أهـل بيـت نبـي، ولكنـه مـأذون لـك أن تنظـر إىل باطنهـا مـن ظاهرها.

قـال جابـر: فقـرأت فـإذا فيهـا: »أبـو القاسـم حممـد بـن عبـد اهلل املصطفـى، أمـه آمنـة 
بنـت وهـب، أبـو احلسـن عـي بـن أيب طالـب املرتـى، أمـه فاطمـة بنـت أسـد بن هاشـم 
بـن عبـد منـاف، أبـو حممد احلسـن بـن عي الر، أبـو عبد اهلل احلسـن بن عي التقـي، أمها 
فاطمـة بنـت حممـد صـىل اهلل عليه وآله، أبـو حممد عي بن احلسـن العدل، أمه شـهربانويه 
بنـت يزدجـرد ابـن شاهنشـاه، أبـو جعفر حممد بن عـي الباقر، أمه أم عبد اهلل بنت احلسـن 
بـن عـي بـن أيب طالـب، أبـو عبد اهلل جعفـر بن حممد الصـادق، أمـه أم فروة بنت القاسـم 
بـن حممـد بـن أيب بكـر، أبـو إبراهيـم موسـى بـن جعفـر الثقـة، أمـه جاريـة اسـمها محيـدة، 
أبـو احلسـن عـي بـن موسـى الرضـا، أمـه جاريـة اسـمها نجمـة، أبـو جعفر حممـد بن عي 
الزكـي، أمـه جاريـة اسـمها خيزران، أبو احلسـن عي بن حممـد األمن، أمه جارية اسـمها 
سوسـن  أبـو حممـد احلسـن بـن عي الرفيـق، أمه جارية اسـمها سـانة وتكنى بأم احلسـن، 
أبـو القاسـم حممـد بـن احلسـن، هـو حجـة اهلل تعاىل عـىل خلقـه القائـم، أمه جارية اسـمها 

نرجـس صلـوات اهلل عليهـم أمجعن()2(.

)- كال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص))3، ح2.

2- كال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص306 - 307.
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ويف روايـة اخـرى أن جابـر دخـل عـىل فاطمـة يف مولـد اإلمـام احلسـن))( وليـس يف 
مولـد اإلمـام احلسـن )عليهـم السـام( فـرأى هـذه الصحيفـة، وقـد تكـون هـذه الروايـة 
أصـح كـون احلجـج مـن ذرية اإلمام احلسـن فـأراد اهلل أن يبن لفاطمة عـدد املعصومن، 

وقـد يكـون هـذا اللـوح عرض عـىل جابـر بـكا املوردين.

فثقـة السـيدة فاطمـة هبـذا الصحـايب يرهـن عـىل أنـه مـن الصحابـة الطيبـن الذيـن 
كشـفوا عـن صـدق نواياهـم فصـار جابـر أحـد الصحابـة املقربـن من أهـل البيـت الذين 

اذهـب اهلل عنهـم الرجـس، وهـذه كرامـة وخصوصيـة جلابـر.

وملنزلتـه وقربـه مـن النبـي كان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يكشـف لـه أرسارًا 
عظيمـة ويبـن لـه منزلـة عـي بـن أيب طالـب وفضلـه ومقامـه عنـد اهلل وأنـه أخـوه، فعـن 
جابـر بـن عبـد اهلل )ريض اهلل عنـه( أنـه قـال: )قـال يل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: 
»يـا جابـر، أي اإلخـوة أفضـل؟« قـال: قلـت: البنون مـن األب واالم، فقـال: »إنا معارش 
األنبيـاء إخـوة، وأنـا أفضلهـم، وأحـب اإلخوة إيل عي بـن أيب طالب، فهـو عندي أفضل 
مـن األنبيـاء، فمـن زعـم أن األنبيـاء أفضل منـه، فقد جعلنـي أقّلهم، ومـن جعلني أقلهم 

فقـد كفـر، ألين مل أختـذ عليـا أخـًا إال ملـا علمـت من فضلـه()2(.

فيتضـح لنـا مـن خـال مـا رواه النبـي جلابـر أن لإلمـام عـي منزلـة خمتلفـة فعـي ال 
يقـارن بأحـد حتـى األنبيـاء ففـي تكملـة احلديـث املـروي عـن الشـيخ املفيـد، قـال جابر: 
)فقلـت: يـا رسـول اهلل فـا تقول يف عي بن أيب طالب )عليه السـام(؟ فقـال: ذاك نفيس، 
قلـت: فـا تقـول يف احلسـن واحلسـن )عليهـا السـام(؟ قال: مهـا روحي وفاطمـة أمها 

)- ينظــر، االختصــاص الشــيخ املفيــد، ص0)2، الــرصاط املســتقيم، عــي بــن يونــس العامــي النباطــي 
ص0)). ج2،  البيــايض، 

2- الرهان، ج4، ص872.
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ابنتـي، يسـوؤين مـا سـاءمها ويـرسين مـا رسهـا، أشـهد اهلل أين حـرب ملـن حارهبـم، سـلم 
ملـن سـاملهم، يـا جابـر إذا أردت أن تدعـو اهلل فيسـتجيب لـك فادعه بأسـائهم فإهنا أحب 

األسـاء إىل اهلل عـز وجـل())(.

وحينـا سـأل جابـر النبـي عـن مياد أمـري املؤمنن روى لـه احلديث، ).... قـال جابر 
ابـن عبـد اهلل: قـال يل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله(: رشحـت لك ما سـألتني ووجب 
عليـك احلفـظ هلـا فـإن لعـي عنـد اهلل مـن املنزلـة اجلليلـة والعطايا اجلزيلـة مـا مل يعط أحد 
مـن املائكـة املقربـن وال األنبيـاء املرسـلن وحبـه واجـب عـىل كل مسـلم، فإنـه قسـيم 
اجلنـة والنـار، وال جيـوز أحـد عـىل الـرصاط إال بـراءة مـن أعداء عـي عليه السـام()2(.

فمـن كانـت لـه منزلـة عند اهلل وعند رسـوله ال بـد أن يعرف ويص النبـي،  ففي رواية 
قـال جابـر: )كان يل ولـد وقـد حصـل له علة صعبة، فسـألت رسـول اهلل - صـىل اهلل عليه 
وآلـه - أن يدعـو لـه، فقـال: سـل عليـا فهو مني وأنـا منـه، فتداخلني قليل ريـب وقيل يل: 
إن أمـري املؤمنـن باجلبانـة: فجئتـه وهـو يصي، فلا فرغ مـن صاته سـلمت عليه وحدثته 

بـا كان مـن حديـث رسـول اهلل - صـىل اهلل عليه وآله -، فقـال يل: نعم.

ثـم قـام ودنـا مـن نخلة كانت هنـاك، وقال: أيتهـا النخلة مـن أنا؟ فسـمعت منها أنينا 
كأنـن النسـاء احلوامـل إذا أرادت تضـع محلها، ثم سـمعتها تقول: )يا أنـزع البطن( أنت 
أمـري املؤمنـن، وويص رسـول رب العاملـن، أنت اآليـة الكرى، وأنت احلجـة العظمى، 
وسـكتت، فالتفـت - صلـوات اهلل عليـه - إيل وقـال: يـا جابـر قـد زال اآلن الشـك مـن 

قلبـك وصفـا ذهنـك، اكتـم ما سـمعت ورأيـت عن غري أهلـه()3(.

)- اإلختصاص، الشيخ املفيد، ص223.

2- بحار األنوار، ج35، ص06)، األنوار العلوية، الشيخ جعفر النقدي، ص35.

3- مدينة املعاجز، ج2، ص)5.
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فالنبـي األكـرم )صـىل اهلل عليـه وآلـه( ال يـرد طلبـًا جلابـر وال ألي خملـوق، وهـذا مـا 
روي عـن جابـر قـال: )مـا سـئل النبـي صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه شـيئا قـط فقـال: ال.())(. 

ولكـن النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( حينا علـم أن يف قلب جابر قليًا من الشـك جتاه 
عـي ومنزلتـه وفضلـه، أراد أن يزيـل هـذا الشـك فأرسـله إىل عـي لتنكشـف لـه احلقائق، 
فلـا وصـل إىل اإلمـام وأخـره بـكام النبـي علـم اإلمـام )عليه السـام( أن يف قلبـه ريبًا، 
فـأراه هـذه املعجـزة ليطمئـن قلبـه ويزيـل شـكه لتقـى حاجتـه، وقـد أمـر اإلمـام جابـر 
أن يكتـم مـا سـمعه ومـا رآه إال ألهلـه، فـكان جابـر أهـًا ألن حتـدث لـه هـذه املعجـزة، 
وقـد تلتبـس عـىل القـارئ بعـض األمـور وهـي أن الروايـات السـابقة توضح إيـان جابر 

ومعرفتـه بعـي فلـاذا هـذا الشـك الـذي صـدر مـن جابـر إزاء عي؟!.

نقـول: إن  نقلنـا  للروايـات مل تكـن حسـب التاريـخ وانـا يتـم ذكرها بحسـب عنوان 
البحـث لـذا يكـون هنـاك تقديم وتأخـري يف بعـض الروايات.

فمـن املؤكـد أن هـذه احلادثـة قـد تكـون أول معجـزة شـهدها هـذا الصحـايب لعـي 
)عليـه السـام( لـذا أرسـله رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآلـه( كي يعّرفه بمنزلـة عي )عليه 
السـام( وفضلـه عنـد اهلل، فهـذا االختبـار العقائـدي جعـل مـن جابـر مؤمنـا بـل متيقنـا 

بعـي )عليـه السـام( بعـد تلـك املعجـزة التـي رآها. 

وليـس كل مـن رأى أو سـمع بمعاجـز النبـي وأهـل بيتـه يسـتوعب ذلـك، فكثـريًا ما 
يتهموهنـم بالسـحر لـذا كانـوا ال حيدثون أمـرًا إال للرضورة فـكان جابر بأشـد احلاجة إىل 
هـذه املعجـزة ليعـرف جيـدًا مكانـة أمـري املؤمنـن عنـد اهلل، ولعـل مـرض ابنـه كان سـببا 
لكـي يصـل إىل معرفـة اإلمـام، فقـد يسـمع اإلنسـان أقـوال النبـي التـي تبـن منزلـة أمـري 
املؤمنـن ودرجتـه وقـدره عنـد اهلل ولكـن حينـا يـرى االنسـان بعينـه تلك احلقائـق يكون 

قـد أيقـن بـكام النبـي أكثر.

)- سنن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( السيد الطباطبائي، ص84.
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ومثلـا كان النبـي يوصيـه بحـب عـي وواليتـه كان يوصيـه بحـب األئمـة مـن ولـده 
ومواالهتـم واتباعهـم وااليـان هبـم ومـا ذلـك اال ملنزلتـه وقربـه مـن النبـي، فعـن ابـن 
عبـاس قـال: سـمعت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآلـه( يقول: معـارش النـاس إعلموا أن 
)اهلل تعـاىل جعـل لكـم( بابـا مـن دخلـه أمـن مـن النـار ومـن الفـزع األكـر، فقـام إليـه أبو 
سـعيد اخلـدري، فقـال: يـا رسـول اهلل اهدنـا إىل هـذا البـاب حتـى نعرفـه. قـال: هـو عـي 
بـن أيب طالـب، سـيد الوصيـن، وأمري املؤمنن، وأخو رسـول رب العاملـن. ]وخليفة اهلل 

عـىل النـاس أمجعن[.

معـارش النـاس مـن أحـب أن يتمسـك بالعـروة الوثقى التـي ال انفصام هلا فليتمسـك 
بواليـة عـي بـن أيب طالـب )عليه السـام( فـإن واليتـه واليتي، وطاعتـه طاعتي.

معـارش النـاس مـن أحـب أن يعـرف احلجة بعـدي فليعرف عـي بن أيب طالـب )عليه 
السـام(. ]معـارش النـاس )مـن أراد أن يتـوىل اهلل ورسـوله( فليقتـد بعـي بـن أيب طالـب 

بعـدي[ واألئمـة مـن ذريتـي فإهنم ّخـزان علمي.

فقـام جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري فقـال: يـا رسـول اهلل ومـا عـدة األئمـة؟ فقـال: يا 
جابـر سـألتني رمحـك اهلل عـن االسـام بأمجعـه، عدهتـم عـدة الشـهور وهـي عنـد اهلل إثنا 

عـر شـهرا يف كتـاب اهلل يـوم خلـق السـاوات واألرض.

وعدهتـم عـدة العيـون التـي انفجـرت ملوسـى بـن عمـران عليـه السـام حـن رضب 
بعصـاه ]احلجـر[ فانفجـرت منـه اثنتـا عـرة عينـا .

وعدهتـم عـدة نقبـاء بنـي إرسائيل ]قـال اهلل تعـاىل[ ﴿َوَبَعْثنَـا ِمنُهُم اْثنَـْي َعَشـَر َنِقيًبا﴾ 
فاألئمـة يـا جابـر إثنـا عـر ]إمامـا[ أوهلـم عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام( وآخرهـم 

القائـم املهـدي صلـوات اهلل عليهـم())(.

)- مائة منقبة، حممد بن أمحد القمي)ابن شاذان(، ص72.
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فصـار جابـر مـن الصحابـة العارفـن بمنزلـة عـي وفاطمـة واحلجـج األطهـار ذلـك 
بفضـل القـرب والرفقـة مـع سـيد اخللـق، ممـا زاده ذلـك رفعـة يف الدنيـا واالخـرة، ففـي 
خـر عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )انـه افتخـر عـي وفاطمـة بفضائلهـا، فأخـر جرئيـل 
النبـي اهنـا قـد أطـاال اخلصومـة يف حمبتـك فاحكـم بينهـا، فدخـل وقـص عليهـا مقالتها 
ثـم أقبـل عـىل فاطمـة وقـال: لـك حـاوة الولد، ولـه عـز الرجال، وهـو أحـب إيل منك، 
فقالـت فاطمـة: والـذي اصطفـاك واجتبـاك وهـداك وهـدى بـك األمـة ال زلت مقـرة له 

عشـت())(. ما 

وملنزلتـه وقربـه مـن فاطمـة كان يعـرف الكثـري عنهـا، قـال جابـر: )مـا رأيـت فاطمـة 
متـيش إال ذكـرت رسـول اهلل()2(. 

وعنـه قـال: قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه لعي بـن أيب طالـب )عليه السـام(: 
)سـام عليـك يـا أبـا الرحيانتـن مـن الدنيـا، فعـن قليـل يذهـب ركنـاك، واهلل خليفتـي 
عليـك، فلـا قبـض رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه قـال عـي عليـه السـام: هـذا أحـد 
الركنـن الـذي قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه، فلا ماتـت فاطمة عليها السـام قال 

هـذا الركـن اآلخـر الـذي قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه()3(.

وقـد سـمع جابـر احاديث كثرية تبـن منزلة فاطمـة واحلجج األطهار مـن النبي، عن 
جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري قال: قال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم(: )فاطمة 
مهجتـي، وابناهـا ثمـرة فـؤادي، وبعلهـا نـور بـرصي، واألئمة مـن ولدها أمنائـي وحبي 

)- مناقب آل ايب طالب، ابن شهرآشوب، ج3، ص22).

2- مناقب آل ايب طالب، ابن شهرآشوب ج3، ص32).

3- عمدة عيون صحاح االخبار يف مناقب إمام األبرار، ابن البطريق، ص308.
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املمـدود، فمـن اعتصـم هبم فقـد نجى، ومن ختلـف عنهم فقد هـوى())(.

كذلـك هلـذا الصحـايب منزلـة عاليـة وملنزلتـه مـن رسـول اهلل كان يأمتنـه يف كثـري مـن 
األمـور ففـي روايـة سـنتطرق هلـا يف الفصـل الثـاين أن النبـي ائتمنه عىل أن يوصل سـامه 

لولـده الباقـر ابـن االمـام زيـن العابديـن عليها السـام.

امل�ساألة الثانية: )خ�سائ�سه مع النبي  وذكر كراماته( 
إن هلـذا الصحـايب اجلليـل كرامـات كثـرية حدثـت لـه يف زمـن النبي وكذلـك يف زمن 
املعصومـن، وبـا أننـا نتنـاول يف هـذا الفصـل آثـاره يف زمـن النبـي سـوف نذكـر بعـض 

الكرامـات واخلصائـص التـي اختـص هبـا هـذا الصحـايب دون غـريه ومنهـا:

.)( 1- ق�ساء دين اأبيه على يد النبي حممد
قـال جابـر: )استشـهد - عبـد اهلل بن عمرو بن حزام)2(، فاسـتغثت برسـول اهلل صىل 
اهلل عليـه وآلـه عـىل غرمائـه أن يضعـوا مـن دينهـم شـيئا »، فأبـوا، فقـال صـىل اهلل عليـه 
وآله:»اذهـب فصنـف متـرك أصنافا»ففعلـت، ثـم أعلمته فجـاء، فقعد عىل أعـاه - أو يف 
وسـطه - ثـم قـال:»ِكل للقـوم«، فِكلـت هلـم حتـى وفيتهـم، وبقـي متـري، كأنـه مل ينقص 

منـه يشء()3(.

2- ا�ستغفار النبي )( جلابر ليلة البعري:
روى ابـن عسـاكر، عـن جابـر قـال: )اسـتغفر يل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وسـلم( 

)- الروضــة يف فضائــل أمــري املؤمنــن )عليــه الســام(، شــاذان بــن جرئيــل القمــي )ابــن شــاذان(، ص56)، 
ح34).

2- يف اغلب النسخ، ابن حرام وليس ابن حزام.

3- الثاقب يف املناقب، ابن محزة الطويس، ص52.
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ليلـة البعـري مخسـًا وعرين مـرة())(.

ففـي روايـة عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: ملـا انرصفنـا راجعـن فكنـا بالشـقرة قـال يل 
رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وسـّلم(: يـا جابـر ما فعـل دين أبيك فقلـت: عليـه انتظرت يا 
رسـول هلل أن جيـذ نخلـه، قال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وسـّلم(: إذا جذذت فأحرضين، 
قـال قلـت: نعـم، ثـم قـال: مـن صاحب ديـن أبيـك فقلت: أبـو الشـحم اليهـودي له عىل 
أيب سـقة متـر، فقـال يل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وسـّلم(: فمتـى جتذهـا قلـت: غـدًا، 
قـال: يـا جابـر فـإذا جذذهتـا فاعـزل العجـوة عـىل حدهتا وألـوان التمـر عىل حدهتـا، قال: 
ففعلـت فجعلـت الصيحـاين عـىل حـدة وأمهـات اجلرادين عىل حـدة والعجـوة عىل حدة 
ثـم عمـدت إىل مجـاع مـن التمـر مثـل نخبـة وقـرن شـقحة وغريهـا من األنـواع وهـو أقل 
التمـر فجعلتـه حبـًا واحـدًا ثم جئت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وسـّلم( فخرته فانطلق 
رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وسـّلم( ومعـه عليـة أصحابـه فدخلـوا احلائـط وحـرض أبـو 
الشـحم، قـال: فلـا نظـر رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وسـّلم( إىل التمـر مصنفًا قـال: اللهم 
بـارك لـه! ثـم انتهـى إىل العجـوة فمسـها بيده وأصنـاف التمر ثـم جلس وسـطها ثم قال: 
ادع غريمـك، فجـاء أبـو الشـحم فقـال: اكتـل! فاكتـال حقـه كلـه مـن حبـٍل واحـٍد وهـو 
العجـوة وبقيـة التمـر كـا هـو، ثم قـال: يا جابر هـل بقي عـىل أبيك يشء؟ قـال قلت: ال. 
قالـت: وبقـي سـائر التمـر فأكلنـا منه دهـرًا وبعنا منه حتـى أدركت الثمرة مـن قابل ولقد 
كنـت أقـول: لـو بعـت أصلهـا ما بلغت مـا كان عـىل أيب من الديـن فقى اهلل مـا كان عىل 
أيب مـن الديـن، فلقـد رأيتنـي والنبـي )صـىل اهلل عليـه وسـّلم( ليقـول: مـا فعل ديـن أبيك 
فقلـت: قـد قضـاه اهلل )عـز وجـل(، فقـال: اللهـم اغفـر جلابـر! فاسـتغفر يل يف ليلـٍة مخسـًا 

مـرة()2(. وعرين 

)- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج))، ص224.

2- املغازي، الواقدي، ج)، ص)40.
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وقـد ال حظنـا يف كتـب التاريـخ أن هـذه احلادثـة كانـت حـن رجـوع النبي مـن غزوة 
ذات الرقـاع فتكـون الفـرة بـن هـذه الغـزوة وبـن أحـد هـي فـرة طويلـة ولكـن نجـد 
باملقابـل أن نبـي الرمحـة مل ينـَس ديـن عبـد اهلل والـد جابـر رغـم املـدة الزمنية، فهـذه الفرة 

التـي قضاهـا جابـر كان يسـد فيهـا ديـن ابيه شـيئًا فشـيئًا))(.

 وكانـت تلـك الفـرة مـن أصعـب االيـام عىل جابر فـا يشء اثقـل من الديـن، فلهذا 
أكرمـه اهلل وجعـل قضـاء دينـه أن يكون هبـذه الكرامة حتى صـار ذلك اهلـم وذلك الدين 
نعمـة مـن اهلل إذ ختامـه صـار عـىل يد سـيد اخللـق وبطريقة يتمناهـا كل عاقل فهـي كرامة 

ورفعة.  

وهنالـك معجـزة أخـرى يروهيا لنـا جابر بن عبـد اهلل األنصاري شـهدها للنبي، فعن 
جابـر بـن عبـد اهلل قـال: ملـا أقبـل رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله( مـن غـزوة ذات الرقاع 
وهـي غـزوة بنـي ثعلبة مـن غطفان حتـى إذا كان قريبا من املدينة إذا بعـري حل يرقل حتى 
انتهـى إىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، فوضع جرانه عىل األرض ثـم خرخر، فقال 
رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: هـل تـدرون ما يقـول هذا البعـري؟ قالوا: اهلل ورسـوله 
أعلـم، قـال: إنـه أخـرين أن صاحبـه عمـل عليـه حتـى إذا أكـره وأدبـره وأهزلـه أراد أن 
ينحـره ويبيـع حلمـه، ثـم قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: يـا جابـر اذهـب بـه إىل 
صاحبـه فأتنـي بـه فقلـت: ال أعـرف صاحبـه، قـال هـو يدلك، قـال: فخرجـت معه حتى 
انتهيـت إىل بنـي واقـف، فدخـل يف زقـاق فـإذا بمجلـس فقالـوا: يـا جابـر كيـف تركـت 
رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله؟ وكيـف تركت املسـلمن؟ قلت: صاحلـون، ولكن أيكم 
صاحـب هـذا البعـري؟ فقـال بعضهـم: أنا، فقلـت: أجب رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله، 
قـال: مـايل؟ قلـت: اسـتعدى عليـك بعريك، قـال: فجئت أنا وهـو والبعري إىل رسـول اهلل 
صـىل اهلل عليـه وآلـه، فقـال: إن بعريك أخـرين أنك عملت عليـه حتى إذا أكرتـه وأدبرته 

)- ينظر، الصحيح من سرية النبي األعظم )ص(، السيد جعفر مرتى العامي، ج0)، ص52.
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وأهزلتـه أردت نحـره وبيـع حلمـه، قـال الرجـل: قـد كان ذلـك يـا رسـول اهلل )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه(، قـال: بعـه منـي، قـال: بل هو لـك يا رسـول اهلل)صـىل اهلل عليه وآلـه(، قال: 
بـل بعـه منـي، فاشـراه رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، ثـم رضب عىل صفحتـه فركه 
يرعـى يف ضواحـي املدينـة، فـكان الرجـل منـا إذا أراد الروحـة والغدوة منحه رسـول اهلل 

)صـىل اهلل عليـه وآلـه(، فقـال جابـر: رأيتـه وقد ذهب عنـه دبره وصلـح())(.

فالنبـي األكـرم يرسـل جابـرًا وخيتـاره مـن بـن املوجوديـن وما ذلـك إال لثقتـه بجابر 
أنـه أول املصدقـن بـه مـن بـن املوجوديـن كونـه شـهد الكثـري مـن املعاجـز، كذلـك بيـان 
امتثـال جابـر لـكام النبـي بـا تـردد وال شـك يف هـذا األمـر، ألن هـذا االمـر حيتـاج إىل 
يقـن بـكام النبـي بـأن الناقـة تـدرك وتفهـم، لـذا كان النبـي يعتمـد عليـه يف كثـري مـن 

األمـور ويعتـره مـن الثقـات واملعتمـد عليهـم.

3- نزول النبي )(يف بيت جابر وتناول الطعام:
كان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يـأيت إىل بيـت جابـر ويتنـاول يف داره الطعـام 
وهـذه كرامـة جلابـر، ففـي رواية )كان رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآلـه( يف دار جابر ريض 
اهلل عنـه، فقـدم إليـه الباذنجـان فجعـل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يـأكل، فقـال جابـر: إن فيـه 
حلـرارة، فقـال )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: )يـا جابـر مـه( إهنـا أول شـجرة آمنـت بـاهلل، أقلوه 

وأنضجـوه )وزيتـوه ولبنـوه( فإنـه يزيد يف احلكمـة()2(. 

ويف هذه الرواية نثبت أمرين:

أ- إنه من الصحابة املقربن لدى النبي وممن حظي بمودته.
ب- إن هذا البيت بيت طاهر من حيث املأكل واملرب.

)- بحار األنوار، ج7)، ص)40.

2- الدعوات )سلوة احلزين(، قطب الدين الراوندي، ص58)، ح432.
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4- عالج النبي  جلابر:
مـرض جابـر مرضـًا شـديدًا حتـى أوصلـه إىل عـدم اإلدراك، فعاَدُه رسـول اهلل )صىل 
اهلل عليـه وآلـه( فصـب عليه من بـركات وضوئه فصار يدرك، فقـد روي  عن ابن املنكدر 
قـال: )سـمعت جابـرًا يقـول: عادين رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآله[ وسـلم( فوجدين 

ال أعقـل، فتوضـأ وصب عي مـن وضوئه، فعقلـت))(()2(.

وبـا شـك أن بـركات رسـول اهلل زادتـه ادراكًا وفهـًا حتـى صـار جابـر مـن العقـاء 
والعلاء.

وكان النـاس يعرفـون فضـل بـركات مـاء وضـوء النبـي، فعن جابـر بن عبـد اهلل قال: 
كان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يف قبـة آدم ورأيـت بـال احلبـيش وقـد خـرج مـن 
عنـده ومعـه فضـل وضـوء رسـول اهلل، فابتـدره النـاس فمـن أصـاب منه شـيئا يمسـح به 
وجهـه، ومـن مل يصـب شـيئا أخـذ مـن يـدي صاحبـه فمسـح بـه وجهـه، وكذلـك فعـل 

بفضـل وضـوء أمـري املؤمنـن )عليـه السـام()3(.

5- حتويل بئر جابر من ماء مر اإىل ماء عذب:
روي أنـه كان جلابـر بئـر، ماؤها زعاق، فعطش فشـكا إىل النبي فدعا بطشـت وغسـل 

رجليـه فيـه وأمـر باهراق ذلك املـاء فيها، فصار ماؤهـا عذبا )4(.

)- َعَقــل َيْعِقــل َعْقــًا فهــو عاِقــل كــا قالــوا َعَجــَز َيْعِجــز فهــو عاِجــز، َعَقْلــت الــيشَء َأْعِقلــه َعْقــًا - َفِهمتــه 
وَقْلــب َعُقــول - َفِهــم، قــال أبــو عــّي، ومنــه َعَقــل امَلِريــُض، عاَقَلنــي فَعَقْلتــه - أي ُكنـْـت أْعَقــَل منــه، املخصص 

ابــن ســيدة، ج)، ص6).

2- مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج)، ص)0).

3- عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق، ج2، ص74، ح9)3.

4- اخلرائج واجلرائح، قطب الدين الراوندي، ج2، ص507.
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ويف روايـة اخـرى عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال أصابنـا عطـش باحلديبيـة فجهشـنا إىل 
رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم وبـن يديـه تـور فيـه ماء فقـال بأصابعـه هكذا فيـه وقال 
خـذوا باسـم اهلل قـال فجعـل املـاء يتخلـل مـن أصابعه كأهنـا عيون فوسـعنا وكفانـا وقال 

حصـن يف حديثـه فربنـا وتوضأنـا ))(.

6- تلقيه من فاطمة بع�ض الأحاديث:
ومـن أشـهر تلـك األحاديـث حديث الكسـاء وحديث اللـوح وقد تكلمنـا عن ذلك 
يف املسـألة السـابقة، فهـذه اخلصوصية مل تكـن إال للمقربن كأمثال سـلان واملقداد وعار 
وأيب ذر وهـذا جابـر هـو أحـد قرنـاء هـؤالء الصحابـة الذيـن حظـوا بالقـرب مـن هـذه 

السـيدة العظيمـة فاطمـة الزهراء عليها السـام.

7- اطعام جميع من يف اخلندق:
جـاء يف تفسـري الرهـان )فبينـا املهاجـرون واألنصـار حيفـرون، إذ عرض هلـم جبل مل 
تعمـل املعـاول فيـه، فبعثـوا جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري إىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 

وآلـه( يعلمـه بذلك.

قـال جابـر: فجئت إىل املسـجد، ورسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( مسـتلق عىل قفاه، 
ورداؤه حتـت رأسـه، وقـد شـد عـىل بطنـه حجـرا فقلت: يـا رسـول اهلل، إنه قد عـرض لنا 
جبـل مل تعمـل املعـاول فيـه. فقـام مرسعـا حتـى جاءه، ثـم دعا بـاء يف إناء، فغسـل وجهه 
وذراعيـه، ومسـح عـىل رأسـه ورجليـه، ثـم رشب، ومـج مـن ذلـك املـاء يف فيه، ثـم صبه 
عـىل ذلـك احلجـر، ثـم أخـذ معـوال فرضب رضبـة، فرقـت برقة، فنظرنـا فيهـا إىل قصور 
الشـام، ثـم رضب أخـرى، فرقـت أخـرى، فنظرنـا فيهـا إىل قصـور املدائـن، ثـم رضب 

)- الطبقات الكرى، ج)، ص83).
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اخـرى فرقـت برقـة أخـرى، فنظرنـا فيهـا إىل قصـور اليمـن، فقـال رسـول اهلل )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه(: »إن اهلل سـيفتح عليكـم هـذه املواطن التي بـرق فيها الرق«. ثـم اهنال علينا 

اجلبـل كـا ينهـال الرمل.

فقـال جابـر: فعلمـت أن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( مقـو - أي جائـع - ملـا 
رأيـت عـىل بطنـه احلجـر، فقلـت: يـا رسـول اهلل، هـل لـك يف الغـذاء؟ قـال: »مـا عنـدك، 
يـا جابـر؟« فقلـت: عنـاق، وصـاع مـن شـعري. فقال:»تقـدم، وأصلـح مـا عنـدك« قـال 
جابـر: فجئـت إىل أهـي، فأمرهتـا، فطحنت الشـعري، وذبحـت العنز، وسـلختها، وأمرهتا 
أن ختبـز، وتطبـخ، وتشـوي، فلـا فرغـت مـن ذلـك جئـت إىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
وآلـه(، فقلـت: بـأيب أنـت وأمـي - يـا رسـول اهلل - قـد فرغنـا، فاحـرض مـع مـن أحببت، 
فقـام )صـىل اهلل عليـه وآله( إىل شـفري اخلندق، ثـم قال:»يا معـارش املهاجريـن واألنصار، 
أجيبـوا جابـرا« قـال جابـر: وكان يف اخلنـدق سـبع مائة رجـل، فخرجوا كلهم، ثـم مل يمر 
بأحـد مـن املهاجريـن واألنصـار إال قال:»أجيبـوا جابـرا«. قـال جابـر: فتقدمـت، وقلت 

ألهـي: قـد - واهلل - أتـاك حممـد رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( بـا ال ِقبـَل لـِك بـه.

فقالت: أعلمته أنت با عندنا؟ قلت: نعم. قالت: فهو أعلم با أتى.

قـال جابـر: فدخـل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، فنظـر يف القـدر، ثـم قـال: 
»اغـريف، وأبقـي«. ثـم نظـر يف التنـور، ثـم قـال: »أخرجـي، وأبقـي«، ثـم دعـا بصفحـة، 
فثـرد فيهـا، وغـرف، فقال:»يـا جابـر، أدخل عي عـرة«. فأدخلـت عـرة، فأكلوا حتى 
متلـؤوا، ومـا يـرى يف القصعـة إال آثار أصابعهم، ثم قـال: »يا جابر، عيَّ بالـذراع«. فأتيته 
بـذراع، فأكلـوه، ثـم قـال: »أدخـل عـيَّ عـرة«. فأدخلتهـم، فأكلوا حتـى متلـؤوا، ومل ير 
يف القصعـة إال آثـار أصابعهـم، ثـم قال:»عيَّ بذراع« فأكلـوا، وخرجوا. ثـم قال:»أدخل 
عـي عـرة«، فأدخلتهـم، فأكلـوا حتـى متلـؤوا، ومل يـر يف القصعـة إال آثـار أصابعهم، ثم 
قـال: »يـا جابـر عـي بالـذراع« فأتيتـه، فقلـت: يا رسـول اهلل، كـم للشـاة مـن ذراع؟ قال: 
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»ذراعان«.

فقلـت: والـذي بعثـك باحلـق نبيا، لقـد أتيتك بثاثـة، فقال:»أما لو سـكت - يا جابر 
- ألكل النـاس كلهـم مـن الذراع«، قال:» يـا جابر، أدخل عـرة«. فأقبلت ادخل عرة 
عـرة، فيأكلـون، حتـى أكلـوا كلهـم، وبقـي لنـا - واهلل - مـن ذلـك الطعـام مـا عشـنا به 

.)(( أياما 

وقـد ينتبـه البعـض بـل األغلب إىل هـذه املعجزة فتشـغله، كون هذا العـدد الكبري من 
املسـلمن قـد أكلـوا وشـبعوا من عنـاق وصاع من شـعري، وقد ال ينتبه البعـض إىل موقف 
هـذه السـيدة اجلليلـة زوجـة جابر بن عبـد اهلل حينا قال هلـا جابر: )أتاك حممد رسـول اهلل 

)صـىل اهلل عليـه وآلـه( با ال ِقَبـل لِك به.

فقالت: أعلمته أنت با عندنا؟ قلت: نعم، قالت: فهو أعلم با أتى: 

ويف روايـة اخـرى قالـت جلابـر، )فقالـت: أنـت دعوهتـم أم هـو؟ قـال: هـو، قالـت: 
فهـو أعلـم هبـم()2(.

ويف كتـاب الثاقـب، قـال جابـر لزوجتـه، ).. قـد افتضحنـا، قالـت: ومل؟ فأخرهـا، 
قالـت:  نعـم،  قـال:  النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(؟  مـا كان عنـدك إىل  قالـت: فأهنيـت 

أسـكت، فـإن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه مل يكـن ليفضحـك()3(.

فهـذا الـكام يكشـف لنـا مـدى معرفـة هـذه اإلنسـانة بالنبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( 
فهـي تعـرف جيـدًا أن النبـي حممـدًا )صـىل اهلل عليـه وآلـه( حميـط بجميـع األمـور وليـس 

)- الرهان يف تفسري القرآن، ج4، ص)42- 422.

2- قرب االسناد، احلمريي القمي، ص327.

3- الثاقب يف املناقب، ابن محزة الطويس، ص)5.
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غافـًا عـن حـال جابـر بـل مّطلعـًا عليـه منـذ قتل ابـوه وأنـه )صـىل اهلل عليه وآلـه( يعرف 
جيـدًا عـدد أخواتـه، ولـوال النبي ملا قي دين أبيـه، فتلك املعاجز التـي حدثت جلابر عىل 
يـد النبـي مـن املؤكـد أن جابرًا قـد حّدثها هبا كوهنـا حليلته، فهـذه املعاجز جعلتهـا متيقنة 
أن النبـي كان متهيئـا هلـذا األمـر أيضـًا، وأن بركـــة رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، قد 
جتعـل الـراب ذهبـا وهـذا ما حـدث حينا بـارك النبـي يف متر جابـر حتى فاضـت بركاته. 

ويف روايـة جابـر حينـا سـأله النبـي هـل انـت متـزوج؟ فأجابـه نعـم، فقال له رسـول 
اهلل: بكـر ام ثيـب، فقـال لـه: ثيـب وذكـر لـه سـبب تزوجـه بامـرأة ثيـب حيـث كان جلابـر 
أخـوات وال تقـدر عـىل حتملهـن إال إنسـانة تتفهـم وضـع جابـر، فهـذا يوضـح مـدى 
رجاحـة عقلهـا وفهمهـا وإدراكها لألمـور فلهذا األمـر تزوجها جابر فكل ذلك يكشـف 

عـن رجاحـة عقلهـا وسـامة فكرها.

فهـذه الكرامـات التـي حدثت جلابر إنـا هي لبيان عظيم شـأنه وقـرب منزلته ومنزلة 
عائلتـه مـن النبـي األكـرم )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، كذلـك لرفـع مسـتوى جابـر اإليـاين 

والعقائـدي بالنبـي والعرة.

 وفيهـا بيـان اختافـه رضـوان اهلل عليـه عـن غـريه، عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )إن 
رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم كان يقـوم إىل جذع نخلـة منصوب يف املسـجد حتى إذا 
بـدا لـه أن يتخـذ املنر شـاور ذوي الرأي من املسـلمن فـرأوا أن يتخذه فاختذه رسـول اهلل 
صـىل اهلل عليـه وسـلم، فلـا كان يـوم اجلمعـة أقبل رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وسـلم حتى 
جلـس عـىل املنـر فلـا فقده اجلذع حـن حنينا أفـزع الناس فقام رسـول اهلل صـىل اهلل عليه 
وسـلم مـن جملسـه حتـى انتهـى إليـه فقام إليه ومسـه فهـدأ ثم مل يسـمع له حنـن بعد ذلك 

اليوم())(.

)- الطبقات الكرى، ج)، ص)25.
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 ويف روايـة اخـرى عـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )أن هيوديـة أهـدت إىل رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه ]وآله[ وسـلم( إما شـاة مسـمومة وإما برقا مسـموطا مسـموما فلا قربته 
إليـه وبسـط القـوم أيدهيـم قـال أمسـكوا فـإن عضـوا مـن أعضائهـا خيـرين أهنـا مسـمومة 
فدعـا صاحبتهـا فقـال أسـممت هـذا؟ قالـت نعـم، قال مـا محلك عليـه قالـت أحببت إن 
كنـت كاذبـا أن أريـح النـاس منـك وإن كنت رسـوال أنك سـتطلع عليه فلـم يعاقبها())(.

فالكثـري مـن الصحابـة شـهدوا للنبـي معاجـز، لكنهـم مل يتعلقـوا بالنبـي كـا تعلـق به 
جابـر وسـائر الصحابـة املقربـن كسـلان وعـار واملقـداد وأيب ذر، فمثل هـؤالء كلا رأوا 
معجـزة زادهتـم ايانـا وقربـًا حتـى وصلـوا إىل هـذا القـرب، فعدهـم النبـي مـن أهـل بيته 

السـام(. )عليهم 

أمـا اآلخـرون فمنهـم من يصدق لكن بحـدود عقله، ومنهم من ال يسـتوعب ومنهم 
مـن يكـذب النبـي فلـوا كانـوا مؤمنـن كـا كان جابـر لـكان الكثـري مـن الصحابـة كأمثال 

هؤالء.

)- دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الريعة، أمحد بن احلسن البيهقي، ج4، ص260.
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الفصل الثاني
)مواقفه ومآثره يف زمن األئمة املعصومني)عليهم السالم(.

بّينـا يف الفصـل األول موقـف هـذا الصحايب من رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله(، يف 
تلـك الفـرة التـي قضاهـا معه، ويف هـذا الفصل سـنبن موقفه من أمـري املؤمنن واحلجج 

األطهـار )صلوات اهلل وسـامه عليهم أمجعن(.

فهـذا الصحـايب الـذي عـاش مـع النبـي فـرة طويلـة قـد سـمع مـن النبـي الكثـري مـن 
الروايـات التـي نصـت عـىل واليـة أمـري املؤمنـن )عليـه السـام( وأنـه خليفة رسـول اهلل 

وهـو القـرآن الناطـق والفـاروق الـذي يفـرق بـن احلـق والباطـل.

 وأن ذريتـه مـن أبنـاء فاطمـة هـم الثقـل الثـاين الـذي أوىص بـه النبـي، فعـن جابـر بن 
عبـداهلل، قـال: قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله(:»يـا أهيـا النـاس، إين تـارك فيكـم 
الثقلـن: الثقـل األكـر، والثقـل األصغـر، إن متسـكتم هبـا لـن تضلـوا ولـن تبدلـوا، فإين 
سـألت اللطيـف اخلبـري بـأن ال يفرقـا حتـى يـردا عي احلـوض، فأعطيـت ذلـك«، فقيل: 
فـا الثقـل األكـر؟ ومـا الثقـل األصغـر؟ فقـال: »الثقـل األكـر: كتـاب اهلل عـز وجـل، 
سـبب طرفـه بيـد اهلل عـز وجل وطـرف بأيديكم، والثقـل األصغر: عريت أهـل بيتي())(. 

وهـذا الصحـايب اجلليـل مل يكـن صحابيـًا عاديـًا بـل هـو عـامل وفقيـه تتلمـذ عـىل يـد 

)- الرهان يف تفسري القرآن، السيد هاشم البحراين، ج)، ص)2.
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رسـول اهلل وكان مـن املازمـن لـه، فتلـك الصحبـة الطويلـة جعلتـه واعيا وعارفـا بتلك 
التيـارات املختلفـة عـن احلـق، واملتبعة للباطل، فقد سـمع من رسـول اهلل هـذا اليشء عن 
افـراق األمـة ومـا سـيحصل هلـا من بعـد خاتم الرسـل، لـذا كان مـن أشـد الصحابة حبا 
لعـي واملتمسـكن بواليته وسـوف نوضـح ذلك أكثر مـن خال كامه رضـوان اهلل عليه 
ونقلـه لألحاديـث الريفـة التـي سـمعها مـن رسـول اهلل ودفاعـه عـن عـي  بيده ولسـانه 

ورجوعـه لألئمـة مـن ولده.

وقـد عـد جابر األنصاري مـن أصحاب أمري املؤمنن اخلّلص وقـد ذكر من أصحاب 
احلسـن بن عي، واحلسـن بن عي، كذلك له صحبة مع اإلمام السـجاد والباقر. 

فتلـك احلقبـة الطويلـة التـي عاشـها جابـر عـارص فيهـا الكثـري مـن احلـكام إال أنـه 
رضـوان اهلل عليـه مل يـرض اال بعـي والعـرة الطاهـرة فمـن خـال هـذا الفصـل سـنبن 

موقفـه مـن هـؤالء احلـكام الذيـن عارصهـم. 
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املبحث الأول
 حياته ومواقفه مع الإمام علي )عليه ال�سالم(

إن كثـريًا مـن الصحابـة الذيـن جاهدوا مع رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وشـهدوا 
املؤمنـن )عليـه  أمـري  لـواء احلمـد، قـد شـهدوا مواقـف  حروبـه وغزواتـه كانـوا حتـت 
السـام( وصمـوده وثباتـه يف الـذب عـن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( وقـد أوصاهم 
النبـي بواليتـه وحمبتـه ومـن أراد رضـاه فليكـن مـع عـي، فهذا جابر بـن عبد اهلل ممـن نالوا 
مكانـه عاليـة عنـد عـي، فـكان مـن املقربـن لديـه وممن حظـي بمودة أمـري املؤمنـن، فهذا 
الصحـايب لـه دور كبـري يف كشـف احلقائـق فالـكل يعـرف هـذا الصحـايب ومنزلتـه مـن 

النبـي، نجـده أحـد أتبـاع عـي بـن أيب طالب.  

 وجابـر هـو أحـد السـلف الصالح قـد نارص عليًا وصـار حتت لوائه أفـا يكون حجة 
عـىل مـن يشـكك يف أحقيـة عـي باخلافـة وأنـه سـيد اخللق بعـد رسـول اهلل وأنـه أحق أن 
يتبـع، فمـن خـال بحثنا هذا سـنوضح الكثـري من احلقائق لكـي نبن أن الغايـة من بحثنا 
هـذا هـو بيـان مظلوميـة عـي والعـرة الطاهـرة وأن حقهـم مغـدور حتـى هـذا اليـوم وال 

زالـت هنالـك زمر تعـادي عليـًا وتبغضه رغـم وضوحه.

 ) امل�ساألة الأوىل: )مالزمته لأمري املوؤمنني
مثلـا كان جابـر منقطعـًا لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، كذلـك كان منقطعـًا إىل 
أمـري املؤمنـن فهـذا الصحـايب قد سـمع مـن النبـي الكثري مـن األحاديث التي ختـص عليًا 
وأنـه نفسـه ومـن أراد التمسـك بالنبـي فليـوايل عليـًا وغريهـا مـن الروايـات املسـتفيضة 
مضموهنـا أنـه ال يوجـد رجـل أشـبه برسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله(، غري عـي وعرته، 
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وإن مـن متسـك هبـم نجـا ومـن ختلـف عنهـم هلـك وهـم أبـواب العلـم واحلكمـة، فعـن 
جابـر بـن عبـد اهلل، قـال: قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: )إن اهلل تبـارك 
وتعـاىل اصطفـاين واختـارين وجعلنـي رسـوال، وأنـزل عـيَّ سـيد الكتـب، فقلـت إهلـي 
وسـيدي إنك أرسـلت موسـى إىل فرعون فسـألك أن جتعل معه أخاه هارون وزيرا يشـد 
بـه عضـده، ويصـدق بـه قولـه وإين أسـألك يـا إهلـي وسـيدي أن جتعـل يل من أهـي وزيرا 
تشـد بـه عضـدي، فاجعـل يل عليـا وزيرا وأخـا، واجعل الشـجاعة يف قلبه، وألبسـه اهليبة 
عـىل عـدوه، وهـو أول مـن آمـن يب وصدقنـي، وأول مـن وحـد اهلل معـي، وإين سـألت 
ذلـك ريب )عـز وجـل( فأعطانيـه، فهـو سـيد األوصيـاء، اللحـوق بـه سـعادة، واملـوت يف 
طاعتـه شـهادة، واسـمه يف التـوراة مقـرون إىل اسـمي، وزوجتـه الصديقة الكـرى ابنتي، 
وابنـاه سـيدا شـباب أهـل اجلنـة ابنـاي، وهـو ومهـا واألئمـة مـن بعدهـم حجـج اهلل عـىل 
خلقـه بعـد النبيـن، وهـم أبـواب العلـم يف أمتـي، مـن تبعهـم نجا مـن النار، ومـن اقتدى 

هبـم هـدي إىل رصاط مسـتقيم، مل هيـب اهلل حمبتهـم لعبـد إال أدخلـه اهلل اجلنـة())(.

فـكان جابـر عاملـًا أن عليـًا هـو السـبيل إىل اهلل واىل رسـوله ويكفـي يـوم غديـر خم ما 
سـمعه مـن النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم: )مـن كنت مـواله فعي مـواله()2(. 

لـذا كان جابـر مـن املقربـن ومـن الصحابـة الذيـن رجعـوا إىل أمـري املؤمنـن، فتلـك 
احلقبـة التـي عاشـها مـع النبـي كان هلـا الـدور األكـر بمعرفتـه بأمـري املؤمنـن واألئمـة 

املعصومـن.

عـن جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري، قال: )وفـد عىل رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله( 
أهـل اليمـن، فقـال النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: »جاءكـم أهـل اليمن يبّسـون بسيسـا«، 

)- األمايل، الشيخ الصدوق، ص73- 74.

2- الكايف، الشيخ الكليني، ج)، ص294.
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فلـا دخلـوا عـىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، قال:»قـوم رقيقـة قلوهبـم، راسـخ 
إياهنـم، ومنهـم املنصـور، خيـرج يف سـبعن ألفـا، ينـرص َخَلفـي وَخَلـف وصيـي، محائـل 

سـيوفهم املسـك«.

فقالـوا: يـا رسـول اهلل، ومـن وصيـك؟ فقـال: »هـو الـذي أمركـم اهلل باالعتصـام به، 
يع�ًا ول َتَفرَُّقوا﴾))(. فقـال عـز وجل: ﴿واْعَتِصُم�وا ِبَْب�ِل الل َجِ

فقالـوا: يـا رسـول اهلل، بـنِّ لنا ما هذا احلبل؟ فقـال: »هو قـول اهلل: ﴿ِإلَّ ِبَْبٍل ِمَن الل 
وَحْب�ٍل ِم�َن النَّاِس﴾)2(، فاحلبل مـن اهلل كتابه، واحلبل من الناس وصيي«.

فقالـوا: يـا رسـول اهلل، ومـن وصيـك؟ فقـال: »هـو الـذي أنـزل اهلل فيـه: ﴿َأْن َتُق�وَل 
َنْف�ٌس ي�ا َحْس�َرتى َعلى م�ا َفرَّْطُت ِف َجْن�ِب الل﴾)3(.

فقالـوا: يـا رسـول اهلل، ومـا جنـب اهلل هـذا؟ فقال:»هـو الـذي يقـول اهلل فيـه: * ﴿
�اِلُ َعل�ى َيَدْيه َيُقوُل يا َلْيَتِن اتََّْذُت َمَع الرَُّس�وِل َس�ِبيًل﴾)4(، هو وصيي،  وَي�ْوَم َيَع�ضُّ الظَّ

والسـبيل إيل مـن بعـدي«.

فقالـوا: يـا رسـول اهلل، بالـذي بعثـك باحلـق نبيـا أرنـاه، فقـد اشـتقنا إليه. فقـال: »هو 
الـذي جعلـه اهلل آيـة للمتوسـمن، فـإن نظرتـم إليه نظـر من كان لـه قلب أو ألقى السـمع 
وهـو شـهيد، عرفتـم أنـه وصيـي، كـا عرفتـم أين نبيكـم، فتخللـوا الصفـوف، وتصفحوا 
الوجـوه، فمـن أهـوت إليـه قلوبكم فإنه هـو، ألن اهلل عز وجـل يقول يف كتابـه: ﴿َفاْجَعْل 

)- آل عمران: )0).

2- آل عمران: 2)).

3- الزمر: 56.

4- الفرقان: 27.
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َأْفِئ�َدًة ِم�َن النَّ�اِس َتْهِوي ِإَلْيِه�ْم﴾))(، أي إليه وإىل ذريته )عليهم السـام(«.

قـال: فقـام أبـو عامـر األشـعري يف األشـعرين، وأبـو غـرة اخلـوالين يف اخلوالنيـن، 
وظبيـان، وعثـان بـن قيـس يف بنـي قيـس، وعرنـة الـدويس يف الدوسـين، والحـق بـن 
عاقـة، فتخللـوا الصفـوف، وتصفحـوا الوجـوه، وأخـذوا بيـد األنـزع األصلـع البطن، 
وقالـوا: إىل هـذا أهـوت أفئدتنـا، يـا رسـول اهلل. فقـال النبي )صـىل اهلل عليه وآلـه(: »أنتم 
نخبـة اهلل حـن عرفتـم ويص رسـول اهلل مـن قبـل أن تعرفوه، فبـم عرفتم أنه هـو« فرفعوا 
أصواهتـم يبكـون، وقالـوا: يـا رسـول اهلل، نظرنا إىل القوم فلـم حتن هلم قلوبنـا، فلا رأيناه 
رجفـت قلوبنـا، ثـم اطمأنـت نفوسـنا، فانجاشـت أكبادنـا، ومهلـت أعيننـا، وتبلجـت 

صدورنـا، حتـى كأنـه لنـا أب، ونحـن لـه بنون.

اِسـُخوَن يِف اْلِعْلِم﴾   فقـال النبـي )صـىل اهلل عليه وآله(: ﴿وما َيْعَلُم َتْأِويَله إاِلَّ اهلل والرَّ
أنتـم منهـم باملنزلة التي سـبقت لكم هبا احلسـنى، وأنتم عـن النار مبعدون«.

قـال: فبقـي هـؤالء القـوم املسـمون، حتـى شـهدوا مع أمـري املؤمنـن )عليه السـام( 
اجلمـل وصفـن، فقتلـوا بصفـن رمحهـم اهلل، وكان النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( برهـم 

باجلنـة، وأخرهـم أهنـم يستشـهدون مـع عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام()2(. 

وكـا كان جلابـر أثـر كبـري يف مازمتـه لرسـول اهلل برفـع مسـتواه االجتاعـي واملعريف 
والعقائـدي كذلـك وجـوده مـع عـي لـه نفـس األثـر، إذ ال فـرق بـن النبـي وعي.

فـكان ألمـري املؤمنـن دور كبـري يف رفـع مسـتواه العلمـي، وقد سـمع جابر عـن النبي 
أن عليـًا بـاب علمـه لـذا كان مـن املردديـن عـىل أمـري املؤمنـن، فعـن جابـر»ريض اهلل 
عنه»قـال: قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآلـه(: )أنا مدينـة العلم وعي باهبـا، فمن أراد 

)- ابراهيم: 37.

2- الرهان يف تفسري القرآن، السيد هاشم البحراين، ج4، ص25)- 26).
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العلـم فليأت البـاب())(.

وعـن جابـر ايضـًا أنـه سـمع مـن رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله وسـلم( يقـول: )إن 
اهلل جعـل عليـا وزوجتـه وأبنـاءه حجـج اهلل عـىل خلقـه وهـم أبـواب العلـم يف أمتـي مـن 

اهتـدى هبـم هـدي إىل رصاط مسـتقيم()2(.

وقـد أرشنـا يف الفصـل األول إىل علـم جابـر وبّينـا أنـه مـن كبـار املفرسيـن وبـا أنـه 
تتلمـذ  عـىل يـد النبـي، فبعـد رحيـل النبـي رجـع جابـر إىل أمـري املؤمنـن )عليه السـام(، 
املتعلقـة  وخصوصـا  اآليـات  تفسـري  يعلمـه  اإلمـام  وكان  العلـم  منـه  يأخـذ  فـكان 
باملعصومـن والسـبب يف ذلـك أنـه رضوان اهلل عليه سـوف يشـهد منهم أربعـة بعد النبي 
وعـي وفاطمـة ويعارشهـم وينارصهـم لـذا كان النبـي وفاطمـة وأمـري املؤمنـن خيرونـه 
عـن املعصومـن وفضلهـم وعلمهـم، وكان جابر يعلـم ذلك ألن النبي أخـره وقد أرشنا 

إىل ذلـك يف الفصـل األول.

عـن جابـر بـن عبـد اهلل االنصاري، قـال: )دخلـت إىل مسـجد الكوفة وأمـري املؤمنن 
صلـوات اهلل وسـامه عليـه يكتب باصبعه ويتبّسـم، فقلـت له: يا أمري املؤمنـن، ما الذي 

يضحكك؟!

فقال: عجبت ملن يقرأ هذه اآلية ومل يعرفها حق معرفتها.

فقلت له أي آية يا أمري املؤمنن؟

اٍة﴾ املشكاة: حمّمد  اَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْش�كَ �مَ فقال: قوله تعاىل: ﴿الُل ُنوُر السَّ
)صـىل اهلل عليه وآله وسـلم(.﴿فِيَها ِمْصَباٌح﴾: أنا.

)- رشح األخبار، القايض النعان املغريب، ج)، ص89.

2-  شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، احلاكم احلسكاين، ج)، ص76.
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﴿ اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة ﴾ احلسن واحلسن )عليها السام(.

﴿الزَُّجاَجُة َكَأنََّها َكْوَكٌب ُدرِّّيٌ﴾ وهو عي بن احلسن.

﴿ُيوَقُد ِمن َشَجَرة ُمَباَرَكة﴾ حمّمد بن عي.

﴿َزْيتوَنة﴾ جعفر بن حمّمد.

﴿َل َشْرِقيَّة﴾ موسى بن جعفر.

﴿َوَل َغْرِبيَّة﴾ عي بن موسى.

﴿َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضْيُء﴾ حمّمد بن عي.

﴿َوَلْو َلْ َتَْسْسُه َناٌر﴾ عي بن حمّمد.

﴿نُّوٌر َعَلى ُنور﴾ احلسن بن عي.

﴿َيْهِدي الُل ِلُنوِرِه َمن َيَشاُء﴾ القائم املهدي.

﴿َوَيْضِرُب الُل الْمَثاَل ِللنَّاِس َوالُل بُكلِّ َشْيء َعِليٌم﴾))(.

ومـن خـال مازمتـه لعـي كان يتعلم الكثـري من أمور الديـن، قال جابـر: )كنت مع 
موالنـا أمـري املؤمنـن )عليـه السـام( فـرأى رجـا قائـا يصـي فقـال لـه: يـا هـذا أتعرف 
تأويـل الصـاة؟ فقـال: يـا مـوالي وهـل للصـاة تأويل غـري العبـادة؟ فقـال: أي والذي 
بعـث حممـدا بالنبـوة ومـا بعـث اهلل نبيـه بأمـر مـن األمـور إال ولـه تشـابه وتأويـل وتنزيـل 
وكل ذلـك يـدل عـىل التعبـد( فقـال لـه: علمنـي ما هو يـا موالي؟ فقـال )عليه السـام(: 
أن  مـن  أكـر  اهلل  قلـت:  إذا  نفسـك  أن ختطـر يف  إحرامـك  إىل  األوىل  تكبريتـك  تأويـل 

)- الرهان يف تفسري القرآن، السيد هاشم البحراين، ج4، ص72.
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يوصـف بقيـام أو قعـود، ويف الثانيـة أن يوصـف بحركة أو مجـود، ويف الثالثة: أن يوصف 
بجسـم أو يشـبه بشـبه أو يقـاس بقيـاس، وختطـر يف الرابعـة: أن حتلـه االعـراض أو تؤملـه 
األمـراض، وختطـر يف اخلامسـة أن يوصـف بجوهـر أو بعـرض أو حيـل شـيئا أو حيـل فيـه 
يشء، وختطـر يف السادسـة أن جيـوز عليـه مـا جيـوز عـىل املحدثـن مـن الـزوال واالنتقال، 

والتغـري مـن حـال إىل حـال، وختطـر يف السـابعة أن حتلـه احلـواس اخلمـس.

ثـم تأويـل مـد عنقـك يف الركـوع ختطـر يف نفسـك آمنـت بـك ولـو رضبـت عنقـي، 
رب  هلل  احلمـد  محـده  ملـن  اهلل  قلت:»سـمع  إذا  الركـوع  مـن  رأسـك  رفـع  تأويـل  ثـم 
العاملن»تأويلـه: الـذي أخرجنـي مـن العـدم إىل الوجـود، وتأويـل السـجدة األوىل أن 
ختطـر يف نفسـك وأنـت سـاجد: منهـا خلقتنـي، ورفع رأسـك تأويلـه: ومنهـا أخرجتني، 
تـارة  بقلبـك: ومنهـا خترجنـي  الثانيـة: وفيهـا تعيـدين، ورفـع رأسـك ختطـر  والسـجدة 
اليمنـى وطرحـك عـىل  األيـرس ورفـع رجلـك  قعـودك عـىل جانبـك  أخـرى. وتأويـل 
اليـرسى ختطـر بقلبـك اللهـم إين أقمـت احلـق وأمـت الباطـل، وتأويـل تشـهدك جتديـد 
االيـان ومعـاودة االسـام، واالقـرار بالبعث بعد املـوت، وتأويل قـراءة التحيات متجيد 
الـرب سـبحانه، وتعظيمـه عـا قـال الظاملـون ونعتـه امللحـدون، وتأويل قولك:»السـام 
عليكـم ورمحـة اهلل وبركاته»ترحـم عـن اهلل سـبحانه فمعناهـا هـذه أمـان لكـم مـن عذاب 
يـوم القيامـة، ثـم قـال أمـري املؤمنـن )عليـه السـام(: مـن مل يعلـم تأويـل صاتـه هكـذا، 

فهـي خـداج، أي ناقصـة())(.

ولإلمـام عـي أثـر كبري يف زهد جابـر فقد تتلمذ جابر يف مدرسـة الزهـد العلوي، فقد 
جـاء يف بحـار األنـوار،  )أنـه )عليـه السـام( رأى جابـر بـن عبـد اهلل - ريض اهلل عنـه - 
وقـد تنفـس الصعـداء فقـال )عليـه السـام(: يا جابـر عام تنفسـك، َأعـىل الدنيـا؟ فقال 
جابـر: نعـم فقـال لـه: يا جابر ماّذ الدنيا سـبعة: املأكـول واملروب وامللبـوس واملنكوح 

)- بحار األنوار، العامة املجليس، ج)8، ص254.
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واملركـوب واملشـموم واملسـموع، فألـّذ املأكـوالت العسـل وهـو بصـق من ذبابـة، وأحىل 
املروبـات املـاء، وكفى بإباحته وسـباحته عـىل وجه األرض، وأعىل امللبوسـات الديباج 
وهـو مـن لعـاب دودة، وأعـىل املنكوحات النسـاء وهو مبـال يف مبال، ومثال ملثـال، وإنا 
يـراد أحسـن مـا يف املـرأة ألقبـح مـا فيهـا، وأعـىل املركوبـات اخليـل وهـو قواتـل، وأجـل 
املشـمومات املسـك وهـو دم مـن رسة دابة، وأجل املسـموعات الغناء والرنـم وهو إثم، 
فـا هـذه صفتـه مل يتنفـس عليـه عاقـل، قـال جابـر بـن عبـد اهلل: فـواهلل مـا خطـرت الدنيـا 

بعدهـا عىل قلبـي())(.

فهـذه الشـواهد التـي أعطاهـا اإلمـام )عليـه السـام(، جلابـر وذلـك الوصـف الرائع 
الـذي وضـح بـه عيـوب الدنيـا ومسـاوئها، إنـا هـي شـواهد مقنعـة ملـن تأّمـل كامـه 
)عليـه السـام( فالعاقـل ال يتكـّدر بسـبب دنيـا زائلـة، فـاهلل سـبحانه أبغضهـا وحّقرهـا، 
لـذا أخـرج امللبوسـات مـن تلـك الديـدان وجعـل النكاح هبـذا الشـكل كي يعتـر العاقل 
ويتأمـل جيـدًا سـبب ذلـك، وجابـر مـن العقـاء؛ لـذا كان أمـري املؤمنـن )عليه السـام( 

ينصحـه كثـريًا.

قـال جابـر بـن عبـد اهلل األنصاري: )لقيـت عي بن أيب طالـب عليه السـام ذات يوم 
صباحـا، فقلـت: كيـف أصبحـت يـا أمـري املؤمنـن؟ قـال: )بنعمـة مـن اهلل، وفضـل مـن 
رجـل مل يـزر أخـا، ومل يدخـل عىل مؤمـن رسورا( قلت: ومـا ذلك الرسور؟ قـال: )يفرج 

عنـه كربـا، أو يقـي عنـه دينا، أو يكشـف عنه فاقـة()2(.

أمـري  يـا  أصبحـت  كيـف  فقلـت:  يومـا،  السـام  عليـه  عليـا  )ولقيـت  جابـر:  قـال 
املؤمنـن؟ قـال: )أصبحنـا وبنـا مـن نعـم اهلل وفضلـه مـا ال نحصيـه مـع كثـري مـا نحصيه، 

)- بحار األنوار، العامة املجليس، ج75، ص)).

2- خامتة املستدرك، مريزا حسن النوري الطريس، ج)، ص99).
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فـا نـدري أي نعمـة نشـكر، أمجيـل مـا ينـر، أم قبيـح مـا يسـر؟( ))(.

 فتلـك الصحبـة مـع النبـي ورجوعه لعي، جعلت مـن جابر أحد العلـاء، ففي رواية 
)أنـه ذكـر جابـر بـن عبـد اهلل ووصفـه بالعلم، فقـال له رجـل: جعلت فداك تصـف جابرا 
بالعلـم وأنـت أنـت؟ فقـال: إنـه كان يعرف تفسـري قوله تعـاىل: ﴿ ِإنَّ الَّ�ِذي َف�َرَض َعَلْيَك 

اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَل َمَعاٍد ﴾)2(()3(.

وعـن زرارة، عـن أيب جعفـر )عليـه السـام(، قـال: جابـر يعلـم، وأثنـى عليـه خـريا، 
قـال، فقلـت لـه: وكان مـن أصحـاب عي )عليه السـام(، قـال: كان جابر يعلـم قول اهلل 

)عـز وجـل(، ﴿ِإنَّ الَّ�ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُق�ْرآَن َل�َرادَُّك ِإَل َمَعاٍد )4(﴾)5(. 

 وقـد نسـأل ملـاذا يركـز اإلمـام عـي )عليـه السـام( عـىل علـم جابر هبـذه اآليـة فقط، 
وقـد يعلـم اإلمـام أن جابـرًا يعرف الكثري من تفسـري اآليـات خصوصا التـي نزلت بحقه 

وبحـق األئمـة، إذًا ملـاذا الركيـز عـىل هذه اآليـة دون غريها:

اجلواب:

إن تفسـري بعـض اآليـات حتتـاج إىل عقـل واٍع يسـتوعب كام اهلل فبعـض اآليـات 
فيهـا غوامـض وحتتـاج إىل عقـل وقلـب مؤمـن يدرك قـدرة اهلل فهـذه اآلية ختـص الرجعة 

فالكثـري يشـكك يف هـذا الـرأي، لـذا قـال عنـه اإلمـام إنـه يعلـم تفسـري هـذه اآلية.

)- املصدر نفسه، ج)، ص99).

2- القصص: 85.

3- البيان يف تفسري القرآن، السيد اخلوئي، ص30.

4- القصص: 85.

5- اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(، ج)، ص225، ح90.
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 ونحـن اخلاصـة نؤمـن بالرجعـة ونؤمـن بـأن اهلل قادر عـىل أن يعيد خلقـه وهذا األمر 
ليـس بجديـد فقـد كان النبي عيسـى )عليه السـام( حييي املوتـى وقد طلبوا منـه يف زمانه 
أن حييـي هلـم سـام ابـن النبـي نـوح ففعـل، فلـاذا يشـككون يف عقيدتنـا واهلل سـبحانه قـد 
أراهـم معاجـز كثـرية جـرت عىل ايـدي األنبياء وقـد ذكرهـا يف كتابه الكريـم، أم ألن هذا 

األمـر مـن خصائص عي وشـيعته.

 فقـد جـاء يف تفسـري القمـي عـن قولـه تعـاىل: )ان الـذي فـرض عليـك القـرآن لرادك 
إىل معـاد( عـن محـاد عـن حريـز عـن أيب جعفر )عليه السـام(، قال سـئل عـن جابر فقال 
رحـم اهلل جابـرا بلـغ مـن فقهـه انـه كان يعـرف تأويـل هـذه اآليـة»ان الذي فـرض عليك 
القـرآن لـرادك إىل معاد»يعنـي الرجعـة، قـال وحدثنـي أيب عـن النرض بن سـويد عن حييى 
احللبـي عـن عبـد احلميـد الطائي عـن أيب خالـد الكابي عن عي بن احلسـن عليه السـام 
يف قولـه:»ان الـذي فـرض عليـك القـرآن لـرادك إىل معاد»قـال يرجـع إليكـم نبيكم صىل 

اهلل عليـه وآلـه وأمـري املؤمنـن )عليـه السـام( واألئمة عليهم السـام))(.

وبـا أنـه )رضـوان اهلل عليـه(، متيقـن بالرجعـة وأن اهلل سـبحانه قـادر عـىل أن يبعـث 
النبـي واملعصومـن، فجابـر أحـد الصحابة الذين يبعثهـم اهلل ليكونوا مـع اإلمام املهدي، 
ففـي روايـة قـال أبـو عبد اهلل )عليه السـام(: إذا ظهر القائم )عليه السـام( من ظهر هذا 
البيـت، بعـث اهلل معـه سـبعة وعريـن رجـا، منهـم أربعـة عـر رجـا من قوم موسـى 
)عليـه السـام(، وهـم الذيـن قـال اهلل تعـاىل: )ومـن قـوم موسـى أمـة هيـدون باحلـق وبـه 
يعدلـون(، وأصحـاب الكهـف ثانيـة، واملقـداد وجابـر األنصـاري، ومؤمـن آل فرعون، 

ويوشـع بن نـون ويص موسـى )عليها السـام()2(.

)- تفسري القمي، عي بن ابراهيم القمي، ج2، ص47).

2- دالئل اإلمامة، حممد بن جرير الطري )الشيعي(، ص463.
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وبـا أن عليـًا أشـبه النـاس برسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( َخْلقـا وُخُلقـا ومنطقـا، 
كان اإلمـام يذكـر جابـرًا برسـول اهلل فتلك العـر واحلكم واملواعظ مل يسـمعها منذ رحيل 
النبـي إال مـن أمـري املؤمنـن، فعـن جابـر بـن عبـد اهلل، قـال: دخلـت عـىل أمـري املؤمنـن 
عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام( ألعـوده من بعـض علله، فلـا دخلت عليه وسـلمت 
نظـر إيّل وقـال: يـا جابـر بن عبـد اهلل األنصاري قـوام الدنيا بأربـع: عامل مسـتعمل لعلمه، 
وجاهـل ال يسـتنكف أن يتعلـم، وغنـي جـواد بمعروفـه، وفقري ال يبيـع آخرتـه بدنياه!!! 
فـإذا عطـل العـامل علمه اسـتنكف اجلاهل أن يتعلـم، وإذا بخل الغني بمعروفـه باع الفقري 

آخرتـه بدنيـاه، وإذا كان ذلـك فالويـل ثـم الويـل يـا جابر بـن عبد اهلل سـبعن مرة.

يـا جابـر، مـن كثـرت نعـم اهلل عنـده كثـرة حوائـج النـاس اليـه، فـان قـام فيها بـا أمره 
اهلل عرضهـا للـدوام والبقـاء، وإن كان مل يعمـل فيها بـا أمره اهلل عرضها للـزوال والفناء، 

قـال جابـر: ثم أنشـأ أمـري املؤمنـن )عليه السـام( يقول:

ما أحســـــــــَن الدنيا وإقبـــاهلا                  إذا أطـــــــــاَع الل مـــــن ناهلا

من مل يواِس الناَس مـــن فضلِه                  عّرَض لإلدبـــار إقباهُلــــــــــا

فاحذر زوال الفضل يــــا جابر                  وأعط من دنياك مـــــن سأهلا

فإن ذا العرش جزيُل العطــــــا                  يضـــعف باحلــــّبة أمثــــــاهلـا

قـال جابـر: ثـم هـزين اليـه هـزة خيـل إيل أن عضـدي خرقـت مـن كاهـي، ثم قـال: يا 
جابـر بـن عبـد اهلل حوائـج النـاس إليكـم نعـم مـن اهلل عليكـم فا متلـوا النعـم فتحل بكم 
النقـم!!! واعلمـوا أن خـري املـال ما أكسـب محدًا أو أعقب أجرًا، ثم أنشـأ )عليه السـام( 

يقول:

ل ختضعّن ملخلـــــــــــــوٍق عىل طمٍع            فإن ذلَك وهــــــٌن منك يف الديـــــــن
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وســــــْل إهلَك ممــــا يف خزائنِـــــــــــِه            فـــــإنا هي بني الكــــــاف والنـــــوِن

أمـــــا ترى كلَّ مـــن ترجو وتـــأمــله            من الربية مســـــــكني ابن مســـــكني

ما أحسن اجلود يف الدنيا ويف الديـــن            وأقبح البخل فيمن صيغ مـــــن طني 

قـال جابـر بـن عبـد اهلل: فهممـت أن أقـوم فقـال: وأنـا معـك يـا جابـر، قـال: فلبـس 
نعليـه وألقـى رداءه عـىل منكبيـه وطائفـة فـوق قذاليـه، فلـا بلغنـا جبانـة الكوفـة، سـّلم 
عـىل أهـل القبـور، فسـمعت ضجـة وهـّدة، فقلـت: يـا أمـري املؤمنـن مـا هـذه الضجـة 
ومـا هـذه اهلـدة؟ فقـال: هـؤالء اخواننـا كانـوا باألمـس معنـا واليـوم فارقونـا!!! اخـوان 
ال يتـزاورون، وأوّداء ال يتعـاودون!!! قـال: ثـم خلـع نعليـه وحـرس عـن رأسـه وذراعيـه 
وقـال: يـا جابـر بـن عبـد اهلل أعطـوا مـن دنياكـم الفانية آلخرتكـم الباقيـة، ومـن حياتكم 
ملوتكـم، ومـن صحتكـم لسـقمكم، ومن غناكم لفقركـم، اليوم يف الدور وغـدًا يف القبور 

وإىل اهلل تصـري االُمـور!!!

ثم أنشأ أمري املؤمنن )عليه السام( يقول:

سالٌم عىل أهل القبـــور الدوارِس            كأهنم مل جيلســــــوا يف املجـــــــالِس

ومل يرشبوا مــــــــن بارد املاء رشبًة            ومل يأكلوا مــــــن كل رطٍب ويابِس

قـال جابـر بـن عبـد اهلل: فهـذا ما سـمعت مـن حتفة )كـذا( رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
]وآله[ وسـلم())(.

فجابـر يعـرف أن هـذه التحـف مل يسـمعها إال مـن النبـي واآلن قـد سـمعها من عي، 
فمـن أحبـه اهلل عرفه هبـذا اإلمام.

)- مسند اإلمام عي، السيد حسن القبانجي، ج9، ص300- 302.
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فـكان اإلمـام عـي )عليـه السـام( املؤثر الثـاين بعد النبـي جلابر حتى وصـل جابر إىل 
ايانـه ومعتقـده بأهـل البيـت مـا مل يصـل لـه الكثـري مـن الصحابة، فقـد روى حمـب الدين 
الطـري يف الذخائـر عـن جابـر بـن عبـد اهللّ االَنصـاري ريض اهللّْ عنـه اّنه كان يقـول: )لو 

صّليـت صـاة مل ُأصـلِّ فيهـا عـىل حمّمـد وعـىل آل حمّمد ما رأيـت أهّنا تقبـل())(.

فهـذا الـكام يعـر عـن مـدى معرفتـه بالنبـي والعـرة فصـار جابـر رمـزًا مـن رمـوز 
الشـيعة وذلـك ألنـه ممـن عمـل بـكام النبـي، فالكثـري مـن اصحـاب الرسـول سـمعوا 
لرسـول اهلل األحاديـث التـي ختـص أهـل البيـت وهـم اهلـداة بعـد النبـي، قـال جابـر بـن 
عبـد اهلل قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم(: )اهتـدوا بالشـمس فـإذا غابت 
الشـمس فاهتـدوا بالقمـر، فإذا غاب القمـر فاهتدوا بالزهرة، فإذا غابـت الزهرة فاهتدوا 
بالفرقديـن، فقيـل: يـا رسـول اهلل مـا الشـمس؟ ومـا القمـر؟ وما الزهـرة؟ ومـا الفرقدين 
]الفرقـدان[؟ فقـال: الشـمس أنـا والقمر عـي، والزهرة فاطمـة، والفرقديـن ]الفرقدان[ 

احلسـن واحلسـن()2(.

واحلسـن  وفاطمـة  بعـي  الصحابـة  بعـض  صنـع  مـا  ورأينـا  التاريـخ  إىل  رجعنـا  فلـو 
واحلسـن ألخرتنـا فعاهلـم أهنم مل يأخـذوا بكام النبـي ومل يعملوا با اوصاهـم بل خالفوه 
وضلـوا عـن السـبيل، أمـا جابر فهو أحـد الصحابة املتمسـكن بكام رسـول اهلل )صىل اهلل 
عليـه وآلـه( والعاملـن بـه، لذا نـال تلك املنزلـة عند أمري املؤمنـن وهذا هو الفـوز العظيم.

وملازمتـه لعـي فقـد شـهد جابـر كرامـات لعـي يف حياة النبـي كذلك شـهد لعي عدة 
معجـزات يف زمـان أمـري املؤمنـن، ومنهـا مـا روي عـن جابـر قـال: )رأيت أمـري املؤمنن 
عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام( وهـو خـارج من الكوفـة فتبعته مـن ورائـه حتى صار 

)- ذخائر العقبى، امحد بن عبد اهلل الطري، ص9).

2-  خاصة عبقات األنوار، السيد حامد النقوي، ج4، ص320.
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إىل جبانـة اليهـود ووقـف يف وسـطها ونـادى: يا هيـود، فأجابـوه من جوف القبـور: لبيك 
لبيـك مطـاع يعنـون بذلـك يـا سـيدنا، فقـال: كيـف تـرون العـذاب؟ فقالـوا: بعصياننـا 
لـك كهـارون، فنحـن ومـن عصـاك يف العـذاب إىل يـوم القيامة، ثـم صاح صيحـة كادت 

السـاوات ينقلبـن، فوقعـت مغشـيا عـىل وجهـي مـن هول مـا رأيت. 

فلـا أفقـت رأيـت أمـري املؤمنـن عـىل رسيـر مـن ياقوتـة محـراء عـىل رأسـه إكليـل مـن 
اجلوهـر وعليـه حلـل خـرض وصفـر ووجهـه كـدارة القمـر فقلـت: يـا سـيدي هـذا ُملـك 
عظيـم قـال: نعـم يـا جابـر إن ملكنـا أعظـم مـن ملـك سـليان بـن داود وسـلطاننا أعظـم 
مـن سـلطانه ثـم رجـع ودخلنا الكوفـة ودخلت خلفه إىل املسـجد فجعـل خيطو خطوات 

وهـو يقـول: ال واهلل ال فعلـت، ال واهلل ال كان ذلـك أبـدا.

فقلـت: يـا موالي ملـن تكلم وملن ختاطب وليس أرى أحدا؟ فقال: يا جابر كشـف يل 
عـن برهـوت فرأيـت شـيبويه وحبر ومها يعذبـان يف جوف تابـوت يف برهـوت فنادياين: 
يـا أبـا احلسـن يـا أمري املؤمنـن ردنـا إىل الدنيا نقـر بفضلك ونقـر بالوالية لـك، فقلت: ال 
واهلل ال فعلـت، ال واهلل ال كان ذلـك أبـدا، ثـم قـرأ هذه اآلية: ﴿َوَل�وْ ُردُّوْا َلَع�اُدوْا ِلَما ُنُهوْا 
َعْن�ُه َوِإنَُّه�ْم َلَكاِذبُ�وَن﴾ يـا جابـر وما من أحـد خالف ويص نبي إال حـر أعمى يتكبكب 

يف عرصـات القيامة())(.

)- مدينة املعاجز، السيد هاشم البحراين، ص98.
 ويف روايــة عــن احلســن عليــه الســام أن عليــا عليــه الســام كان ذات يــوم بــأرض قفــر فــرأى دراجــا فقــال: 
ــا يف  ــن أن ــري املؤمن ــا أم ــال: ي ــك؟ فق ــك ومرب ــن مطعم ــن أي ــة؟ وم ــذه الري ــت يف ه ــم أن ــذ ك ــا دراج[ من ]ي
هــذه الريــة منــذ مائــة ســنة إذا جعــت أصــي عليكــم فأشــبع، وإذا عطشــت فأدعــو عــىل ظامليكــم، فــأروى. 
ــا  ــه مل ــد وآل ــوال حمم ــي: ل ــال ع ــن داود؟ فق ــليان ب ــري إال س ــق الط ــى منط ــا أعط ــد اهلل: م ــن عب ــر ب ــال جاب فق
ــا غــراب. فهبطــت، فأمــر  ــاري، ي ــا ب ــا صقــر، ي ــا طــاووس اهبــط، ي ــم قــال: ي ــوه آدم. ث خلــق ســليان وال أب
بذبحهــا. ثــم قــال: طــريي بقــدرة اهلل. فطــارت الطيــور كلهــا(، اخلرائــج واجلرائــح، قطــب الديــن الراونــدي، 

ص)56. ج2، 
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السـام( عـىل  املؤمنـن )عليـه  أمـري  أمـايش  )كنـث  قـال جابـر:  أخـرى  روايـة  ويف 
الفـرات، إذ خرجـت موجـة عظيمـة فغطتـه حتـى اسـتر عنـي، ثـم انحـرست عنـه وال 
رطوبـة عليـه، فومجـت لذلـك وتعجبت، وسـألته عنه، فقـال: ورأيت ذلك؟ قـال: قلت: 

نعـم. قـال: إنـا امللـك املـوكل باملـاء خـرج فسـلم عـي واعتنقنـي())(. 

فجابـر رضـوان اهلل عليـه مـن الصحابـة الذيـن كشـف اهلل عنهـم الغطـاء فـكان يـرى 
هـذه احلقائـق وهـذه الكرامـات ملـواله أمـري املؤمنـن، فليـس كل مـن رافـق اإلمـام يـرى 
ذلـك وهـذا يتضـح مـن خـال كامـه عليه السـام: )ورأيـت ذلك؟ قـال: قلـت: نعم(، 
فاإلمـام ال يتعجـب مـن املعجـزة وال مـن أي يشء ولكـن يعجـب مـن صحايب يـرى هذه 
األمـور فهـذه الرؤيـة تعـر عـن صفـاء هـذا االنسـان، فقد حتـدث لإلمـام الكثري مـن هذه 
األمـور كونـه حجـة اهلل وإمـام النـاس والبحـر والشـجر لكـن النـاس ال يدركـون ذلـك، 
فجابـر صحـايب عـارص النبـي واحلجـج صـار يرى األشـياء فكيـف بحجة اهلل ونـوره عىل 

بريته.

ــام يف  ــه الس ــي علي ــا ع ــال: بين ــام ق ــه الس ــر علي ــن أيب جعف ــد اهلل[، ع ــن عب ــر ]ب ــن جاب ــا روي ع ــا: م ومنه
ــا  ــت: واهلل م ــا، فقال ــا عليه ــى لزوجه ــا. فق ــىل زوجه ــه ع ــتعدي إلي ــرأة تس ــاءت ام ــة إذ ج ــجد الكوف مس
حكمــت بالعــدل. فقــال: كذبــت يــا جريــة، يــا بذيــة، يــا ســلفع - وهــي التــي ال حتبــل مــن حيــث حتبــل النســاء، 
وال حتيــض مــن حيــث حتيــض النســاء - فولــت املــرأة تولــول وتقــول: يــا ويلهــا وأعوهلــا، لقــد هتكــت منــي 
مــا كان مســتورا. فقــال هلــا عمــرو بــن حريــث: اســتقبلتي عليــا بــكام رسرتينــي فيــه، ثــم إنــه أصابــك بكلمــة 
فوليــت هاربــة عنــه! فقالــت: أخــرين بــا مل يعلمــه زوجــي وال أبــواي، وكنــت أكتمهــم إيــاه. فرجــع عمــرو إىل 
عــي عليــه الســام فأخــره بــا قالــت، ثــم قــال: مــا علمنــاك وال عرفنــاك بالكهانــة! فقــال عــي عليــه الســام: 
ــون،  ــه مبتل ــم ب ــا ه ــر، وم ــن أو كاف ــم: مؤم ــن أعينه ــب ب ــن اهلل كت ــة، ولك ــس بكهان ــه لي ــرو إن ــا عم ــك ي ويل
ومــا هــم عليــه مــن رش أعاهلــم وحســناهتم، أنــزل بذلــك قرآنــا عربيــا عــىل نبيــه فقــال: )إن يف ذلــك آليــات 
للمتوســمن(  فــكان رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه املتوســم، وأنــا مــن بعــده، واألئمــة مــن ذريتي املتوســمون 

مــن بعــدي، وإن هــذه املــرأة كــا حكمــت عليهــا باحلــق(، اخلرائــج واجلرائــح، ج2، ص748. 

)- األمايل، الشيخ الطويس، ص298.
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وكـا كانـوا يسـألون جابـرًا عن النبي كذلك كانوا يسـألونه عن أمـري املؤمنن لعلمهم 
بقربـه ومنزلتـه مـن االمـام، فـكان رضـوان اهلل عليـه جييبهـم، فعـن غـوث السـينيس قال: 
)مـر بنـا جابـر بن عبد اهللّ االنصاري يف بعض اخطاره فاسـتنزلناه فنـزل فبات بنا واصبح 
فلـا علمـت انـه انـس الراحـة قلت لـه: يا جابر هـّا اخرتنا شـيئا من مـكارم اخاق امري 
املؤمنـن عـي بـن ايب طالـب )عليه السـام(؟ فقـال: كنت انـا وقنر وعي )عليه السـام( 
فبينـا نحـن قعـود اذ هـدف الينـا اعـرايب فقـال: السـام عليـك يا امـري املؤمنـن ورمحة اهللّ 
وبركاتـه فقـال عـي )عليـه السـام(: عليـك السـام ورمحـة اهلل وبركاتـه يـا اخـا العـرب 
فقـال األعـرايب: يـا امـري املؤمنـن ان يل اليـك حاجـة قـد رفعتهـا إىل اهلل قبـل ان ارفعهـا 
اليـك فـان اذنـت بقضائهـا محدنا اهلل وشـكرناك وان مل تقضهـا شـكرنا اهلل وعذرناك فقال 
عـي )عليـه السـام(: خـط حاجتـك عـىل االرض فـاين أرى أثـر الفقـر عليك بّينـا فكتب 
عـىل األرض: أنـا فقـري فقال عي )عليه السـام(: ياقنـر اعطه حلتي فأحرضهـا وأفرغها 

عليه فأنشـده:. 

كسوتني ُحّلًة تبىل حمــــــــــاسنها            فسوَف اكسوَك من حسن الغنا ُحَلال.

إن نلت حســــن ثنا نلت مكرمًة            ولســـــــَت تبغي با قد نلتـــــــُه َبَدل.

إن الثنا ليحيي ذكَر صـــــــــاحبِه            كالغيث حييي َنداُه الســـــهَل واجلبال

قـال: فلـا سـمع كام االعـرايب قـال: يااخـا العـرب امـا اذا كان معـك هـذا فـادن إىل 
ههنـا فلـا دنـا منـه قـال: اعطـه يـا قنـر مـن بيت مـال املسـلمن مخسـن دينـارا قـال جابر: 
فقلـت: ياامـري املؤمنـن امرتـه ان خيـط بـن يديـك فكتـب انـا فقـري فامـرت لـه بحلتـك 
فافرغـت عليـه فانشـد ابياتـا فرفعـت منزلتـه اليـك وامـرت له بخمسـن دينـارا فقال عي 
)عليـه السـام(: نعـم يـا جابـر سـمعت رسـول اهللّ )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يقـول: انزلـوا 
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النـاس منازهلـم())(.

فـكان عليـه السـام املؤثـر الثـاين يف رفـع مسـتوى جابـر الربـوي ألن خلـق عـي من 
خلـق رسـول اهلل فمـن جالسـه كأنـا جيالـس النبـي ففـي اخلطبـة املعروفـة بالقاصعـة قـال 
عليـه السـام: )وَلَقـْد َقـَرَن اهلل بِـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه( ِمـْن َلـُدْن َأْن َكاَن َفطِيـًا َأْعَظـَم 
َمَلـٍك ِمـْن َمَاِئَكتِـه َيْسـُلُك بِـه َطِريـَق امْلَـَكاِرِم وحَمَاِسـَن َأْخـَاِق اْلَعـامَلِ َلْيَلـه وهَنَـاَره  وَلَقـْد 
ه َيْرَفـُع يِل يِف ُكلِّ َيْوٍم ِمـْن َأْخَاِقه َعَلًا وَيْأُمـُريِن بِااِلْقتَِداِء  َبـاَع اْلَفِصيـِل َأَثَر ُأمِّ بُِعـه اتِّ ُكنْـُت َأتَّ

بِه()2(.

ويف روايـة، عـن اإلمـام عـي )عليه السـام( قـال: )... يـا كميل إن رسـول اهلل )صىل 
املؤمنـن وأورث األدب  أؤدب  وأنـا  أدبنـي  اهلل عـز وجـل وهـو  أدبـه  وآلـه(  اهلل عليـه 

املكرمـن()3(.

 ) امل�ساألة الثانية: )ن�سرته لالإمام علي
إن هلـذا الصحـايب اجلليـل مواقـف بطولية خالدة يف زمـن النبي )صـىل اهلل عليه وآله( 
وقـد ذكرناهـا يف الفصـل األول، كذلـك لـه مواقـف عظيمـة حافلـة بالبطـوالت، فقـد 
شـارك جابـر مـع اإلمـام يف حروبـه، فهـذا الصحـايب نارص أمـري املؤمنـن )عليه السـام( 
يف حياتـه وبعـد استشـهاده، فكـا نـرص جابـر اإلمام بيده فقد نرصه بلسـانه، وسـوف نبن 

ذلـك فيـا يي:

)- مستدرك الوسائل، مريزا حسن النوري الطريس، ج7، ص76).

2- هنج الباغة، ت صبحي الصالح، ص300.

3- بحــار األنــوار، ج74، ص267، مســتدرك الوســائل، ج7)، ص267، مصبــاح الباغــة )مســتدرك هنــج 
الباغــة( املؤلــف: املريجهــاين، ج)، ص5)).
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1- ن�سرته ب�سيفه:  
شـارك جابـر يف حـروب النبـي وغزواتـه وكذلـك شـارك مـع أمـري املؤمنـن يف تلـك 

احلـروب التـي خاضهـا ضـد الناكثـن والقاسـطن.

جاء يف االستيعاب أنه ممن شهد صفن مع عي ريض اهلل عنه))(. 

 )وكان جابـر مـن األصفيـاء لـدى أمـري املؤمنـن ومـن رشطـة مخيسـه، وقـال الفضـل 
بـن شـاذان: إنـه مـن السـابقن الذيـن رجعـوا إىل أمـري املؤمنـن عليه السـام()2(.  

 وكان )رضـوان اهلل عليـه(، يقـول: )الشـاك يف حـرب عي كالشـاك يف حرب رسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله()3(.

فمعرفتـه بأحقيـة اإلمـام تتضـح لنـا مـن خال كامـه )رضـوان اهلل عليه( فلـم يفرق 
جابـر بـن النبـي وعـي، وأن حرهبـا واحدة، فـإن كان النبـي )صىل اهلل عليه وآلـه( يف هذا 

الزمـان حلـارب هـذه الزمـرة الضالة كـا يفعل أمـري املؤمنن فكامهـا واحد.

وعـن جابـر بـن عبد اهلل األنصـاري، قال: )قال رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله(، )يا 
أهيـا النـاس، اتقـوا اهلل واسـمعوا، قالـوا: ملـن السـمع والطاعة بعـدك يا رسـول اهلل؟ قال: 
ألخـي وابـن عمـي ووصيـي عـي بـن أيب طالـب، قـال جابـر بـن عبـد اهلل: فعصـوه واهلل، 

وخالفـوا أمره، ومحلـوا عليه السـيوف()4(.

وكان جابـر يعلـم جيـدًا أن عليـًا يـد اهلل وسـهمه عـىل األعـداء فقـد سـمع ذلـك مـن 

)- ينظر االستيعاب، ج)، ص220.

2- ينظر، معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي، ج4، ص330.

3- بحار األنوار، ج22، ص327.

4- األمايل، الشيخ الطويس، ص58، ح52.
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رسـول اهلل، فعـن جابـر قـال: قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: )مـا اعتى 
َعـَيَّ أهـل مملكـة مـن املركـن إال رميتهـم بسـهم اهلل، قيـل: ومـا سـهم اهلل؟ قـال عي بن 
ايب طالـب مـا بعثتـه يف رسيـة قـط إال رأيـت جرئيـل عـن يمينـه وميكائيـل عـىل يسـاره 

وملـك امامـه وسـحابة تظلـه حتـى يعطـي اهلل حبيبـي النـرص والظفـر())(.

وال يسـتغرب جابـر مـن حـدوث هـذه الفـوىض وهـذا التمـرد ففـي حجـة الـوداع عـن 
جابـر، قـال: )إين ألدناهم من رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله( يف حجة الوداع بمنى، فقال: 
ألعرفنكـم ترجعـون بعـدي كفـارا يـرضب بعضكم رقـاب بعض، وأيـم اهلل لئـن فعلتموها 
لتعرفنـي يف الكتيبـة التـي تضاربكـم، ثم التفـت إىل خلفه فقال: أو عي أو عـي، ثاثا، فرأينا 
ـا ِمنُْهـْم  ـا َنْذَهَبـنَّ بِـَك َفإِنَّ أن جرئيـل )عليـه السـام( غمـزه وأنـزل اهلل )عـز وجـل(: ﴿َفإِمَّ
ـا َعَلْيِهـْم ُمْقَتـِدُروَن﴾ ثـم نزلـت: ﴿ُقـْل  ـِذي َوَعْدَناُهـْم َفإِنَّ َك الَّ ُمنَْتِقُمـوَن﴾ بعـي ﴿َأْو ُنِرَينَـّ
ا َعَلى َأْن  ي َمـا ُيوَعُدوَن )93( َربِّ َفـَا َتْجَعْلنِي فِي اْلَقْوِم الظَّالِِميـَن )94( َوإِنَّ ـا ُتِرَينِـّ َربِّ إِمَّ
تِي ِهَي َأْحَسـُن﴾ ثم نزلت: ﴿َفاْسَتْمِسـْك بِالَِّذي  ُنِرَيـَك َمـا َنِعُدُهـْم َلَقـاِدُروَن )95( اْدَفـْع بِالَّ
ُأوِحـَي إَِلْيـَك﴾ مـن أمـر عـي بـن أيب طالـب ﴿إِنََّك َعَلـى ِصـَراٍط ُمْسـَتِقيٍم﴾ وإن عليـا لعلم 
للسـاعة و﴿َلـَك َولَِقْوِمـَك َوَسـْوَف ُتْسـَأُلوَن ﴾ عـن حمبة عي بـن أيب طالب زمـن النبي()2(.

فـكان جابـر أقـرب النـاس حينـا خاطبهـم النبـي فـكان يسـمع مـا يتكلـم بـه النبـي 
بوضـوح  فجابـر متيقـن أن جهـاده مـع عي كجهـاده مع النبي ال فـرق بينهـا إطاقًا، وما 
هـذه الزمـر إال هـي زمـر ضالة خرجت عـن الدين واالسـام قد ذكرهم رسـول اهلل لعي 

وألصحابـه وأهـل بيتـه عليهم السـام..

 ففـي روايـة طويلـة نأخـذ منهـا حمـل الشـاهد قـال النبـي: )... يـا أم سـلمة، اسـمعي 

)- مناقب اإلمام أمري املؤمنن، )عليه السام(، حممد بن سليان الكويف، ج)، ص359.

2- األمايل، الشيخ الطويس، ص363، ح)).
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بـن أيب طالـب، وصيـي وخليفتـي مـن بعـدي، وقـايض عـدايت،  واشـهدي، هـذا عـي 
والذائـد عـن حـويض، يـا أم سـلمة، اسـمعي واشـهدي، هـذا عـي بـن أيب طالـب، سـيد 
املسـلمن، وإمـام املتقـن، وقائد الغـر املحجلـن، وقاتل الناكثـن والقاسـطن واملارقن.

قلـت: يا رسـول اهلل، مـن الناكثون؟ قال: الذين يبايعونه باملدينـة، وينكثون بالبرصة. 
قلـت: مـن القاسـطون؟ قـال: معاويـة وأصحابـه مـن أهـل الشـام. قلـت: مـن املارقون؟ 

قال: أصحاب النهـروان())(.

ويف النهـج قـال أمـري املؤمنـن )عليـه السـام(: )َفَلـاَّ هَنَْضـُت بِاألَْمـِر َنَكَثـْت َطاِئَفـٌة، 
اُر  ُـْم مَلْ َيْسـَمُعوا اهلل ُسـْبَحاَنُه َيُقـوُل: ﴿تِْلـَك الـدَّ وَمَرَقـْت ُأْخـَرى، وَقَسـَط آَخـُروَن: َكَأهنَّ
ا يِف األَْرِض وال َفسـادًا، واْلعاِقَبـُة لِْلُمتَِّقـَن﴾ َبىَل  ِذيـَن ال ُيِريـُدوَن ُعُلـوًّ اآلِْخـَرُة َنْجَعُلهـا لِلَّ
ْنَيـا يِف َأْعُينِِهـْم، وَراَقُهـْم ِزْبِرُجَهـا َأَمـا  واهللِ َلَقـْد َسـِمُعوَها وَوَعْوَهـا، وَلِكنَُّهـْم َحِلَيـِت الدُّ
 ، ِة بُِوُجـوِد النَّارِصِ ، وِقَيـاُم احْلُجَّ ـِذي َفَلـَق احْلَبَّـَة، وَبـَرَأ النََّسـَمَة، َلـْو اَل ُحُضوُر احْلَـارِضِ والَّ
ـِة َظامِلٍ، واَل َسـَغِب َمْظُلـوٍم، ألَْلَقْيـُت َحْبَلَها  وا َعـىَل ِكظَّ وَمـا َأَخـَذ اهللُ َعـىَل اْلُعَلـَاِء َأالَّ ُيَقـارُّ
هِلَـا، وألَْلَفْيُتـْم ُدْنَياُكـْم َهـِذِه َأْزَهـَد ِعنْـِدي ِمـْن  َعـىَل َغاِرهِبَـا، وَلَسـَقْيُت آِخَرَهـا بِـَكْأِس َأوَّ

َعنْـٍز()2(. َعْفَطِة 

ويف اخلصـال،  عـن عـي بـن أيب طالب )عليه السـام( يقـول: )أمرت بقتـال الناكثن 
والقاسـطن واملارقن()3(.

فعـي مأمـور مـن اهلل أن يقاتـل هـؤالء الّضالـن املظّلـن، قـال أمـري املؤمنـن )عليـه 

)- األمايل، الشيخ الصدوق، ص464.

2- هنج الباغة، اخلطبة: 3، ص49. 

3- اخلصال، الشيخ الصدوق، ص45)، ح)7).
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الفـراق  فـإن  قـويل واعقلـوه عنـي،  اسـمعوا  النـاس،  )أهيـا  بعـض خطبـه:  السـام( يف 
قريـب، أنـا إمـام الريـة، وويص خري اخلليقة، وزوج سـيدة نسـاء هذه األمـة، وأبو العرة 
الطاهـرة واألئمـة اهلاديـة، أنـا أخـو رسـول اهلل، ووصيـه، ووليـه، ووزيـره، وصاحبـه، 
وصفيـه، وحبيبـه، وخليلـه، أنـا أمـري املؤمنـن، وقائـد الغـر املحجلـن، وسـيد الوصين، 
حـريب حـرب اهلل، وسـلمي سـلم اهلل، وطاعتـي طاعـة اهلل وواليتـي واليـة اهلل، وشـيعتي 
أوليـاء اهلل، وأنصـاري أنصـار اهلل. والـذي خلقنـي ومل أُك شـيئا، لقـد علـم املسـتحفظون 
مـن أصحـاب حممـد )صـىل اهلل عليـه وآلـه( أن الناكثـن والقاسـطن واملارقـن ملعونـون 

عـىل لسـان النبـي األمـي، وقـد خـاب مـن افـرى())(.

فاإلمـام يؤكـد أن أصحـاب النبـي املقربـن ومنهـم جابـر بـن عبـد اهلل كانـوا عاملـن 
أن هـذه الزمـر الثـاث ملعونـون عـىل لسـان النبـي وأن أمـري املؤمنـن كان سـبب اهلل يف 
كشـف هـذه الزمـر الضالـة، فقد جـاء يف كتـاب الفضائل، عن حممـد بن عي الباقـر )عليه 
السـام(، أنـه قـال: )سـئل جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري عـن عـي بـن أيب طالـب )عليـه 
السـام(، قـال: )ذلـك واهلل أمـري املؤمنـن وخمـزي املنافقـن وبـوار الكافرين وسـبب اهلل 
عـىل القاسـطن والناكثـن واملارقن ولقد سـمعت بأذين رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( 

يقـول: عـٌي بعـدي خـري البـر فمن شـك فيـه فقد كفـر()2(.

فاملسـتحفظون هـم خـرية الصحابـة الذيـن سـمعوا مـن رسـول اهلل تلـك األنبـاء التي 
خترهـم عـن علـم مسـبق بأن عليًا سـوف يقاتل عـىل التأويل، وأن كل مـن يقف ضد عي 
هـو كافـر منافـق وهـذا ترصيـح من نبـي الرمحة، فعـن جابر بـن عبد اهلل األنصـاري ريض 
اهلل عنـه قـال: )كنـا جلوسـا عنـد رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم إذ أقبل عـي عليه 

)- األمايل، الشيخ الصدوق، ص703، ح9.

2- الفضائل، شاذان بن جرئيل القمي )ابن شاذان، ص62)(.
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السـام فلـا نظـر إليـه ]النبـي صىل اهلل عليـه وآله وسـلم[ قـال: احلمـد هلل رب العاملن ال 
رشيـك لـه. قـال: قلنـا: صدقـت يـا رسـول اهلل احلمـد هلل رب العاملـن ال رشيـك لـه قـد 
ظننـا أنـك مل تقلهـا إال بعجـب  مـن يشء رأيتـه. قـال: نعـم ملـا رأيـت عليـا مقبـا ذكـرت 
حديثـا حدثنـي حبيبـي جرئيـل ]عليـه السـام[، قـال: قـال: إين سـألت اهلل أن جيمع ]ر: 
جيتمـع[ األمـة عليـه فأبـى عليـه ]عـي[ إال أن يبلو بعضهـم ببعض حتى يميـز اخلبيث من 
ا  اُس َأْن ُيْتَرُكـوا َأْن َيُقوُلـوا َآَمنَـّ الطيـب وأنـزل علينـا بذلـك كتابـا: ﴿الـم ))( َأَحِسـَب النَـّ
ِذيَن َصَدُقـوا َوَلَيْعَلَمنَّ  ـُه الَّ ِذيـَن ِمـْن َقْبِلِهـْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَّ ا الَّ َوُهـْم اَل ُيْفَتنُـوَن )2( َوَلَقـْد َفَتنَـّ
اْلَكاِذبِيـَن﴾ اآليـة، أمـا انـه قـد عوضـه مكاهنـا بسـبع خصـال: يـي سـر عورتـك ويقي 
دينـك وعداتـك وهـو معـك عـىل عقـر حوضـك، وهـو مشـكاة لـك يـوم القيامـة، ولـن 
يرجـع كافـرا بعـد إيـان وال زان بعـد إحصـان، فكم مـن رضس قاطع له يف االسـام مع 
القـدم يف االسـام والعلـم بـكام اهلل والفقـه يف دين اهلل مـع الصهر والقرابـة والنجدة يف 
احلـرب وبـذل املاعـون واالمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر والواليـة لوليـي والعداوة 

لعـدوي بـره يـا حممد بذلـك())(.

وروى ابـن عسـاكر، عـن عبيـد بـن أيب اجلعد، قال: )ُسـئل جابر بن عبـد اهلل عن قتال 
عـي، فقال )ما يشـك يف قتال عـي إال كافر()2(. 

فالشـاك يف قتـال عـي كافـر وهـذا ترصيـح مـن صحـايب جليـل قـد سـمع الكثـري مـن 
األحاديـث الريفـة، كقولـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: )عـي مـع احلـق( وغريهـا ممـا روي، 
عـن النبـي عـن جابـر قـال: )أن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( قال لعـي )عليه 
السـام(: )أنـت تـؤدي ذمتـي، وتقاتـل عـىل سـنتي، وإن احلق معـك واحلق عىل لسـانك 

)- تفسري فرات الكويف - فرات بن ابراهيم الكويف، ص7)3.

2- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج42، ص444.
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ويف قلبـك وبـن عينيـك وإن االيـان خمالـط حلمك ودمـك، كا خالط حلمـي ودمي())(.

فهذه األحاديث الريفة تكشف عن أحقية عي وضالة أعدائه.

فـا تقاتلـت طائفتـان إال وكان احلـق لواحـد منهـم، وعـي بـا شـك هـو احلـق وأن 
حربـه حـرب رسـول اهلل وسـلمه سـلم رسـول اهلل، ويشـهد بذلـك مجيـع الصحابـة.

 وإنـه )عليـه السـام( نفـس النبـي وهـو الصديـق والفـاروق الـذي يفـرق بـن احلـق 
والباطـل، قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: )هـذا أول مـن آمـن يب، وأول مـن 
يصافحنـي يـوم القيامـة، وهـو الصديـق األكر، وهـو فاروق هـذه األمة، يفـرق بن احلق 

والباطـل، وهـو يعسـوب املؤمنـن()2(.

فمـن كان يف قلبـه مـرض ال يسـتطيع أن يتقبـل احلـق وعـي هـو احلـق لـذا ال يكون يف 
صـف عـي إال مـن امتحـن اهلل قلبـه باإليان.

جـاء يف تاريـخ بغـداد، )ملـا فـرغ عـي بـن أيب طالـب مـن قتـال أهـل النهـروان قفـل 
أبـو قتـادة األنصـاري ومعـه سـتون أو سـبعون مـن األنصـار. قال: فبدأ بعائشـة، قـال أبو 
قتـادة: فلـا دخلـت عليها قالـت: ما وراءك؟ فأخرهتـا أنه ملا تفرقت املحكمة من عسـكر 
أمـري املؤمنـن حلقناهـم فقتلناهـم. فقالـت: مـا كان معـك مـن الوفـد غـريك؟ قلـت: بـىل 

سـتون أو سـبعون. قالـت: أفكلهـم يقـول مثـل الـذي تقـول؟ قلت: نعـم....

 فقالـت عائشـة: مـا يمنعنـي مـا بينـي وبـن عـي أن أقـول احلـق، سـمعت النبـي صىل 
اهلل عليـه وسـلم يقـول: تفـرق أمتـي عـىل فرقتـن متـرق بينهـا فرقـة حملقـون رؤوسـهم 
القـرآن ال يتجـاوز تراقيهـم،  حمفـون شـوارهبم، أزرهـم إىل أنصـاف سـوقهم، يقـرأون 

)- الطري، حممد بن جرير الطري )الشيعي(، ص620.

2- رشح األخبار، القايض النعان املغريب، ج2، ص267. 



ال�صحابي جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ) رفيق الأو�صياء(

(22

يقتلهـم أحبهـم إيل وأحبهـم إىل اهلل تعـاىل( قـال: فقلـت: يـا أم املؤمنـن، أنـت تعلمـن 
هـذا، فلـم كان الـذي منـك؟ قالـت: يا أبـا قتـادة، وكان أمر اهلل قـدرا »مقـدورا(، وللقدر 

أسـباب())(.

فهـذه شـهادة أخـرى ممـن عـارص عليـًا وعـاش معـه أنـه )عليه السـام( أحـب اخللق 
إىل اهلل واىل رسـوله وذلـك ألحقيتـه، فيـا عجبا يعرفون بألسـنتهم أنـه حبيب اهلل وحبيب 
رسـوله وحياربونـه وال زالـت هنالـك زمـر يف هـذا الزمـان تتكلـم بمناقـب عـي ولكنهـم 
يبغضونـه وخيالفونـه، فمثـل هـؤالء ال نشـبههم إال بإبليس عليـه اللعنة فكان هـذا اللعن 
يعلـم أنـه خيالـف اهلل ويعـرف بذلـك ولكنـه يرص عـىل عمل الـر، فحب عي ال يسـكن 
يف قلـوب املـرىض واملتكريـن لـذا نجدهـم يعرفـون احلـق ويبغضونـه فأسـاس هـؤالء 

باطـل والباطـل ال حيـب احلق.  

عـن جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري قـال: )كنـا بمنـى مـع رسـول اهلل إذ َبرُصنـا برجـل 
سـاجد وراكـع ومتـرضع فقلنـا يا رسـول اهلل ما أحسـن صاته فقـال: )عليه السـام( هو 
الـذي اخـرج أباكـم مـن اجلنـة فمـى إليـه عـي )عليـه السـام( غـري مكـرث فهـزه هـزة 
ادخـل أضاعـه اليمنـى يف اليـرسى، واليـرسى يف اليمنـى، ثم قـال: ألقتلنك إن شـاء اهلل 
فقـال: لـن تقـدر عىل ذلك إىل أجـل معلوم من عند ريب مالك تريد قتـي فواهلل ما أبغضك 
أحـد إال سـبقت نطفتـي إىل رحـم أمه قبل نطفة أبيه ولقد شـاركت مبغضيـك يف األموال 
واألوالد وهـو قـول اهلل )عـز وجـل( يف حمكـم كتابـه )وشـاركهم يف األمـوال واألوالد( 
قـال النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( صـدق يا عـي ال يبغضك مـن قريش إال سـفاحي، وال 
مـن األنصـار إال هيـودي، وال مـن العـرب إال دعـي، وال من سـائر الناس إال شـقي، وال 
مـن النسـاء إال سـلقلقية - وهـي التـي حتيـض مـن دبرهـا - ثـم أطـرق مليا ثم رفع رأسـه 
فقـال: معـارش األنصـار اعرضـوا أوالدكـم عىل حمبـة عي فإن أجابـوا فهم منكـم وان أبوا 

)- تاريخ بغداد، ج)، ص)7)- 72).
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فليسـوا منكـم قـال جابـر بن عبـد اهلل فكنا نعـرض حب عي )عليه السـام( عـىل أوالدنا 
فمـن أحـب عليـا علمنـا أنه مـن أوالدنا ومـن أبغض عليـا انتفينا منـه())(.

فلو نأيت للحقيقة هل أن ابليس حيب عليًا؟

اجلـواب ال، ودليـل ذلـك أنـه مل يسـجد آلدم تكـرًا منـه عـىل آدم، فحينـا علـم أن 
اهلل أودع يف صلبـه تلـك األشـباح اخلمسـة، فـكان عـداءه األول ملـا يف صلبـه حيـث رأى 
أنوارهـم، وإنـا كان اعراضـه عـىل آدم ذريعـة حيتـج هبـا ومكـرًا منـه ألنـه علم مـا يف تربة 
آدم مـن نـور، لكنـه رغـم العـداء يعـرف أن مـن ابغضـه ليـس طاهـر الـوالدة وأنـه احلق، 

لكنـه ال يقـدر عـىل نفسـه ذلـك لتكـره فهـو إمـام املتعصبـن.

 كذلـك شـبهنا أعـداء عـي هبـذا اللعـن ألهنـم يشـبهونه بالصفـات حيـث يتكلمـون 
بمناقـب عـي ومنزلتـه ورغـم ذلـك خيالفونـه وحياربونـه.

وكـا ذكرنـا ان جابـرًا ممـن شـهد معركـة اجلمـل فـكان اإلمـام يرشـده ويعلمـه الكثري 
مـن األمـور حتـى يف تلـك الظـروف، قـال جابـر: )كنـا مـع أمـري املؤمنـن )عليه السـام( 
بالبـرصة فلـا فـرغ مـن قتـال مـن قتلـه، أرشف علينـا مـن آخـر الليـل، فقـال: مـا أنتـم 
فيـه؟ فقلنـا: يف ذم الدنيـا، فقـال: عـام تـذم الدنيـا يـا جابـر؟ ثـم محـد اهلل وأثنـى عليـه، 
وقـال: أمـا بعـد فـا بـال أقـوام يذمـون الدنيـا؟ انتحلـوا الزهـد فيهـا؟ الدنيـا منـزل صدق 
ملـن صدقهـا، ومسـكن عافيـة ملـن فهـم عنهـا، ودار غنـى ملـن تـزود منهـا، فيها ]مسـجد[ 
أنبيـاء اهلل ومهبـط وحيـه، ومصـىل مائكتـه، ومسـكن أحبائـه، ومتجـر أوليائـه، اكتسـبوا 
فيهـا الرمحـة وربحـوا منهـا اجلنـة. فمـن ذا يـذم الدنيـا يـا جابـر وقد آذنـت ببينهـا، ونادت 
إىل  برسورهـا  وشـوقت  البـاء،  ببائهـا  ومثلـت  بالـزوال،  نفسـها  ونعـت  بانقطاعهـا، 

)- علــل الرائــع، الشــيخ الصــدوق، ج)، ص42)، ح7، )بــاب 20) - يف أن علة حمبــة أهل البيت»ع»طيب 
الوالدة(.
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الـرسور، راحـت بفجيعـة وابتكـرت بنعمـة وعافيـة، ترهيبـا وترغيبـا، يذمهـا قـوم عنـد 
الندامـة، وحيمدهـا آخرون عند السـامة، خدمتهـم مجيعا فصدقتهـم، وذكرهتم فذكروا، 
ووعظتهـم فاتعظـوا وخوفتهـم فخافـوا، وشـوقتهم فاشـتاقوا. فأهيـا الـذام للدنيـا، املغـر 
بغرورهـا، متـى اسـتذمت إليـك؟ بـل متـى غرتـك بنفسـها؟ أبمصـارع آبائـك مـن البىل، 
أم بمضاجـع أمهاتـك مـن الثـرى، كم مرضـت بيديـك وعللت بكفيك؟ تسـتوصف هلم 
الـدواء، وتطلـب هلـم االطبـاء، مل تـدرك فيه طلبتـك ومل تسـعف فيه بحاجتـك. بل مثلت 
الدنيـا بـه نفسـك، وبحالـه حالـك، غـداة ال ينفعـك أحبـاؤك، وال يغنـي عنـك نـداؤك، 
حـن يشـتد مـن املـوت أعالن املـرض وأليـم لوعات املضض، حـن ال ينفـع االليل، وال 
يدفـع العويـل، حيفـز هبـا احليـزوم))( ويعـض هبـا احللقـوم، ال يسـمعه النـداء، وال يروعه 
الدعـاء، فيـا طـول احلـزن، عنـد انقطـاع األجـل. ثـم يـراح بـه عـىل رشجـع)2( تقلـه أكف 
اربـع، فيضجـع يف قـره، يف حمـل لبـث وضيـق جـدث، فذهبـت اجِلـدة، وانقطعـت املدة، 
ورفضتـه العطفـة، وقطعتـه اللطفـة ال يقاربه األخـاء، وال يلم به الزوار، وال اتسـقت به 
الـدار، انقطـع دونـه األثر واسـتعجم دونه اخلر، وبكـرت ورثته، فقسـمت تركته، وحلقه 
احلـوب، وأحاطـت بـه الذنـوب، فـان يكـن قدم خريا طـاب مكسـبه، وإن يكـن قدم رشا 
تـب منقلبـه، وكيـف ينفـع نفسـا قرارهـا، واملـوت قصارهـا، والقـر مزارهـا، فكفـى هبذا 
واعظـا، كفـى يـا جابـر امض معـي. فمضيت معه حتـى أتينا القبـور، فقال: يـا أهل الربة 
ويـا أهـل الغربـة! أمـا املنـازل فقـد سـكنت، وأمـا املواريـث فقـد قسـمت، وأمـا االزواج 
فقـد نكحـن، هـذا خـر ما عندنا فـا خر ما عندكـم؟. ثم أمسـك عني مليا ثم رفع رأسـه 
فقـال: والـذي أقـل السـاء فعلـت، وسـطح االرض فدّحـت، لـو أذن للقـوم يف الـكام 

لقالـوا: إنـا وجدنـا خـري الـزاد التقـوى ثـم قـال: يـا جابر إذا شـئت فارجـع()3(.

)- احليزوم: وسط الصدر وما يضم عليه احلزام، لسان العرب، ج2)، ص32).

2- رشجع: الرسير حيمل عليه امليت

3- حتف العقول عن آل الرسول )ص( ابن شعبة احلراين، ص88).
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فلو سألنا ملاذا الكالم يوجه جلابر وملاذا يفرده اإلمام دون القوم؟

 اجلـواب ان اإلمـام يعلـم أن هـذه املواعظ سـوف تبث عن طريق هـذا الصحايب فهذا 
الصحـايب مـن املكثريـن يف احلديث فهو مـواٍل حقيقي ينقل أخبـار أهل البيت.

 كذلـك جابـر مـن الصحابـة املأخوذ منهـم فالناس تعتـره من الثقات ذلـك لصحبته 
وصدقـه وسـريته فهـذا جانب آخر.

 كذلـك التصديـق بكل ما يرى ويسـمع  فجابر ال يشـكك بـيشء؛ وال يزيد يف الكام 
وال ينقـص منـه، فـكل ذلـك جيعـل اإلمـام خيـره هبـذه األخبـار، ومـن األمـور االخـرى 
حبـه هلـذه املواعـظ والعـر فجابـر ممـن يعمـل هبـذه املواعظ لـذا صـار جابر مـن الصحابة 

املقربن.

2- ن�سرته بل�سانه:  
إن هلـذا الصحـايب اجلليـل منزلـة ومكانـة بـن الناس فـكان كامـه يؤخذ بـه كونه من 
الصحابـة املقربـن لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآلـه(، وقد عرف بصـدق احلديث، فكان 
جلابـر دور كبـري يف الدفـاع عـن أمـري املؤمنـن سـواء يف حيـاة االمـام وبعـد رحيلـه )عليـه 
السـام(، ذلـك مـن خـال روايتـه عـن النبـي، فـكان جهـاده بلسـانه كجهـاده بسـيفه، 
فدفاعـه عـن اإلمـام بلسـانه وذكـر مناقـب أمـري املؤمنـن وأحقيـة جهـاده وأن حبـه ايـان 

وبغضـه كفـر كلهـا نـرصة للديـن كـون عـي هـو الدين.

جـاء يف رشح االخبـار، عـن سـامل بـن أيب اجلعد، قـال: )تذاكروا فضل عـي عند جابر 
بـن عبـد اهلل، فقـال: تشـكون فيـه، فقـال بعـض القـوم: إنـه قـد أحـدث، قـال: وال يشـك 

فيـه إال كافر())(

)- رشح األخبار، القايض النعان املغريب، ج)، ص462.
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ويف روايـة عـن أيب الزبـري املكـي، قـال سـألت جابـر بـن عبـد اهلل، فقلـت أخـرين أي 
رجـل كان عـي بـن أيب طالـب؟ قـال: فرفع حاجبيه عـن عينيه وقد كان سـقط عىل عينيه، 
قـال: فقـال: ذاك خـري البـر أمـا واهلل إن كنا لنعـرف املنافقن عىل عهد رسـول اهلل )صىل 

اهلل عليـه وآله( ببغضهـم إياه())(.

وروي الشـيخ الصـدوق، عـن أيب الزبـري املكـي قـال: )رأيـت جابرا متوكيـا عىل عصاه 
وهـو يـدور يف سـكك األنصـار وجمالسـهم وهـو يقول: عي خـري البر فمن أبـى فقد كفر، 

يـا معـر األنصـار أدبـوا أوالدكـم عىل حب عـي فمن أبى فانظـروا يف شـأن أمه()2(.

وعـن أيب الزبـري قـال: قلـت جلابـر كيف كان عّي فيكـم؟ قال: )ذلك مـن خري البر، 
مـا كنـا نعرف املنافقـن إال ببغضهم إياه()3(.

فتلـك األيـام التـي قضاهـا مع النبي )صـىل اهلل عليه واله(كان هلا الـدور الكبري يف معرفة 
مـواله أمـري املؤمنـن، فالصحابـة املقربـون كجابر وغريه، كانـوا يعرفون أن مـن يبغض عليًا 

مل خيـرج مـن صلـب طاهـر وال رحم طاهـر وإنا هو ابن حرام وال شـك يف ذلـك اطاقًا.

فطيـب الـوالدة هـي أرشف النعـم، فمـن أحـب عليـا فليبـر بطيـب الـوالدة لذلـك 
حينـا يدعـو اهلل يـوم القيامـة شـيعة أمـري املؤمنـن يدعوهـم بأسـاء ابائهـم وهـذا لطيـب 

والدهتـم.

وعـن االعمـش، عن سـامل بن أيب اجلعد، قال: سـئل جابر بن عبـد اهلل االنصاري عن 
عـي بـن أيب طالب )عليه السـام( فقال: ذاك خري خلق اهلل مـن االولن واآلخرين.....، 

)- اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(، الشيخ الطويس، ج)، ص0)2، ح86.

2- علــل الرائــع، الشــيخ الصــدوق، ج)، ص42)، ح4، )بــاب 20) - يف أن علة حمبــة أهل البيت»ع»طيب 
الوالدة(.

3- )عمدة عيون صحاح االخبار يف مناقب إمام األبرار، ابن بطريق، ص6)2، ح336(. 
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قلـت: فـا تقـول فيمـن يبغضـه وينتقضـه؟ فقـال: ال يبغضـه إال كافـر، وال ينتقضـه إال 
منافـق، قلـت: فـا تقـول فيمن يتـواله ويتوىل االئمة من ولـده بعده؟ فقال: إن شـيعة عي 
)عليـه السـام( واالئمـة مـن ولـده هـم الفائزون اآلمنـون يوم القيامـة، ثم قـال: ما ترون 
لـو أن رجـا خـرج يدعـو النـاس إىل ضالـة مـن كان أقـرب النـاس منـه؟ قالـوا: شـيعته 
وأنصـاره، قـال: فلـو أن رجـا خرج يدعـو الناس إىل هـدى، من كان أقـرب الناس منه؟ 
قالـوا: شـيعته وأنصـاره، قـال: فكذلـك عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام( بيـده لـواء 

احلمـد يـوم القيامـة أقـرب الناس منه شـيعته وأنصـاره())(.

فهـذا الـكام ليـس كام رجـل عادي وإنا كام عامل يعرف حق التشـيع ومنزلة الشـيعة 
عنـد اهلل، فمـن يقتـدي بعـي ال بـد وأن فيـه صفـات حيبهـا اهلل، فهـذا جابـر أحـد شـيعة عـي 

وقـد اطلعنـا عـىل حياتـه فلـم نجد فيها سـوى عمـل اخلري واحلـب والـوالء الصادق.

عـن أيب الزبـري، قال: )سـألت جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنـه: هل كان لعي صلوات 
اهلل عليـه آيـات؟ فقـال: إي واهلل، كانت له سـرية حرضهتا اجلاعـة واجلاعات، ال ينكرها 
إال معانـد، وال يكتمهـا إال كافـر، منهـا: أنـا رسنـا معـه يف مسـري، فقـال لنا:»امضـوا ألن 
نصـي حتـت هـذه السـدرة ركعتن»فمضينا، ونـزل حتت السـدرة، فجعل يركع ويسـجد، 
فنظرنـا إىل السـدرة وهـي تركـع إذا ركـع، وتسـجد إذا سـجد، وتقـوم إذا قـام، فلـا رأينـا 
ذلـك عجبنـا، ووقفنـا حتـى فـرغ مـن صاتـه، ثم دعـا فقـال: اللهم صـِل عىل حممـد وآل 
حممد»فنطقـت أغصـان الشـجرة تقـول: آمـن آمـن. ثـم قال:»اللهـم صـىل عـىل شـيعة 
حممـد وآل حممـد »فقالـت أوراقهـا وأغصاهنا وقضباهنـا: آمن آمن، ثـم قال:»اللهم العن 
مبغـي حممـد وآل حممـد، ومبغـي شـيعةحممد وآل حممد»فقالـت األوراق والقضبـان 

واألغصـان والسـدرة: آمـن آمن()2(.

)- األمايل، الشيخ الصدوق، ص586.

2- الثاقب يف املناقب، ابن محزة الطويس، ص245.
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ويف اخلصـال يـروي جابـر فضائـل أمـري املؤمنـن التـي سـمعها عـن لسـان النبـي، 
قـال جابـر: لقـد سـمعت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يقول يف عـي )عليه السـام( 

خصـاال لـو كانـت واحـدة منهـا يف مجيـع النـاس الكتفـوا هبـا فضـا:

 قوله )صىل اهلل عليه وآله(: )من كنت موله فعيل موله(.

 وقوله )صىل اهلل عليه وآله(: )عيل مني كهارون من موسى(.

 وقوله )صىل اهلل عليه وآله(: )عيل مني وأنا منه(.

 وقوله )صىل اهلل عليه وآله(: )عيل مني كنفيس، طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي(.

 وقوله )صىل اهلل عليه وآله(: )حرب عيل حرب الل، وسلم عيل سلم الل(.

 وقوله )صىل اهلل عليه وآله(:)ويل عيل ويل الل، وعدو عيل عدو الل(.

وقوله )صىل اهلل عليه وآله(: )عيل حجة الل، وخليفته عىل عباده(.

 وقوله )صىل اهلل عليه وآله(: )حب عيل إيان وبغضه كفر(.

 وقوله )صىل اهلل عليه وآله(: )حزب عيل حزب الل وحزب أعدائه حزب الشيطان(.

 وقوله)صىل اهلل عليه وآله(: )عيل مع احلق واحلق معه ل يفرتقان حتى يردا عيل احلوض(.

 وقوله )صىل اهلل عليه وآله(: )عيل قسيم اجلنة والنار(.

 وقولـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: )مـن فارق عليـا فقد فارقني، ومـن فارقني فقـد فارق اهلل 
عـز وجـل(، وقولـه )صـىل اهلل عليه وآله(: )شـيعة عي هـم الفائزون يـوم القيامة())(.

)- )اخلصــال، الشــيخ الصــدوق، ص496، ح5(، ويف )أنســاب األرشاف، ج2، ص3))(، عــن حممــد بــن 
عبــد اهلل بــن عطيــة العــويف قــال: قلــت جلابــر بــن عبــد اهلل: أي رجــل كان فيكــم عــّي؟ قــال: وكان واهلل خــري 
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أبـو جعفـر )عليـه  قـال  الباقـر عـن جابـر،  ويف روايـة اخـرى يروهيـا اإلمـام حممـد 
السـام(: وحدثنـي عبـد اهلل بـن العبـاس، وجابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري، وكان بدريـا 
أحديـا شـجريا، وممـن حمـض من أصحاب رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآلـه( يف مودة أمري 
املؤمنن )عليه السـام(، قالوا: بينا رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف مسـجده يف رهط 
مـن أصحابـه، فيهـم أبـو بكـر وعمـر وعثـان وعبـد الرمحـن ورجان مـن قـراء الصحابة 
مـن املهاجريـن، مهـا عبـد اهلل بن أم عبـد، ومن األنصار أيب بـن كعب وكانـا بدرين، فقرأ 
عبـد اهلل مـن السـورة التـي يذكـر فيهـا لقـان، حتـى أتى عـىل هـذه اآليـة ﴿َوَأْس�َبَغ َعَلْيُكْم 
ِنَعَم�ُه َظاِه�َرًة َوَباِطَن�ًة﴾))(، وقـرأ أيب مـن السـورة التـي يذكـر فيها إبراهيم )عليه السـام( 
رهـم بأيـام اهلل إن يف ذلـك آليـات لـكل صبار شـكور( قالوا: قال رسـول اهلل )صىل  )وذكِّ

اهلل عليـه وآلـه(: أيـام اهلل نعـاؤه، وبـاؤه مثاته سـبحانه.

ثـم أقبـل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( عـىل مـن شـهده مـن أصحابـه، فقـال: إين ألختولكـم 
باملوعظـة ختـّوال خمافة السـأمة عليكم، وقد أوحى إيل ريب )جـل جاله( أن أذكركم بالنعمة، 
وأنذركـم بـا اقتـص عليكم مـن كتابه، وتا )أسـبغ عليكم نعمـة( اآلية، ثم قـال هلم: قولوا 
اآلن قولكـم: مـا أول نعمـة رغبكـم اهلل فيهـا وباكـم هبا؟ فخـاض القوم مجيعـا فذكروا نعم 
اهلل التـي أنعـم عليهـم وأحسـن إليهـم هبا من املعـاش والريـاش والذرية واألزواج إىل سـائر 
مـا باهـم اهلل )عـز وجـل( بـه من أنعمـه الظاهرة، فلا أمسـك القـوم أقبل رسـول اهلل )صىل 

اهلل عليـه وآلـه( عـىل عـي )عليه السـام(، فقـال: يا أبا احلسـن، قـل فقد قـال أصحابك.

الريــة بعــد رســول اهلل )صــىلَّ اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم(، )رشح األخبــار، ج)، ص433، ح80(، عــن ســامل 
بــن أيب اجلعــد، قــال: ســئل جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري، وقــد ســقط حاجبــاه عــىل عينيــه، فقيــل لــه: أخرنــا 
عــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( فرفــع حاجبيــه بيديــه، ثــم قــال: )ذاك خــري الريــة ال يبغضــه إال منافــق 
وال يشــك فيــه إال كافــر(، قــال جابــر بــن عبــد اهلل: فكنــا نعــرض حــب عــي )عليــه الســام( عــىل أوالدنــا فمــن 

أحــب عليــا علمنــا أنــه مــن أوالدنــا، ومــن أبغــض عليــا انتفينــا منــه(. 

)- لقان: 20.
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فقـال: فكيـف يل بالقـول - فـداك أيب وأمـي - وإنـا هدانـا اهلل بـك، قـال: ومـع ذلك 
فهـات، قـل مـا أول نعمـة بـاك اهلل )عـز وجـل( وأنعـم عليك هبـا؟ قـال: أن خلقني جل 
ثنـاؤه، ومل أك شـيئا مذكـورا، قـال: صدقـت، فـا الثانيـة؟ قـال: أن أحسـن يب إذ خلقنـي 
فجعلنـي حيـا ال ميتـا، قـال: صدقـت، فـا الثالثـة؟ قـال: أن أنشـأين فلـه احلمد يف أحسـن 
صـورة وأعـدل تركيـب، قـال: صدقـت، فـا الرابعـة؟ قـال: أن جعلنـي متفكـرا راغبـا ال 
بلهـة سـاهيا. قـال: صدقـت، فـا اخلامسـة؟ قـال: أن جعـل يل شـواعر أدرك مـا ابتغيـت 
هبـا، وجعـل يل رساجـا منـريا، قـال: صدقـت، فـا السادسـة؟ قـال: أن هـداين ومل يضلني 
عـن سـبيله. قـال: صدقـت، فـا السـابعة؟ قـال: أن جعـل يل مردا يف حيـاة ال انقطـاع هلا. 
قـال: صدقـت، فـا الثامنـة؟ قـال: أن جعلنـي ملـكا مالـكا ال مملـوكا. قـال: صدقـت، 
فـا التاسـعة؟ قـال: أن سـخر يل سـاءه وأرضـه ومـا فيهـا ومـا بينهـا مـن خلقـه. قـال: 
صدقـت، فـا العـارشة؟ قـال: أن جعلنـا سـبحانه ذكرانـا ال إناثـا. قـال: صدقـت، فا بعد 
هـذا؟ قـال: كثـرت نعـم اهلل يـا نبـي اهلل فطابت، وتـا )وإن تعـدوا نعمـة اهلل ال حتصوها( 
فتبسـم رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وقـال: لتهنـك احلكمـة، ليهنـك العلـم يـا أبـا 
احلسـن، وأنـت وارث علمـي، واملبـن ألمتـي مـا اختلفـت فيـه مـن بعـدي، مـن أحبـك 
لدينـك وأخـذ بسـبيلك فهـو ممـن هـدي إىل رصاط مسـتقيم، ومـن رغـب عـن هـواك 

وأبغضـك لقـي اهلل يـوم القيامـة الخـاق لـه())(.

فهـذا اإلنسـان كان يـروي عـن النبـي وأهـل بيتـه وكان اإلمـام الباقـر يأخـذ منـه ومـا 
هـذا إال لنزاهتـه، فتلـك األحاديـث الريفـة التـي حفظهـا مـن رسـول اهلل جـاء دورهـا 
لتكـون الواعـظ للنـاس فمـن مل يسـمع من رسـول اهلل فهذا جابـر حيدثه هبا، ومن سـمعها 
وتناسـى فهـذا جابـر يذكـره هبـا، فيكـون هـذا الـكام حجـة عليهـم، لكـي ال يكـون هلـم 
الصحابـة  مـن  يسـمعون  وهـم  بيتـه  وأهـل  لعـي  وخمالفتهـم  الباطـل  باتباعهـم  العـذر 

)- األمايل، الشيخ الطويس، ص)49- 492.
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واملعصومـن كام النبـي ومـا خـص اهلل بـه وصيـه مـن مناقـب وكرامـات ال تنكـر، حتى 
أعـداء أمـري املؤمنـن كانـوا يتناقلوهنـا ويذكروهنـا يف جمالسـهم فـكل ذلـك حجـج كافيـة 

عـىل أحقيـة عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام(.

قـال جابـر )كنـا ذات يـوم عنـد معاوية بن أيب سـفيان وقد جلس عىل رسيـره واعتجر 
بتاجه واشـتمل بسـاجه وأومأ بعينيه يمينا وشـاال وقد تفرشـت مجاهري قريش وسـادات 
العـرب أسـفل الرسيـر مـن قحطـان ومعـه رجـان عـىل رسيـره عقيـل بـن أيب طالـب 
واحلسـن بـن عـي وامـرأة مـن وراء احلجـاب تشـري بكميهـا يمينـا وشـاال فقالـت يـا أمري 
املؤمنـن فأنـت الليلـة أرقـة، قـال هلـا معاويـة أمـن أمل؟ قالت ال ولكـن من اختـاف رأي 
النـاس فيـك ويف عـي بـن أيب طالـب وأبـوك أبـو سـفيان صخـر بن حـرب بن أميـة وكان 
أميـة مـن قريـش لباهبـا، فقالـت يف معاويـة فأكثرت وهـو مقبل عـىل عقيل واحلسـن فقال 
معاويـة رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وسـلم( يقـول مـن صىل أربعا قبـل الظهـر وأربعا بعد 

الظهـر حـرم عىل النـار أن تأكلـه أبدا.

ثـم قـال هلـا أيف عـي تقولـن املطعـم يف الكربـات املفـرج للكربـات مـع مـا سـبق لعي 
مـن العناصـري الرسيـة والشـيم الرضيـة والـرف فـكان كاألسـد احلـاذر والربيـع النائـر 
والفـرات الذاخـر والقمـر الزاهـر، فأمـا األسـد فأشـبه عـي منـه رصامتـه ومضـاءه وأمـا 
الربيـع فأشـبه عـي منـه حسـنه وهبـاءه وأمـا الفـرات فأشـبه عـي منـه طيبـه وسـخاءه فـا 
تغطمطـت عليـه قاقـم العـرب الشـادة مـن أول العـرب عبـد منـاف وهاشـم وعبـاس 
القاقـم والعبـاس صنـو رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وسـلم( وأبـوه وعمه أكرم بـه أبا وعا 
ولنعـم ترمجـان القـرآن ولـده يعنـي عبـد اهلل بـن عبـاس كهـل الكهـول لـه لسـان سـؤول 

وقلـب عقـول خيـار خلـق اهلل وعـرة نبيـه خيـار ابـن خيـار.

فقـال عقيـل بـن أيب طالـب: يـا بنت أيب سـفيان لو أن لعـي بيتن بيت مـن تر واالخر 
تبـن بـدأ بالتـر وهـو الذهـب، فقـال معاوية: يا أبـا يزيد كيـف ال أقول هـذا يف عي بن أيب 
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طالـب وعـي مـن هامـات قريـش وذوائبهـا وسـنام قائـم عليهـا وعـي عامتها يف شـامخ 
فقـال لـه عقيـل: وصلتك رحم يـا أمـري املؤمنن())(.

فـاهلل سـبحانه وتعـاىل إذا أراد أن ينـرص وليٌّا مـن أوليائه جيعل مدحيه عىل لسـان عدوه 
فبهـذا تكـون احلجـة بالغة عىل كل من سـمع كامهـم وأرص عىل العنـاد والتغافل، فحينا 
ينقـل جابـر األنصـاري هـذه احلقائـق إنـا يريـد بذلـك نـرصة عـي )عليـه السـام( وبيان 
مثالـب أعدائـه، فهـذا معاويـة وهـو ألـد أعـداء اإلمـام )عليـه السـام( يشـهد بكـرم عـي 
)عليـه السـام( وشـجاعته ومجالـه وحسـن سـريته وأنـه ال مثيـل لـه بعـد النبـي )صىل اهلل 
عليـه وآلـه(، فـإن كان الـويص هبـذه الصفـات التـي ذكرهـا معاويـة هلـم أال يسـتحق أن 

يكـون أمريهم وسـيدهم.

ويف روايـة يروهيـا جابـر قـال: )صـىل بنـا عـي )عليه السـام( براثـا بعـد رجوعه من 
قتـال الـراة ونحـن زهـاء مائـة ألـف رجل فنـزل نرصاين مـن صومعتـه فقال: أيـن عميد 
هـذا اجليـش؟ فقلنـا: هـذا فأقبـل إليـه فسـلم عليـه ثـم قال: يا سـيدي أنـت نبي؟ قـال: ال 

النبـي سـيدي قـد مات.

قـال: فأنـت ويص نبـي قـال: نعـم ثـم قـال: اجلـس كيف سـألت عـن هذا؟ قـال: إنا 
بنيـت هـذه الصومعـة مـن أجـل هـذا املوضـع وهـو براثـا وقـرأت يف الكتـب املنزلـة أنـه 
ال يصـي يف هـذا املوضـع بـذا اجلمـع إال نبـي أو ويص نبـي وقـد جئـت أن أسـلم فأسـلم 
وخـرج معنـا إىل الكوفـة. فقـال لـه عـي )عليـه السـام(: فمـن صـىل هاهنـا؟ قـال: صـىل 
عيسـى بـن مريـم وأمه فقـال له )عليه السـام(: فأفيدك من صـىل هاهنا؟ قـال: نعم قال: 

اخلليـل عليه السـام()2(.

)- تاريخ دمشق، ج42، ص6)4.

2- مدينة املعاجز، السيد هاشم البحراين، ج)، ص492.
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فذكـر فضائـل عـي ومناقبـه وبثهـا للناس تعـد جهـادًا بل من أعظـم اجلهـاد، فاملؤمن 
بيـده ولسـانه وقلبـه وجوارحـه وإال ال يكـون مـن  ينـارص مـواله بـكل يشء  احلقيقـي 
املحبـن مـن عمـل غـري ذلـك، عـن جابر بن عبـد اهلل قال: قال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
وآلـه(: )ثـاث مـن كـن فيـه فليـس منـي وال أنـا منـه: مـن أبغـض عليـا، ونصـب ألهـل 

بيتـي، ومـن قـال: االيـان كام())(.

فجابر أحد أنصار اإلمام عي بكل معنى الكلمة، وهو من الصحابة املقربن إليه.

ــز العــال،  ــن ســليان الكــويف، ج2، ص473، كن ــه الســام( حممــد ب )- مناقــب اإلمــام أمــري املؤمنــن )علي
ــاكر، ج42، ص284. ــن عس ــق، اب ــخ دمش ج))، ص623، تاري
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املبحث الثاين
)جابر واحل�سنان( 

إن جلابـر بـن عبـد اهلل عاقـة قديمـة مـع احلسـن واحلسـن )عليهـا السـام(، فمنـذ 
والدهتـم كان يزورهـم يف بيـت فاطمـة وحيملهـم وياعبهـم، وقـد سـمع جابر مـن النبي 
وفاطمـة أحاديـث ختصهـم وتتحـدث عـن فضلهـم وكرامتهـم عنـد اهلل، ويكفـي حديث 
الكسـاء الـذي رواه جابـر عـن فاطمـة الزهـراء  ففيـه بيـان عظيـم شـأهنم ومنزلتهـم، فهم 
ـاء َمْبنِيَّـًة َوال َأْرضا  مـن كان يف ذلـك الكسـاء الـذي قـال اهلل يف حقهـم )... مـا َخَلْقـُت سَّ
َمْدِحيَّـًة َوال َقَمـرًا ُمنِـريًا َوال َشْمسـًا ُمِضيَئـًة َوال َفَلـكا َيـُدوُر َوال َبْحـرًا جَيْـِري َوال ُفْلـكا 
َت الِكسـاِء())(، وحديث الكسـاء مشـهور  ِذيَن ُهْم حَتْ ي إاِلّ يِف حَمَبَِّة هُؤالِء اخلَْمَسـِة الَّ َيرْسِ
فاإلمام احلسـن واحلسـن من اخلمسـة الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا، 
ففضلهـم ال خيفـى عـن جابـر وبقيـة الصحابة بل ال خيفـى عىل أهل السـاء واألرض فهم 
سـيدا شـباب أهـل اجلنـة، كذلـك حديـث اللـوح الـذي ذكرنـاه يف الفصـل األول وغـري 
ذلـك مـن األحاديـث النبويـة التـي توضح عظيـم منزلة احلجج وهـؤالء أبنـاء فاطمة هم 
سـادات احلجـج ومهـا سـبطا الرمحة، هبم أتـم اهلل نوره، ولكـن جابرًا كان عارفـًا بفضلهم 
أكثـر مـن غـريه وذلـك لردده عـىل بيت النبـي وفاطمة، وهلذا الـردد دور كبـري يف معرفته 

بأسـياد البـر وسـوف نبـن ذلك أكثـر من خـال املسـائل اآلتية:

)- مفاتيح اجلنان، الشيخ عباس القمي، ص869.
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امل�ساألة الأوىل: )معرفته بف�سلهما(  
مل خيتلـف موقـف جابـر إزاء أهـل البيـت وإن اختلفـت االزمنـة وإن كـر سـنه بـل 
العكـس مـن ذلـك، كلـا طـال بـه العمـر زاد تيقنـًا، حيـث يـرى شـائل رسـول اهلل تنتقـل 
مـن حجـة إىل حجـة بـا اختـاف، ويـرى ذلـك العلـم ينتقـل مـن عـامل إىل عـامل وهـذا ما 
يزيـد جابـرًا متسـكًا هبـم، وكان جابـر ينظـر إىل احلسـن واحلسـن أهنـا آخـر مـن تبقـى من 
أصحـاب الكسـاء الذيـن ال مثيـل هلـم عـىل االطاق فهـم نور اهلل وهبـم تتم كلمـة اهلل لذا 
كان يعرفهـم معرفـة خمتلفـة ال يعرفهـا اال املقربـون وهـؤالء قائـل، فجابـر ممـن يعشـق 

احلسـنن وكان ذلـك احلـب نابعـًا مـن معرفتـه برسـول اهلل.

فعـن حممـد بـن عـي بـن محـزة العلـوي، قـال: حدثنـي أيب، قـال: حدثنـي احلسـن بن 
زيـد بـن عـي، قـال: )سـألت أبـا عبـد اهلل جعفر بـن حممـد الصـادق )عليها السـام( عن 
سـن جدنا عي بن احلسـن )عليها السـام(، فقال: أخرين أيب، عن أبيه عي بن احلسـن 
)عليهـم السـام(، قـال: كنـت أميش خلف عمي احلسـن وأيب احلسـن )عليها السـام( 
يف بعـض طرقـات املدينـة يف العـام الـذي قبـض فيـه عمـي احلسـن )عليـه السـام(، وأنـا 
يومئـذ غـام مل أراهـق أو كـدت، فلقيهـا جابـر بن عبـد اهلل وأنـس بن مالـك األنصاريان 
يف مجاعـة مـن قريـش واألنصـار، فـا متالـك جابـر بـن عبـد اهلل حتـى أكـب عـىل أيدهيـا 
وأرجلهـا يقبلهـا، فقـال رجـل مـن قريـش كان نسـيبا ملـروان: أتصنـع هـذا يـا أبـا عبـد 
اهلل، وأنـت يف سـنك هـذا، وموضعـك مـن صحبـة رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(؟! 
وكان جابـر قـد شـهد بـدرا، فقـال لـه: إليـك عني، فلـو علمت يـا أخا قريش مـن فضلها 

ومكاهنـا مـا أعلـم لقبلـت مـا حتـت أقدامها مـن الراب.

ثـم أقبـل جابـر عـىل أنـس بـن مالـك، فقـال: يـا أبـا محـزة، أخـرين رسـول اهلل )صـىل 
اهلل عليـه وآلـه( فيهـا بأمـر مـا ظننتـه أنـه يكـون يف بـر، قـال لـه أنـس: وبـاذا أخـرك، يا 
أبـا عبـد اهلل؟ قـال عـي بن احلسـن: فانطلق احلسـن واحلسـن )عليها السـام(، ووقفت 
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أنـا أسـمع حمـاورة القوم، فأنشـأ جابـر حيدث، قـال: بينا رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله( 
ذات يـوم يف املسـجد وقـد خـف مـن حولـه، إذ قـال يل: يـا جابـر، ادع يل حسـنا وحسـينا، 
وكان )صـىل اهلل عليـه وآلـه( شـديد الكلـف هبا، فانطلقـت فدعوهتا، وأقبلـت أمحل هذا 
مـرة وهـذا أخـرى حتـى جئتـه هبـا، فقـال يل وأنـا أعـرف الـرسور يف وجهـه ملـا رأى مـن 
حمبتـي هلـا وتكريمـي إيامهـا: أحتبهـا يـا جابـر؟ فقلـت: ومـا يمنعنـي مـن ذلـك فـداك أيب 
وأمـي، وأنـا أعـرف مكاهنـا منـك! قـال: أفـا أخرك عـن فضلها؟ قلـت: بىل بـأيب أنت 

وأمي.

قـال: إن اهلل )تعـاىل( ملـا أحب أن خيلقنـي، خلقني نطفة بيضاء طيبـة، فأودعها صلب 
أيب آدم )عليـه السـام(، فلـم يـزل ينقلهـا مـن صلـب طاهـر إىل رحـم طاهـر إىل نـوح 
وإبراهيـم )عليهـا السـام(، ثـم كذلك إىل عبد املطلـب، فلم يصبني من دنـس اجلاهلية، 
ثـم افرقـت تلـك النطفـة شـطرين: إىل عبـد اهلل وأيب طالـب، فولـدين أيب فختـم اهلل يب 
النبـوة، وولـد عـي فختمـت بـه الوصيـة، ثـم اجتمعـت النطفتـان منـي ومـن عـي فولدنـا 
اجلهـر واجلهـري احلسـنن، فختم اهلل هبا أسـباط النبوة، وجعل ذريتي منهـا، والذي يفتح 
مدينـة - أو قـال: مدائـن - الكفـر، فمـن ذريـة هـذا - وأشـار إىل احلسـن )عليه السـام( 
- رجـل خيـرج يف آخـر الزمـان يمـأل األرض عـدال كا ملئت ظلـا وجورا، فهـا طاهران 
مطهـران، ومهـا سـيدا شـباب أهـل اجلنـة، طوبـى ملـن أحبهـا وأبامهـا وأمهـا، وويـل ملـن 

وأبغضهـم.())(. حارهبم 

فجابـر يعـرف أن الـراب الـذي خيطـو عليـه هـذان السـيدان العظيـان خيتلـف عـن 
سـائر الـراب االخـر، كونـه قد حظي بمامسـة نـور اهلل، فـإن كان الراب الـذي يامس 
أقدامهـم خمتلفـًا فكيـف هبـم وهـم نـور اهلل، وكل هـذا إال وصـف، وإنا حقيقـة معرفتهم 
ال يصـل هلـا إال خالقهـم ومـن كان مثلهـم فا يعـرف املعصوم إال املعصـوم، ورغم ذلك 

)- األمي، الشيخ الطويس، ص499- )50.
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ال مانـع مـن أن نتعـرف عـىل بعـض صفاهتـم وأرسارهـم، فمـن تقـرب منهـم وصـل إىل 
الكثـري مـن احلقائـق؛ وهـذا مـا وصـل لـه جابـر فقـد بلغ مـن ايـان جابر أنـه يعلـم الكثري 
مـن االرسار وكلهـا تعـود لفضـل املازمـة فتلـك الفـرة التي عاشـها مـع النبـي كان يرى 
كذلـك  ويقبلهـا  لرؤيتهـا،  يشـتاق  وكيـف  معهـا  النبـي  تعامـل  خـال  مـن  عظمتهـم 

اسـتاعه ألحاديـث النبـي عـن عظيـم قدرهم.

 وكان لـردده عـىل بيـت فاطمـة أيضًا الـدور الكبـري يف معرفته للحجج فتلـك البذرة 
التـي زرعـت يف قلـب جابـر عـىل يـد النبـي وعـي وفاطمـة يف حـب احلجـج، أصبحـت 

شـجرة مثمـرة بالعلـم وااليـان واملعرفة.

وكان جابـر يـزور فاطمـة حينـا يولـد هلـا مولـود ،ويف والدة أحد األسـباط اتى جابر 
بيـت فاطمـة فوجـد ذلـك اللـوح الـذي فيـه اسـاء احلجـج مـن ولـده، فعاقـة جابـر مـع 

احلسـنن كانـت عاقـة منـذ الطفولـة حتـى شـهادهتم )عليهم السـام(.

عـن جابـر بـن عبد اهلل األنصاري، قال: )قال رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسـلم( 
للحسـن بـن عـي )عليهـا السـام(: يا حسـن خيرج مـن صلبك تسـعة من األئمـة منهم 
مهـدي هـذه األمـة، فـإذا استشـهد أبـوك فاحلسـن بعـده، فـإذا سـم احلسـن فأنـت، فـإذا 
استشـهدت فعـي ابنـك، فـإذا مى عـي فمحمد ابنـه، فإذا مى حممـد فجعفر ابنـه، فإذا 
مـى جعفـر فموسـى ابنـه، فـإذا مـى موسـى فعـي ابنـه، فـإذا مـى عـي فمحمـد ابنه، 
فـإذا مـى حممـد فعـي ابنـه، فإذا مـى عي فاحلسـن ابنه، فـإذا  مى احلسـن فاحلجة بعد 

احلسـن يمـأل األرض قسـطا وعـدال كا ملئـت جورا وظلـا())(.

وكان جابـر يعلـم أسـاء بعـض األئمـة الذيـن يشـهدهم قبـل أن يراهم، منهـم االمام 
السـجاد واالمـام الباقـر، فهـذا الصحـايب خمتلـف يف علمـه وإيانـه وإال ملـا ارسوا له ذلك 

)- كفاية األثر، اخلزاز القمي، ص62.
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ألن مثـل هـذه األحاديـث صعبـة مسـتصعبة ال يعقلهـا إال ذو حـظ عظيـم، قـال أمـري 
ِمُلـه إاِلَّ َعْبٌد ُمْؤِمـٌن، اْمَتَحَن  املؤمنـن )عليـه السـام(: )إِنَّ َأْمَرَنـا َصْعٌب ُمْسـَتْصَعٌب اَل حَيْ

اهلل َقْلَبـه لإِِليـَاِن، واَل َيِعـي َحِديَثنَـا إاِلَّ ُصـُدوٌر َأِمينَـٌة وَأْحـَاٌم َرِزينَـٌة())(.

وكان رضـوان اهلل عليـه يـروي للنـاس مـا قالـه النبـي يف حقهـا وأهنا أبنـاء النبي وأن 
مـن أذاهـم فقـد آذى رسـول اهلل، قـال جابـر: )كان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( 
جالسـا يف املسـجد إذ أقبـل عـي )عليـه السـام( واحلسـن عـن يمينه واحلسـن عن شـاله 
فقـام النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وقبـل عليـا وألزمـه إىل صـدره وقبل احلسـن وأجلسـه 
إىل فخـذه االيمـن وقبـل احلسـن، وأجلسـه إىل فخذه االيـرس، ثم جعل يقبلها ويرشـف 
شـفتيها ويقـول: بـأيب أبوكـا وبـأيب امكـا، ثـم قـال: أهيـا النـاس إن اهلل سـبحانه وتعـاىل 
باهـى هبـا وبأبيهـا وبأمهـا وباالبـرار مـن ولدمهـا املائكـة مجيعـا، ثـم قـال: اللهـم إين 
احبهـم وأحـب مـن حيبهـم، اللهـم من أطاعنـي فيهـم وحفظ وصيتـي فارمحـه برمحتك يا 
أرحـم الرامحـن فإهنـم أهـي والقوامـون بدينـي واملحيـون لسـنتي والتالـون لكتـاب ريب، 

فطاعتهـم طاعتـي ومعصيتهـم معصيتـي()2(.

فـأي بيـان أوضـح وأرصح مـن هـذا الـكام حتـى يعرفـوا فضـل أهـل البيـت، ففـي 
روايـة اخـرى تـروى عـن جابـر عـن النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( قـال: خـرج 
يومـا ومعـه احلسـن واحلسـن فخطـب النـاس ثـم قـال يف خطبتـه: أهيـا النـاس إن هـؤالء 
واسـتودعهم رسه،  بكرامتـه،  اهلل  بيتـه وذريتـه وخلفـاؤه، رّشفهـم  وأهـل  نبيكـم  عـرة 
واسـتحفظهم غيبـه واسـرعاهم عبـاده وأطلعهـم عـىل مكنـون أمـره، ولقنهـم حكمتـه 
ووالهـم أمـر عبـاده وأّمرهـم عـىل حلقـه واصطفاهـم لتنزيـل وحيـه وأخدمهـم مائكته 
ورصفهـم يف مملكتـه وارتضاهـم لـرسه واجتباهـم لكلاتـه واختارهـم المـره، وجعلهـم 

)- هنج الباغة، اخلطبة: 89)، ص280.

2- بحار االنوار، العامة املجليس، ج27، ص04).
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أعامـا لدينـه، وشـهداء عـىل عبـاده وأمنـاء يف بـاده.

فهـم االئمـة املهديـة والعرة الزكية والذرية النبوية والسـادة العلوية واألمة الوسـطى 
والكلمـة العليـا وسـادة أهـل الدنيـا والرمحـة املوصولـة، عصمة ملن جلـأ إليهـم ونجاة ملن 
متسـك هبـم، سـعد مـن واالهـم وشـقي مـن عاداهـم، مـن تاهـم أمن مـن العـذاب ومن 
ختلفهـم ضـل وخـاب، إىل اهلل يدعـون وعنـه يقولـون وبأمـره يعملـون يف أبياهتـم هبـط 

التنزيـل، وإليهـم بعـث االمن جرئيـل())(.

وكان النبـي يبـن للنـاس علـة تسـمية عـي واحلسـن واحلسـن ذلـك ليـزدادوا معرفـًة 
هبـم، فعـن جابـر االنصـاري، قـال: رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(: )سـمي احلسـن 
حسـنا ألن بإحسـان اهلل قامـت السـاوات واألرض، واحلسـن مشـتق مـن االحسـان، 
وعـي واحلسـن إسـان ]مشـتقان[ مـن أسـاء اهلل تعـاىل، واحلسـن تصغـري احلسـن()2(.

فكـم مـن موقـف بـن فيـه رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( فضـل أبنائـه )عليهـا 
السـام(، فـكل قـول صـدر منـه يف حقهـم إنـا هـي حجـة عـىل النـاس لـذا وجـب علينـا 

اتباعهـم إذ أهنـم نـور اهلل ورس اهلل وحجـج اهلل عـىل اخللـق.

وعنـه ايضـا قـال رضـوان اهلل عليـه: )دخلت عىل النبـي )صىل اهلل عليه وآله وسـلم(، 
وعـىل ظهره احلسـن واحلسـن وهو يقـول: نعم اجلمل مجلكـا ونعم العـدالن أنتا()3(.

وقـال أيضـًا: )رأيـت النبـي صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم يميش عـىل أربع واحلسـن بن 
عـي راكب عىل ظهـره()4(.

)-  مشارق أنوار اليقن، احلافظ رجب الريس، ص)7 - 72.

2- مائة منقبة، حممد بن أمحد بن عي بن احلسن القمي )ابن شاذان(، ص)2.

3- مناقب االمام امري املؤمنن )عليه السام(، حممد بن سليان الكويف، ج2، ص247.

4- املصدر السابق، ج2، ص269.
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فـإن كان النبـي يصنـع باحلسـنن هذا الصنيع وهو سـيد البر أفا يكـون حجة علينا 
حبهـم  وطاعتهـم واتباعهـم، لـذا كان جابـر متعلقـًا هبم وهـو يرى ذلك احلـب النابع من 
قلـب سـيد البـر والـذي يظهر مـن خال ما يصنـع معهم، وكذلـك اقوالـه بحقهم كلها 

ترهـن عن حبه ومعرفتـه بفضلهم.  

فمـن خصائـص هـذا الصحـايب ومـا وفقـه اهلل لـه هـو نقلـه ألحاديـث أهـل البيـت 
حيـث ينقـل جابـر تلـك احلقائـق للنـاس ليكـون شـاهدًا عليهـم، ومـا يوجهـه لرسـول 
اهلل مـن أسـئلة مفيـدة حيـث بفضلـه يتوضـح مـراد النبـي أكثـر، فعـن جابـر بـن عبـد اهلل 
األنصـاري، قـال )أقبـل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه و آلـه( حتـى صعـد املنـر واجتمـع 
املهاجـرون واألنصـار يف الصـاة، فقـال أهيـا النـاس، مـن أبغضنـا أهـل البيـت بعثـه اهلل 
هيوديـا. قـال جابـر فقمـت إليـه فقلـت يـا رسـول اهلل، و إن شـهد أن ال إلـه إال اهلل، و أنك 
رسـول اهلل قـال نعـم و إن شـهد، إنـا احتجـز بذلـك مـن أن يسـفك دمـه أو يـؤدي اجلزية 
عـن يـد و هـو صاغـر. ثـم قـال أهيـا الناس، مـن أبغضنـا أهل البيـت بعثـه اهلل يـوم القيامة 
هيوديـا، و إن أدرك الدجـال آمـن بـه، و إن مل يدركـه بعـث من قره حتى يؤمـن به، إن ريب 
)عـز و جـل( مثـل يل أمتـي يف الطـن، وعلمنـي أسـاء أمتـي كـا علـم آدم األسـاء كلهـا، 

فمـر يب أصحـاب الرايـات فاسـتغفرت لعـي و شـيعته())(.

فمبغـض آل البيـت )عليهـم السـام( ليس بمسـلم بل هو هيودي، وهـذا ترصيح من 
نبـي الرمحـة، لـذا مل يسـتغفر هلـم رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآلـه( ألن رمحة اهلل ال تشـمل 

هـؤالء املاعـن لبغضهم العـرة الطاهرة.

أمـا اسـتغفاره )صلوات اهلل وسـامه عليه( لشـيعة عـي )عليه السـام( إنا هي رمحة 
منـه عليهـم، إذ أهنم يسـتحقون هـذه الرمحة  حلبهم العـرة الطاهرة.

)- األمايل، الشيخ الطويس، ص648.
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وكان اسـتغفاره )صلـوات اهلل وسـامه عليـه( لعـي )عليـه السـام( ليـس لذنوبـه 
وإنـا لبيـان فضلـه وفضـل شـيعته، فاإلمـام عـي )عليـه السـام( هـو نفـس النبـي والنبي 
معصـوم، فلـوال عصمتـه )عليـه السـام( ملـا وصفـه بنفسـه، قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه(: ]و[ إن ممـن كتـب أجلـه وعملـه ورزقـه وسـعادة خامتتـه عـي بـن أيب طالب 

)عليـه السـام(، كتبـوا مـن عملـه أنـه ال يعمـل ذنبـا أبـدا إىل أن يمـوت..())(

ويف روايـة يروهيـا جابـر وفيهـا بيـان عظيم منزلـة اإلمام احلسـن )عليه السـام(، قال 
جابـر بـن عبـد اهلل: )كان احلسـن )عليـه الّسـام( قـد ثقـل لسـانه وأبطـأ كامـه، فخـرج 
النبـّي )صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه( يف عيـد وخـرج معـه بـه، فقـال )صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه(: اهلل 
أكـر، يفتتـح الّصـاة بـه، وقـال )عليـه الّسـام(: اهلل أكـر، فـرُسَّ )صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه( 
بذلـك، فلـم يـزل يكـّر واحلسـن عليه الّسـام يكـّر حّتـى كّر سـبعا فوقف احلسـن عليه 
الّسـام عنـد السـابعة، فوقـف صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه عندها، ثـّم قام )صـىلَّ اهلل عليـه وآله( 
إىل الركعـة الّثانيـة، فكـّر احلسـن عليـه الّسـام فكـّر صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه حّتـى بلغ صىلَّ 
اهلل عليـه وآلـه مخـس تكبـريات فوقـف احلسـن عليـه الّسـام عنـد اخلامسـة، فصـار ذلـك 

سـنة يف تكبـري صـاة العيديـن()2(.

فهـؤالء احلجـج هلـم شـأهنم عند اهلل وعند رسـوله )صـىل اهلل عليه وآلـه( ، فكل يشء 
يصـدر منهـم يصبـح حجـًة عـىل العاملـن؛ ذلـك لطاعتهـم وقرهبـم وحبهـم هلل ولرسـوله 

)صـىل اهلل عليـه وآله(.

ويف روايـة اخـرى يروهيا جابر عن الباقر )عليه السـام( قال: دخل قوم عىل احلسـن 
بـن عـي )عليـه السـام( فقالـوا: يا ابن رسـول اهلل نـرى يف منزلك أشـياء مكروهة - وقد 
رأوا يف منزلـه بسـاطا ونـارق - فقـال: إنا نتزوج النسـاء فنعطيهن مهورهن فيشـرين هبا 

)- تفسري اإلمام، احلسن العسكري )عليه السام(، املنسوب إىل اإلمام العسكري )عليه السام(، ص36).

2- مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج3، ص79).
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ما شـئن ليس لنا منـه يشء())(.

فجابـر مـن الصحابـة الذيـن وصلـوا إىل معرفـة الكثـري عـن فضائـل هذيـن السـبطن 
وال زال يتعلـم منهـم الكثـري مـن خـال مرافقتهـم. 

 )امل�ساألة الثانية: )ن�سرته لأبناء فاطمة
بـا أن  جابـرًا كان يعـرف الكثـري من األمـور واألرسار عن أهل البيـت، كان رضوان 
اهلل عليـه عارفـًا بـا سـوف جيـري عـىل أبنـاء فاطمـة مـن ظلـم وجور فقـد سـمع ذلك من 
رسـول اهلل، فعـن جابـر قـال: )خـرج علينـا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( آخـذا بيـد 
احلسـن واحلسـن )عليهـا السـام( فقـال: إن ابنّي هذيـن ربيتها صغرييـن، ودعوت هلا 
كبرييـن، وسـألت اهلل هلـا ثاثا فأعطـاين إثنتن ومنعني واحدة: سـألت اهلل هلا أن جيعلها 
طاهريـن مطهريـن زكيـن فأجابنـي إىل ذلـك، وسـألت اهلل أن يقيهـا وذريتهـا وشـيعتها 
النـار فأعطـاين ذلـك، وسـألت اهلل أن جيمـع االمـة عـىل حمبتها فقـال: يا حممـد إين قضيت 
قضـاء وقـدرت قـدرا وإن طائفـة مـن أمتـك سـتفي لـك بذمتـك يف اليهـود والنصـارى 
واملجـوس وسـيخفرون ذمتـك يف ولـدك، وإين أوجبـت عـىل نفـيس ملـن فعـل ذلـك أال 

أحلـه حمـل كرامتـي، وال أسـكنه جنتـي، وال أنظـر إليـه بعـن رمحتي يـوم القيامـة()2(. 

وبـا أن زمـن اإلمـام احلسـن كان أكثـره تقيـة فلـم يكـن للصحابـة املقربـن سـوى 
دورهـم. كان  الطاعـة  وهبـذه  أمامهـم  إىل  واإلصغـاء  السـكوت 

فتلـك الفـرة كانـت حرجـة وصعبـة، فاملؤمـن مـن يتبـع مـواله احلسـن وال يعـرض 
فهـذا  املؤمنـن،  امـري  دمـاء شـيعة  وحفـظ  الديـن  حفـظ  اإلمـام  عليـه ألن يف سـكوت 

)- مكارم االخاق، الشيخ الطريس، ص)3).

2- األمايل، الشيخ املفيد، ص79.
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جابـر ومنزلتـه ومكانتـه وعلمـه إال أنـه مل يسـتوعب هـذا الصلـح بالكامـل، ففـي روايـة 
عـن جابـر بـن عبـد اهلل، قـال: قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله(:»حدثـوا عـن بنـي 
إرسائيـل وال حـرج، فإنـه قد كانـت فيهم األعاجيب، ثم أنشـأ حيدث صـىل اهلل عليه وآله 
فقال:»خرجـت طائفـة مـن بنـي إرسائيل حتى أتـوا مقرة هلـم، وقالوا: لو صلينـا فدعونا 
اهلل تعـاىل فأخـرج لنـا رجـا ممـن مـات نسـأله عـن املـوت، ففعلـوا، فبينـا هم كذلـك، إذ 
أطلـع رجـل رأسـه مـن قر، بـن عينيه أثر السـجود، فقال: يا هـؤالء، ما أردتـم مني، لقد 
مـت منـذ عـام، ما كان سـكنت عني حـرارة املوت، حتـى كان اآلن فادعـوا اهلل أن يعيدين 

كـا كنت(.

قـال جابـر بـن عبـد اهلل: وقـد رأيـت وحـق اهلل وحـق رسـول اهلل مـن احلسـن بـن عي 
عليهـا السـام أفضـل وأعجـب منهـا، ومـن احلسـن بـن عـي عليهـا السـام أفضـل: 
وأعجـب منهـا، أمـا الـذي رأيتـه مـن احلسـن عليـه السـام فهـو: أنـه ملـا وقـع عليـه مـن 
أصحابـه مـا وقـع، وأجلـأه ذلك إىل مصاحلـة معاوية، فصاحله، واشـتد ذلـك عىل خواص 
أصحابـه، فكنـت أحدهم فجئته فعذلتـه، فقال:»يا جابر، ال تعذلني، وصدق رسـول اهلل 
يف قولـه: )إن ابنـي هـذا سـيد، وإن اهلل تعـاىل يصلح به بـن فئتن عظيمتن من املسـلمن( 
». فكأنـه مل يشـف ذلـك صدري فقلـت: لعل هذا يشء يكون بعد وليـس هذا هو الصلح 
مـع معاويـة، فـإن هذا هاك املؤمنـن وإذالهلم، فوضع يده عىل صدري وقال:»شـككت 
وقلـت كـذا »، قال:»أحتـب أن أستشـهد رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله اآلن حتى تسـمع 
منه؟!»فعجبـت مـن قولـه، إذ سـمعت هـدة، وإذا بـاألرض مـن حتـت أرجلنـا انشـقت، 
وإذا رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه، وعـي وجعفـر ومحـزة عليهـم السـام قـد خرجـوا 
منهـا، فوثبـت فزعـًا مذعـورا، فقـال احلسـن:»يا رسـول اهلل، هـذا جابـر، وقـد عذلنـي با 
قـد علمـت «. فقـال صـىل اهلل عليـه وآلـه يل:»يـا جابـر، إنـك ال تكـون مؤمنا حتـى تكون 
ألئمتـك مسـّلا، وال تكـون عليهـم برأيـك معرضـا، سـلم البنـي احلسـن مـا فعـل، فـإن 
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احلـق فيـه، إنـه دفـع عن حياة املسـلمن االصطام بـا فعل، ومـا كان ما فعلـه إال عن أمر 
اهلل، وأمـري «. فقلـت: قـد سـّلمت يـا رسـول اهلل. ثـم ارتفـع يف اهلـواء هـو وعـي ومحـزة 
وجعفـر، فـا زلـت أنظـر إليهـم حتـى انفتـح هلـم بـاب ]مـن السـاء[ ودخلوهـا، ثـم باب 
السـاء الثانيـة، إىل سـبع سـاوات يقدمهـم سـيدنا وموالنا حممـد صىل اهلل عليـه وآله())(.

فبعـد هـذه اآليـة التـي رآهـا جابـر مـن إمامـه احلسـن بـن عـي )عليهـا السـام( كان 
يـرى أن اإلمـام احلسـن كان رشـيدًا يف صلحـه مـع معاويـة، فحينـا أراد اإلمـام احلسـن 
اخلـروج إىل العـراق أتـاه جابـر، ففـي رواية، قـال جابر: )ملا عزم احلسـن بن عـي )عليها 
السـام( عـىل اخلـروج إىل العـراق أتيتـه فقلـت لـه: أنـت ولـد رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
وآلـه(، وأحـد سـبطيه، الأرى إال أنـك تصالح كا صالح أخوك احلسـن، فإنـه كان موفقا 

راشدا.   

فقـال يل:»يـا جابـر، قـد فعـل أخـي ذلـك بأمـر اهلل وأمـر رسـوله، وإين أيضـا أفعـل 
بأمـر اهلل وأمـر رسـوله، أتريـد أن أستشـهد لـك رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وعليـا 
وأخـي احلسـن بذلـك االن؟»ثم نظرت فإذا السـاء قـد انفتح باهبا، وإذا رسـول اهلل وعي 
واحلسـن ومحـزة وجعفـر وزيـد نازلـن عنهـا حتـى اسـتقروا عـىل االرض، فوثبـت فزعـا 
مذعـورًا. فقـال يل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله:»يـا جابـر، أمل أقـل لـك يف أمـر احلسـن 
قبـل احلسـن: ال تكـون مؤمنـا حتـى تكـون ألئمتـك مسـّلا، وال تكـن معرضـا؟ أتريـد 
أن تـرى مقعـد معاويـة ومقعـد احلسـن ابنـي ومقعـد يزيـد قاتلـه لعنـه اهلل؟»قلـت: بـىل يا 
رسـول اهلل. فـرضب برجلـه األرض فانشـقت وظهـر بحـر فانفلـق، ثـم رضب فانشـقت 
هكـذا حتـى انشـقت سـبع أرضـن وانفلقـت سـبعة أبحـر، فرأيـت مـن حتـت ذلـك كلـه 
النـار، فيهـا سلسـلة قـرن فيهـا الوليـد بـن مغـرية وأبـو جهـل ومعاويـة الطاغيـة ويزيـد، 
وقـرن هبم مردة الشـياطن، فهم أشـد أهـل النار عذابا. ثم قال صـىل اهلل عليه وآله:»ارفع 

)- الثاقب يف املناقب، ص306.
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رأسـك»فرفعت، فـإذا أبـواب السـاء متفتحـة، وإذا اجلنـة أعاهـا، ثـم صعـد رسـول اهلل 
صـىل اهلل عليـه وآلـه ومـن معـه إىل السـاء، فلـا صـار يف اهلـواء صـاح باحلسـن:»يا بنـي 
احلقني»فلحقـه احلسـن عليـه السـام، وصعـدوا حتـى رأيتهم دخلـوا اجلنة مـن أعاها، 
ثـم نظـر إىل مـن هنـاك رسـول اهلل، وقبـض عىل يـد احلسـن، وقال:»يـا جابر، هـذا ولدي 
معـي هـا هنـا، فسـلم لـه أمـره، وال تشـك لتكـون مؤمنـا. قـال جابـر فعميت عينـاي إن مل 

أكـن رأيـت مـا قلـت مـن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه واله وسـلم))(. 

فـا زال جابـر يأخـذ املواعـظ والعـر مـن آل بيـت النبـي وتنكشـف له أمـور وأرسار 
كثـرية مـن خـال هـذه احلجـج، فكل حجـة وله زمـان، وال يعـرف تدبري زمانـه اال حجة 
اهلل، لذا كان احلسـنان يعلان جيدًا أن ما يقومان به  هو الصواب، ولكن رغم ذلك حينا 
يناقشـهم صحـايب او حمـب ال يسـتاءان ألهنـا  يعلـان أن أغلـب النـاس وحتـى الصحابـة 
املقربـون جيهلـون الكثـري مـن األمـور وإن سـمعوا مـن رسـول اهلل بعـض الروايـات عـن 

ذلك.

فبعـد ذلـك تيقـن جابـر أن صلـح اإلمـام كان هـو القـرار الصحيـح وبـه مرضـاة هلل، 
فبهـذا اإلصغـاء قـد نـرص جابـر مـواله احلسـن بـن عـي.  

وحينـا سـار االمام احلسـن إىل العـراق ووصل إىل كربـاء قطعوا عنـه الطريق، فقام 
احلسـن بنصحهـم وتذكرهتـم بأنه سـبط رسـول اهلل وأن قتلـه يعني قتل النبي وسـأهلم أن 
يرجعـوا إىل رشـدهم وأن يسـألوا الصحابـة الذيـن عـارصوا النبـي فـكان أول من سـأهلم 

الرجـوع اليـه هو جابر بـن عبـد اهلل األنصاري.

 ففـي روايـة قـال اإلمـام احلسـن: )أمـا بعـد: فانسـبوين فانظـروا مـن أنا، ثـم ارجعوا 
إىل أنفسـكم وعاتبوهـا، فانظـروا هـل يصلـح لكـم قتـي وانتهـاك حرمتـي؟ ألسـت ابـن 

)- الثاقب يف املناقب، ص322. 
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بنـت نبيكـم، وابـن وصيـه وابـن عمـه وأول املؤمنـن املصـدق لرسـول اهلل با جـاء به من 
عنـد ربـه، أوليـس محـزة سـيد الشـهداء عمـي، أوليـس جعفـر الطيـار يف اجلنـة بجناحـن 
عمـي، أو مل يبلغكـم مـا قـال رسـول اهلل يل وألخـي: هـذان سـيدا شـباب أهـل اجلنـة؟! 
فـإن صدقتمـوين بـا أقـول وهـو احلـق، واهلل مـا تعمـدت كذبـا منـذ علمـت أن اهلل يمقت 
عليـه أهلـه، وإن كذبتمـوين فـإن فيكـم )من لو( سـألتموه عـن ذلك أخركم، سـلوا جابر 
بـن عبـد اهلل األنصـاري وأبـا سـعيد اخلـدري وسـهل بـن سـعد السـاعدي وزيد بـن أرقم 
وأنـس بـن مالـك، خيروكـم أهنـم سـمعوا هـذه املقالة من رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله 

يل وألخـي، أمـا يف هـذا حاجـز لكـم عن سـفك دمـي؟!))(.

فاإلمام احلسـن )عليه السـام( جعل جابر شـاهدًا عىل ما سـمعه من النبي يف حقه، 
ومـا كان ذلـك اال لنزاهتـه وأنـه مـن الثقـات لـدى اإلمام احلسـن كذلك علـم اإلمام بأن 

جابـرًا سـوف ينـرصه كا نرص جده وأبـاه وأخاه اإلمام احلسـن )عليه السـام(.

وقد ذكر أن جابرًا من مجلة من مل يرتدوا بعد قتل اإلمام احلسن عليه السام()2(. 

فتلـك الثـورة العظيمـة التـي ال زال صداهـا يرتفـع يومـا بعد يـوم وتلـك التضحيات 
التـي قدمهـا اإلمـام احلسـن وأهل بيتـه وانصاره، جعلـت يف قلوب املوالن مجـرة ال تطفأ 
أبـدًا، فكانـت أول رشارة شـبت مـن بـن املوالـن كانت يف قلـب جابر بن عبـد اهلل فحينا 
سـمع بمقتـل احلسـن وأهـل بيتـه وأصحابـه، جتهـز جابـر لزيـارة سـيد الشـهداء فوصـل 
يف أربعينيـة اإلمـام احلسـن وكانـت قافلـة السـبايا قـد رجعـت مـع االمـام زيـن العابدين 
فتاقـوا عنـد قـر احلسـن، قـال الكفعمـي رمحـه اهلل: )إنا سـميت بزيـارة األربعـن، ألن 
وقتهـا يـوم العريـن مـن صفـر، وذلـك ألربعـن يومـا مـن مقتـل احلسـن عليه السـام، 

)- اإلرشاد، الشيخ املفيد، ج2، ص97- 98.

2- ينظر، معجم رجال احلديث، السيد اخلوئي، ج4، ص)33.
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وهـو اليـوم الـذي ورد فيـه جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري صاحـب النبـي )صـىل اهلل عليه 
وآلـه( مـن املدينـة إىل كربـاء لزيـارة قـر احلسـن )عليـه السـام(، فـكان أول مـن زاره 
مـن النـاس، ويف هـذا اليـوم كان رجـوع حـرم احلسـن )عليـه السـام( مـن الشـام إىل 

املدينة())(.

وعـن عطيـة العـويف، قـال: )خرجـت مـع جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري )ريض اهلل 
عنـه( زائـرا قـر احلسـن )عليـه السـام( فلـا وردنا كربـاء دنا جابـر من شـاطئ الفرات 
فاغتسـل ثـم أتـزر بـإزار وارتـدى بآخـر ثـم فتـح رصة فيهـا سـعد فنثرهـا عـىل بدنـه ثـم مل 
خيـط خطـوة إال ذكـر اهلل تعـاىل حتـى إذا دنـا مـن القـر قـال أملسـنيه فأملسـته إيـاه فخر عىل 
القـر مغشـيا عليـه فرششـت عليـه شـيئا مـن املـاء فلـا افـاق قـال يـا حسـن ثاثـا ثـم قال 
حبيـب ال جييـب حبيبـه، ثـم قـال وأين لك باجلـواب وقد شـخبت أوداجك عـىل أثباجك 
وفـرق بـن بدنـك ورأسـك اشـهد انك ابـن خري النبيـن وابن سـيد املؤمنـن وابن حليف 
التقـوى وسـليل اهلـدى وخامـس أصحـاب الكسـا وابـن سـيد النقبـا وابـن فاطمة سـيدة 
النسـاء ومالـك ال تكـون هكـذا وقـد غذتك كف سـيد املرسـلن وُربِّيت يف حجـر املتقن 
ورضعـت مـن ثـدي االيـان وفطمـت باالسـام فطبـت حيـا وطبت ميتـا غـري أن قلوب 
املؤمنـن غـري طيبـة بفراقـك وال شـاكة يف حياتـك فعليـك سـام اهلل ورضوانـه واشـهد 
انـك مضيـت عـىل مـا مـى عليـه أخـوك حييـى بـن زكريـا، ثـم جـال ببـرصه حـول القـر 
وقـال السـام عليكـم أيتهـا األرواح التـي حلـت بفنـاء احلسـن )عليه السـام( وأناخت 
برحلـه، أشـهد أنكـم أقمتـم الصـاة وآتيتـم الـزكاة وأمرتـم باملعـروف وهنيتم عـن املنكر 
وجاهدتـم امللحديـن وعبدتـم اهلل حتـى اتاكـم اليقـن، والـذي بعـث حممـدا باحلـق لقـد 
شـاركنا كـم فيـا دخلتـم فيـه،  قـال عطيـة فقلـت جلابـر فكيـف ومل هنبـط واديـا ومل نعـل 
جبـا ومل نـرضب بسـيف والقـوم قـد فـرق بـن رؤوسـهم وأبداهنـم وأومتـت أوالدهـم 

)- ماذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار، العامة املجليس، ج9، ص)30.
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وأرملـت األزواج؟ فقـال يل: يـا عطيـة سـمعت حبيبـي رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه 
يقـول مـن أحـب قوما حـر معهم ومن أحـب عمل قـوم أرشك يف عملهـم والذي بعث 
حممـدا صـىل اهلل عليـه وآلـه باحلـق إن نيتـي ونيـة أصحـايب عـىل مـا مـى عليـه احلسـن 
عليـه السـام وأصحابـه، قـال عطيـة  فبينـا نحـن كذلـك وإذا بسـواد قـد طلع مـن ناحية 
الشـام فقلـت يـا جابـر هـذا سـواد قـد طلـع مـن ناحيـة الشـام، فقـال جابـر لعبـده انطلـق 
إىل هـذا السـواد وأتنـا بخـره فـإن كانـوا مـن أصحـاب عمـر بـن سـعد فارجـع إلينـا لعلنا 
نلجـأ إىل ملجـأ وإن كان زيـن العابديـن فأنـت حـر لوجـه اهلل تعـاىل قـال فمـى العبـد فا 
كان بـأرسع مـن أن رجـع وهـو يقـول يـا جابـر قـم واسـتقبل حـرم رسـول اهلل، هـذا زيـن 
العابديـن قـد جـاء بعاتـه وأخواتـه، فقام جابـر يميش حايف االقـدام مكشـوف الرأس إىل 
أن دنـا مـن زيـن العابديـن عليـه السـام، فقال االمـام أنت جابر فقـال نعم يا ابن رسـول 
اهلل فقـال: يـا جابـر ههنـا واهلل قتلـت رجالنـا وذبحـت أطفالنـا وسـبيت نسـاؤنا وحرقت 

خيامنا»ثم»انفصلـوا مـن كربـاء طالبـن املدينـة....())(.

فكان هلذا الصحايب دورًا بارزا يف إحياء زيارة األربعن ورفع شعارها.

وهنـا يعلمنـا جابـر آداب الزيـارة فلـو تتبعنـا خطـوات هـذا الصحـايب الـذي شـهد 
النبـي واحلجـج االطهـار، كيـف يـزور سـيده ومواله أبـا عبد اهلل احلسـن، حيث اغتسـل 
جابـر وتعطـر وبـدأ خيطـو بتلـك اخلطـوات مـع كل خطـوة يذكـر اسـم اهلل فيها، ثـم يذكر 
مـا جـرى عـىل احلسـن مـن مصـاب، ولقربـه مـن آل البيـت كان متيقنـا بأنـه ممـن شـارك 
احلسـن بمصابـه ولـو سـمحت جلابـر الظـروف لفـدى نفسـه دون احلسـن ولكنـه شـيخ 

. كبري

فجابـر ومـن كان معـه يف ذلـك اليـوم كانوا ممن يسـتحق أن يكونوا يف ركاب احلسـن 

)- لواعج األشجان، السيد حمسن األمن، ص240- 242. 
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فـذا جابـر يقسـم بـاهلل ويقـول )والـذي بعـث حممـدا باحلـق نبيـا إن نيتـي ونيـة أصحـايب 
عـىل مـا مـى عليه احلسـن وأصحابـه(، لكن اهلل سـبحانه وتعـاىل جعل لبعـض حمبي آل 
البيـت أدوارًا فـكان دور جابـر هـو إحيـاء هـذه الشـعرية، وألمهية هـذه الزيـارة نقف فيها 

عـىل عـدة نقاط:

1- اجلانب الإعالمي:
 متثـل هـذه الزيـارة ركيـزة اعاميـة مهمـة يف حماربـة الباطـل والدعـوة إىل االصـاح 
ولذلـك حارهبـا مجيـع الطغـاة ألهنـا تعـارض منهجهـم وقـد شـعروا بذلـك منـذ مقتـل 

احلسـن.

 وروايـة عطيـة توضـح أن لعمـر بـن سـعد زمـرًا يمنعـون النـاس مـن زيـارة سـيد 
الشـهداء وهـذا مـا يتوضـح لنـا مـن كامـه رضـوان اهلل عليـه خلادمـه )فقـال جابـر لعبده 
انطلـق إىل هـذا السـواد وأتنـا بخـره فـإن كانـوا من أصحـاب عمر بن سـعد فارجـع إلينا 

لعلنـا نلجـأ إىل ملجـأ وإن كان زيـن العابديـن فأنـت حـر لوجـه اهلل تعـاىل())(.

يتبـادر إىل  أذهاننـا سـؤال آخـر وهـو كيـف علـم جابـر بقـدوم اإلمـام زيـن  وهنـا 
اهلل.  لعنـه  يزيـد  عنـد  ُأسـارى  كانـوا  والنسـاء  العابديـن  زيـن  أن  حيـث  العابديـن 

ــام  ــارة االم ــن زي ــت م ــي آل البي ــم حمب ــع أحفاده ــد من ــة فق ــك األزمن ــاس يف تل ــون الن ــوا يمنع ــا كان )- وك
ــث  ــك، حي ــل بذل ــه فش ــة اال أن ــعرية العظيم ــذه الش ــابق ه ــام الس ــارب النظ ــا ح ــرية، مثل ــا كث ــن اعوام احلس
وصــل عــدد زوار اربعينيــة االمــام عريــن مليونــًا أو أكثــر بحســب االحصائيــة  فهنيئــًا ملــن اســس هــذه الزيــارة 
العظيمــة،  فاجلهــاد ال يقتــرص عــىل محــل الســاح، بــل هنالــك مــن جياهــد بإحيائــه هــذه الشــعرية واحيــاء امــر 
املآتــم احلســينية فقــد هزمنــا ذلــك الطاغيــة بفضــل احلســن وتلــك املآتــم، فــكان ســاحنا يف ذلــك احلــن تلــك 
ــا واهــاك  ــاء تلــك الشــعائر كان ســبب فوزن ــا عــىل احي الشــعائر، فعــىل الرغــم مــن التعذيــب إال أن ارصارن

الطاغيــة.   
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 فهـل كان جابـر يتطلـع اخبارهـم؟ أم أن جلابـر علـم مسـبق بـأن هذه الزيـارة تتطلب 
حضـور معصـوم كـي تصبـح هـذه شـعرية مـن شـعائر اهلل، فـكل هـذه أرسار، وحتـى 
قدومـه للحسـن كيـف علم جابر موضع قر احلسـن ومل يشـهد الواقعـة وكان جابر أول 
زائـر للحسـن بحسـب الروايـات، فمن املؤكد أن جلابر علم مسـبق بموضع قر احلسـن 
كـا كان لـه علـم بمرصعـه، ألن األنبيـاء واألئمـة كانـوا يعلمـون موضعه منـذ القدم وقد 
أنبأهـم بذلـك العـي القديـر وبـا أن جابـرًا مـن املقربـن ولـه معرفـة بجميـع املعصومـن 

فهـو يعـرف موضـع قـر احلسـن وال شـك يف ذلك.

ولعـل جابـر كان يتجهـز هلـذه الزيارة منذ رحيل اإلمام احلسـن إىل العـراق ألنه أيقن 
بعـد ماقاتـه اإلمـام ان احلسـن سـوف يقتـل ال حمالة، كذلـك إخبار النبي ألم سـلمة عن 
مقتـل احلسـن والقـارورة التـي اعطاها اليها كل هـذه دالئل وعامـات واضحة، وبا ان 
جابـرًا مـن املردديـن عـىل أم سـلمة  فا شـك ان ام سـلمة اخرته بمرصع احلسـن، لكي 
يصـل جابـر إىل احلسـن يف يـوم اربعينيتـه ألن املسـافة حتتـاج إىل مسـري مـا يقـارب شـهر 
وعـدة ايـام ليصـل إىل كربـاء، فهـذه الزيـارة خمطـط هلـا مـن اهلل لتكـون ثـورة ضـد الظلم 
واجلـور ولعـل جابـرًا كان مكلفـًا بذلـك كونـه صحـايب مقربًا فلـكل صحـايب دور، ودور 

جابـر هو إحيـاء هذه الشـعرية.

نعـود إىل هـذه النقطـة املهمـة وهـي اجلانـب االعامـي فاإلمـام احلسـن أراد هبـذه 
التضحيـة أن ُيـري العـامل مـدى ضالة هؤالء احلـكام وكيف كانـوا يتوارثـون هذا احلكم 
مـن فاسـد إىل فاسـد حتـى وصـل هبـم األمـر أهنـم يقتلـون خيـار اخللـق وال يبالـون، بـل 
وصلـت هبـم الدنـاءة بقتـل النسـاء واألطفـال وانتهـاك حرمـة بيـت اهلل احلـرام، فهـذه 
الوقفـة احلسـينية قـد أحيـت نفوس النـاس وزرعت يف قلوهبـم القوة وجعلتهـم يرفضون 
الظلـم واجلـور، فاحلسـن مل يصطحـب النسـاء واالطفـال با سـبب، بـل اصطحبهم كي 
يفضـح هبـم هـذه احلكومـة الظاملـة، فبهـم بانـت مظلوميـة اإلمـام أكثـر، وهبـم عظمـت 
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الواقعـة فهـذا اجلانـب االعامـي الـذي قـام بـه االمـام احلسـن يف الطـف كان سـببًا يف 
خلـود الديـن، فأخـذ السـبايا وعودهتـم يف زيـارة االربعـن وماقـاة جابـر ومـن معـه، 
أحدثـت ضجـة عظيمـة بـن النـاس فهبـت الثـوار وبدأ حكـم بني سـفيان باالهنيـار فمنذ 

ذلـك احلـن وهلـذا اليـوم تسـتمر هـذه الشـعرية بـل تـزداد يومـا بعـد يـوم. 

2- من عالمات املوؤمن:
ورد عـن أهـل البيـت )عليهـم السـام( جمموعة من العامـات التي يتميـز هبا املؤمن 
منهـا ما جاء عن اإلمام احلسـن العسـكري )عليه السـام( قال: )عامـات املؤمن مخس: 
صـاة احـدى واخلمسـن وزيـارة األربعـن، والتختـم باليمـن وتعفـري اجلبـن، واجلهـر 

ببسـم اهلل الرمحـن الرحيم())(.

فعـىل املؤمـن أن يـؤدي هـذه الزيـارة العظيمـة إن اسـتطاع، فعـن صفـوان بـن مهـران 
اجلـال قـال: )قـال يل مـوالي الصـادق )عليـه السـام( يف زيـارة األربعـن تـزور عنـد 
ونجيبـه  اهلل  خليـل  عـىل  السـام  وحبيبـه  اهلل  ويل  عـىل  السـام  وتقـول  النهـار  ارتفـاع 
السـام عـىل صفـي اهلل وابـن صفيـه السـام عـىل احلسـن املظلـوم الشـهيد السـام عـىل 
أسـري الكربـات وقتيـل العـرات اللهـم إين أشـهد أنـه وليـك وابـن وليك وصفيـك وابن 
صفيـك الفائـز بكرامتـك، أكرمتـه بالشـهادة وحبوتـه بالسـعادة واجتبيتـه بطيـب الوالدة 
وجعلتـه سـيدا مـن السـادة وقائدا من القـادة وذائدا من الـذادة وأعطيته مواريـث األنبياء 
وجعلتـه حجـة عـىل خلقك مـن األوصياء فأعـذر يف الدعـاء ومنح النصح وبـذل مهجته 
فيـك ليسـتنقذ عبـادك مـن اجلهالـة، وحـرية الضالـة وقـد تـوازر عليـه مـن غّرتـه الدنيـا 
وبـاع حظـه بـاألرذل األدنـى ورشى آخرتـه بالثمـن األوكـس وتغطرس وتـردى يف هواه 
وأسـخط نبيـك وأطاع مـن عبادك أهل الشـقاق والنفاق ومحلة األوزار املسـتوجبن النار 

)- روضة الواعظن، الفتال النيسابوري، ص95).
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فجاهـد فيـك صابـرا حمتسـبا حتـى سـفك دمه واسـتبيح حرمـه اللهـم فالعنهم لعنـا وبيا 
وعذهبـم عذابـا أليا.

السام عليك يا ابن رسول اهلل السام عليك يا ابن سيد األوصياء.... الخ())(.

وكان اإلمـام الصـادق )عليـه السـام(، يرحم عىل تلـك الوجوه التـي غريهتا حرارة 
الشـمس ويدعـو هلـم، فعـن معاويـة بـن وهـب قـال: )اسـتأذنت عـىل أيب عبـد اهلل )عليـه 
السـام( فقيـل يل: أدخـل فدخلـت فوجدتـه يف مصـّاه يف بيتـه فجلسـت حتـى قـى 
صاتـه فسـمعته وهـو يناجـي ربـه ويقول:»يـا مـن خصنـا بالكرامـة وخصنـا بالوصيـة 
ووعدنـا الشـفاعة وأعطانـا علـم مـا مـى ومـا بقـي وجعـل أفئـدة من النـاس هتـوي إلينا 
أنفقـوا  الـذي  اغفـر يل وإلخـواين ولـزوار قـر أيب ]عبـد اهلل[ احلسـن )عليـه السـام( 
أمواهلـم وأشـخصوا أبداهنـم رغبـة يف برنـا ورجـاء ملـا عنـدك يف صلتنـا ورسورا أدخلـوه 
عـىل نبيـك صلواتـك عليـه وآلـه وإجابـة منهـم ألمرنا وغيظـا أدخلـوه عىل عدونـا أرادوا 
بذلـك رضـاك فكافهـم عنـا بالرضـوان واكألهـم بالليـل والنهـار واخلـف عـىل أهاليهـم 
وأوالدهـم الـذي خلفـوا بأحسـن اخللـف واصحبهـم واكفهـم رش كل جبـار عنيـد وكل 
ضعيـف مـن خلقـك أو شـديد ورش شـياطن اإلنـس واجلـن وأعطهـم أفضـل مـن أّملـوا 
منـك يف غربتهـم عـن أوطاهنم ومـا آثرونا به عـىل أبنائهـم وأهاليهم وقراباهتـم، اللهم إن 
أعداءنـا عابـوا عليهـم خروجهـم فلـم ينههـم ذلـك عـن الشـخوص إلينـا وخافـا منهـم 
عـىل مـن خالفنـا فارحـم تلك الوجـوه التي قد غريهتا الشـمس وارحم تلـك اخلدود التي 
تقلبـت عـىل حفـرة أيب عبـد اهلل )عليه السـام( وارحم تلـك األعن التي جـرت دموعها 
رمحـة لنـا وارحـم تلـك القلوب التـي جزعت واحرقت لنـا وارحم الرصخـة التي كانت 
لنـا، اللهـم إين أسـتودعك تلـك األنفـس وتلـك األبدان حتـى نوافيهم عـىل احلوض يوم 
العطش»فـا زال وهـو سـاجد يدعـو هبـذا الدعاء فلا انـرصف قلت: جعلت فـداك لو أن 

)- الوايف، الفيض الكاشاين، ج4)، ص)58).
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هـذا الـذي سـمعت منـك كان ملـن ال يعـرف اهلل لظننـت أن النـار ال تطعـم منه شـيئا واهلل 
لقـد متنيـت أن كنـت زرتـه ومل أحـج، فقال يل: مـا أقربك منه فـا الذي يمنعك مـن إتيانه، 
ثـم قـال: يـا معاويـة مل تـدع ذلـك؟ قلـت: جعلـت فـداك مل أدر أن االمـر يبلـغ هـذا كلـه. 

قـال: يـا معاويـة مـن يدعـو لـزواره يف السـاء أكثـر ممن يدعـو هلـم يف األرض())(.

فجابـر صحـايب يعـرف منزلـة احلجـج ومنزلـة الشـيعة عنـد اهلل، ومـن وصايـا جابـر 
لعطيـة بعـد انرصافـه مـن زيـارة سـيد الشـهداء قـال عطيـة )... فقـال يل: يـا عطيـة هـل 
أوصيـك ومـا أظـن أننـي بعـد هـذه السـفرة ماقيـك أحبب حمـب آل حممد صـىل اهلل عليه 
وآلـه مـا أحبهـم، وأبغـض مبغـض آل حممد مـا أبغضهـم، وإن كان صواما قوامـا، وأرفق 
بمحـب آل حممـد فإنـه إن تـزل قدم بكثـرة ذنوهبم ثبتت هلـم أخرى بمحبتهـم، فإن حمبهم 

يعـود إىل اجلنـة، ومبغضهـم يعـود إىل النـار()2(.

وجابـر ال يتكلـم بـيشء إال بـكام قـد سـمعه مـن معصـوم لـذا كان جابـر يعلـم أن 
حمـب آل البيـت إذا أخطـأ هنالـك مـن يـرده إىل احلـق فلطاملـا هنالـك يف قلـب االنسـان، 
حـب عـي واهـل بيتـه ال بد من وجود نـور يف قلب االنسـان، فهذا النور يـيء له طريقه 

وهـذه مـن خصائص الشـيعة.

وعـن جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري قـال: سـمعت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله( 
يقـول: إن اهلل )عـز وجـل( خلقنـي وعليـا وفاطمـة واحلسـن واحلسـن مـن نـور، فعـرص 
ذلـك النـور عـرصة فخـرج منهـا شـيعتنا، فسـبحنا فسـبحوا، وقدسـنا فقدسـوا، وهللنـا 
فهللـوا، وجمدنـا فمجـدوا ووحدنـا فوحـدوا، ثـم خلـق السـاوات واألرضـن وخلـق 
املائكـة، فمكثـت املائكـة مائـة عـام ال تعـرف تسـبيحا وال تقديسـا، فسـبحنا فسـبحت 

)- الكايف، الشيخ الكليني، ج4، ص582 - 583، ح)).

2- بحار األنوار، العامة املجليس، ج65، ص)3).
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شـيعتنا فسـبحت املائكـة())(.

فمـن هـذه الروايـة نفهـم أن شـيعة أمـري املؤمنـن أفضـل مـن املائكـة ألهنـم سـبقوا 
املائكـة بالتسـبيح فلـذا نجـد جابـر يـويص عطيـة بحـب الشـيعي ألنـه يعـرف منزلتـه 

وفضلـه عنـد اهلل.

)- كشف الغمة يف معرفة األئمة، عي بن أيب الفتح اإلربي، ج2، ص85.
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املبحث الثالث
 )عالقته بالإمامني ال�سجاد والباقر )(، وموقفه مع حكام ع�سره(

بعـد ذلـك املوقـف املـرف الـذي وقفـه جابـر مـع االمـام السـجاد ونرصتـه لإلمـام 
احلسـن )عليـه السـام( يف زيـارة األربعـن فمنذ ذلـك احلن بـدأ جابر يردد عـىل اإلمام 
زيـن العابديـن حيـث أن يف عاتـق هـذا الصحـايب أمانة لرسـول اهلل جيـب أن يوصلها هلذا 
البيـت الطاهـر وهـي اباغـه سـام رسـول اهلل لإلمـام الباقـر )عليـه السـام(، ففـي هـذا 

املبحـث سـنبن ثـاث مسـائل مهمـة وهي:

أوالً: عاقته باإلمامن السجاد والباقر )عليها السام(.

ثانيًا: ايصال سام رسول اهلل لإلمام الباقر )عليه السام(.

ثالثًا: موقفه من احلكام الذين غصبوا حق آل البيت )عليهم السام(.

) امل�ساألة الأوىل: )جابر وعالقته بالإمام ال�سجاد
بعـد مقتـل اإلمـام احلسـن وأهـل بيتـه )عليهـم أفضـل الصـاة والسـام(، مل يبـَق 
مـن آل البيـت سـوى اإلمـام عـي السـجاد واإلمـام الباقـر مـن أبنـاء فاطمـة، وحممـد ابـن 
احلنفيـة بـن امـري املؤمنـن )عليها السـام(، فـكان جابر يردد عـىل اإلمام السـجاد )عليه 
السـام( كـا عهدنـاه يف تلك األزمنة كردده عىل النبي وعي وفاطمة واحلسـن واحلسـن 
)عليهـم أفضـل الصـاة والسـام(، فهـذا الصحـايب -كـا قلنـا- منقطـع ألهـل البيـت 
بشـهادة اإلمـام الباقـر، فجابـر األنصـاري كان الوحيـد يف املدينـة مـن يعـرف قـدر اإلمام 
عـي السـجاد، ففـي روايـة يروهيـا جابر توضـح لنا ذلـك، قال جابـر: )كنـت باملدينة وقد 
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والهـا مـروان بـن احلكم من قبـل يزيد بن معاوية، وكان شـهر رمضان، فلـا كان يف آخر 
ليلـة منـه أمـر مناديـه أن ينـادي يف النـاس باخلـروج إىل البقيع لصـاة العيـد، فغدوت من 
منزيل اريد إىل سـيدي عي بن احلسـن )عليه السـام( غلسـا فا مررت بسـكة من سـكك 
املدينـة إال لقيـت أهلهـا خارجـن إىل البقيـع فيقولـون: إىل أيـن تريـد يـا جابـر؟ فأقول إىل 
مسـجد رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( حتـى أتيـت املسـجد فدخلتـه فـا وجـدت فيـه 
إال سـيدي عـي بـن احلسـن )عليهـا السـام( قائـا يصـي صـاة الفجـر وحـده، فوقفت 
وصليـت بصاتـه فلـا أن فـرغ مـن صاتـه سـجد سـجدة الشـكر، ثـم إنـه جلـس يدعـو 

وجعلـت أؤمـن عـىل دعائـه، فـا أتـى إىل آخر دعائـه حتـى بزغت الشـمس())(.

فـكان جابـر الوحيـد مـن بـن النـاس يصـي خلـف حجتـه وهـذا التوفيـق ال يكـون 
إال لسـامة النيـة واالخـاص، مـع املعرفـة هبـذه العـرة الطاهـرة، فـكان يسـتمع لدعائـه 
وينظـر لعبادتـه ويقلـده الدعـاء ولقربـه مـن هـذا البيـت كانـت فاطمـة بنت أمـري املؤمنن 
)عليهـا السـام(، حتدثـه بـأن يتكلـم مع اإلمام السـجاد كي يرحم نفسـه من كثـرة العبادة 
ففـي روايـة عـن أيب جعفـر حممـد بـن عـي )عليهـا السـام(: )أن فاطمة بنت عـي بن أيب 
طالـب ملـا نظـرت إىل مـا يفعـل ابـن أخيهـا عي بن احلسـن بنفسـه مـن الـدأب يف العبادة، 
أتـت جابـر بـن عبـد اهلل بـن عمـرو بـن حـزام األنصـاري، فقالـت لـه: يا صاحب رسـول 
اهلل، إن لنـا عليكـم حقوقـا، ومـن حقنـا عليكـم أن إذا رأيتـم أحدنـا هيلـك نفسـه اجتهادا 
أن تذكـروه اهلل وتدعـوه إىل البقيـا عـىل نفسـه، وهـذا عـي بـن احلسـن بقيـة أبيـه احلسـن، 
قـد انخـرم أنفـه، وثفنـت جبهتـه وركبتـاه وراحتـاه دأبا منـه لنفسـه يف العبـادة. فأتى جابر 
بـن عبـد اهلل بـاب عـي بـن احلسـن )عليهـا السـام(، وبالبـاب أبـو جعفـر حممـد بن عي 
)عليهـا السـام( يف أغيلمـة مـن بنـي هاشـم قـد اجتمعوا هنـاك، فنظـر جابر إليـه مقبا، 
فقـال: هـذه مشـية رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وسـجيته، فمـن أنت يا غـام؟ قال: 

)- الصحيفة السجادية، االمام زين العابدين، ص309.
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فقـال: أنـا حممـد بـن عـي بن احلسـن، فبكـى جابر بـن عبـد اهلل )ريض اهلل عنه(. ثـم قال: 
أنـت واهلل الباقـر عـن العلـم حقـا، أدن منـي بأيب أنـت وأمي، فدنـا منه فحل جابـر أزراره 
ووضـع يـده يف صـدره فقبلـه، وجعـل عليـه خـده ووجهـه، وقـال لـه: أقرئـك عـن جدك 
رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( السـام، وقـد أمـرين أن أفعل بـك ما فعلـت، وقال يل: 
يوشـك أن تعيـش وتبقـى حتـى تلقـى مـن ولـدي من اسـمه حممد يبقـر العلم بقـرا. وقال 

يل: إنـك تبقـى حتـى تعمـى ثـم يكشـف لك عـن برصك.

ثـم قـال يل: ائـذن يل عـىل أبيـك، فدخـل أبـو جعفـر عـىل أبيـه فأخـره اخلـر، وقـال: 
إن شـيخا بالبـاب، وقـد فعـل يب كيـت وكيـت، فقـال: يـا بنـي ذلك جابـر بن عبـد اهلل. ثم 
قـال: أمـن بـن ولـدان أهلـك قـال لـك مـا قـال وفعل بـك ما فعـل؟ قال: نعـم إنـا هلل، إنه 

مل يقصـدك فيـه بسـوء، ولقـد أشـاط بدمك.

ثـم أذن جلابـر، فدخـل عليـه فوجـده يف حمرابـه، قد أنضتـه العبادة، فنهـض عي )عليه 
السـام( فسـأله عـن حاله سـؤاال حفيا، ثم أجلسـه بجنبـه، فأقبل جابر عليه يقـول: يا بن 
رسـول اهلل، أمـا علمـت أن اهلل )تعـاىل( إنا خلـق اجلنة لكم وملن أحبكـم، وخلق النار ملن 
أبغضكـم وعاداكـم، فـا هـذا اجلهد الذي كلفته نفسـك؟ قـال له عي بن احلسـن )عليها 
السـام(: يـا صاحـب رسـول اهلل، أما علمـت أن جدي رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( 
قـد غفـر اهلل لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تأخـر فلـم يـدع االجتهـاد لـه، وتعبـد - بـأيب هـو 
وأمـي - حتـى انتفـخ السـاق وورم القـدم، وقيـل لـه: أتفعـل هـذا وقـد غفر لك مـا تقدم 

مـن ذنبـك ومـا تأخـر! قال: أفـا أكون عبدا شـكورا.

فلا نظر جابر إىل عي بن احلسـن )عليها السـام( وليس يغني فيه من قول يسـتميله 
مـن اجلهـد والتعـب إىل القصـد، قـال لـه: يا بـن رسـول اهلل، البقيا عـىل نفسـك، فإنك ملن 
أرسة هبـم يسـتدفع البـاء، وتستكشـف الـألواء، وهبـم تسـتمطر السـاء. فقال: يـا جابر، 
ال أزال عـىل منهـاج أبـوي مؤتسـيا هبـا )صلـوات اهلل عليها( حتـى ألقامهـا؟ فأقبل جابر 
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عـىل مـن حـرض فقـال هلم: واهلل مـا أرى يف أوالد األنبياء مثل عي بن احلسـن إال يوسـف 
بـن يعقـوب )عليهـا السـام(، واهلل لذريـة عـي بن احلسـن )عليهـا السـام( أفضل من 

ذريـة يوسـف بـن يعقـوب، إن منهم ملـن يمأل األرض عـدال كا ملئت جـورا.())(.

فهنيئـًا جلابـر هـذه العاقـة الطيبـة مع كـرام اخللق وهذه الثقـة التي ناهلا مـن آل البيت 
فهـذا الرجـل الغيـور كانـت خمـدرات بنـي هاشـم تناديـه يـا عـم وحتدثـه ومـا ذلـك إال 
لنزاهتـه وعظيـم شـأنه عنـد اهلل وأنـه منهـم كـا قـال لـه رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( 

أنـت منـا لـذا كان بنـو هاشـم يعتـرون جابـرًا منهم.

ونجـد أن جابـرًا مّطلـٌع عىل أحوال األنبيـاء واملعصومن ويعـرف منازهلم ومقاماهتم 
عنـد اهلل فـكان رضـوان اهلل عليـه يفضـل ذريـة حجـج اهلل عـىل ذراري األنبيـاء، فهـذه 
العقيـدة وهـذا االيـان وهـذه املعرفـة بـآل البيت بنيـت عىل اسـاس طيب طاهـر منذ عهد 

النبـي حتـى وصولـه إىل اإلمـام الباقر.

 ويف هـذه الروايـة قـد ذكـر موقف له مع اإلمام الباقر ولكن سـوف نفـرد هلذا املوقف 
مسـألة خاصة وهي لقاؤه مـع اإلمام الباقر.

السـجاد )عليـه السـام( يذكـره  الـرواة املشـهورين فقـد كان اإلمـام  أنـه مـن  وبـا 
بأحاديـث النبـي ومـا ورد عنـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه( عـن يـوم الغـار، فعن عبـد اهلل، عن 
احلسـن بـن موسـى بـن جعفـر عـن أبيـه جعفـر بـن حممـد الصـادق عـن أبيـه حممـد الباقر 
عـن أبيـه عـي بن احلسـن )صلوات اهلل عليهـم( قال ملا لقيـه جابر بن عبـد اهلل االنصاري 
برسـالة جـده رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( إىل ابنـه حممـد الباقـر، قـال لـه عي 
بـن احلسـن: يـا جابـر كنت شـاهدت جـدي رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم( يوم 
الغـار؟ قـال جابـر ال يـا ابـن بنـت رسـول اهلل، قـال: اذن احدثـك يـا جابـر، قـال جابـر: 

)- األمايل، الشيخ الطويس، ص636- 637.
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حدثنـي فـداك أيب وأمـي، فقد سـمعته من جدك رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسـلم(: 
ملـا هـرب إىل الغـار مـن مركـي قريـش حـن كبسـوا داره لقتلـه قـال: اقصـدوا فراشـه 
حتـى نقتلـه فيـه، قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم( ألمـري املؤمنن عـي بن ايب 
طالـب )صلـوات اهلل عليـه(: يـا اخـي ان مركـي قريـش يكبسـوين يف داري هـذه الليلـة 
يف فـرايش فـا أنـت صانـع يـا عـي. قـال لـه امـري املؤمنـن أنـا أضطجـع يـا رسـول اهلل يف 
فراشـك وتكـون خدجيـة يف موضـع مـن الـدار، واخـرج واصحـب اهلل حيـث تأمـن عـىل 
نفسـك فقـال لـه رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: فديتـك يـا ابـا احلسـن اخـرج 
يل ناقتـي العضبـاء حتـى أركـب عليهـا واخـرج إىل اهلل تعـاىل هاربـا مـن مركـي قريش و 
افعـل بنفسـك مـا تشـاء، واهلل خليفتـي عليـك وعـىل خدجية فخـرج رسـول اهلل )صىل اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم( راكبـا ناقتـه العضبـاء وسـار وتلقـاه جرئيل )عليه السـام( فقـال له: 
يـا رسـول اهلل ان اهلل أمـرين أن أصحبـك يف مسـريك ويف الغار الذي تدخلـه وارجع معك 
إىل املدينـة إىل أن تنيـخ ناقتـك ببـاب أبـى ايـوب األنصـاري )ريض اهلل عنـه(. فتلقـاه أبـو 
بكـر، فقـال لـه يـا رسـول اهلل أصحبك، فقـال: ويلك يا ابـا بكر أريد أن ال يشـعر يب احد، 
فقـال يـا رسـول اهلل اخشـى أن يسـتحلفني املركـون عـىل لقائـي إيـاك وال أجد بـدا، من 
صدقهـم، فقـال له )عليه السـام(: وحيك يـا ابا بكر، وكنت فاعا ذلـك؟ فقال له: كنت 
افعـل لئـا اكـذب واقتـل، فقال لـه )عليه السـام(: فا صحبتـك إياي بنافعتـك، فقال له 
أبـو بكـر ولكنـك تستغشـني وختشـى أن أنذر بـك املركن، فقـال له )عليه السـام( رس 
إذا شـئت فتلقـاه الغـار فنـزل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( عن ناقتـه وأبركها 
ببـاب الغـار ودخـل ومعـه جريـل )عليـه السـام( وأبو بكـر، وقامـت خدجيـة يف جانب 
الـدار باكيـة عـىل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله( واضطجـع عي عىل فراش رسـول اهلل 
يقيـه بنفسـه، وواىف املركـون الدار ليا فتسـاوروا عليها ودخلوهـا وقصدوا إىل الفراش 
فوجـدوا امـري املؤمنـن )عليـه السـام( مضطجعـا فيـه، فرضبـوا بأيدهيـم إليـه وقالـوا: يا 
ابـن ايب كبشـة مل ينفعـك سـحرك وال خدمـة اجلـن لـك اليـوم نسـقي اسـلحتنا مـن دمك. 
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فنهـض امـري املؤمنـن )عليه السـام( لريهيـم أهنم مل يصلوا إليـه، وجلس يف الـدار وقال: 
يـا مركـي قريـش انـا عـي بـن أيب طالـب، قالـوا لـه: وأيـن حممـد يـا عـي؟ قـال: حيـث 
يشـاء اهلل، قالـوا: فمـن يف الـدار؟ قـال مـا فيهـا اال خدجيـة، قالـوا: احلسـيبة النسـيبة لـوال 
تبعلهـا بمحمـد يـا عي والـات والعزى لوال حرمـة ابيك وعظم حملـه يف قريش ألعملنا 
اسـيافنا فيـك، فقـال أمري املؤمنن )عليه السـام(: يـا مركي قريش اعجبتكـم كثرتكم، 
وفالـق احلبـة وبـارئ النسـمة مـا يكـون اال مـا يريـد اهلل تعاىل، ولو شـئت ان افنـي مجعكم 
لكنتـم أهـون عـيَّ مـن فراش الـرساج فا يشء اضعـف منـه. فتضاحك املركـون وقال 
بعضهـم لبعـض: خلـوا عليـا حلرمـة ابيـه واقصـدوا الطلـب إىل حممـد، وحممـد )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم( يف الغـار وهـو وجريـل )عليـه السـام( وابو بكـر معه فحزن رسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( عـىل خدجيـة فقـال جريـل )عليـه السـام(: )ال حتـزن 
ان اهلل معنـا( ثـم كشـف لـه )عليـه السـام( فـرأى عليـا وخدجيـة )عليها السـام( ورأى 
سـفينة جعفـر بـن ايب طالـب )عليه السـام( ومـن معه تعـوم يف البحر، فانزل اهلل سـكينته 
عـىل رسـوله وهـو األمـان ممـا خشـيه عـىل عـي وخدجيـة، فانـزل اهلل )ثـايت اثنـن( يريـد 
جريـل )عليـه السـام( ورسـول اهلل )إذ مهـا يف الغـار إذ يقـول لصاحبـه ال حتـزن ان اهلل 
معنـا فانـزل اهلل سـكينته عليـه( ولـو كان الـذي حـزن أبـو بكـر لـكان أحـق باألمـن مـن 
رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( ومل حيـزن. ثـم ان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله( قال 
أليب بكـر: يـا أبـا بكـر اين أرى عليا وخدجيـة ومركي قريش وخطاهبم له وسـفينة جعفر 
بـن ايب طالـب ومـن معه تعـوم يف البحر وأرى الرهـط من االنصار جملبـن يف املدينة، قال 
أبـو بكـر: وتراهـم يـا رسـول اهلل يف هـذه الليلـة، ويف هـذه السـاعة، وأنـت يف الغـار، ويف 
هـذه الظلمـة، ومـا بيننـا وبينهـم مـن بعـد املدينة؟ فقـال رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآ له( 
إين أريـك يـا ابـا بكـر مـا رأيـت حتـى تصدقنـي ومسـح يده عـىل برصه فقـال لـه: انظر إىل 
سـفينة جعفـر، كيـف تعـوم يف البحـر، فنظـر أبـو بكـر إىل الكل مـن مركـي قريش وعي 
عـىل الفـراش وخطابـه هلـم، وخدجيـة يف جانـب الـدار، ففـزع ورعـب وقـال يـا رسـول 
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اهلل ال طاقـة يل بالنظـر إىل مـا رأيتـه فـُردَّ عـي غطائـي فمسـح يـده عـىل بـرصه فحجب عا 
رآه واخذتـه رهقـة شـديدة حتـى أحـدث اثنـي عـرة حفـرية. وروي أنـه كان يف الغـار 
صـدع وثلمـة يدخـل منهـا ضيـاء النهـار، فوضـع أبـو بكـر كعبـه فيـه لسـده فنهشـته افعى 
يف عقبـه ومل تسـمه ففـزع وأحـدث يف احلفـرة، وليـس هـذا صحيحـا بـل االول اصـح يف 
االحـداث. وقصـد املركـون يف الطلـب لقفـو أثـره حتى جـاؤوا إىل بـاب الغـار ونظروا 
إىل مـرك الناقـة ومل يروهـا، وقالـوا: هـذا أثـر ناقـة حممـد ومركهـا يف بـاب الغـار فدخلوا 
فوجـدوا عـىل بـاب الغار نسـج العنكبـوت قد اظلـه، فقالوا: يـا ويلكم ما ترون إىل نسـج 
هـذا العنكبـوت عـىل بـاب الغـار فكيـف دخله حممـد؟ فصدهـم اهلل عنه ورجعـوا وخرج 
رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( مـن الغـار وهاجـر إىل املدينـة وخـرج أبـو بكـر 
فحـدث املركـن بخـره مـع رسـول اهلل وقـال هلـم ال طاقـة لكـم بسـحر حممـد وقصص 
يطـول رشحهـا. قـال جابـر بـن عبد اهلل األنصـاري هكـذا واهلل يا ابـن رسـول اهلل حدثني 

جـدك مـا زاد حرفـا وال نقص حرفـا())(.

فهـذا الروايـة تؤكـد عـىل أن أهـل البيـت )عليهـم السـام( هـم ورثـة النبـوة وأهنـم 
أبـواب علـم رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وأن كامهـم الصـدق ومنهجهـم العدل، 
وجابـر يشـهد هلـم بذلـك بأهنـم ال يزيـدون عـىل النبـي بالقـول وال ينقصـون مـن كامـه 

يشء.

فهـذه العاقـة التـي بناهـا جابـر مـذ كان عمـره الريـف ثانيـة عـر عامـًا حتـى بلغ 
التسـعن مـن عمـره صـار جابـر مـن الصحابـة املشـهور ذكرهـم واملرفـوع قدرهـم بـن 

النـاس، قـال تعـاىل: ﴿َولِل اْلِع�زَُّة َوِلَرُس�وِلِه َوِلْلُمْؤِمِن�نَي﴾)2(.

)- اهلداية الكرى، ص82- 85.

2- املنافقون: 8.
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فجابـر أحـد الصحابـة املؤمنـن الذيـن أرادوا العـزة فأعـزه اهلل فـكان جابـر ذا منزلـة 
رفيعـة عنـد آل البيـت كذلـك لـه مكانـة مرفـة بـن النـاس وتكفـي منزلتـه عنـد ال بيـت 

الرمحـة فهـذه وحدهـا مكرمـة مـن اهلل.

وكـا شـهد جابـر لرسـول اهلل وأمـري املؤمنـن واحلسـنن معاجـز كثـرية فقـد شـهد 
لعـي بـن احلسـن معاجز مشـاهبة كتكليـم احليوانـات وغريها مـن اآليات االخـرى، فقد 
روي عنـه رضـوان اهلل عليـه، قـال: )بينـا عي بن احلسـن مـع أصحابه إذ أقبلـت ظبية من 
الصحـراء حتـى قامـت حـذاه وصوتـت فقـال بعـض القـوم يـا بـن رسـول اهلل )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه( مـا تقـول هـذه الظبية قال يزعـم أن فان القـريش اخذ خشـفها باألمس واهنا 
مل ترضعـه مـن أمس شـيئا فبعث إليه عي بن احلسـن )عليه السـام( ارسـل إىل باخلشـف 
بـن احلسـن )عليـه  ثـم أرضعتـه قـال فوهبـه عـي  فلـا رأت صوتـت ورضبـت بيدهيـا 
السـام( هلـا وكلمهـا بـكام نحـوا مـن كامهـا وانطلقـت يف اخلشـف معهـا فقالـوا يا بن 
رسـول اهلل )صـىل عليـه وآلـه( مـا الـذي قـال: قـال: دعـت اهلل لكـم وجزاكم بخـري())( .

فا زال جابر يرافق خيار اخللق حتى يف هذا العمر لذا عّده النبي منهم.

) - بصائر الدرجات،  حممد بن احلسن بن فروخ ) الصفار (، ص370.
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   )امل�ساألة الثانية: )جابر ولقاءه بالإمام الباقر
كان جابـر بـن عبـد اهلل يتشـوق هلذا اللقاء منذ عهد رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله(، 
حيـث أخـره النبي هبذا اليوم وهي بشـارة عظيمـة، فهذا هو باقر العلـم وخامس احلجج 
األطهـار سـوف يشـهده جابـر فـكان رضـوان اهلل عليه يقـف يف سـكك املدينة وينـادي يا 

باقـر العلـم يـا باقر العلم حتـى قالوا أن جابـرًا هيجر.

واخـريًا جـاء اليـوم الـذي يلتقـي فيـه جابـر باإلمـام الباقـر يف بيـت االمـام السـجاد، 
فعـن جابـر بـن يزيـد اجلعفـي قال: )سـمعت جابر بـن عبـد اهلل األنصاري يقـول: ملا أنزل 
اهلل )عـز وجـل( عـىل نبيـه حممـد )صـىل اهلل عليـه وآلـه( ﴿َي�ا َأيَُّه�ا الَِّذي�َن آَمُن�وْا َأِطيُع�وْا الّلَ 
َوَأِطيُع�وْا الرَُّس�وَل َوُأْوِل�ي اأَلْم�ِر ِمنُك�ْم﴾، قلت»يـا رسـول اهلل عرفنـا اهلل ورسـوله، فمـن 
أولـو األمـر الذيـن قـرن اهلل طاعتهـم بطاعتـك؟ فقـال )عليـه السـام(: هـم خلفائـي يـا 
جابـر، وأئمـة املسـلمن )مـن( بعـدي أوهلم عي بـن أيب طالب، ثم احلسـن واحلسـن، ثم 
عـي بـن احلسـن، ثـم حممد بن عـي املعـروف يف التـوراة بالباقر، وسـتدركه يا جابـر، فإذا 
لقيتـه فأقرئـه منـي السـام، ثـم الصـادق جعفـر بـن حممد، ثم موسـى بـن جعفـر، ثم عي 
بـن موسـى، ثـم حممـد بـن عـي، ثم عـي بن حممـد، ثم احلسـن بن عـي، ثم سـميي وكنيي 
حجـة اهلل يف أرضـه، وبقيتـه يف عباده ابن احلسـن بـن عي، ذاك الذي يفتـح اهلل تعاىل ذكره 
عـىل يديـه مشـارق األرض ومغارهبا، ذاك الذي يغيب عن شـيعته وأوليائـه غيبة ال يثبت 
فيهـا عـىل القـول بإمامتـه إال مـن امتحـن اهلل قلبه لايان، قـال جابر: فقلت له: يا رسـول 
اهلل فهـل يقـع لشـيعته االنتفـاع به يف غيبتـه؟ فقال عليه السـام: إي والذي بعثنـي بالنبوة 
إهنـم يسـتضيئون بنـوره وينتفعـون بواليتـه يف غيبتـه كانتفاع النـاس بالشـمس وإن جتللها 

سـحاب، يـا جابـر هـذا مـن مكنـون رس اهلل، وخمـزون علمـه، فاكتمه إال عـن أهله.

قـال جابـر بـن يزيد: فدخل جابر بـن عبد اهلل األنصاري عىل عي بن احلسـن )عليها 
السـام( فبينـا هـو حيدثـه إذ خـرج حممـد بن عـي الباقـر )عليها السـام( من عند نسـائه 
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وعـىل رأسـه ذؤابـة وهـو غـام فلـا بـرص بـه جابـر ارتعـدت فرائصـه، وقامت كل شـعرة 
عـىل بدنـه ونظـر إليـه مليـا، ثـم قال له: يا غـام أقبـل فأقبل، ثم قال لـه: أدبر فأدبـر، فقال 
جابـر: شـائل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه ورب الكعبـة، ثـم قـام فدنـا منه، فقـال له: 
مـا اسـمك يـا غـام؟ فقـال: حممد قـال: ابن من؟ قـال: ابن عي بن احلسـن، قـال: يا بني 
فدتـك نفـيس فأنـت إذا الباقـر؟ فقـال: نعم، ثـم قـال: فأبلغني ما محلك رسـول اهلل )صىل 
اهلل عليـه وآلـه(، فقـال جابـر: يـا مـوالي إن رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله بـرين بالبقاء 
إىل أن ألقـاك وقـال يل: إذا لقيته فأقرئه )مني السـام(، فرسـول اهلل يـا موالي يقرأ)عليك 
السـام(، فقـال أبـو جعفـر )عليـه السـام(: يـا جابـر عـىل رسـول اهلل السـام مـا قامـت 
السـاوات واألرض، وعليـك يـا جابـر كـا بلغت السـام، فـكان جابر بعـد ذلك خيتلف 
إليـه ويتعلـم منـه فسـأله حممـد بن عـي )عليها السـام( عن يشء فقـال له جابـر: واهلل ما 
دخلـت يف هنـي رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( فقد أخـرين أنكـم أئمة اهلـداة من أهل 
بيتـه مـن بعـده أحلم الناس صغـارا، وأعلم الناس كبـارا، وقال:»ال تعلموهـم فهم أعلم 
منكم»فقـال أبـو جعفـر عليـه السـام: صـدق جـدي رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله، إين 
ألعلـم منـك با سـألتك عنه ولقـد أوتيت احلكم صبيـا كل ذلك بفضـل اهلل علينا ورمحته 

لنا أهـل البيت())(.

فمعرفـة جابـر باحلجـج كانـت منـذ عهـد النبـي وتلـك األسـئلة التـي يوجههـا للنبـي 
كان هلـا الـدور الكبـري يف معرفتـه بأرسارهـم ومجيـع أمورهـم.

فرغـم تلـك الظـروف الصعبـة واأليام املؤملـة التي عاشـها جابر بعد واقعـة كرباء إال 
أن هـذا اليـوم هـو يـوم ُيـرَسُ بـه جابر ألنه يرى نسـل احلسـن )عليه السـام( وفـروع تلك 
الشـجرة املحمدية تتوارث اجلال والكال والعلم من هاشـمي إىل هاشـمي، فا تسـتطيع 

الطغـاة أن تقلـع هـذه العـروق األصيلة وهـذا األمر َيـرس جابر ويرس كل مـواٍل رشيف.

)- كال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق، ص253- 254، ح3.
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 فكانـت فرائـص جابـر ترتعـد حينـا ينظر لإلمـام الباقـر، فتلـك احلقبة الطويلـة التي 
عاشـها مـع احلجـج كان هلـا الـدور الكبـري يف معرفـة فضلهـم ومكانتهـم، فكل ما سـمعه 
جابـر مـن النبـي قـد حتقـق فكيـف ال يكـون هبـذا املسـتوى اإلياين، فعـن حممد بن مسـلم 
وزرارة، قـاال: )سـألنا أبـا جعفـر )عليـه السـام( عـن أحاديث فرواهـا عن جابـر، فقلنا: 
ـِذي َفـَرَض  مالنـا وجلابـر؟ فقـال: بلـغ مـن ايـان جابـر أنـه كان يقـرأ هـذه اآليـة ﴿إِنَّ الَّ

َك إَِلى َمَعـاٍد﴾))(. َعَلْيـَك اْلُقـْرَآَن َلـَرادُّ

فهـذا اإليـان انبنـى عـىل أسـاس طيـب فالنبـي األكـرم )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( 
أول مـن زرع تلـك البـذرة االيانيـة ومن ثم سـقيت بفاطمـة وعي حتى أثمـرت بأبنائهم 
فصـار جابـر مـن املؤمنـن وبلـغ مـن ايانـه مـن يشـهد بحقـه االئمـة املعصومـون، فحينـا 
يقـول باقـر العلـم ان جابـرًا مؤمـن فهـذا االمـر يلفـت االنتبـاه كـون حجة مـن حجج اهلل 

يتحـدث عـن ايـان جابر.

ولإلمـام الباقـر كرامـة خصهـا اهلل هبـا دون سـائر احلجـج وهـي أن النبـي أرسـل لـه 
سـامًا خاصـًا بيـد هـذا الصحـايب فـكان هذا السـام تكريـًا لإلمـام الباقـر، وكذلك هي 

كرامـة جلابـر ايضًا.    

فعـن فليـح بـن أيب بكر الشـيباين، قـال: )واهلل إين جلالـس عند عي بن احلسـن وعنده 
ولـده إذ جـاء ه جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري فسـلم عليـه، ثـم أخـذ بيـد أيب جعفـر عليـه 
السـام فخـا بـه، فقـال: إن رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله أخرين أين سـأدرك رجا من 
أهـل بيتـه يقـال لـه: حممد بـن عي يكنى أبـا جعفر، فإذا أدركتـه فأقِرأ ه مني السـام، قال: 
ومـى جابـر ورجـع أبـو جعفـر )عليـه السـام( فجلس مـع أبيه عـي بن احلسـن عليها 
السـام وإخوتـه فلـا صـىل املغـرب قـال عي بن احلسـن أليب جعفـر )عليه السـام(: أي 

)- اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(، الشيخ الطويس، ج)، ص234، ح)9.
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يشء قـال لـك جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري؟ فقال: قـال: إن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
وآلـه(، قـال: إنـك سـتدرك رجـا مـن أهـل بيتـي اسـمه حممـد بـن عـي يكنـى أبـا جعفـر 
فأقـرأه منـي السـام، فقـال لـه أبـوه: هنيئـا لـك يـا بنـي مـا خصـك اهلل بـه من رسـوله من 

بـن أهل بيتـك...())(.

وعـن هشـام بـن سـامل قـال: )قـال يل أبـو عبـد اهلل )عليـه السـام(: )إن أليب مناقـب 
ليسـت ألحـد مـن آبائـي إن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( قـال جلابر بن عبـد اهلل: إنك 
تـدرك حممـدا ابنـي فأقـرأه منـي السـام فأتـى جابـر عـي بن احلسـن عليـه السـام فطلبه 
منـه، فقـال: نرسـل إليـه فندعـوه لك مـن الكتاب، فقـال: أذهب إليـه فأتاه فأقرأه السـام 
مـن رسـول اهلل وقّبـل رأسـه والتزمـه فقـال: وعىل جـدي السـام، وعليك يا جابـر، قال: 

فسـأله جابـر أن يضمـن لـه الشـفاعة يـوم القيامـة، فقال لـه: أفعـل ذلك يا جابـر()2(.

وهـذه ايضـا مـن اخلصائـص التـي اختـص هبـا جابـر، فهـذا الصحـايب شـهد يف حياته 
الكثـري مـن الكرامـات كونـه عـارص خيار اخللـق وهنا يضمن جابر شـفاعة اإلمـام، فهذه 
مكرمـة عظيمـة ملـن يعـرف معنـى الشـفاعة، وجابـر من املؤمنـن بـأن النبي وأهـل البيت 
يشـفعون وهـذه العقيـدة قـد بنيـت منذ عهـد النبي، فعن طلـق بن حبيب قـال: )كنت من 
أشـد النـاس تكذيبـا بالشـفاعة حتـى لقيـت جابـر بـن عبـد اهلل فقرأت عليـه كل آيـة أقدر 
عليهـا يذكـر اهلل فيهـا خلـود أهـل النـار فقال: يا طلـق أتراك أقـرأ لكتاب اهلل وأعلم بسـنة 
رسـول اهلل منـي؟ إن الذيـن قـرأت هـم أهلهـا هـم املركـون ولكـن هـؤالء قـوم أصابوا 
ذنوبـا فعذبـوا ثـم أخرجـوا منهـا ثم أهـوى بيديـه إىل أذنيه فقـال صمتا إن مل أكن سـمعت 
رسـول اهلل - صـىل اهلل عليـه وسـلم - يقول»خيرجـون مـن النـار بعـد مـا دخلوا»ونحـن 

)- الكايف، الشيخ الكليني، ج)، ص304.

2- بحار االنوار، العامة املجليس، ج46، ص228.
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نقـرأ كـا قـرأت())(، فجابـر مـن قـّراء القـرآن وممـن أخذ مـن النبي هذه السـنن.

وهلـذا البيـت الطاهـر منزلـة عظيمـة أيضـا مـن نسـاء ورجـال فهـم أهـل بيـت النبـوة 
وخمتلـف الوحـي، ففـي روايـة عـن اإلمـام الكاظـم عليـه السـام انه تـزوج أبـو حممد عي 
بن احلسـن بأم عبد اهلل بنت احلسـن بن عي عمه )عليه السـام( وهي أم أيب جعفر الباقر 
)صلـوات اهلل عليـه( فـكان يسـميها الصديقـة ويقـول مل يدرك يف احلسـن امـرأة مثلها()2(.

وروي عـن أيب جعفـر )عليـه السـام( أنـه قـال: )كانت أمـي أم عبد اهلل بنت احلسـن 
)عليـه السـام( جالسـة عنـد جـدار فتصـدع اجلـدار فقالت: بيدهـا ال وحـق املصطفى ما 
اذن لـك اهلل يف السـقوط حتـى أقـوم فبقـي معلقـا حتى قامـت وبعدت ثم سـقط فتصدق 

عـي بن احلسـن )عليها السـام( بائـة دينار.

ويف روايـة سـأل اإلمـام الباقـر جابـر بـن عبـد اهلل عـن ذلـك اللـوح الـذي رآه بيـد أمه 
فاطمـة، فعـن عبـد الرمحن بن سـامل، عن أيب بصري عـن أيب عبد اهلل عليه السـام قال: قال 
أيب حممـد جلابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري: إن يل إليـك حاجـة فمتـى خيـف عليـك أن أخلو 
بـك فأسـألك عنهـا؟ قـال لـه جابـر: يف أي وقـت شـئت يـا سـيدي فخـا بـه أيب يف بعض 
األيـام فقـال لـه: يـا جابـر أخـرين عـن اللـوح الـذي رأيتـه يف يـدي أمـي فاطمـة صلوات 
اهلل عليهـا ومـا أخرتـك أمـي أنـه مكتـوب يف اللـوح؟ فقال جابر: اشـهد بـاهلل أين دخلت 
عـىل فاطمـة أمـك صلـوات اهلل عليهـا يف حيـاة رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه فهنيتهـا 
بـوالدة احلسـن عليـه السـام، فرأيـت يف يدهـا لوحا»أخـرض، فظننـت أنـه مـن زمـرد، 
ورأيـت فيـه كتابـا أبيـض شـبه نـور الشـمس، فقلـت هلا: بـأيب أنت وأمـي ما هـذا اللوح؟ 
قالـت: هـذا لـوح أهـداه اهلل تبـارك وتعـاىل إىل رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله فيه اسـم أيب 

)- تفسري القرآن العظيم، )تفسري ابن كثري(، ج2، ص57.

2-  اهلداية الكرى، احلسن بن محدان اخلصيبي، ص240.
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واسـمي واسـم بعـي واسـم ابنـيَّ وأسـاء األوصيـاء مـن ولـدي فأعطانيه أيب ليـرسين به، 
قـال جابـر: فأعطتنيـه أمـك فقرأته واستحسـنته فقـال أيب عليه السـام: فهل لـك يا جابر 
أن تعرضـه عـي؟ قـال: نعـم، فمشـى معـه أيب حتـى أتـى منزل جابـر فأخـرج أيب من كمه 
صحيفـة مـن رق فقـال: يـا جابـر انظـر يف كتابـك ألقـرأ أنـا عليـك فنظـر يف نسـخته فقرأه 
عليـه فـا خالـف حـرف حرفا »، فقال جابر اشـهد بـاهلل أين كـذا رأيته يف اللـوح مكتوبا«: 

]بسم الل الرمحن الرحيم[

هـذا كتـاب مـن اهلل العزيز العليـم ملحمد نبيه وسـفريه وحجابه ودليله نـزل به الروح 
األمـن مـن عنـد رب العاملـن، عظِّم يا حممد صىل اهلل عليه وآله أسـائي، واشـكر نعائي، 
وال جتحـد آالئـي، إين أنـا اهلل ال إلـه إال أنـا، قاصـم اجلباريـن ومديـل املظلومـن وديـان 
يـوم الديـن، إين أنـا اهلل ال إلـه إال أنـا، فمـن رجـا غـري فضـي أو خـاف غـري عـديل عذبتـه 
عذابـا»ال أعـذب بـه أحـدا« من العاملـن، فإياي فاعبد وعـّي فتـوكل، إين مل أبعث نبيا»قط 
األنبيـاء  وقـد فضلتـك عـىل  لـه وصيـا«  إال وجعلـت  مدتـه  وانقضـت  أيامـه  فأكملـت 
وفضلـت وصيـك عـىل األوصياء وأكرمتك بشـبليك بعده وسـبطيك احلسـن واحلسـن، 
فجعلـت حسـنا »معـدن علمـي بعـد انقضاء مـدة أبيـه«، وجعلت حسـينا »خـازن وحيي 
وأكرمتـه بالشـهادة وختمـت لـه بالسـعادة، فهـو أفضـل مـن استشـهد وأرفـع الشـهداء 
عنـدي درجـة، جعلـت كلمتي التامـة معه وحجتي البالغـة عنده، بعرته أثيـب وأعاقب، 
أوهلـم عـي سـيد العابديـن وزيـن أوليائـي املاضن، وابنه شـبه جـده املحمود حممـد الباقر 
لعلمـي واملعـدن حلكمتـي، سـيهلك املرتابـون يف جعفـر، الـراد عليـه كالـراد عـي، حـق 
القـول منـي ألكرمـن مثـوى جعفـر وألرسّنـه يف أشـياعه وأنصـاره وأوليائـه، انتجبـت 
بعـده موسـى وأتيحـت فتنـة عميـاء صـاء حنـدس ألن خيـط فـريض ال ينقطـع وحجتـي 
ال ختفـى وإن أوليائـي يسـقون بالـكأس األوىف، أال ومـن جحـد واحـدا منهـم فقـد جحد 
نعمتـي ومـن غـري آيـة من كتايب فقـد افرى عـي وويل للمكذبـن اجلاحدين بعـد انقضاء 
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مـدة موسـى عبـدي وحبيبـي وخـرييت، فـإن املكـذب ألحدهـم املكـذب لـكل أوليائـي، 
وعـي وليـي ونـارصي ومـن أضـع عليـه أعبـاء النبـوة وأمتحنـه باالضطـاع هبـا  يقتلـه 
ن  عفريـت مسـتكر يدفـن باملدينـة التـي بناهـا العبـد الصالـح إىل جنـب رش خلقـي ألقـرَّ
َعينـه بمحمـد ابنـه وخليفتـه مـن بعـده ووارث علمـه فهـو معـدن علمـي وموضـع رسي 
و حجتـي عـىل خلقـي، جعلـت اجلنـة مثـواه وشـفعته يف سـبعن ألفـا مـن أهل بيتـه كلهم 
قـد اسـتوجبوا النـار، وختمـت بالسـعادة البنـه عـي وليـي ونـارصي والشـاهد يف خلقي 
وأمينـي عـىل وحيـي أخـرج منـه الداعـي إىل سـبيي، واخلـازن لعلمـي احلسـن ثـم أكمـل 
ذلـك بابنـه رمحـة للعاملـن عليـه كـال موسـى وهباء عيسـى وصر أيـوب، سـيذل أوليائي 
يف زمانـه وتتهـادى رؤوسـهم كـا تتهـادى رؤوس الـرك والديلـم، فيقتلـون و حيرقـون 
ويكونـون خائفـن مرعوبـن وجلـن، تصبـغ األرض بدمائهـم ويفشـو الويـل والرنـة يف 
نسـائهم، هـؤالء أوليائـي حقـا، هبـم أدفـع كل بليـة وفتنـة عميـاء حنـدس، وهبـم أكشـف 
الـزالزل وأدفـع اآلصـار واألغـال أولئـك عليهـم صلـوات مـن رهبـم و رمحـة وأولئـك 
هـم املهتـدون. قـال عبـد الرمحـن بـن سـامل: قـال أبو بصـري: لو مل تسـمع يف دهـرك إال هذا 

احلديـث لكفـاك، فصنـه إال عـن أهلـه())(.

فهـذا التفصيـل الكامـل عـن األئمـة أعطـى جلابـر مفهومـًا كبـريًا عـن احلجـج فجابـر 
مؤمـن هبـم مجيعـًا وإن مل يدركهـم مجيعهـم لكنـه يعلـم جيدًا هم أبـواب علـم اهلل وهم اثنا 
عـر حجـة هبـم تقوم السـاء وخترض االرض وهبـم اسـتمرارية احلياة فلوالهم لسـاخت 

االرض.

ويف الـكايف عـن أيب عبـد اهلل )عليـه السـام(، قـال: )إن جابـر بن عبـد اهلل األنصاري 
كان آخـر مـن بقـي مـن أصحـاب رسـول اهلل وكان رجـا منقطعا إلينـا أهل البيـت وكان 
يقعد يف مسـجد رسـول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو معتجر بعامة سـوداء وكان ينادي يا 

)- االختصاص، الشيخ املفيد، ص0)2- 2)2.
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باقـر العلـم، يـا باقـر العلم، فكان أهـل املدينة يقولـون: جابر هيجر، فكان يقـول: ال واهلل 
مـا أهجـر ولكنـي سـمعت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( يقـول: إنك سـتدرك رجا 
منـي اسـمه اسـمي وشـائله شـائي، يبقـر العلـم بقـرا، فـذاك الـذي دعـاين إىل مـا أقـول، 
قـال: فبينـا جابـر يـردد ذات يـوم يف بعـض طـرق املدينـة إذ مـر بطريـق يف ذاك الطريـق 
كتـاب فيـه حممـد بـن عـي فلـا نظـر إليه قـال: يا غـام أقبـل فأقبل ثـم قال لـه: أدبـر فأدبر 
ثـم قـال: شـائل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه والـذي نفيس بيـده، يا غام ما اسـمك؟ 
قـال: اسـمي حممـد بـن عـي بن احلسـن، فأقبل عليـه يقبل رأسـه ويقول: بـأيب أنت وأمي 

أبـوك رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه يقرئك السـام ويقول ذلـك....())(.

فاإلمـام الصـادق )عليـه السـام( يؤكـد لنـا أن جابـر االنصـاري )رضـوان اهلل عليه( 
كان أخـر صحابـة النبـي )صـىل اهلل عليـه وآله( لذا أودعـه النبي هذه األمانـة وهي ايصال 
سـامه إىل االمـام الباقـر )عليـه السـام( وهـذه أحـدى معاجـزه )صلـوات اهلل وسـامه 

عليـه( يف أخبـاره بالغيبيات.

ومـن خـال جمالسـته لإلمامـن السـجاد والباقـر )عليهـا السـام( زاد علمـه حتـى 
صـار جابـر يف اخـر الزمـان مفتي املدينـة  فكانوا يسـألونه عن الكثري من األمـور فيجيبهم 
ففـي روايـة عـن أيب عبيـدة أنـه قـال: سـألت جابـر بـن عبـد اهلل عـن املسـح عـىل العامـة، 

فقـال: )أمـس الشـعر املـاء(. ويف لفـظ آخـر: )ال، حتـى متـس الشـعر باملـاء( )2(.

وكانـت لـه رضـوان اهلل عليه حلقة يف املسـجد النبوي يؤخذ منـه العلم، فقد ُعدَّ جابر 
مـن العلـاء الفضـاء ونحـن ال نسـتغرب من ذلـك فقد شـهد يف حياته سـبعة معصومن 
وجابـر منقطـع إليهـم، فهـذا االنقطـاع جعلـه من العلـاء، فالكثري مـن الصحابة  شـهدوا 

)- الكايف، الشيخ الكليني، ج)، ص469 - 470.

2- املسح يف وضوء الرسول، )ص(، حممد احلسن األمدي، ص48.
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النبـي وعـارصوه لكنهـم مل يصبحـوا مثـل جابر انـا انقطاعه وحبـه للعلم اوصلـه إىل هذا 
املستوى.

قال هشام بن عروة: رأيت جلابر بن عبد اهلل حلقة يف املسجد يؤخذ عنه ))(.

وجـاء يف الفوائـد الرجاليـة، هـو مـن علـاء الصحابـة وفضائهـم، وممـن كان يؤخـذ 
عنـه يف مسـجد النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وقـد كان - ريض اهلل عنـه - شـديد 
االنقطـاع إىل أهـل البيـت، رصيح الـوالء هلم، معروفا بذلـك لدى اخلاصـة والعامة()2(.

فهـذا الصحـايب ممـن نـارص أهل البيـت وكان رجـًا متواضعا هلـم رغـم مكانته وهذا 
التواضـع قـد رفـع شـأنه بـن النـاس، فـا زال جابـر يذكـر يف املجالـس واملأتـم وتتناقـل 
ذكـره كتـب السـرية والتاريـخ وكتـب احلديـث فهـذا االنسـان قـد تردد اسـمه بـن الناس 

ومـا ذلـك اال لوالئـه آلهـل البيت.

ويف ختـام عمـره كان رضـوان اهلل عليـه يـروي عـن النبـي وخيـر التابعـن أن يبلغـوا 
شـيعة أمـري املؤمنـن مـا سـمعوه مـن احاديـث بحـق احلجـج األطهـار، ففـي روايـة عـن 
املفضـل بـن عمـر عن جابر األنصـاري قال جابر: )بعث رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
إىل سـلان الفـاريس واملقـداد بـن األسـود الكنـدي وأيب ذر جنـدب بـن جنـادة الغفـاري 
وعـار بـن يـارس وحذيفـة بـن اليان وخزيمـة بن ثابـت ذي الشـهادتن وأبـو اهليثم مالك 
بـن التيهـان األشـهي وأيب الطفيـل عامـر بـن واثلة وسـويد بن غفلة وسـهل وعثـان ابني 
حنيـف ويزيـد السـلمي فحرضنـا يـوم مجعة ضحى فلـا اجتمعنا بـن يديه وأمـري املؤمنن 
)عليـه السـام( عـن يمينـه أمـر )صلـوات اهلل عليـه( بـأن ال يدخـل أحـد وكان أنـس يف 

)- تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج))، ص233.

2-  الفوائــد الرجاليــة، الســيد مهــدي بحــر العلــوم، ج2، ص38)، إنبــاه الــرواة عــىل أنبــاه النحــاة، عــي بــن 
يوســف القفطــي، ج2، ص25.
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ذلـك الوقـت خادمـه فأمـره باالنـرصاف إىل منزلـه ثـم اقبل علينـا بوجهه الكريـم عىل اهلل 
وقـال لنـا أبـروا فـان اهلل مـن علينـا بفضله وعلم مـا يف أنفسـنا من اخلاص لـه واإليان 
بـه واالقـرار بوحدانيتـه وبمائكتـه وكتبـه ورسـله وعلـم وفاكـم اجلنة بغري حسـاب أنتم 

ومـن كان كـا أنتـم عليـه مـن مى ومـن يـأيت إىل يـوم القيامة.

قـال جابـر فرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يبرنـا وحيدثنـا ودموعه جتري 
ودموعنـا هتطـل لبكائـه ولفضـل اهلل علينا ورمحته لنا ورأفته بنا فسـجدنا شـكرا هلل وأردنا 
الـكام فقطعتنـا عنـه الرقـة والبـكاء، فقـال لنـا فـإن بكيتـم قليـا لنضحككـم كثـريا وإين 
أبركـم بـا أعلمـه منكـم إنكـم حتبـون مسـألتي عنـه ولـو فقدمتـوين وسـألتم أخـي عليـا 
ألخركم به فجهرنا بالبكاء والشـكر والدعاء، فقال لنا )عليه السـام( حتاولون مسـألتي 
عن بدو كوين واعلموا رمحكم اهلل ان اهلل تقدسـت أسـاؤه وجل ثناؤه كان وال مكان وال 
كـون معـه وال سـواه أحـد يف فردانيتـه، صمـد يف أزليتـه، مـيشء ال يشء معه، فلا شـاء ان 
خيلـق خلقنـي بمشـيئته وأردتـه يل نـورا وقـال يل كن فكنت نورا شعشـعانيا اسـمع وابرص 
وانطـق بـا جسـم وال كيفيـة، ثـم خلـق منـي أخـي عليـا، ثـم خلـق منّـا فاطمة، ثـم خلق 
منـي ومـن عـي وفاطمـة احلسـن وخلـق منا احلسـن ومنه ابنـه عي وخلـق منه ابنـه حممدا 
وخلـق منـه ابنـه جعفـرا وخلـق منه ابنه موسـى وخلق منه ابنـه عليا وخلق منـه ابنه حممدا 
وخلـق منـه ابنـه عليـا وخلق منـه ابنه احلسـن وخلق منه ابنه سـميي وكنيـي ومهدي أمتي 
وحمـي سـنني ومعـدن ملتـي ومـن وعـدين ان يظهـرين بـه عـىل الديـن كلـه وحيـق بـه احلـق 
ويزهـق بـه الباطـل ان الباطـل كان زهوقا ويكـون الدين كلـه واصبا، فكنا أنـوارا بأرواح 
واسـاع وابصـار ونطـق وحـس وعقـل، وكان اهلل اخلالق ونحـن املخلوقـون واهلل املكون 
ونحـن املكونـون واهلل البـارئ ونحـن الريـة.. موصولـون ال مفصولـون فهلـل نفسـه 
فهللنـاه وكـر نفسـه فكرناه وسـبح نفسـه فسـبحناه وقدس نفسـه فقدسـناه، ومحد نفسـه 
فحمدنـاه، ومل يغيبنـا وأنوارنـا تتناجى وتتعارف مسـمينة متناسـبن أزليـن ال موجودين، 
منـه بدأنـا وإليـه نعـود، نـور مـن نـور بمشـيئته وقدرته ال ننسـى تسـبيحًا وال نسـتكر عن 
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عبادتـه ثـم شـاء فمـد األظلـة وخلـق خلقـا أطـوارا مائكـة وخلـق املـاء واجلـان وعـّرش 
عرشـه عـىل األظلـة وأخـذ مـن بنـي آدم مـن ظهورهـم ذريتهـم وأشـهدهم عـىل أنفسـهم 
ألسـت بربكـم؟ قالـوا بـىل: كان يعلـم مـا يف أنفسـهم واخللـق أرواح وأشـباح يف األظلـة 
وبمائكتـه  بـه  ليؤمنـن  وامليثـاق  العهـد  عليهـم  فأخـذ  ويعقلـون  ويسـمعون  يبـرصون 
وكتبـه ورسـله، ثـم جتـىل هلـم وجىل عليـا وفاطمة واحلسـن واحلسـن والتسـعة األئمة من 
احلسـن الذيـن سـميتهم لكـم فأخـذ يل العهـد وامليثـاق عىل مجيـع النبين وهـو قوله الذي 
ـُه ِميَثـاَق النَّبِيِّيَن َلَمـا َآَتْيُتُكْم ِمـْن ِكَتـاٍب َوِحْكَمٍة  أكرمنـي بـه جـل من قائـل ﴿َوإِْذ َأَخـَذ اللَّ
ُه َقـاَل َأَأْقَرْرُتـْم َوَأَخْذُتْم َعَلى  ٌق لَِمـا َمَعُكْم َلُتْؤِمنُـنَّ بِـِه َوَلَتنُْصُرنَّ ُثـمَّ َجاَءُكـْم َرُسـوٌل ُمَصـدِّ
ـاِهِديَن﴾ وقـد علمتـم ان  َذلُِكـْم إِْصـِري َقاُلـوا َأْقَرْرَنـا َقـاَل َفاْشـَهُدوا َوَأَنـا َمَعُكـْم ِمـَن الشَّ
امليثـاق أخـذ يل عـىل مجيـع النبيـن واين انـا الرسـول الـذي ختـم اهلل يب الرسـل وهـو قولـه 
ـِه َوَخاَتـَم النَّبِيِّيـَن﴾ فكنـت واهلل قبلهـم وبعثـت بعدهـم وأعطيـت ما  تعـاىل: ﴿َرُسـوَل اللَّ
أعطـوا وزادين ريب مـن فضلـه مـا مل يعطـه ألحـد مـن خلقـه غـريي فمـن ذلك أنـه اخذ يل 
امليثـاق عـىل سـائر النبيـن ومل يأخـذ ميثاقـي الحد ومن ذلك ما نّبأ نبيا وال أرسـل رسـوال 
إال أمـره باإلقـرار يب وان يبـر أمتـه بمبعثـي ورسـالتي والشـاهد يل هبـذا قولـه جل ذكره 
ـِذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبـا ِعنَْدُهْم  يَّ الَّ ُسـوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ ِذيـَن َيتَّبُِعـوَن الرَّ يف التـوراة ملوسـى: ﴿الَّ
يَِّبـاِت  ْنِجيـِل َيْأُمُرُهـْم بِاْلَمْعـُروِف َوَينَْهاُهـْم َعـِن اْلُمنَْكـِر َوُيِحـلُّ َلُهـُم الطَّ فِـي التَّـْوَراِة َواإْلِ
ِذيـَن  تِـي َكاَنـْت َعَلْيِهـْم َفالَّ ُم َعَلْيِهـُم اْلَخَباِئـَث َوَيَضـُع َعنُْهـْم إِْصَرُهـْم َواأْلَْغـَاَل الَّ َوُيَحـرِّ
ِذي ُأْنـِزَل َمَعُه ُأوَلِئـَك ُهـُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ وال  وَر الَّ َبُعـوا النُـّ ُروُه َوَنَصـُروُه َواتَّ َآَمنُـوا بِـِه َوَعـزَّ
يعلمـون نبيـا وال رسـوال غـريي ويف اإلنجيـل قولـه عز اسـمه الـذي حكاه فيـا أنزله عي 
ـًرا بَِرُسـوٍل َيْأتِـي ِمـْن َبْعِدي  مـن خطابـه ألخـي عيسـى بن مريـم )عليـه السـام( ﴿َوُمَبشِّ
اْسـُمُه َأْحَمـُد﴾ ويعلـم انـه مـا يرسـل رسـوال اسـمه امحـد غـريي وان اهلل منحنـي اللـوح 
يـوم القيامـة الـذي حيملـه أخي عـي وآدم فمن دونـه حتته يـوم القيامة، وأعطاين الشـفاعة 
واحلـوض تفضـا منـه عي وأعطـاين مفاتيح الدنيا وكنوزهـا ونعيمها فلم اقبلـه زهدا فيه 
فعوضنـي بمفاتيـح اجلنـة والنـار فجعلـت كل مـا أعطانيـه ريب ألخـي عي واألئمـة منهم 
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فطوبـى لكـم وطوبـى ملـن واالكـم حسـن مآب فقمنـا عـىل اقدامنا وقلنـا يا رسـول اهلل انا 
قـد أنعـم اهلل بـك علينـا وبأخيـك عـي وذريتـك فنسـأل اهلل يقبضنـا إليـه السـاعة لئا يأيت 
أحـد منـا ببائقـة خترجـه عـن هـذا اخلطـر العظيـم فقـال لنـا )عليـه السـام(: كا ال ختافوا 
ِذيـَن َيْسـَتِمُعوَن اْلَقـْوَل َفَيتَّبُِعـوَن  ـْر ِعَبـاِد )7)( الَّ فإنكـم مـن الذيـن قـال اهلل فيهـم: ﴿َفَبشِّ

ـُه َوُأوَلِئَك ُهـْم ُأوُلـو اأْلَْلَباِب﴾. ِذيـَن َهَداُهـُم اللَّ َأْحَسـنَُه ُأوَلِئـَك الَّ

قـال جابـر اجلعفـي: فقلـت جلابـر األنصـاري لقـد أسـعدين اهلل بلقائـك يف هـذا اليوم 
هـذا بركـة اهلل وبركـة سـيدي الباقـر )عليـه السـام( ولقائـك إيـاه بأمر رسـول اهلل )صىل 

اهلل عليـه وآله(.

قـال جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري يـا جابـر خـرِّ مـن لقيـك مـن شـيعة آل حممـد بـا 
سـمعته منـي فبهـذا عهـد رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(())(.

فألمهيـة األمـر كان جابـر يـويص التابعـن واملوالـن آلل البيـت )عليهـم السـام( أن 
خيـروا شـيعة أمـري املؤمنـن )عليـه السـام( عـن هـذه النخـب والبشـارات التـي بر هبا 
نبـي الرمحـة )صـىل اهلل عليـه وآلـه( ومـا أعـد اهلل لرسـوله ولعرتـه )صلوات اهلل وسـامه 
عليهـم( وللمؤمنـن مـن عطـاء جزيـل؛ كـي يزهـدوا يف دنياهـم كـا زهـد نبيهـم وأهـل 

. بيتهم

ولـو أحصينـا األسـاء التـي بعـث إليهـا رسـول اهلل )صـىل الـه عليـه وآلـه( وخصهـم 
دون غريهـم، الـذي هـم سـلان، واملقـداد، وأبو ذر، وعـار، وحذيفة، وخزيمـة، ومالك 
بـن التيهـان، وعامـر بـن واثلة، وسـويد، وسـهل بن حنيـف، وعثـان ابن حنيـف، ويزيد 
السـلمي )رضـوان اهلل تعـاىل عليهـم( نجـد أن هـؤالء األطهـار كانـوا من خلص الشـيعة 
وممـن مل يبدلـوا ومل يغـريوا دينهـم، وهـذه أيضـًا مـن مكنـون علمـه، لـذا أودعهـم رسـول 

)- اهلداية الكرى، احلسن بن محدان اخلصيبي، ص378- )38.
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اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( هـذه البشـارات وهـذه األرسار وخصهـم دون غريهـم ملعرفته 
بإياهنـم ووالئهـم لـه ولعرتـه )صلـوات اهلل عليهـم أمجعن(.

وكان جابـر ممـن وفـق يف بـث هـذه الروايـة التـي لـو تأملنا ما فيهـا من كنـوز وجواهر 
أليقنـا أن الفـوز ملحبـي عـي واألئمة مـن ذريته )صلـوات اهلل عليهـم أمجعن(.

وكان رضـوان اهلل عليـه يعلـم أنـه أرشف عـىل الرحيـل بعـد لقائـه باإلمـام الباقـر لـذا 
كان يسـتغل هـذه الفـرة بالتواجـد جنـب هـذا املعصـوم الطاهـر.

 فقـد ادى جابـر هـذه الرسـالة وأوصـل سـامه للباقـر وبـدأ جابـر بالضعـف بسـبب 
جامـع  كتـاب  يف  جـاء  فقـد  يعـاوده،  الباقـر  اإلمـام  كان  جابـر  مـرض  فحينـا  الكـر، 
السـعادات، أن اإلمـام حممـد بـن عـي الباقـر )عليهـا السـام( قـال جلابـر بـن عبـد اهلل 
األنصـاري - وقـد اكتنفتـه علـل وأسـقام، وغلبـه ضعـف اهلـرم -: )كيف جتـد حالك؟( 
قـال: أنـا يف حـال الفقـر أحـب إيل مـن الغنـى، واملـرض أحـب إيل مـن الصحـة، واملـوت 
أحـب إيل مـن احليـاة، فقـال اإلمـام )عليـه السـام(: )أمـا نحـن أهل البيـت فا يـرد علينا 
مـن اهلل مـن الفقـر والغنـى واملـرض والصحـة واملـوت واحليـاة، فهـو أحـب إلينـا(، فقـام 
جابـر، وقبـل بـن عينيـه، وقـال: صـدق رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( حيـث 
قـال يل: )يـا جابـر! سـتدرك واحـدا مـن أوالدي إسـمه إسـمي، يبقـر العلـوم بقـرا())(.

فـا زال جابـر يتعلـم من هذه املدرسـة املحمديـة، العلوية، اهلاشـمية، حتى يف اواخر 
عمـره وهـو يقـر بأفضليتهم فهنيئـًا له تلك الصحبـة مع النبي واحلجـج األطهار.

وكذلـك تؤكـد هـذه الروايـة أن جابـرًا  آخـر مـن بقـى مـن الصحابـة، وكان النـاس 
يعرفـون ذلـك ويسـتغربون منـه كونه صحايب جليل عاش مع رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
وآلـه(، يـأيت الباقـر وهـو غـام صغـري، ومـن املؤكـد أن جابـرًا أراد أن يرهيـم فضـل أهـل 

)- جامع السعادات، ما حممد مهدي النراقي، ج3، ص229.
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البيـت مـن صغريهـم إىل كبريهـم، فهـم روح واحـدة ونفـس واحـدة وعلمهـم نابـع مـن 
علـم رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( ولو كان النـاس يعرفون منزلة الباقر ملـا ذهلوا من 
هـذا االمـر لكـن جابـرًا قد اسـتقى هذا العلم من سـيد اخللق فـكان جيلهـم ويقدمهم عىل 

نفسـه وعـىل مجيـع اخللق.

ومل يتغـري جابـر عـن عادتـه فـا زال رضـوان اهلل عليـه يسـأل ويتعلـم مـن احلجـج، 
قـال جابـر: )سـألت أبـا جعفـر عليه السـام عن تفسـري هذه اآليـة يف قـول اهلل: )يريد اهلل 
أن حيـق احلـق بكلاتـه ويقطـع دابـر الكافريـن( قـال أبـو جعفر عليه السـام: تفسـريها يف 
الباطـن يريـد اهلل، فإنـه يشء يريـده ومل يفعلـه بعـد، وامـا قولـه )حيـق احلـق بكلاتـه( فإنـه 
يعنـي حيـق حـق آل حممـد، وامـا قولـه: )بكلاتـه( قـال: كلاتـه يف الباطـن عـي هـو كلمـة 
اهلل يف الباطـن، وامـا قولـه: )ويقطـع دابـر الكافريـن( فهـم بنو أميـة، هم الكافـرون يقطع 
اهلل دابرهـم، وامـا قولـه: )ليحـق احلـق( فإنـه يعنـي ليحق حـق آل حممد حن يقـوم القائم 
عليـه السـام، وامـا قولـه: )ويبطـل الباطل( يعنـي القائم فإذا قـام يبطل باطـل  بني أمية، 

وذلـك قولـه: )ليحـق احلـق ويبطل الباطـل ولو كـره املجرمـون())(.

وقـد اختلفـت الروايـات حـول لقـاء االمـام الباقـر بجابـر، ففـي روايـة اخـرى عـن 
جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه حممـد بـن عـي قـال: )دخلـت عـىل جابـر بـن عبـد اهلل بعـد مـا 
كـف بـرصه ]فـ [ قـال يل: مـن أنت؟ فقلت لـه حممد بن عي بن احلسـن، قـال: تأتيني أنت 

)- تفســري العيــايش، حممــد بــن مســعود العيــايش، ج2، ص50، ح24، وعــن جابــر عــن أيب عبــد اهلل جعفــر 
بــن حممــد عليــه الســام قــال: ســألته عــن هــذه اآليــة يف البطــن )وينــزل عليكــم مــن الســاء مــاءا ليطهركــم بــه 
ويذهــب عنكــم رجــز الشــيطان و لريبــط عــىل قلوبكــم ويثبــت بــه االقــدام( قــال: الســاء يف الباطــن رســول 
اهلل، واملــاء عــي عليــه الســام جعــل اهلل عليــا مــن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه فذلــك قولــه: )مــاءا ليطهركم 
بــه( فذلــك عــي يطهــر اهلل بــه قلــب مــن وااله، وأمــا قولــه: )ويذهــب عنكــم رجــز الشــيطان( مــن واىل عليــا 
يذهــب الرجــز عنــه، ويقــوى قلبــه و )يربــط عــىل قلوبكــم ويثبــت بــه االقــدام( فإنــه يعنــي عليــا، مــن واىل عليــا 

يربــط اهلل عــىل قلبــه بعــي فثبــت عــىل واليتــه(، تفســري العيــايش، ج2، ص50، ح25.  
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فأخـذ بيـدي فقبلهـا ثـم أهوى إىل رجـي فجذبنيها؟ فقال يل: إن رسـول اهلل صىل اهلل عليه 
وآلـه يقرئك السـام.

فقلـت لـه: وعـىل رسـول اهلل السـام وعليـك يـا جابـر وكيف ذلـك؟ فقـال يل: كنت 
معـه ذات يـوم فقـال يل: يـا جابـر لعلـك أن تبقـى حتـى تلقـى رجـا مـن ولدي يقـال له: 
حممـد بـن عـي بن احلسـن هيب اهلل لـه النور واحلكمـة فإذا لقيتـه فاقرأه مني السـام())(.

فهـذه مكرمـة مـن اهلل جلابـر وهـي جميء احلجـج إىل منزلـه ومعاودته فكان يشـكر اهلل 
عـىل ذلـك، فهـذه خصوصية ومنزلـة ال يدركهـا اال العاملون.

وجـاء يف اهلدايـة الكـرى أن اإلمـام السـاجد والباقـر )عليهـا السـام( هـم من صىل 
عـىل هـذا الصحـايب اجلليـل فقد روي )ان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( قـال جلابر بن 
عبـد اهلل األنصـاري انـك لـن متـوت حتى تلقى سـيد العابدين عـي بن احلسـن وابني منه 
حممـد بـن عـي )عليهـا السـام( فـإذا ولـد حممد بـن عي بن احلسـن فـرص إليه عنـد أوان 
ترعرعـه تقـرئ أبـاه السـام وتقـول لـه اين أمرتـك ان تلحـق ابنـه حممـد يف بيـت وتقرئـه 
منـي السـام وتقبـل بـن عينيـه وتسـأله ان يلصق بطنـه ببطنك فـان لك يف ذلـك أمانا من 
النـار وتقـول لـه جـدك رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يقـول لـك يـا باقـر علم 
األولـن واآلخريـن مـن النبيـن واملرسـلن بوركـت كثـريا حيـا وميتـا ثـم إذا فعلت ذلك 
يـا جابـر فـأوص وصيتـك فإنك راحـل إىل ربك، فلـم يزل جابر بـن عبد اهلل باقيـا بحياته 
حتـى قيـل لـه قـد ولـد حممـد بـن عـي وترعـرع ثـم صـار إىل عـي بـن احلسـن واىل حممـد 
بـن عـي )عليهـا السـام( فـأّدى رسـالة رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وفعل مـا أمره 
رسـول اهلل، فقـال حممـد بـن عـي )عليهـا السـام( يـا جابـر أثبـت وصاتك فإنـك راحل 
إىل ربـك فبكـى جابـر وقـال له يا سـيدي وما أعلمك بذلـك وهبذا عهد إيل جدك رسـول 

)- مناقب االمام عي )عليه السام(، حممد بن سليان الكويف، ج2، ص275.
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اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( فقـال لـه: يـا جابـر لقـد أعطـاين اهلل علـم مـا كان ومـا يكون إىل 
يـوم القيامـة فـأوىص جابـر وصاتـه وأدركتـه الوفـاة وصـىل عليـه عـي بن احلسـن وحممد 

بـن عـي عليهـا السـام( فألجل ذلك سـمي الباقـر())(.

وفضـًا عـن ذلك كانـت جلابر كرامة أخـرى يغبطه عليها مجيع النـاس وهي أنه صىل 
عـىل جثانـه إمامـن معصومـن ومهـا اإلمـام السـجاد واإلمـام الباقـر )عليهـا السـام(، 
فجابـر مـن الصحابـة الذيـن أكرمهـم اهلل بمرافقـة احلجـج وبـا أن النبـي عـده منهـم فـا 
بـد مـن ان يصـي عليـه حجـة اهلل، وهـذا يذكرنـا بسـلان الفـاريس حينـا أدركتـه الوفـاة 
فـكان اإلمـام بالكوفـة وسـلان يف املدائـن ولكـن ملنزلتـه وقربـه مـن النبـي والعـرة فقـد 
حـرضه اإلمـام بمعجـزة طـي األرض ثـم صـىل عليـه ودفنـه، فهـؤالء ثلـة مـن الصحابـة 
هلـم خصوصيـة مـن اهلل ذلـك لصحبتهـم آلل البيـت ودفاعهـم عـن العـرة الطاهـرة؛ لذا 
وجـب علينـا واليتهـم وطاعتهم إذ أهنـم مل يبدلوا ومل يغـريوا دينهم، قـال اإلمام الصادق 
)عليـه السـام(: ).. والواليـة للمؤمنـن الذيـن مل يغـريوا ومل يبدلوا بعد نبيهـم )صىل اهلل 
عليـه وآلـه( واجبة مثل سـلان الفـاريس، وأيب ذر الغفاري واملقداد بن األسـود الكندي، 
وعـار بـن يـارس، وجابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري، وحذيفـة بـن اليـان، وأيب اهليثـم بـن 
التيهـان، وسـهل بـن حنيـف، وأيب أيـوب األنصاري وعبـد اهلل ابن الصامـت، وعبادة بن 
الصامـت، وخزيمـة بـن ثابت ذي الشـهادتن، وأيب سـعيد اخلـدري، ومن نحـا نحوهم، 

وفعـل مثـل فعلهـم ، والواليـة التباعهـم واملقتديـن هبـم و هبداهم واجبـة()2( .

فهنيئـا جلابـر هـذه الرفقـة لكـرام اخللـق وهنيئـًا لـه عـىل ضانـه شـفاعة اإلمـام الباقـر 
وهـذه اخلصائـص التـي اختـص هبـا مـن كرامـات وقـرب منزلتـه عنـد النبـي وعرتـه.

)- اهلداية الكرى، احلسن بن محدان اخلصيبي، ص237- 238.

2- اخلصال، الشيخ الصدوق، ص607.
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امل�ساألة الثالثة: )موقفه مع حكام ع�سره(  
إن مـن سـمع كام هـذا الصحـايب عـن أمـر اخلافـة سـيعرف جيـدًا موقفـه رضـوان 
اهلل عليـه إزاء كل مـن غصـب حـق عـي واحلجـج مـن ذريتـه )سـام اهلل عليهـم(، ففـي 
روايـة عـن أيب هـارون العبـدي قـال: )سـألت جابـر بـن عبـد اهلل االنصـاري، عـن معنـى 
قـول النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( لعـي )عليـه السـام(: » أنـت منـي بمنزلة هـارون من 
موسـى إال أنـه ال نبـي بعـدي« قال: اسـتخلفه بذلـك واهلل عىل امته يف حياتـه وبعد وفاته، 
وفـرض عليهـم طاعتـه، فمـن مل يشـهد له بعد هـذا القول باخلافـة فهو مـن الظاملن())(.

فهـذا الـكام يؤكـد عدم رضا هذا الصحـايب عىل كل من غصب أمـر اخلافة َوريض 
أن يوليهـا ملـن ال يسـتحقها، فموقـف هـذا الصحـايب واضح مـن كامه رضـوان اهلل عليه 

بضالتهم.

فهـذه شـهادة مـن صحـايب عـاش مـع النبي فـرة من الزمـن وكان مـن املقربـن لديه، 
وجابـر كـا ارشنـا يف السـابق كان كثـري السـؤال لرسـول اهلل، وجلابـر فضـل علينـا فمـن 
خـال اسـئلته رضـوان اهلل عليـه للنبـي أبـرز لنـا أحقيـة عـي واملعصومـن، فجابـر رجـل 
عـامل بشـهادة املعصومـن فلـم يتكلـم اطاقـا مـن هـوى نفسـه وخصوصـا بقضيـة ختـص 
اخلافـة ألن اخلليفـة ينصـب مـن اهلل وليـس مـن النـاس، وقـد نصـب اهلل عليـًا أمـريًا عىل 
املؤمنـن بلسـان نبيـه وقـد سـمع جابـر ذلـك مـن رسـول اهلل بمواطـن عـدة ومنهـا، عـن 
جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري قال: )نـزل جرئيل عىل النبـي )صىل اهلل عليه وآله وسـلم( 
فقـال: إن اهلل يأمـرك أن تقـوم بتفضيـل عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام( خطيبـا عـىل 
أصحابـك ليبلغـوا مـن بعدهـم ذلـك عنـك، وقد أمر مجيـع املائكة أن تسـمع مـا تذكره، 
واهلل يوحـي إليـك يـا حممـد إن مـن خالفـك يف أمـره فلـه النـار، ومـن أطاعـك فلـه اجلنة، 
فأمـر النبـي )صـىل اهلل عليـه وآله( مناديـا فنادى: الصـاة جامعة، فاجتمـع الناس وخرج 

)- معاين األخبار، الشيخ الصدوق، ص74.
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حتـى عـا املنـر، وكان أول مـا تكلـم به:»أعـوذ بـاهلل مـن الشـيطان الرجيـم، بسـم اهلل 
الرمحـن الرحيـم »، ثـم قـال: أهيـا النـاس! أنـا البشـري، وأنـا النذير، وأنـا النبـي األمي، إين 
مبلغكـم عـن اهلل تعـاىل يف أمـر رجـل حلمـه من حلمـي، ودمه من دمـي، وهو عيبـة العلم، 
وهـو الـذي انتجبـه اهلل من هـذه األمة واصطفـاه وتواله وهـداه، وخلقني وإيـاه من طينة 
واحـدة، ففضلني بالرسـالة، وفضلـه بالتبليغ عني، وجعلني مدينة العلـم وجعله الباب، 
وجعلـه خـازن العلـم، واملقتبـس منـه األحـكام، وخّصـه بالوصيـة، وأبان أمـره، وخّوف 
مـن عداوتـه، وأوجـب مواالتـه، وأمـر مجيع النـاس بطاعته، وإنـه )عز وجـل( يقول: من 
عـاداه عـاداين، ومـن وااله واالين، ومـن ناصبـه ناصبنـي، ومـن خالفـه خالفنـي، ومـن 
عصـاه عصـاين، ومـن آذاه ]فقـد[ آذاين، ومـن أبغضـه ]فقـد[ أبغضني، ومن أحبـه ]فقد[ 
أحبنـي، ومـن أطاعـه ]فقد[ أطاعني، ومـن أرضاه ]فقد[ أرضاين، ومـن حفظه حفظني، 
ومـن حاربـه حاربنـي، ومـن أعانـه أعاننـي، ومـن أراده أرادين، ومـن كاده ]فقـد[ كادين.

أهيـا النـاس! اسـمعوا ملا آمركم بـه وأطيعوه، فـإين أخوفكم عقاب اهلل عـز وجل»يوم 
جتـد كل نفـس مـا عملت مـن خري حمرضا وما عملت من سـوء تود لو أن بينهـا وبينه أمدا 
بعيـدا وحيذركـم اهلل نفسـه ». ثـم أخذ بيد أمري املؤمنن عليه السـام فقـال: معارش الناس 
هـذا مـوىل املؤمنـن، وقاتل الكافريـن، وحجة اهلل عىل العاملن، اللهـم إين قد بلغت، وهم 
عبـادك، وأنـت القـادر عـىل صاحهم فأصلحهم برمحتـك يا أرحم الرامحـن  ثم نزل عىل 
املنـر، فأتـاه جرئيـل عليـه السـام فقـال: يـا حممـد ]إن[ اهلل يقرئك السـام ويقـول لك: 
جـزاك اهلل عـن تبليغـك خـريا، فقد بلغت رسـاالت ربـك، ونصحت ألمتـك، وأرضيت 
ِذيَن  املؤمنـن، وأرغمـت الكافريـن، يا حممـد إن ابن عمك مبتـىل ومبتىل به: ﴿َوَسـَيْعَلُم الَّ

َظَلُمـوا َأيَّ ُمنَْقَلٍب َينَْقِلُبوَن﴾))(()2(.

)- الشعراء: 227.

2- األمايل، الشيخ املفيد، ص77- 78.
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وكان رضـوان اهلل عليـه واعيـًا لألحـداث منـذ زمـن النبـي وكان يعلـم أن الكثـري من 
الصحابـة مل يؤمنـوا برسـول اهلل يف عهـده وكانـوا يغتاظون منـه حينا خيلو بأمـري املؤمنن، 
وكان بعـض الصحابـة يرفعـون اصواهتـم عـىل النبـي ويكلمونـه كشـخص عـادي، فعـن 
جابـر بـن عبـد اهلل االنصـاري قـال: )إن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه والـه ملـا خـىل بعـي 
عليـه السـام يـوم الطائـف أتاه عمـر بن اخلطاب فقـال: أتناجيـه دوننا؟ وختلو بـه دوننا؟ 
فقـال: يـا عمـر مـا أنـا انتجيتـه، بـل اهلل انتجـاه، قـال: فأعـرض عمر وهـو يقول: هـذا كا 
قلـت لنـا قبـل احلديبيـة لتدخلـن املسـجد احلـرام إن شـاء اهلل آمنن فلـم ندخلـه. وصددنا 
عنـه، فنـاداه النبـي صـىل اهلل عليـه والـه: مل أقـل لكـم: إنكـم تدخلونـه يف ذلـك العـام، ثـم 
خـرج مـن حصـن الطائـف نافـع بـن غيـان بـن معتـب يف خيـل مـن ثقيـف، فلقيـه أمـري 
املؤمنـن عليـه السـام ببطـن وج فقتلـه، واهنـزم املركـون وحلـق القـوم الرعـب، فنـزل 
منهـم مجاعـة إىل النبـي صـىل اهلل عليـه والـه فأسـلموا، وكان حصـار النبـي صـىل اهلل عليه 

والـه للطائـف بضعـة عر يومـا())(.

وقـال )رضـوان اهلل عليـه(: )ملـا كان يـوم الطايـف ناجـى رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه( عليـا عليـه السـام فقـال أبـو بكـر وعمـر: انتجيتـه دوننـا فقـال: مـا انتجيتـه بل اهلل 

ناجـاه( )2(.

أمـا عـي فلـم يرفع صوتـه يوما بحـرضة النبي ومل يتكلم بـكام ال يـريض النبي وهذا 
مـا شـهده جابـر، ومل يعـرض عـىل أي يشء، وكيـف ذلـك وهـو الـذي تربـى بحجـره 

وتغـذى مـن يـده وتعلـم علومـه، لـذا كان جابـر مازمـا ألمـري املؤمنـن.

فعـن جابـر بـن عبـد اهلل قـال: )سـمعت عـي بـن أيب طالب ينشـد ورسـول اهلل )صىل 

)- االرشاد، الشيخ املفيد، ج)، ص53).

2- بصائر الدرجات، حممد بن احلسن بن فروخ )الصفار(، ص)43.
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اهلل عليـه وآله(، يسـمع:

أنا أخو املصطفى ل شكَّ يف نســبي             معه ربيَت وســـــبطاُه مهـــــــا ولدي
جدي وجدُّ رسول الل متحـــــــــــٌد             وفاطٌم زوجتي ل قــــــــــوَل ذي فنِد
قتُه ومجيُع النـــــــــــاس يف ُظَلٍم             مــــــــن الظاللة واإلشــــراِك والنكِد صدَّ
فاحلمــــُد لل شكرًا ل تعــــــــــــادُله            الرب بالعبد والبــــــاقي بال أَمـــــــــــِد

فتبسم رسول اهلل، وقال: صدقت يا عي ))(.

فـكل الصحابـة تعـرف قـرب عـي ومنزلتـه مـن النبـي، حتى عمر يشـهد بذلـك، قال 
جابـر: )أن كعـب األحبـار قـام زمـن عمـر فقـال ونحـن جلـوس عنـد عمـر..: مـا كان 
آخـر مـا تكلـم بـه رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم( فقـال عمـر: سـل عليـا قال 
أيـن هـو قـال: هـو هنـا فسـأله فقـال عـي: أسـندته إىل صـدري فوضـع رأسـه عـىل منكبي 
فقـال: الصـاة الصـاة! فقـال كعـب كذلك آخـر عهـد األنبياء وبه أمـروا وعليـه يبعثون 
قـال: فمـن غسـله يـا أمـري املؤمنن قال سـل عليـا: قال: فسـأله فقـال: كنت أغسـله وكان 

العبـاس جالسـا و كان أسـامة وشـقران خيتلفـان إيل باملـاء()2(.

فرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله( مل يـرك أي حجة عىل النـاس وخصوصا الصحابة 
الذيـن عاشـوا معـه فقـد بّن هلم منزلة عـي يف حياته وتشـهد بذلـك كل الصحابة املقربن 
والروايـات املسـتفيضة التـي ذكرهـا النبـي حـول فضائـل عـي ومناقبـه وأنـه اخلليفـة مـن 
بعـده، وقـد نصبـه يـوم غديـر خـم والـكام واضـح حيـث مل يـرك النبـي يـوم غديـر خم 

حجـة عـىل الناس.

وكان النبـي خيـص بعـض الصحابة لريهيـم منزلة أمري املؤمنن ويف ذلـك تنبيه وحجة 

)- رشح األخبار، القايض النعان املغريب، ج)، ص428.

2- الطبقات الكرى، ج2، ص)20.
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لبعضهـم عسـى ان تكـون هـذه الكرامات وهذه احلجج تذكرة هلم  ليغـريوا ما بداخلهم. 

فعـن جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري قـال: )خـرج علينـا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه( يومـا  ونحـن يف مسـجده فقـال: مـن ههنـا؟ فقلـت: أنـا يـا رسـول اهلل وسـلان 
الفـاريس، فقـال: يـا سـلان اذهب فـادع يل موالك عي بـن أيب طالب، قـال جابر: فذهب 
سـلان يبتـدر بـه، حتـى أخـرج عليـا مـن منزلـه، فلـا دنـا مـن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه(، قـام فخـا بـه وأطـال مناجاتـه، ورسـول اهلل يقطـر عرقـا كهيئـة اللؤلـؤ ويتهلـل 
حسـنا، ثـم انـرصف رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( مـن مناجاتـه وجلـس، فقـال لـه: 
أسـمعت يـا عـي ووعيـت؟ قـال: نعـم يا رسـول اهلل، قـال جابـر: ثم التفـت إيل وقـال: يا 
جابـر ادع يل أبـا بكـر وعمـر وعبد الرمحن بن عـوف الزهري، قال جابـر: فذهبت مرسعا 
فدعوهتـم، فلـا حـرضوا قـال: يـا سـلان اذهـب إىل منـزل أمـك أم سـلمة فأتنـي ببسـاط 
الشـعر اخليـري، قـال جابـر: فذهب سـلان فلم يلبث أن جاء بالبسـاط، فأمر رسـول اهلل 
صـىل اهلل عليـه وآلـه سـلان فبسـطه، ثم قال: أليب بكـر وعمر وعبد الرمحن: اجلسـوا عىل 
البسـاط، فجلسـوا كـا أمرهـم، ثـم خـا رسـول اهلل سـلان، فلا جـاءه أرس إليه شـيئا، ثم 
قـال لـه: اجلـس يف الزاويـة الرابعـة، فجلس سـلان، ثـم أمر عليـا عليه السـام أن جيلس 
يف وسـطه، ثـم قـال لـه: قـل مـا أمرتـك فوالـذي بعثنـي باحلـق نبيـا لـو شـئت قلـت عـىل 
اجلبـل لسـار، فحـرك عـي )عليـه السـام( شـفتيه قـال جابـر: فاختلج البسـاط فمـر هبم.

قـال جابـر: فسـألت سـلان فقلـت: أين مر بكم البسـاط؟ قـال: واهلل ما شـعرنا بيشء 
حتـى انقـض بنـا البسـاط يف ذروة جبـل شـاهق، ورصنـا إىل بـاب كهـف، قـال سـلان: 
فقمـت وقلـت أليب بكـر: يـا أبـا بكـر أمـرين رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( أن نـرصخ 
يف هـذا الكهـف بالفتيـة الذيـن ذكرهـم اهلل يف حمكـم كتابـه، فقـام أبـو بكـر فـرصخ هبـم 
بأعـىل صوتـه فلـم جيبـه أحـد، ثـم قلـت لعمـر: قم فـارصخ يف هـذا الكهف كـا رصخ أبو 
بكـر، فـرصخ عمـر فلـم جيبـه أحـد، ثم قلـت لعبد الرمحـن: قم فـارصخ فيه كـا رصخ أبو 



ال�صحابي جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ) رفيق الأو�صياء(

(84

بكـر وعمـر، فقـام ورصخ فلـم جيبـه أحـد، ثـم قمـت أنا ورصخت هبـم بأعىل صـويت فلم 
جيبنـي أحـد، ثـم قلـت لعي بـن أيب طالب عليه السـام: قم يـا أبا احلسـن وارصخ يف هذا 
الكهـف فإنـه أمـرين رسـول اهلل أن آمـرك كـا أمرهتـم، فقـام عي عليـه السـام فصاح هبم 
بصـوت خفـي، فانفتـح بـاب الكهـف، ونظرنـا إىل داخلـه يتوقـد نـورا ويأتلـق إرشاقـا، 
وسـمعنا ضجـة ووجبـة شـديدة، فملئنا رعبـا ووىل القوم هاربـن، فناداهم: مهـا يا قوم 
وارجعـوا، فرجعـوا وقالـوا: مـا هـذا يا سـلان؟ قلـت: هذا الكهـف الذي وصفـه اهلل عز 
وجـل يف كتابـه، والذيـن نراهـم هـم الفتيـة الذيـن ذكرهـم عز وجل هـم الفتيـة املؤمنون، 
وعـي )عليـه السـام( واقـف يكلمهـم، فعـادوا إىل موضعهـم، قـال سـلان: وأعـاد عـي 
عليهـم السـام فقالـوا كلهـم: وعليـك السـام ورمحـة اهلل وبركاتـه، وعـىل حممـد رسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( خاتـم النبوة منا السـام، أبلغه منا السـام وقل له: قد شـهدوا 
لـك بالنبـوة التـي أمرنـا قبـل وقـت مبعثـك بأعـوام كثـرية، ولـك يا عـي بالوصيـة، فأعاد 
عـي )عليه السـام( سـامه عليهـم فقالوا كلهم: وعليك وعىل حممد منا السـام، نشـهد 

بأنـك موالنـا ومـوىل كل مـن آمـن بمحمد صـىل اهلل عليـه وآله.

قـال سـلان: فلـا سـمع القـوم أخـذوا بالبـكاء وفزعـوا واعتـذروا إىل أمـري املؤمنـن 
)عليـه السـام(، وقامـوا كلهـم إليه يقبلون رأسـه ويقولـون: قد علمنا ما أراد رسـول اهلل 
ومـدوا أيدهيـم وبايعـوه بإمـرة املؤمنـن، وشـهدوا لـه بالواليـة بعـد حممد )صـىل اهلل عليه 
وآلـه(، ثـم جلـس كل واحـد مكانـه من البسـاط وجلـس عي )عليه السـام( يف وسـطه، 
ثـم حـرك شـفتيه فاختلـج البسـاط فلـم ندر كيـف مر بنـا يف الـر أم يف البحر حتـى انقض 
بنـا عـىل بـاب مسـجد رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله، قـال: فخـرج إلينا رسـول اهلل صىل 
اهلل عليـه وآلـه فقـال: كيـف رأيتـم أبـا بكـر؟ قالـوا: نشـهد يـا رسـول اهلل كـا شـهد أهـل 
الكهـف ونؤمـن كـا آمنـوا، فقـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه: اهلل أكـر ال تقولـوا:﴿
ا َعْن َهَذا  ا ُكنَـّ َرْت َأْبَصاُرَنـا َبـْل َنْحـُن َقـْوٌم َمْسـُحوُروَن﴾ وال تقولوا يـوم القيامة:﴿إِنَّ ُسـكِّ
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ُسـوِل إاِلَّ اْلَبـَاُغ اْلُمبِيـُن﴾ وإن مل  َغافِِليـَن﴾ واهلل لئـن فعلتـم لتهتـدون: ﴿َوَمـا َعَلـى الرَّ
تفعلـوا ختتلفـوا، ومـن وىف وىف اهلل لـه، ومـن يكتم ما سـمعه فعىل عقبيـه ينقلب ولن يرض 
اهلل شـيئا، أفبعـد احلجـة واملعرفـة والبينـة خلف؟! والـذي بعثني باحلق نبيا لقـد أمرت أن 
ِذيـَن َآَمنُوا  َها الَّ آمركـم ببيعتـه وطاعتـه فبايعـوه و أطيعوه بعـدي، ثم تا هذه اآليـة: ﴿َيا َأيُّ
ُسـوَل َوُأولِـي اأْلَْمـِر ِمنُْكـْم﴾ يعني عـي بن أيب طالـب، قالوا: يا  ـَه َوَأطِيُعـوا الرَّ َأطِيُعـوا اللَّ
رسـول اهلل قـد بايعنـاه وشـهد علينـا أهـل الكهـف، فقـال النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه: إن 
صدقتـم فقـد اسـقيتم مـاء غدقـا وأكلتـم مـن فوقكـم ومـن حتـت أرجلكـم، أو يلبسـكم 
شـيعا وتسـلكون طريـق بنـي إرسائيـل، فمـن متسـك بواليـة عـي لقينـي يـوم القيامـة وأنا 

راض. عنه 

قـال سـلان: والقـوم ينظـر بعضهـم إىل بعض، فأنزل اهلل هـذه اآلية يف ذلـك اليوم»أمل 
يعلمـوا أن اهلل يعلـم رسهـم ونجواهـم وأن اهلل عـام الغيوب»قـال سـلان فاصفـرت 
وجوههـم ينظـر كل واحـد إىل صاحبـه، فأنـزل اهلل هـذه اآلية﴿َيْعَلـُم َخاِئنَـَة اأْلَْعُيـِن َوَمـا 
ـُدوُر ۞ َواهللُ َيْقـِي بِاحْلَـقِّ ....﴾ فـكان ذهاهبـم إىل الكهـف وجميئهـم مـن  ُتْخِفـي الصُّ

زوال الشـمس إىل وقـت العـرص())(.

)- ســعد الســعود، الســيد ابــن طــاووس، ص6))، ويف روايــة عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري عــن ســلان 
الفــاريس )عليهــا الســام( قــال: دخــل أبــو بكــر وعمــر وعثــان عــىل رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
فقالــوا يــا رســول اهلل مــا لــك تفضــل عليــا علينــا يف كل األفعــال واألشــياء وال يــرى لنــا معــه فضــا قــال هلــم: 
ــي  ــوا من ــام(: إذا مل تقبل ــه الس ــال )علي ــك؟ فق ــىل ذل ــل ع ــا الدلي ــوا: وم ــه، فقال ــل اهلل فضل ــه ب ــا فضلت ــا أن م
ــا وأجعــل ســلانا  ــا أمحلكــم وعلي ــى تســلموا عليهــم وان فليــس يشء عندكــم أصــدق مــن أهــل الكهــف حت
ــا رســول اهلل،  ــا ي ــوا رضين ــوه كان األفضــل. قال ــه وأجاب ــا اهلل أصحــاب الكهــف ل شــاهدا عليكــم فمــن أحي
فأمــر رســول اهلل أن يبســط بســاط لــه، ودعــا بعــي فأجلســه يف البســاط وأجلــس كل واحــد منهــم قــرن قــال 
ســلان: وأجلســني القرنــة الرابعــة وقــال: يــا ريــح امحليهــم إىل الصحــاب الكهــف وردهيــم إيل فدخلــت الريــح 
وســارت بنــا فــإذا نحــن يف كهــف عظيــم فحطــت عليــه. قــال أمــري املؤمنــن يــا ســلان هــذا الكهــف والرقيــم 
ــال: الســام  ــوا: نحــن نتقــدم فقــام كل واحــد منهــم صــىل ودعــا وق فقــل للقــوم: يتقدمــون أو أتقــدم؟ فقال
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فـكان جابـر يراقـب احلدث ويعـد الوقت الـذي رحلوا بـه حتى عودهتم، فلـا عادوا 
سـأل سـلان بـا حـدث فهـذه الفطنة حيبهـا اهلل ورسـوله، فمثل جابـر ال يبايع وال يسـاوم 
مـع عـي أحـد وقـد شـهد مـن رسـول اهلل الكثـري مـن احلقائـق التي تنـص عـىل أحقية عي 
يف اخلافـة، وجابـر من شـيعة أمـري املؤمنن اخللص الذيـن رجعوا إىل احلجـج ومل يبايعوا 

غريهم. 

 فـكل هـذه احلجج والراهن وكل تلـك العهود واملواثيق لكنهم مل يلتزموا بعهودهم 
ومواثيقهـم التي اخذت منهم.

ومل يـزل أمـري املؤمنـن )عليـه السـام( يلقـي عـىل بعـض الصحابة وممـن غصب حق 
اخلافـة حججـًا اخـرى فضـًا عـن تلـك احلجـج التـي جـرت يف عهـد رسـول اهلل، ففـي 
روايـة اخـرى يروهيـا جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري قـال: )كنـت بـن يـدي موالنـا أمـري 
املؤمنـن )عليـه السـام( يف مسـجد رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( إذ دخـل عمـر بـن 
اخلطـاب فلـا جلـس قـال جلاعـة ان لنـا سـرا فيـا بيننـا، ختففـوا رمحكـم اهلل، فشـمرت 
وجوهنـا وقلنـا مـا كذا كان يفعل بنا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله( لقـد كان يأمتننا عىل 
رسه فـا لـك ملـا رأيـت فتيـان املسـلمن ترسيـت بفتيان رسـول اهلل؟ فقـال: للنـاس ارسار 

عليكــم يــا أصحــاب الكهــف فلــم جيبهــم أحــد، فقــام بعدهــم أمــري املؤمنــن صــىل ركعتــن ودعــا بدعــوات 
ــه الســام(: الســام  ــن )علي ــال أمــري املؤمن ــة فق ــه بالتلبي ــن داخل ــات فصــاح الكهــف وصــاح القــوم م خفي
عليكــم أهيــا الفتيــة الذيــن آمنــوا برهبــم وزادهــم هــدى. فقالــوا: وعليــك الســام يــا أخــا رســول اهلل ووصيــه، 
لقــد اخــذ اهلل العهــد علينــا بعــد اياننــا بــاهلل وبرســوله حممــد، ولــك يــا أمــري املؤمنــن بالواليــة إىل يــوم الديــن، 
قــال فســقط القــوم لوجوههــم وقالــوا يــا أبــا عبــد اهلل ردنــا، فقلــت: ومــا ذلــك إيل، فقالــوا: يــا أبــا احلســن ردنــا 
فقــال )عليــه الســام(: يــا ريــح ردهيــم إىل رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( فحملتنــا فــإذا نحــن بــن يديــه، 
ــم(،  ــه اهلل عليك ــا فضل ــرين أن علي ــل اخ ــي جري ــال: حبيب ــرت فق ــا ج ــة ك ــول اهلل القص ــم رس ــص عليه فق

ــز، ج3، ص60)- 62). ــة املعاج ــرى، ص)))، مدين ــة الك اهلداي



الف�سل الث�ين: مواقفه وم�آثره يف زمن االئمة املع�سومني )عليهم ال�سالم( 

(87

ال يمكـن اعاهنـا فقمنـا مغضبـن، وخـا بأمـري املؤمنـن مليا، ثـم قاما من جملسـها حتى 
رقيـا منـر رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( مجيعـا فقلنـا: اهلل أكر تـرى ابـن حنتمة رجع 
عـن غيـه وطغيانـه ورقـي املنـر مـع أمـري املؤمنـن، وقـد مسـح يـده عـىل وجهـه، ورأينـا 
عمـر يرتعـد ويقـول: ال حـول وال قـوة اال بـاهلل العـي العظيـم، ثـم صـاح مـلء صوتـه يـا 
سـارية أجلـأ اجلبـل، ثـم مل يلبـث ان قبـل صـدر أمـري املؤمنن ونـزال وهو ضاحـك، وأمري 
املؤمنـن يقـول لـه: إفعـل ما زعمـت يا عمر انـك فاعلـه وأن ال عهد لك وال وفـاء، فقال 
لـه امهلنـي يـا أبـا احلسـن حتـى انظـر مـا يـرد إيل مـن خـر سـارية وهـل مـا رأيتـه صحيح 
أم ال، قـال لـه أمـري املؤمنـن: وحيـك يـا عمر فـإذا صـح ووردت االخبار عليـك بتصديق 
مـا رأيـت ومـا عاينـت، وإهنـم قـد سـمعوا صوتـك وجلـأوا إىل اجلبل كـا رأيت هـل أنت 
مسـلم مـا ضمنـت؟ قـال: ال يـا أبـا احلسـن، ولكنـي أضيـف هذا إىل مـا رأيـت منك ومن 

رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه(، واهلل يفعـل ما يشـاء.

فقـال لـه أمـري املؤمنـن: ويلـك يـا عمـر ان الـذي تقـول أنـت وحزبـك الضالـون انـه 
سـحر وكهانـة ليـس فيـك شـك، فقـال: ذلـك قـول قـد مى واالمـر لنـا يف هـذا الوقت، 

ونحـن أوىل بتصديقكـم يف أفعالكـم ومـا نـراه مـن عجائبكـم اال ان هـذا امللـك عقيـم.

فخـرج أمـري املؤمنـن )عليـه السـام( ولقينـاه فقلنـا: يـا أمـري املؤمنـن مـا هـذه اآليـة 
العظيمـة؟ وهـذا اخلطـاب الـذي سـمعناه؟ فقـال: هـل علمتـم أولـه؟ فقلنـا ما علمنـاه يا 
أمـري املؤمنـن وال نعلمـه إال منـك، قـال: ان هـذا ابـن اخلطـاب قـال يل انـه حزيـن القلب 
باكـي العـن عـىل جيوشـه التـي يف فتـوح اجلبـل يف نواحـي هناونـد، وأنـه حيـب أن يعلـم 
صحـة اخبارهـم وكيـف مـع كثـرة جيـوش اجلبـل وان عمـر بـن معـدي كرب قتـل ودفن 
بنهاونـد، وقـد ضعـف جيشـه واتصـل اخلـر بقتـل عمـر، فقلت لـه: وحيك يا عمـر كيف 
تزعـم أنـك اخلليفـة يف األرض، والقائـم مقـام رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآلـه( وأنت ال 
تعلـم مـا وراء اذنـك وحتـت قدمـك واإلمـام يـرى األرض ومـن عليهـا، وال خيفـى عليـه 
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مـن اعاهلـم يشء؟ فقـال يل: يـا أبا احلسـن أنت هبذه الصـورة فأت خر سـارية وأين هو؟ 
ومـن معهـم؟ وكيـف صورهـم؟ فقلـت لـه: يـا ابن اخلطـاب، فإن قلـت لـك ال تصدقني 
ولكنـي أريـك جيشـك وأصحابـك وسـارية قـد كمن هبم جيـش اجلبـل يف واٍد قعيد بعيد 
األقطـار كثـري األشـجار، فإن سـار به جيشـك يسـريا خلصوا هبـا، وإال قتل أول جيشـك 
وآخـره، فقـال: يـا أبا احلسـن ما هلـم ملجأ منهم، وال خيرجـون من ذلك الـوادي، فقلت: 
بـىل لـو حلقـوا اجلبـل الذي يي الـوادي سـلموا ومتلكـوا جيش اجلبـل فقلق وأخـذ بيدي، 
وقـال: اهلل اهلل يـا أبـا احلسـن يف جيـوش املسـلمن فأرينهـم كـا ذكـرت أو حذرهـم إن 
قـدرت ولـك مـا تشـاء مـن خلع نفيس مـن هذا األمـر ورده إليـك فأخذت عليـه عهد اهلل 
وميثاقـه إن رقيـت بـه املنـر وكشـفت عـن بـرصه وأريتـه جيوشـه يف الـوادي وانـه يصيـح 
إليهـم فيسـمعون منـه ويلجـأون إىل اجلبل ويظفرون بجيش اجلبل خيلع نفسـه ويسـلم إيل 
حقـي، فقلـت لـه: قـم يا شـقي، واهلل ال وفيت هبذا العهـد وامليثاق كا مل تف هلل ولرسـوله 
ويل بـا اخذنـاه عليـك مـن العهـد وامليثـاق والبيعـة يف مجيـع املواطـن، فقـال يل: بـىل واهلل 
فقلـت لـه: سـتعلم أنـك مـن الكافريـن، ورقيت املنـر فدعـوت بدعوات وسـألت اهلل ان 
يريـه مـا قلـت ومسـحت عىل عينيـه وكشـفت عنه غطـاءه فنظر إىل سـارية وسـائر اجليش 
وجيـش اجلبـل ومـا بقـي إال اهلزيمـة جليشـه، فقلـت لـه: صـح يـا عمـر ان شـئت، قـال: 
يسـمع؟ قلـت: نعـم، يسـمع ويبلـغ صوتـك إليهـم، فصـاح الصيحـة التـي سـمعتموها: 
يـا سـارية إجلـأ اجلبـل، فسـمعوا صوتـه وجلـأوا إىل اجلبـل فسـلموا وظفروا بجيـش اجلبل 

فنـزل ضاحـكا كـا رأيتمـوه وخاطبتـه وخاطبني با سـمعتموه.

قـال جابـر: آمنـا وصدقنـا وشـك آخـرون إىل ورود الريـد بحكايـة مـا حـكاه أمـري 
املؤمنـن وأراه عمـرًا ونـادى بصوتـه فـكاد أكثـر العـوام املرتديـن أن يعبدوا ابـن اخلطاب 
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وجعلـوا هـذا منقبـا لـه واهلل مـا كان اال منقلبـا))(()2(.

فكيـف ال يكـون جابـر حتـت ذلـك اللـواء العظيـم وقـد شـهد ألمـري املؤمنـن هـذه 
الكرامـات فعـي هـو اخلليفـة الذي نصب مـن ِقبَل اهلل ومن قبل رسـوله وحتـى الصحابة 
الذيـن نقضـوا عهـد رسـول اهلل يعلمـون علـم اليقـن أن هـذه اخلافـة ال تصـح إال لعـي 

وال تليـق لغـريه.

قـال جابـر: )شـهدت عمر عنـد موته يقول: أتـوب إىل اهلل من ثاث: مـن ردي رقيق 
اليمـن، ومـن رجوعـي عـن جيـش أسـامة بعـد أن أمره رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله( 

علينـا، ومـن تعاقدنـا عـىل أهل هـذا البيت إن قبـض اهلل رسـوله ال نويل منهم أحـدا()3(.

فجابـر مـن الصحابـة الذيـن دافعـوا عن احلـق وحتى األئمـة من ذرية اإلمام احلسـن 
السـام( كانـوا جيعلـون جابـرًا شـاهدًا يف أحقيـة عـي باخلافـة، فعـن دعبـل  )عليهـم 
اخلزاعـي قـال: حدثنـي الرضـا، عـن أبيه، عن جـده عليهم السـام قال: )كنـت عند أيب، 
الباقـر )عليـه السـام( إذ دخـل عليـه مجاعـة مـن الشـيعة وفيهـم جابـر بـن يزيـد، فقالوا: 
هـل ريض أبـوك عـي ]بـن أيب طالـب[ عليـه السـام بإمامـة األول والثاين؟ فقـال: اللهم 
ال. قالـوا: فلـم نكـح مـن سـبيهم خولـة احلنفيـة إذا مل يـرض بإمامتهـم؟ فقال الباقـر عليه 
السـام: امـض يـا جابـر بـن يزيـد إىل ]منـزل[ جابـر بـن عبـد اهلل األنصـاري فقـل لـه: إن 

حممـد بـن عـي يدعوك.

قـال جابـر بـن يزيـد: فأتيـت منزلـه وطرقـت عليـه البـاب، فنـاداين جابـر بـن عبد اهلل 
األنصـاري مـن داخـل الـدار: اصـر يـا جابـر بـن يزيـد، قـال جابـر بـن يزيـد: فقلـت يف 

)- يف مدينة املعاجز، السيد هاشم البحراين، ج2، ص8)، ما كان إال مثلبا.

2- اهلداية الكرى، احلسن بن محدان اخلصيبي، ص70) - 72).

3- اخلصال، الشيخ الصدوق، ص)7).
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نفـيس: مـن أيـن علـم جابـر األنصـاري أين جابـر بـن يزيـد ومل يعـرف الدالئـل إال األئمة 
مـن آل حممـد عليهـم السـام؟ واهلل ألسـألنه إذا خـرج إيل، فلـا خـرج قلـت لـه: مـن أين 
علمـت أين جابـر، وأنـا عـىل البـاب وأنـت داخـل الـدار؟ قـال: ]قـد[ خـرين مـوالي 
الباقـر )عليـه السـام( البارحـة أنـك تسـأله عـن احلنفيـة يف هـذا اليـوم، وأنـا أبعثـه إليـك 
يـا جابـر بكـرة غـد أدعـوك، فقلـت: صدقـت، قـال: رس بنـا، فرسنـا مجيعـا حتـى أتينـا 
املسـجد، فلـا بـرص مـوالي الباقـر )عليـه السـام( بنـا ونظـر إلينـا، قـال للجاعـة: قوموا 
إىل الشـيخ فاسـألوه حتـى ينبئكـم بـا سـمع ورأى وحـدث، فقالـوا: يـا جابـر هـل ريض 
إمامـك عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام( بإمامة من تقـدم؟ قـال: اللهم ال، قالـوا: فلم 
نكـح مـن سـبيهم ]خولـة احلنفيـة[ إذا مل يـرض بإمامتهـم؟ قـال جابـر: آه آه آه لقـد ظننت 
أين أمـوت وال أسـأل عـن هـذا ]واآلن[ إذ سـألتموين فاسـمعوا، وعـوا: حرضت السـبي 
وقـد أدخلـت احلنفيـة فيمـن ادخـل فلـا نظـرت إىل مجيـع النـاس عدلـت إىل تربـة رسـول 
اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( فرنـت رنـة وزفـرت زفـرة، وأعلنـت بالبـكاء والنحيـب، ثـم 
نـادت: السـام عليـك يـا رسـول اهلل صىل اهلل عليك، وعـىل أهل بيتك مـن بعدك، هؤالء 
أمتـك سـبتنا سـبي النـوب والديلـم، و ]اهلل[ مـا كان لنـا إليهم مـن ذنب إال امليـل إىل أهل 
بيتك، فجعلت احلسـنة سـيئة، والسـيئة حسـنة فسـبتنا،  ثـم انعطفت إىل النـاس، وقالت: 
مل سـبيتمونا وقـد أقررنـا بشـهادة أن ال إلـه إال اهلل، وأن حممـدا رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 

وآلـه(؟ قالـوا: منعتمونـا الزكاة.

قالـت: هبـوا الرجـال منعوكـم، فا بال النسـوان؟ فسـكت املتكلم كأنـا ألقم حجرا، 
ثـم ذهـب إليهـا طلحـة وخالد بن عنـان يف التزوج هبا وطرحـا إليها ثوبن فقالت: لسـت 
بعريانـة فتكسـوين. قيـل هلا: إهنـا يريدان أن يتزايـدا عليك، فأهيا زاد عـىل صاحبه أخذك 

من السـبي.

قالـت: هيهـات واهلل ال يكـون ذلـك أبـدا، وال يملكنـي وال يكـون يل بعـل إال مـن 
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خيـرين بالـكام الـذي قلتـه سـاعة خرجت مـن بطن أمـي، فسـكت الناس ينظـر بعضهم 
إىل بعـض، وورد عليهـم مـن ذلـك الـكام مـا أهبـر عقوهلـم وأخـرس ألسـنتهم، وبقـي 

القـوم يف دهشـة مـن أمرهـا.

]فقـال أبـو بكـر: ما لكم ينظر بعضكم إىل بعض؟ قال الزبري: لقوهلا الذي سـمعت[. 
فقـال أبـو بكـر: مـا هـذا األمر الـذي أحـرص أفهامكم، إهنـا جارية مـن سـادات قومها ومل 

يكـن هلـا عـادة با لقيـت ورأت، فا شـك أهنا داخلها الفـزع، وتقول مـا ال حتصيل له.

فقالـت: لقـد رميـت بكامـك غـري مرمـى - واهلل - مـا داخلنـي فـزع وال جـزع و - 
واهلل - مـا قلـت إال حقـا، وال نطقـت إال فصـا، وال بـد أن يكون كذلـك وحق صاحب 

بت. هـذه البنيـة مـا َكَذبـت وال ُكذِّ

ثم سكتت وأخذ طلحة وخالد ثوبيها، وهي قد جلست ناحية من القوم.

فدخـل عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام( فذكـروا لـه حاهلا، فقـال )عليه السـام(: 
هـي صادقـة فيـا قالـت، وكان مـن حاهلـا وقصتهـا كيـت وكيت يف حـال والدهتـا، وقال: 
إن كل مـا تكلمـت بـه يف حـال خروجها مـن بطن أمها هو كذا وكـذا، وكل ذلك مكتوب 
عـىل لـوح ]نحـاس[ معهـا، فرمـت باللـوح إليهـم ملـا سـمعت كامـه )عليـه السـام( 
فقـرؤوه فـكان عـىل ما حكـى عي بـن أيب طالب عليه السـام، ال يزيد حرفـا وال ينقص، 
فقـال أبـو بكـر: خذهـا يا أبا احلسـن بارك اهلل لـك فيها، فوثب سـلان فقـال: - واهلل - ما 
الحـد هاهنـا منـة عـىل أمـري املؤمنن، بـل هلل املنة ولرسـوله وألمـري املؤمنـن، - واهلل - ما 
أخذهـا إال ملعجـزه الباهـر، وعلمـه القاهـر، وفضلـه الـذي يعجـز عنـه كل ذي فضل، ثم 
قـام املقـداد فقـال: مـا بـال أقوام قد أوضـح اهلل هلم طريـق اهلداية فركوه، وأخـذوا طريق 

العمـى؟ ومـا مـن يـوم إال وتبن هلـم فيـه دالئل أمـري املؤمنن.

وقـال أبـو ذر: واعجبـا ملـن يعاند احلق، وما من وقـت إال وينظر إىل بيانـه، أهيا الناس 
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إن اهلل قـد بـن لكـم فضـل أهـل الفضـل، ثـم قـال: يـا فـان أمتـنُّ عىل أهـل احلـق بحقهم 
وهـم بـا يف يديـك أحـق وأوىل؟ وقـال عـار: أناشـدكم اهلل أمـا سـلمنا عـىل أمـري املؤمنن 
هـذا عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام( يف حيـاة رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآلـه( بإمرة 
املؤمنـن؟ فوثـب عمـر وزجـره عـن الـكام، وقـام أبـو بكـر، فبعـث عـي عليـه السـام 
خولـة إىل دار أسـاء بنـت عميـس، وقـال هلا: خـذي هذه املـرأة، أكرمي مثواهـا، فلم تزل 
خولـة عنـد أسـاء إىل أن قـدم أخوهـا وزوجهـا مـن عـي بـن أيب طالـب )عليـه السـام(، 
فـكان الدليـل عـىل علم أمري املؤمنن )عليه السـام(، وفسـاد مـا يورده القوم من سـبيهم  
وأنـه )عليـه السـام( تـزوج هبـا نكاحـا، فقالـت اجلاعـة: يـا جابر بن عبـد اهلل أنقـذك اهلل 

مـن حـر النـار كـا أنقذتنا من حـرارة الشـك())(.

التـي وردت عنـه يف أحقيـة عـي يف  فمـن خـال كام هـذا الصحـايب والروايـات 
اخلافـة توضـح لنـا رأيـه بجميـع احلـكام الذيـن غصبـوا حـق عـي، فـكان جابـر خيالـف 
عمـر بالـرأي ولـوال التقيـة لعارضـه ولكـن اإلمـام عليـًا كان يأمـر أصحابـه بالتقيـة يف 

الكثـري مـن األمـور.

 ففـي روايـة عـن جابـر قـال: )متتعنـا مـع رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وأيب بكـر 
وقـال: مـا زلنـا نتمتـع حتـى هنـى عنها عمـر()2(.

وعـن أيب نـرضة قـال: )قلـت )جلابـر( إن ابـن الزبـري ينهـى عـن املتعة وإن ابـن عباس 
يأمـر هبـا قـال )جابـر(: عـىل يـدي جـرى احلديـث؛ متتعنـا مـع رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه 
وآلـه وسـلم( ومـع أيب بكـر فلـا ويل عمـر خطـب النـاس فقـال: إن رسـول اهلل )صىل اهلل 
عليـه وآلـه( هـذا الرسـول وإن هـذا القـرآن هـذا القـرآن وإهنـا كانتـا متعتـان عـىل عهـد 

)- اخلرائج واجلرائح، قطب الدين الراوندي، ج2، ص589- 593.

2- وسائل الشيعة )آل البيت(، احلر العامي، ج)2، ص2)، ح)3.
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رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وأنـا أهنـى عنهـا وأعاقب عليهـا إحدامها متعة النسـاء 
وال أقـدر عـىل رجـل تـزوج امـرأة إىل أجـل إال غيبتـه باحلجـارة واألخـرى متعـة احلـج 

افصلـوا حجكـم عـن عمرتكـم فإنـه أتـم حلجكـم وأتـم لعمرتكـم())(. 

فجابـر االنصـاري كان يـرى أن مبايعته للخلفاء باطلـة ألن اخلافة ال تكون إال لعي 
وأبنائـه، وإن بايـع بعضهـم فذلـك للتقيـة، ألنـه رضوان اهلل عليه سـمع رسـول اهلل )صىل 

اهلل عليـه وآلـه( يقـول: )من أرىض سـلطانا بسـخط اهلل خرج مـن دين اهلل()2(.

وعـن عوانـة َقـاَل: )أرسـل معاويـة بعـد حتكيـم احلكمـن بـرس بـن أرطـأة يف جيـش، 
فسـاروا مـن الشـام حتـى قدمـوا املدينـة، وعامـل املدينـة يومئذ لعـي بـن أيب طالب ريض 
اهلل عنـه أبـو أيـوب األنصـاري صاحـب رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم ففر أبـو أيوب 
وحلـق بعـّي ريض اهلل عنـه، ودخـل بـرس املدينـة، فصعد منرهـا، فقال: أين شـيخي الَّذي 
عهدتـه هنـا باألمـس؟ يعنـي عثـان ريض اهلل عنـه - ثـم قـال: يـا أهـل املدينـة، واهلل لـوال 
مـا عهـد إيل معاويـة مـا تركـت فيهـا حمتلـا إال قتلتـه. ثـم أمـر أهـل املدينـة بالبيعـة ملعاويـة 
وأرسـل إىل بنـي سـلمة، فقـال: مـا لكـم عنـدي أمـان وال مبايعـة حتـى تأتـوين بجابـر بـن 
عبـد اهلل. فأخـر جابـر، فانطلـق حتـى جاء إىل أم سـلمة زوج النبي صىل اهلل عليه وسـلم، 
فقـال هلـا: مـا ذا ترين؟ فإيّن خشـيت أن أقتل، وهـذه بيعة ضالة. فقالـت: أرى أن تبايع، 
وقـد أمـرت ابنـي عمـر بـن أيب سـلمة أن يبايـع. فأتـى جابـر بـرسا فبايعـه ملعاويـة، وهـدم 
بـرس دورًا باملدينـة، ثـم انطلـق حتـى أتـى مكـة، وهبـا أبـو موسـى األشـعري، فخافـه أبـو 
موسـى عـىل نفسـه أن يقتلـه فهـرب، فقيـل ذلـك لبـرس فقـال: ما كنـت ألقتله، وقـد خلع 

علّيـا ومل يطلبه(.)3(

)- الغدير، الشيخ األميني، ج6، ص0)2.

2- الكايف، ج2، ص373.

3- االستيعاب، ج)، ص62).
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فجابـر عمـل بالتقيـة وقـد تكون التقية واجبـة يف بعض األحيان لكي ال يقع اإلنسـان 
بالتهلكـة ويوقـع االخريـن، عـن جابـر بن عبـد اهلل )رىض اهللّ عنـه(، قـال: )ال جناح عي 

يف طاعـة الظـامل اذا اكرهني عليهـا اي: التقية())(.

وعىل الرغم من علمه إال أنه كان يرجع إىل أم سـلمة كوهنا حليلة رسـول اهلل وسـيدة 
عظيمـة فيسـأهلا، فهـذه املواقـف ترهـن عىل سـامة فكره ونقـاء قلبـه وأنه ال يبـدل دينه، 

وذلـك لرجوعـه إىل الثقات يف هذه املواقف الصعبة واحلاسـمة.

فـكان جابـر يعلـم بضالـة معاويـة، ومجيـع احلـّكام الذيـن غصبـوا حـق عـي )عليـه 
السـام(، إال أن الظـروف حتكـم بالتقّيـة، وكان )رضـوان اهلل عليـه( وبعـض الصحابـة 
معاويـة  عـىل  يـرددون  السـام(  )عليـه  املؤمنـن  ألمـري  بالـوالء  واملعروفـن  املقربـن 

وجيالسـونه، والغايـة مـن هـذه الزيـارات كشـف معاويـة وبيـان حقيقتـه للنـاس.

قـال جابـر: )كنـت أنـا ومعاويـة بـن أيب سـفيان بالشـام فبينـا نحـن ذات يـوم إذ نظرنا 
إىل شـيخ وهـو مقبـل مـن صـدر الريـة مـن ناحيـة العـراق فقـال معاويـة: عرجـوا بنـا إىل 
هـذا الشـيخ لنسـأله مـن أيـن أقبـل وإىل أيـن يريـد وكان مـع معاوية أبـو األعور السـلمي 
وولـدا معاويـة خالـد ويزيـد وعمـرو بن العـاص قـال: فعرجنا إليه فقـال لـه معاوية: من 
أيـن أقبلـت يـا شـيخ وإىل أيـن تريد؟ فلـم جيبه الشـيخ فقال ]لـه[ عمرو بن العـاص: ملاال 
جتيـب أمـري املؤمنن! فقال الشـيخ: إن اهلل جعـل التحية غري هذه! فقـال معاوية: صدقت 
يـا شـيخ ]أصبـت[ وأخطأنـا وأحسـنت وأسـأنا السـام عليـك يـا شـيخ. فقال ]الشـيخ[ 
وعليـك السـام. فقـال معاويـة: مـا اسـمك يـا شـيخ؟ فقـال: اسـمي جبـل وكان ذلـك 
الشـيخ طاعنـا يف السـن بيـده يشء مـن احلديـد ووسـطه مشـدود بريـط مـن ليـف املقـل 
ويف رجليـه نعـان مـن ليـف املقـل وعليـه كسـاء قد سـقط حلامه وبقي سـدانه وقـد بانت 

)- املبسوط، الرسخيس، ج24، ص47.
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رشاسـيف خديـه وقـد غطـت حواجبه عـىل عينيه. فقـال معاوية: يا شـيخ من أيـن أقبلت 
وإىل أيـن تريـد؟ قـال: أتيـت مـن العـراق أريـد بيـت املقـدس قـال معاويـة: كيـف تركـت 
العـراق؟ قـال: عـىل اخلـري والركـة والنفـاق. قـال: لعلـك أتيت مـن الكوفة مـن الغري؟ 
قـال الشـيخ: ومـا الغـري؟ قـال معاويـة: الـذي فيـه أبـو تـراب. قـال الشـيخ: مـن تعنـي 
بذلـك ومـن أبـو تـراب؟ قـال ابن أيب طالـب. قال له الشـيخ: أرغـم اهلل أنفـك ورض اهلل 
فـاك ولعـن اهلل أمـك وأبـاك ومل ال تقـول: اإلمـام العادل والغيـث اهلاطل يعسـوب الدين 
وقاتـل املركـن والقاسـطن واملارقـن وسـيف اهلل املسـلول ابـن عـم الرسـول وزوج 
البتـول تـاج الفقهـاء وكنـز الفقـراء وخامـس أهـل العبـاء والليـث الغالـب أبـو احلسـنن 
عـي بـن أيب طالـب عليـه الصاة والسـام. فعندها قـال معاوية: يا شـيخ إين أرى حلمك 
ودمـك قـد خالـط حلـم عـي بـن أيب طالـب عليه السـام ودمه حتى لـو مات عـي ما أنت 
فاعـل؟ قـال: ال أهتـم يف فقـده ريب وأجلـل يف بعـده حزين وأعلـم أن اهلل ال يميت سـيدي 
وإمامـي حتـى جيعـل مـن ولـده حجـة قائمـة إىل يـوم القيامـة. فقـال: يا شـيخ هـل تركت 
مـن بعـدك امـرا تفتخـر بـه؟ قـال: تركـت الفـرس االشـقر واحلجـر واملـدر واملنهـاج ملـن 
أراد املعـراج قـال عمـرو بـن العـاص: لعلـه ال يعرفـك يـا أمـري املؤمنـن. فسـأله معاويـة 
فقـال: يـا شـيخ أتعرفنـي قـال الشـيخ: ومـن أنـت؟ قـال: أنـا معاويـة بـن أيب سـفيان أنـا 
الشـجرة الزكيـة والفـروع العليـة سـيد بنـي أميـة. فقـال لـه الشـيخ: بـل أنـت اللعـن عىل 
ـَجَرَة امْلَْلُعوَنَة يِف الُقْرآِن﴾ والشـجرة اخلبيثة  لسـان نبيه ويف كتابه املبن إن اهلل قال: ﴿َوالشَّ
والعـروق املجتثـة اخلسيسـة الـذي ظلـم نفسـه وربه وقـال فيه نبيـه اخلافة حمرمـة عىل أيب 
سـفيان، الزنيـم ابـن الزنيـم ابـن آكلـة االكبـاد الفـايش ظلمـه يف العبـاد. فعندهـا اغتـاظ 
معاويـة وحنـق عليـه فـرد يـده إىل قائـم سـيفه وهـمَّ بقتـل الشـيخ ثـم قـال: لـوال أن العفو 
حسـن ألخـذت رأسـك، ثـم قال: أرأيـت لو كنـت فاعا ذلك قـال الشـيخ إذا واهلل أفوز 
بالسـعادة وتفـوز أنـت بالشـقاوة وقـد قتـل مـن هـو أرش منـك مـن هـو خـري منـي وعثان 
رش منـك. قـال معاويـة: يـا شـيخ هـل كنـت حـارضا يـوم الـدار قـال: ومـا يـوم الـدار؟ 
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قـال معاويـة: يـوم قتـل عـي عثـان فقـال الشـيخ: تـاهلل مـا قتلـه ولـو فعـل ذلـك، لعـاه 
بأسـياف حـداد وسـواعد شـداد وكان يكـون يف ذلك مطيعا هلل ولرسـوله. قـال: معاوية: 
يـا شـيخ هـل حـرضت يـوم صفـن قـال: ومـا غبـت عنهـا قـال: كيـف كنـت فيهـا؟ قـال 
الشـيخ: أيتمـت منـك أطفـاال وأرملـت منـك إخوانـا وكنـُت كالليـث أرضب بالسـيف 

تـارة وبالرمـح أخرى. 

قال معاوية هل رضبتني بيشء قط؟ قال الشـيخ: رضبتك بثاثة وسـبعن سـها، فأنا 
صاحـب السـهمن اللذيـن وقعا يف بردتك وصاحب السـهمن اللذين وقعا يف مسـجدك 
وصاحـب السـهمن اللذيـن وقعـا يف عضـدك ولـو كشـفت اآلن ألريتـك مكاهنـا. فقال 
معاويـة: يـا شـيخ هـل حـرضت يـوم اجلمـل؟ قـال: ومـا يـوم اجلمـل؟ قـال معاويـة: يوم 

قاتلـت عائشـة عليا. قـال: وما غبـت عنها. 

قـال معاويـة: يـا شـيخ احلـق ]كان[ مـع عـي أم مـع عائشـة قـال الشـيخ: بل مـع عي. 
قـال معاويـة: أمل يقـل اهلل ﴿َوَأْزَواُج�ُه ُأمََّهاُتُه�ْم﴾ وقـال النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه ]هلا[ أم 
املؤمنـن! قـال الشـيخ: أمل يقـل اهلل تعـاىل: يـا نسـاء النبي:»وقـرن يف بيوتكـن وال ترجـن 
تـرج اجلاهليـة االوىل»وقـال النبـي صـىل اهلل عليه وآله: أنـت يا عي خليفتي عىل نسـواين 
وأهـي وطاقهـن بيـدك، أفرى يف ذلك معها حق حتى سـفكت دماء املسـلمن وأذهبت 
أمواهلـم فلعنـة اهلل عـىل القـوم الظاملـن وكامـرأة نـوح يف النـار ولبئـس مثـوى الكافريـن. 
قـال معاويـة يـا شـيخ مـا جعلـت لنـا شـيئا نحتج بـه عليـك فمتى ظلمـت األمـة وطفيت 
عنهـم قناديـل الرمحـة قـال ملـا رصت أمريهـا وعمـرو بن العـاص وزيرهـا. قال فاسـتلقى 
معاويـة عـىل قفـاه مـن الضحـك وهو عـىل ظهر فرسـه فقال: يا شـيخ هل مـن يشء نقطع 
بـه لسـانك؟ قـال: ومـاذا قال عـرون ناقة محراء حمملة عسـا وبرا وسـمنا وعرة آالف 
درهـم تنفقهـا عـىل عيالك وتسـتعن هبـا عىل زمانك قال الشـيخ: لسـت أقبلهـا. قال: ومل 
ذلـك. قـال الشـيخ: ألين سـمعت رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه يقـول: درهـم حـال 
خـري مـن ألـف درهـم حرام. قـال معاوية: لئـن أقمت يف دمشـق ألرضبن عنقـك قال: ما 
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أنـا مقيم معـك فيها. 

قـال معاويـة: ومل ذلـك؟ قـال الشـيخ: ألن اهلل تعـاىل يقـول: ﴿َوَل َتْرَكُن�وْا ِإَل�ى الَِّذي�َن 
�ُكُم النَّ�اُر َوَم�ا َلُك�م مِّ�ن ُدوِن الّلِ ِم�ْن َأْوِلَي�اء ُثمَّ َل ُتنَص�ُروَن ﴾ ]3)) / هود:  َظَلُم�وْا َفَتَمسَّ

))[. وأنـت أول ظـامل وآخـر ظـامل. ثـم توجـه الشـيخ إىل بيـت املقـدس())(. 

وجلابـر موقـف بطويل كهـذا، ففي مروج الذهـب، وقد كان قدم إىل معاوية بدمشـق، 
فلـم يـأذن لـه أيامـًا، فلـا أذن لـه قـال: يـا معاويـة، أمـا سـمعت رسـول اهلل صـىل اهلل عليه 
وسـلم يقـول: »مـن حجـب ذا فاقـة وحاجـة حجبه اهلل يـوم القيامـة، يوم فاقتـه وحاجته« 
فغضـب معاويـة، وقـال لـه لقـد سـمعته يقـول: »إنكـم سـتلقون بعـدي أثـرة، فاصـروا 
حتـى تـردوا عـىل احلـوض« أفا صرت؟ قـال: ذكرتني ما نسـيت، وخرج فاسـتوى عىل 

راحلتـه ومـى، فوجـه إليـه معاوية بسـتائة دينـار، فردها وكتـب إليه:

الغنـى عـىل  القنـوَع  ألختـاُر  وإين 
املحـِض بالبـارِد  واملـاُء  اجتمعـا  إذا 
نابنـي األمـر  إذا  نفـيس  عـىل  وأقـي 
ويف النـاس مـن يقـي عليـه وال يقـي
أرى وقـد  احليـاِء،  أثـواَب  وألبـُس 
عـريض بـه  أهـُن  ال  أن  الغنـى  مـكان 

وقـال لرسـوله: قـل لـه واهلل يـا ابـن آكلـة األكبـاد ال وجـدَت يف صحيفتك حسـنة أنا 
أبدًا()2(. سـببها 

فـأي موقـف أوضـح من هذا حتـى يتبن للبعض ضالـة هؤالء احلـكام، وكان جابر 

)- بحار األنوار، العامة املجليس، ج33، ص247- 250.

2- مروج الذهب ومعادن اجلواهر، املسعودي، ج3، ص5)).
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قـد سـمع مـن النبـي أنه )صـىل اهلل عليه وآلـه( قال: )يمـوت معاوية عىل غـري ملتي())(.

وعـن الـراء بـن عـازب قـال: )أقبـل أبـو سـفيان ومعـه معاويـة؟ فقـال رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم(:»اللهم العـن التابـع واملتبـوع، اللهـم عليـك باألقيعس« 

فقـال ابـن الـراء ألبيـه: مـن األقيعـس؟ قـال معاويـة()2(.

عـن رجـل مـن أهـل الشـام عـن أبيـه قـال: )إين سـمعت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه 
وسـلم( يقـول:»رش خلـق اهلل مخسـة: إبليـس، وإبـن آدم الـذى قتـل أخـاه، وفرعـون ذو 
األوتـاد، ورجـل مـن بنـي إرسائيـل ردهـم عـن دينهـم، ورجـل من هـذه األمـة يبايع عىل 

كفـره عنـد بـاب لد«.

قـال الرجـل: إين ملـا رأيت معاويـة بايع عند باب لد ذكرت قول رسـول اهلل، فلحقت 
بعي فكنت معه()3(.

فهـذه شـواهد اخـرى مـن ُأنـاٍس سـمعوا مـن النبي  عـن ضالـة معاوية وأنـه ملعون 
كـا لعـن ابيه.

ومـن خـال قراءتنـا عـن هـذا الصحايب مل نجـده بايع احلـكام الذين عارصهم سـوى 
بـرس وتلـك البيعـة واضحـة اهنـا بيعة جـر وأنـه كان مكرهًا عـىل ذلـك، وإن كان قد بايع 

غـريه فهـو أيضـًا مكـره ألنـه يعلم جيـدًا أن احلكـم ال يكـون وال يليق اال لعـي وأبنائه. 

وكان جابـر حيـدث النـاس عـن مناقـب آل البيـت وفضلهـم ويعـرض عـىل الكثـري 
مـن األحـكام اخلاطئـة لـذا كان احلـكام الضالـون يغتاظـون منه ولكـن موقعه بـن الناس 
جيعلهـم ال يتكلمـون معـه ورغـم ذلـك قـام احلجـاج باخلتم عىل يـده لكي يقلل من شـأنه 

)- وقعة صفن، ج)، ص7)2.

2- املصدر السابق، ص7)2.

3- املصدر السابق، ص7)2.
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بـن النـاس، ففـي اسـد الغابـة )أرسـل احلجـاج سـنة أربـع وسـبعن إىَِل سـهل ْبـن سـعد 
ريض اهلل عنـه، وقـال لـه: مـا منعـك من نـرص أمري املؤمنـن عثان؟ قـال: قد فعلتـه، قال: 
كذبـت، ثـم أمـر بـه فختـم يف عنقـه، وختـم أيًضـا يف عنـق أنـس ْبـن مالـك ريض اهلل عنه، 
حتـى ورد عليـه كتـاب َعْبـد امْلَِلـِك ْبـن مـروان فيـه، وختـم يف يـد جابر ْبـن َعْبـد اهللِ، يريد 

إذالهلـم بذلـك، وأن جيتنبهـم النـاس، وال يسـمعوا منـه())(.

فموقـف هـذا الصحـايب واضـح إزاء بنـي أميـة وحكامهـم الفاسـدين فقـد كان جابر 
مـن انصـار سـيد الشـهداء وقـد ارشنـا إىل ذلـك يف املبحث الثـاين، فقـد كانت ثـورة جابر 
هلـا الـدور الكبـري يف فضـح بنـي اميـة بقتلهم احلسـن، فكان جابـر قائد تلـك اجلموع فهو 

الصحـايب األول الـذي بـادر بذلـك العمل.

)- أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج2، ص575.
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اخلامتة
من خال بحثنا هذا حول هذه الشخصية العريقة توصلنا إىل نتائج عدة منها: 

أولً: كان جابـر بـن عبـد اهلل األنصاري بدريًا أحديًا شـجريًا، شـارك مع النبي )صىل 
اهلل عليـه وآلـه( أغلـب الغـزوات وكان حتـت لوائـه، ومـن ثـم شـارك يف حـروب اإلمـام 
عـي )عليـه السـام( وكان حتـت لوائـه أيضـًا، وهـذا األمر يكشـف عـن أن أمـري املؤمنن 
)عليـه السـام( هـو احلـق، كـون هـذا الصحـايب اجلليـل مـن الثقات ومـن الذين سـمعوا 
مـن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( الكثـري مـن األحاديـث التـي تشـري عـىل أن أمـري 

املؤمنـن )عليـه السـام( ويص النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه( وهو نفسـه.  

ثانيـًا: مـن أكثـر الصحابـة الذيـن رووا عـن النبـي والعـرة )صلـوات اهلل وسـامه 
عليهـم(، وهـذه الروايـات ترهـن عـىل مـدى مازمتـه للنبـي والعـرة لـذا وجـب طاعته 

واتباعـه واألخـذ منـه كونـه صحابيـًا مقربـًا.  

ثالثـا: كان جابـر مـن الثقـات لـدى أهـل البيـت )عليـه السـام( لـذا كلف بنـر هذه 
األخبـار وهـذه الروايـات وبثهـا بـن النـاس، كـي يبـن مظلوميـة النبـي والعـرة )عليهـم 

أفضـل الصـاة والسـام(.

رابعـًا: يعـد جابـر األنصـاري مـن قرنـاء سـلان وأيب ذر واملقـداد وعـار وهـذا مـا 
البيـت )عليهـم السـام(. إليـه روايـات أهـل  أشـارت 

خامسـًا: كشـف البحـث عـن مجلـة مـن اخلصائـص التـي متيـز هبـا جابـر األنصـاري 
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: منها

أ - قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه( بحقـه: )انـت منـا، أحـب اهلل مـن أحبـك 
وأبغـض اهلل مـن أبغضـك(.

د الباقر )عليه السام(. ب - ضانه شفاعة اإلمام حممَّ

ضا )عليها السـام(: )ممـن جتب واليته(،  ج - قـال عنـه اإلمـام الصـادق واإلمام الرِّ
فجابـر مـن الثابتـن الذين مل يغـريوا ومل يبدلـوا دينهم لذا وجـب علينا واليته.

سادسـًا: إن الكرامـات التـي حدثـت هلـذا الصحـايب دليـل عـىل أن إيانـه خمتلـف لـذا 
حـي بمكانـة عنـد النَّبـي والعـرة )عليهم السـام(.

سـابعًا: موقفـه جتـاه مـن غصـب حـق عـي والعرة يف أمـر اخلافـة وهذا يـدل عىل أن 
املغتصبـن كانوا عـىل ضال.

ثامنًا: كان جابر حلقة وصل بن الناس وأهل البيت )عليهم السام(.
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املصادر
- القرآن الكريم

حتــف العقــول عــن آل الرســول )صــىل اهلل عليــه وآلــه(، ابــن شــعبة احلــراين، الوفــاة: . )
ق 4، حتقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 404) - 

363) ش، النــارش: مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرفــة. 

أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر، املتــوىف: ))57(. 2
هـــ،  املحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، النــارش: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع عام 

النــر: 5)4) هـــ - 995) م عــدد األجــزاء: 80 )74 و 6 جملــدات فهــارس(.  

االحتجــاج، الشــيخ الطــريس، الوفــاة: )548(، حتقيــق: تعليــق وماحظــات: الســيد . 3
حممــد باقــر اخلرســان، ســنة الطبــع: 386) - 966) م، النــارش: دار النعــان للطباعــة والنــر.   

االختصــاص، الشــيخ املفيــد، الوفــاة: )3)4(، حتقيــق: عــي أكــر الغفــاري، الســيد . 4
حممــود الزرنــدي، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 4)4) - 993) م، النــارش: دار املفيــد 

ــان. ــريوت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــيش(، الشــيخ الطــويس، الوفــاة: )460(، حتقيــق: . 5
تصحيــح وتعليــق: مــري دامــاد األســرابادي، حتقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، ســنة الطبــع: 

404)، املطبعــة: بعثــت – قــم النــارش: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( إلحيــاء الــرا. 

اإلرشــاد، الشــيخ املفيــد، الوفــاة: )3)4(، حتقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليه الســام( . 6
ــارش: دار  ــة: الن ــع: 4)4) - 993) م، املطبع ــنة الطب ــة، س ــة: الثاني ــراث، الطبع ــق ال لتحقي

املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــريوت – لبنــان.

اإلســتنصار،  أيب الفتــح الكراجكــي، الوفــاة: )449(، حتقيــق: الطبعــة: الثانيــة، ســنة . 7
الطبــع: 405)، املطبعــة: النــارش: دار األضــواء - بــريوت – لبنــان.
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االســتيعاب، ابــن عبــد الــر، الوفــاة: 463، حتقيــق: عــي حممــد البجــاوي، الطبعــة: . 8
ــان. ــل - بــريوت – لبن ــارش: دار اجلي ــع: 2)4) - 992)الن األوىل، ســنة الطب

أسد الغابة، ابن األثري، الوفاة: )630(، دار الكتاب العريب - بريوت – لبنان.. 9

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر . 0)
العســقاين، املتــوىف: 852هـــ، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــىل حممــد معــوض النارش: 

دار الكتــب العلميــة – بــريوت الطبعــة: األوىل - 5)4) هـــ عــدد األجزاء: 8. 

ــان الشــيعة، الســيد حمســن األمــن، الوفــاة: ))37)(، حتقيــق: حتقيــق وختريــج: . )) أعي
ــان.    ــارش: دار التعــارف للمطبوعــات - بــريوت – لبن حســن األمــن، الطبعــة: الن

ــق: قســم الدراســات اإلســامية - . 2) ــاة: ))38(، حتقي األمــايل الشــيخ الصــدوق الوف
مؤسســة البعثــة – قــم، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 7)4) النــارش: مركــز الطباعــة والنــر 

يف مؤسســة البعثــة. 

ــع: 4)4)، . 3) ــنة الطب ــة: األوىل، س ــاة: )460(، الطبع ــويس، الوف ــيخ الط ــايل الش األم
ــم.  ــع – ق ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــارش: دار الثقاف الن

االنتصــار العامــي، الوفــاة: معــارص، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 422)، النــارش: . 4)
دار الســرية - بــريوت – لبنــان.

اإلنصــاف يف مســائل دام فيهــا اخلــاف املؤلــف: الشــيخ الســبحاين، الوفــاة: معــارص، . 5)
الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 423) - )38) ش، املطبعــة: اعتــاد – قــم، النــارش: مؤسســة 

اإلمــام الصــادق )عليــه الســام(.

ــة، . 6) ــة املصحح ــة: الثاني ــاة: )))))(، الطبع ــيس، الوف ــة املجل ــوار، العام ــار األن بح
ــان. ــريوت – لبن ــاء - ب ــة الوف ــارش: مؤسس ــة:  الن ــع: 403) - 983) م، املطبع ــنة الطب س

الرهــان يف تفســري القــرآن،  الســيد هاشــم البحــراين، الوفــاة: )07))(، حتقيــق: قســم . 7)
الدراســات االســامية، مؤسســة البعثــة – قم.  
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بصائــر الدرجــات، حممــد بــن احلســن بــن فــروخ )الصفــار(، الوفــاة: )290(، حتقيــق: . 8)
تصحيــح وتعليــق وتقديــم: احلــاج مــريزا حســن كوچــه باغــي، الطبعــة:  ســنة الطبــع: 404) 
- 362) ش، املطبعــة: مطبعــة األمحــدي – طهــران، النــارش: منشــورات األعلمــي – طهــران.  

الطبعــة: . 9) الوفــاة: )3)4)(، حتقيــق:  الســيد اخلوئــي،  القــرآن،  تفســري  البيــان يف 
ــع  ــر والتوزي ــة والن ــراء للطباع ــارش: دار الزه ــع: 395) - 975) م، الن ــنة الطب ــة، س الرابع

- بــريوت – لبنــان.

التاريخ الكبري، البخاري، الوفاة: 256، النارش: املكتبة اإلسامية. . 20

تاريــخ بغــداد، اخلطيــب البغــدادي، الوفــاة: )463(، حتقيــق: دراســة وحتقيــق: . )2
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 7)4) - 997) م. 

تذكــرة احلفــاظ، الذهبــي، الوفــاة: )748(، حتقيــق: املطبعــة: النــارش: دار إحيــاء . 22
الــراث العــريب - بــريوت – لبنــان.

تذكــرة الفقهــاء: العامــة احلــي، الوفــاة: )726(، حتقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليــه . 23
الســام( إلحيــاء الــراث، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: حمــرم 4)4)، املطبعــة: مهــر – قــم، 

النــارش: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( إلحيــاء الــراث – قــم.

التفســري األصفــى، الفيــض الكاشــاين، الوفــاة: ))09)(، حتقيــق: مركــز األبحــاث . 24
والدراســات اإلســامية، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 8)4) - 376) ش، املطبعــة: مطبعــة 

مكتــب اإلعــام اإلســامي، النــارش: مركــز النــر التابــع ملكتــب اإلعــام اإلســامي.

تفســري العيــايش، حممــد بــن مســعود العيــايش، الوفــاة: )320(، حتقيــق: احلــاج الســيد . 25
هاشــم الرســويل املحــايت، الطبعــة:  النــارش: املكتبــة العلميــة اإلســامية – طهــران. 

ــق: . 26 ــاة: )774(، حتقي ــري، الوف ــن كث ــري(، اب ــن كث ــري اب ــم )تفس ــرآن العظي ــري الق تفس
تقديــم: يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي، الطبعــة: ســنة الطبــع: 2)4) - 992) م، املطبعــة: 

ــان. ــريوت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــارش: دار املعرف الن

ــح . 27 ــق: تصحي ــاة: نحــو )329(، حتقي ــم القمــي، الوف ــن إبراهي تفســري القمــي، عــي ب
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ــر  ــع: صف ــنة الطب ــة، س ــة: الثالث ــري، الطبع ــوي اجلزائ ــب املوس ــيد طي ــم: الس ــق وتقدي وتعلي
ــران. ــم – اي ــر - ق ــة والن ــاب للطباع ــة دار الكت ــارش: مؤسس 404)، الن

الثاقــب يف املناقــب، ابــن محــزة الطــويس، الوفــاة: )560(، حتقيــق: نبيــل رضــا علوان، . 28
ــان  ــارش: مؤسســة أنصاري ــع: 2)4)، املطبعــة: الصــدر – قــم، الن ــة، ســنة الطب الطبعــة: الثاني

للطباعــة والنــر - قــم املقدســة.  

اخلصــال، الشــيخ الصــدوق، الوفــاة: ))38(، حقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر . 29
الغفاري،الطبعــة: ســنة الطبــع: 8) ذي القعــدة احلــرام 403) - 362) ش، املطبعــة:  النــارش: 

مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرفــة. 

جامــع أحاديــث الشــيعة،  الســيد الروجــردي، الوفــاة: )383)(، ســنة الطبــع: . 30
399)، املطبعــة: املطبعــة العلميــة – قــم.

جامــع الســعادات، مــا حممــد مهــدي النراقــي، الوفــاة: )209)(، املجموعــة: . )3
األخــاق، حتقيــق: حتقيــق وتعليــق: الســيد حممــد كانــر، تقديــم: الشــيخ حممــد رضــا املظفــر، 

ــف األرشف.  ــان - النج ــة النع ــة: مطبع ــع: املطبع ــنة الطب ــة: س الطبع

اجلــرح والتعديــل، ابــن أيب حاتــم الــرازي، الوفــاة: )327(، حتقيــق: الطبعــة: األوىل، . 32
ســنة الطبــع: )37) - 952) م، املطبعــة: مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة - بحيــدر 

آبــاد الدكــن – اهلنــد، النــارش: دار إحيــاء الــراث العــريب – بــريوت.

خامتــة املســتدرك، مــريزا حســن النــوري الطــريس، الوفــاة: )320)(، حتقيــق: . 33
ــب  ــع: رج ــنة الطب ــة: األوىل، س ــراث، الطبع ــاء ال ــام( إلحي ــه الس ــت )علي ــة آل البي مؤسس
ــران.  ــم – اي ــراث - ق ــاء ال ــت )( إلحي ــة آل البي ــم، مؤسس ــتارة – ق ــة: س 5)4)، املطبع

اخلرائــج واجلرائــح، قطــب الديــن الراونــدي، الوفــاة: )573(، املجموعــة: مصــادر . 34
احلديــث الشــيعية ـ القســم العــام، حتقيــق: مؤسســة اإلمــام املهــدي )عليــه الســام(، بــإرشاف 
الســيد حممــد باقــر املوحــد األبطحــي، الطبعــة: األوىل، كاملــة حمققــة، ســنة الطبــع: ذي احلجــة 

409)، املطبعــة: العلميــة – قــم، النــارش: مؤسســة اإلمــام املهــدي - قــم املقدســة.  
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ــع: . 35 ــنة الطب ــاة: )306)(، س ــوي، الوف ــد النق ــيد حام ــوار، الس ــات األن ــة عبق خاص
405)، املطبعــة: خيــام، مؤسســة البعثــة - قســم الدراســات اإلســامية - طهــران – ايــران.

ــة: . 36 ــن، الطبع ــن املحقق ــة م ــق: مجاع ــاة: 460، حتقي ــويس، الوف ــيخ الط ــاف الش اخل
ــة  ــامي التابع ــر اإلس ــة الن ــارش: مؤسس ــة: الن ــرة 407)، املطبع ــادي اآلخ ــع: مج ــنة الطب س

ــة. ــم املرف ــن بق ــة املدرس جلاع

دراســات فقهيــة يف مســائل خافيــة، الشــيخ نجــم الديــن الطبــيس، حتقيــق: الطبعــة: . 37
الثانيــة، ســنة الطبــع: 429) - 387) ش، املطبعــة: مطبعــة مؤسســة بوســتان كتــاب، النــارش: 

مؤسســة بوســتان كتــاب )مركــز الطباعــة والنــر التابــع ملكتــب اإلعــام اإلســامي(.

دعائــم اإلســام، القــايض النعــان املغــريب، الوفــاة: )363(، حتقيــق: آصــف بــن عــي . 38
أصغــر فيــي، الطبعــة: ســنة الطبــع: 383) - 963)م، دار املعــارف – القاهــرة.

الدعــوات )ســلوة احلزيــن(،  قطــب الديــن الراونــدي، الوفــاة: )573(، حتقيــق: . 39
مدرســة اإلمــام املهــدي، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 407)، املطبعــة: أمــري – قــم، النــارش: 

ــه الســام( – قــم. مدرســة اإلمــام املهــدي )علي

دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة، أمحــد بــن احلســن البيهقــي، الوفاة: . 40
)458(، حتقيــق: وثــق أصولــه وخــرج حديثــه وعلــق عليــه: الدكتــور عبــد املعطــي قلعجــي، 
ــة -  ــب العلمي ــارش: دار الكت ــة: الن ــع: 405) - 985) م، املطبع ــنة الطب ــة: األوىل، س الطبع

بــريوت – لبنــان.

ذخائــر العقبــى، امحــد بــن عبــد اهلل الطــري، الوفــاة: )694(، حتقيــق: ســنة الطبــع: . )4
ــن القــديس – القاهــرة. ــة القــديس لصاحبهــا حســام الدي 356)، النــارش: مكتب

الرجــال أمحــد بــن حممــد بــن خالــد الرقــي، الوفــاة: )274(، حتقيــق، املطبعــة: . 42
انتشــارات دانشــگاه هتــران شــاره 857.  النــارش:  چاپخانــه دانشــگاه هتــران، 

روضــة املتقــن يف رشح مــن ال حيــرضه الفقيــه، حممــد تقــي املجلــيس )األول( الوفــاة: . 43
ــه وأرشف  ــق علي ــه وعّل ــق: نمق ــن، حتقي ــرن الثام ــن الق ــيعة م ــه الش ــة: فق )070)(، املجموع
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عــىل طبعــه » الســيد حســن املوســوي الكرمــاين والشــيخ عــي پنــاه اإلشــتهاردي.

روضــة الواعظــن الفتــال النيســابوري، الوفــاة: )508(، حتقيــق: تقديــم: الســيد . 44
حممــد مهــدي الســيد حســن اخلرســان، الطبعــة:  ســنة الطبــع:  املطبعــة:  النــارش: منشــورات 

ــم. ــريض – ق ــف ال الري

الروضــة يف فضائــل أمــري املؤمنــن )عليــه الســام(، شــاذان بــن جرئيــل القمــي )ابــن . 45
شــاذان(، الوفــاة: نحــو )660(، حتقيــق: عــي الشــكرچي، الطبعــة: األوىل، 423).

ســعد الســعود، الســيد ابــن طــاووس، الوفــاة: )664(، حتقيــق: الطبعــة: ســنة الطبــع: . 46
363)، املطبعــة: أمــري – قــم، النــارش: منشــورات الــرىض – قــم.

ســنن الرمــذي، الرمــذي، الوفــاة: )279( حتقيــق: حتقيــق وتصحيــح: عبــد الوهــاب . 47
عبــد اللطيــف، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 403) - 983) م، النــارش: دار الفكــر للطباعــة 

والنــر والتوزيــع - بــريوت – لبنــان.

ســنن الدارمــي، عبــد اهلل بــن الرمحــن الدارمــي، الوفاة: )255(، ســنة الطبــع: 349)، . 48
املطبعــة: مطبعــة االعتدال – دمشــق.

ــه وســلم(، الســيد الطباطبائــي، الوفــاة: )402)(، . 49 ــه وآل ســنن النبــي )صــىل اهلل علي
ــارش: كتابفــرويش اســامية. الطبعــة: اخلامســة،370) ش، املطبعــة: چــاپ اســامية، الن

ــعيب . 50 ــج: ش ــق: إرشاف وختري ــاة: )748(، حتقي ــي، الوف ــاء، الذهب ــام النب ــري أع س
األرنــؤوط، حتقيــق: حســن األســد الطبعــة: التاســعة، ســنة الطبــع: 3)4) - 993) م، 

ــان. ــريوت – لبن ــالة - ب ــة الرس ــارش: مؤسس ــة: الن املطبع

رشح إحقــاق احلــق، الســيد املرعــيش، الوفــاة: )))4)(، حتقيــق: تعليــق: الســيد . )5
شــهاب الديــن املرعــيش النجفــي، الطبعــة: ســنة الطبــع: املطبعــة: النــارش: منشــورات مكتبــة 

ــران. ــم – اي ــي - ق ــيش النجف ــى املرع ــة اهلل العظم آي

رشح األخبــار، القــايض النعــان املغــريب، الوفــاة: )363(، حتقيــق: الســيد حممــد . 52
ــر  ــة الن ــة مؤسس ــة: مطبع ــع: 4)4)، املطبع ــنة الطب ــة، س ــة: الثاني ــايل، الطبع ــيني اجل احلس



امل�صادر

209

ــة.  ــم املرف ــن بق ــة املدرس ــة جلاع ــامي التابع ــر اإلس ــة الن ــارش: مؤسس ــامي، الن اإلس

ــل . 53 ــو الفض ــد أب ــق: حمم ــاة: )656(، حتقي ــد، الوف ــن أيب احلدي ــة، اب ــج الباغ رشح هن
إبراهيــم، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 378) - 959) م، املطبعــة: النــارش: دار إحيــاء 

ــي ورشكاه. ــايب احللب ــى الب ــب العربيــة - عيس الكت

شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، احلاكــم احلســكاين، الوفــاة: ق 5، حتقيــق: الشــيخ . 54
ــع  ــة الطب ــع: ))4) - 990) م: مؤسس ــنة الطب ــة: األوىل، س ــودي، الطبع ــر املحم ــد باق حمم

والنــر التابعــة لــوزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســامي- جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية.

صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، الوفاة: )26، دار الفكر - بريوت – لبنان.. 55

الصحيــح مــن ســرية النبــي األعظــم )(، الســيد جعفــر مرتــى العامــي، الوفــاة: . 56
معــارص، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 426) - 385) ش املطبعــة: داراحلديــث، النارش: دار 

احلديــث للطباعــة والنــر - قــم – ايــران. 

الصحيفــة الســجادية، اإلمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام(، الوفــاة: )94(، الطبعة: . 57
األوىل، ســنة الطبــع: 8)4)، املطبعــة: النــارش: دفــر نــر اهلادي.

ــع: املطبعــة: دار . 58 ــاة: 230،: الطبعــة: ســنة الطب ــن ســعد، الوف الطبقــات الكــرى، اب
ــريوت. ــادر – ب ــارش: دار ص ــريوت، الن ــادر – ب ص

ــد . 59 ــيد حمم ــم: الس ــق: تقدي ــاة: ))38(، حتقي ــدوق، الوف ــيخ الص ــع، الش ــل الرائ عل
ــة  صــادق بحــر العلــوم، ســنة الطبــع: 38)  - 966) م، املطبعــة:  النــارش: منشــورات املكتب

ــف األرشف.   ــا - النج ــة ومطبعته احليدري

عمــدة عيــون صحــاح االخبــار يف مناقــب إمــام األبــرار، ابــن البطريــق، الوفــاة: . 60
النــر  النــارش: مؤسســة  الطبــع: مجــادي األوىل 407)،  الطبعــة: ســنة  )600(، حتقيــق: 

اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرفــة.

عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(،  الشــيخ الصــدوق، الوفــاة: ))38(، حتقيــق: . )6
تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الشــيخ حســن األعلمــي، الطبعــة:  ســنة الطبــع: 404) - 984) 
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– لبنــان، النــارش: مؤسســة األعلمــي  م، املطبعــة: مطابــع مؤسســة األعلمــي - بــريوت 
ــان.  ــريوت – لبن ــات - ب للمطبوع

ــيد . 62 ــام، الس ــاص والع ــق اخل ــن طري ــام م ــن اإلم ــام يف تعي ــة اخلص ــرام وحج ــة امل غاي
ــور. ــي عاش ــيد ع ــق: الس ــاة: 07))، حتقي ــراين، الوف ــم البح هاش

الغديــر، الشــيخ األمينــي، الوفــاة: )392)(، حتقيــق: الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع: . 63
397) - 977) م، املطبعــة: النــارش: دار الكتــاب العــريب - بــريوت – لبنــان.

ــق: . 64 ــق وتعلي ــق: حتقي ــاة: )548(، حتقي ــريس، الوف ــيخ الط ــان، الش ــع البي ــري جمم تفس
جلنــة مــن العلــاء واملحققــن األخصائيــن، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 5)4) - 995) م، 

املطبعــة: النــارش: مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــريوت – لبنــان.

ــق . 65 ــق: حتقي ــاة: )2)2)(، حتقي ــوم، الوف ــر العل ــدى بح ــيد مه ــة، الس ــد الرجالي الفوائ
وتعليــق: حممــد صــادق بحــر العلــوم، حســن بحــر العلــوم الطبعــة: األوىل ســنة الطبــع: 363) 

ش، النــارش: مكتبــة الصــادق – طهــران.

قــرب االســناد، احلمــريي القمــي، الوفــاة: )304(، حتقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليه . 66
الســام( إلحيــاء الــراث، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 3)4)، املطبعــة: مهــر – قــم، النــارش: 

مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( إلحيــاء الــراث – قــم.

ــر . 67 ــي أك ــق: ع ــح وتعلي ــق: تصحي ــاة: )329(، حتقي ــي، الوف ــيخ الكلين ــكايف، الش ال
الغفــاري، الطبعــة: اخلامســة، ســنة الطبــع: 363) ش املطبعــة: حيــدري النــارش: دار الكتــب 

ــران.   ــامية - طه اإلس

كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة، عــي بــن أيب الفتــح اإلربــي،  الوفــاة: )693(،  . 68
ــان.   ــريوت – لبن ــواء - ب ــارش: دار األض ــع: 405) - 985) م الن ــنة الطب ــة س ــة: الثاني الطبع

اللطيــف . 69 عبــد  الســيد  حتقيــق:   ،)400( الوفــاة:  القمــي،  اخلــزاز  األثــر،  كفايــة 
احلســيني الكوهكمــري اخلوئــي، الطبعــة:  ســنة الطبــع: )40)، املطبعــة: اخليــام – قــم النــارش: 

ــدار. ــارات بي انتش
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ــرم . 70 ــع: حم ــنة الطب ــاة: ))38(، س ــدوق، الوف ــيخ الص ــة،  الش ــام النعم ــن ومت ــال الدي ك
احلــرام 405) - 363) ش: مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرفــة.

ــارش: . )7 ــع: حمــرم 405)، الن ــاة: )))7(، ســنة الطب ــن منظــور، الوف لســان العــرب، اب
نــر أدب احلــوزة.

العلــل، اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، الوفــاة: )24، حتقيــق: الدكتــور ويص اهلل بــن . 72
حممــود عبــاس، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 408)، املطبعــة: املكتــب اإلســامي – بــريوت، 

ــاض. ــاين – الري ــارش: دار اخل الن

لواعــج األشــجان، الســيد حمســن األمــن، الوفــاة: ))37)(، ســنة الطبــع: )33)، . 73
املطبعــة: مطبعــة العرفــان – صيــدا، النــارش: منشــورات مكتبــة بصــرييت – قــم.

ــاذان(الوفاة: ح . 74 ــن ش ــي )اب ــن القم ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــن أمح ــد ب ــة، حمم ــة منقب مائ
2)4، حتقيــق: مدرســة اإلمــام املهــدي )عليــه الســام(، إرشاف: الســيد حممــد باقــر بــن املرتى 
املوحــد األبطحــي الطبعــة: األوىل املحققــة املســندة ســنة الطبــع: ذي احلجــة 407)، املطبعــة: 
أمــري – قــم، النــارش: مدرســة اإلمــام املهــدي )عليــه الســام( باحلــوزة العلميــة - قــم املقدســة.

املبســوط، الرسخــيس، اجلــزء: 24، الوفــاة: 483، خمطــوط: ال حتقيــق: الطبعــة: . 75
النــارش: دار املعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــريوت – لبنــان.

جممــع البحريــن،  الشــيخ فخــر الديــن الطرحيــي، الوفــاة: )085)(، حتقيــق: الطبعــة: . 76
الثانيــة، ســنة الطبــع: شــهريور مــاه 362) ش، املطبعــة: چاپخانهء طــراوت، النــارش: مرتضوي.

جممــع الزوائــد، اهليثمــي، الوفــاة: )807(، ســنة الطبــع: 408) - 988) م، النــارش: . 77
دار الكتــب العلميــة - بــريوت – لبنــان.

حممــد بــن جريــر الطــري )الشــيعي(، الوفــاة: ق 4، حتقيــق: قســم الدراســات . 78
ــز  ــارش: مرك ــع: 3)4)، الن ــنة الطب ــة: األوىل، س ــم، الطبع ــة – ق ــة البعث ــامية - مؤسس اإلس

الطباعــة والنــر يف مؤسســة البعثــة.

املتــوىف: . 79 الكاندهلــوي،  إســاعيل  حممــد  بــن  إليــاس  حممــد  بــن  يوســف  حممــد 
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ــور بشــار عــّواد معــروف، الطبعــة:  ــه: الدكت ــط نصــه، وعلــق علي )384)هـــ(، حققــه، وضب
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع،  النــارش: مؤسســة  األوىل، 420) هـــ - 999) م.، 

بــريوت – لبنــان، 

مدينــة املعاجــز الســيد هاشــم البحــراين، الوفــاة: )07))(، خمطــوط: ال، حتقيــق: . 80
الشــيخ عــزة اهلل املوالئــي اهلمــداين، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 3)4)املطبعــة: هبمــن، 

ــران. ــم – اي ــامية - ق ــارف اإلس ــة املع ــارش: مؤسس الن

مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر،  املســعودي، الوفــاة: )346(، حتقيــق: الطبعــة: . )8
الثانيــة، ســنة الطبــع: 404) - 363) ش - 984)النــارش: منشــورات دار اهلجــرة ايــران – قــم.  

ــق: . 82 ــاة: )320)(، حتقي ــريس، الوف ــوري الط ــن الن ــريزا حس ــائل، م ــتدرك الوس مس
ــع:  ــة، ســنة الطب ــراث، الطبعــة: األوىل املحقق ــاء ال ــه الســام( إلحي ــت )علي مؤسســة آل البي
408) - 987) م، املطبعــة: النــارش: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام( إلحيــاء الــراث - 

ــان.   بــريوت – لبن

املســح يف وضــوء الرســول )(، حممــد احلســن اآلمــدي، الوفــاة: معــارص، حتقيــق: . 83
الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 420).

مســند أمحــد، اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، الوفــاة: ))24(، املجموعــة: مصــادر احلديــث . 84
الســنية ـ قســم الفقــه النــارش: دار صــادر - بــريوت - لبنــان.

ــارص، . 85 ــاة: مع ــي، الوف ــن القبانج ــيد حس ــام(،  الس ــه الس ــي )علي ــام ع ــند اإلم مس
ــع: )42) - 2000  ــنة الطب ــة: األوىل، س ــامي، الطبع ــر الس ــيخ طاه ــق: الش ــق: التحقي حتقي
م، املطبعــة: األعلمــي، النــارش: منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات بــريوت – لبنــان. 

ــق: . 86 ــاة: ح 3)8، حتقي ــريس، الوف ــب ال ــظ رج ــف: احلاف ــن املؤل ــوار اليق ــارق أن مش
الســيد عــي عاشــور، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 9)4) - 999) م، املطبعــة: النــارش: 

ــان. ــريوت – لبن ــات - ب ــي للمطبوع ــة األعلم مؤسس

معــاين األخبــار، الشــيخ الصــدوق، الوفــاة: ))38(، حتقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي . 87
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أكــر الغفــاري ســنة الطبــع: 379) - 338) ش املطبعــة:  النــارش: مؤسســة النــر اإلســامي 
التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرفــة. 

املغــازي، الواقــدي، الوفــاة: )207(، حتقيــق: الدكتــور مارســدن جونــس، الطبعــة: . 88
ســنة الطبــع: رمضــان 405)، املطبعــة: النــارش: نــر دانــش  اســامي.

مفاتيــح اجلنــان )عــريب(، الشــيخ عباس القمــي )مرجم: نجفــي(، الوفــاة: )359)(، . 89
حتقيــق: تعريــب: الســيد حممــد رضــا النــوري النجفــي، الطبعــة: الثالثــة، ســنة الطبــع: 385) 

ش - 2006 م، املطبعــة: البعثــة – قــم، النــارش: مكتبــة العزيــزي – قــم.

مــكارم األخــاق، الشــيخ الطــريس، الوفــاة: )548(، الطبعــة: السادســة، ســنة . 90
الطبــع: 392) - 972) م، املطبعــة: النــارش: منشــورات الريــف الــريض. 

مــاذ األخيــار يف فهــم هتذيــب األخبــار، العامــة املجلــيس، الوفــاة: ))))، حتقيــق: . )9
الســيد مهــدي الرجائــي، ســنة الطبــع: 406)، املطبعــة: مطبعــة اخليــام – قــم، النــارش: مكتبــة 

آيــة اهلل املرعــيش – قــم.

مناقــب آل أيب طالــب، ابــن شــهر آشــوب، الوفــاة: )588(، حتقيــق: تصحيــح ورشح . 92
ــع: 376) - 956) م،  ــة:  ســنة الطب ــف األرشف، الطبع ــاتذة النج ــن أس ــة م ومقابلــة: جلن

ــة - النجــف األرشف.    ــة احليدري ــارش: املكتب ــة - النجــف األرشف الن املطبعــة: احليدري

مناقــب اإلمــام أمــري املؤمنــن )عليــه الســام(، حممــد بــن ســليان الكــويف، الوفــاة: ح . 93
)300(، حتقيــق: الشــيخ حممــد باقــر املحمــودي، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: حمــرم احلــرام 

2)4)، املطبعــة: النهضــة، النــارش: جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية - قــم املقدســة.

منتهــى املطلــب )ط.ج( املؤلــف: العامــة احلــي، الوفــاة: )726(، حتقيــق: قســم . 94
الفقــه يف جممــع البحــوث اإلســامية، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 2)4)، املطبعــة: مؤسســة 

ــة املقدســة. ــع والنــر يف اآلســتانة الرضوي الطب

هنــج الباغــة، خطــب اإلمــام عــي )عليــه الســام( )حتقيــق صالــح(، الوفــاة: )40(، . 95
حتقيــق: مــا أختــاره ومجعــه الريــف الــريض، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة: الدكتــور 
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صبحــي صالــح، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 387) - 967) م. 

ــق: الطبعــة: . 96 ــاة: )334(، حتقي ــي، الوف ــن محــدان اخلصيب ــة الكــرى، احلســن ب اهلداي
الرابعــة، ســنة الطبــع: ))4) - )99) م، املطبعــة: مؤسســة البــاغ للطباعــة والنــر والتوزيع 

- بــريوت – لبنــان. 

الدينيــة . 97 التحقيقــات  مركــز  حتقيــق:   ،)(09( )ت:  الكاشــاين،  الفيــض  الــوايف: 
والعلميــة يف مكتبــة اإلمــام أمــري املؤمنــن عــي )عليــه الســام(، ط)، حمــرم احلــرام 5)4) هــ . 
ق، تــري 373) هــ . ش، املطبعــة: طباعــة أفســت نشــاط أصفهــان، النــارش: مكتبــة االمــام أمــري 

ــه الســام( العامــة – أصفهــان. املؤمنــن عــي )علي

وقعــة صفــن،  ابــن مزاحــم املنقــري، الوفــاة: )2)2(، حتقيــق: حتقيــق ورشح: عبــد . 98
الســام حممــد هــارون، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 382)، املطبعــة: املــدين – مــرص النــارش: 

املؤسســة العربيــة احلديثــة للطبــع والنــر والتوزيــع – القاهــرة.

ينابيــع املــودة لــذوي القربــى، القنــدوزي، الوفــاة: )294)(، حتقيــق: ســيد عــي مجــال . 99
أرشف احلســيني، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 6)4)، املطبعــة: أســوه.
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