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زار جابر بن عبد اهلل األنصاري قرب س ِّيد الشرداء عليه السالم بعد أربعني يوم ًا من شرادته ،وقال
ِ
سمعت رسول اهلل ّ
أحب َع َم َل
ِش َمعرم و َم ْن
صّل اهلل عليه وآله يقولَ « :م ْن
العويف:
لعط ّي
ح
َّ
َّ
ّ
أحب قوم ًا حح َ
قو ٍم حأ ِ
رش َك يف عملِرم»( .)1فنحن بزيارتنا للحسني عليه السالم نكون قد جاهدنا معه ،وقتلنا معه؛ فنحن
معرم .وها هو قلبي خيربي بأنَّنا معرم .لقد كان يقول ذلك ّ
بكل يقني.

من هو جابر األنصاري ؟
ٍ
جابر عند قدومه لزيارة قرب س ِّيد الشرداء عليه السالم إثنني وسبعني عام ًا .إذ َّ
إن جابر ًا
عمر
كان ح

كان من أصحاب رسول اهلل وكان رج ً
ال عظي ًام؛ وكان قد شارك يف معرك بدر وأحد ،ولقد شارك يف ثامي
حممد األسرتأبادي يف
عِشة غزوة من غزوات النبي صّل اهلل عليه وآله .ذكر ذلك المرحوم المريزا ّ

()2
رب يف االستيعاب( )3بأنَّه كان يف
رجاله فقال :كان قد شارك يف ثامي عِشة غزوة؛ كام ذكر ابن عبد ال ّ

ركاب أمري المؤمنني عليه السالم يف حرب صفني.
لقد كان رج ً
ال عظي ًام جد ًا ..أبوه هو عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري ولقد استشرد يف معرك
أحد حيث كان يقاتل يف احلرب هو وابنه جابر .استشرد أبو جابر ودفنه رسول اهلل هو وعمرو بن مجود يف
()4
أي أنَّه كان من أولئك الذين رجعوا إىل أمري
قرب واحد  .وكان جابر من شيع أمري المؤمنني المخلصنيّ ،

( )1بشارة المصطفى ،ص 74
( )2ابن عساكر ،ج  ،11ص .214
( )3االستيعاب يف معرف األصحاب ،البن عبد الرب ،ج  ،1ص .222
( )4المصدر السابق؛ أسد الغاب یف معرف الصحاب البن األثري ،ج  ،1ص .377
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أي ٍ
قدح جلابر بن عبد اهلل األنصاري من قبل عظامء الشيع من
المؤمنني يف الوالي  .وأنا مل حأالحظ ّ
أصحاب كتب الرجال وترامجرم.
معِش األنصار،
فمن أىب ،فقد كفر .يا
خري البِشَ ،
َ
عيل ح
كان جابر يميش يف أز ّق المدين و حيناديٌّ « :

فمن أىب فانظروا يف شأن حأ ّمه»( .)1نعم ،لقد كان جيرر هبذا األمر.
أ ِّدبوا أوال َدكم عّل ِّ
عيلَ ،
حب ّ

حممد الباقر عليه السالم وأبلغه سالم
هذا وقد بلغ جابر العقد التاسع من العمر ،حيث أدرك اإلمام ّ

رسول اهلل إليه قبل أن يرحتل عن الدنيا .ومن غري المعلوم فيام إن كان قد فقد برصه عند وقوع فاجع
كربالء( ،)2بل حيستفاد من الرواي التي تذكر بأ َّن ه كان يف بيت اإلمام السجاد بعد واقع كربالء ،فخرج
اإلمام حممد الباقر وشاهده جابر؛ فقال له :أقبل وأدبر ،فقال :هذه شامئل رسول اهلل( ..)3حيستفاد من هذه

الرواي َّ
بأن جابر ًا كان مبرص ًا آنذاك .أ ّما كونه قد فقد برصه يف أواخر عمره ورحل عن الدنيا وهو أعمى،

فرذا األمر ّ
حمل ترديد.

وخالص األمر ،فقد كان جابر رج ً
ال ذا مكان مرموق وكان فقير ًا ومن ذوي المعرف وكان من
الشيع المخلصني .وعند سامعه خرب استشراد س ِّيد الشرداء عليه السالم خرج من المدين قاصد ًا كربالء
لزيارة قرب س ِّيد الشرداء وكان معه عطي العويف الكويف.

التعريف بعطيّة الكويف
يقول المرحوم الشيخ يف رجاله :كان عطي العويف من أصحاب أمري المؤمنني عليه السالم .ويقول
يف مكان آخر َّ
بأن عطي العويف كان كوف ّي ًا من أصحاب اإلمام الباقر( .)4وقال البعض لعله كان هنالك اثنني
يتسمون هبذا االسم .أ ّما المرحوم الاممقاي فقد قال يف تنقيح المقال :ال حيستبعد أن يكون هو عطي
ممن
ّ

نفسه كام قال البعض غري َّ
أن حياته قد استمرت حتّى عرص اإلمام الباقر؛ فقد كان عمره يف عرد أمري

( )1األمايل ،للشيخ الصدوق ،ص .136
المطرر لس ِّيد الشرداء عليه السالم ،يف اجلزء الثالث من كتاب معرف اإلمام ،الدرس احلادي والثالثني
( )2هنالك بحث حول كون جابر مبرص ًا أو أعمى عند زيارته للقرب
ّ
وذلك عند ذكر احلديث المروي عن جابر بشأن األئم اإلثني عِش عليرم السالم ،فراجع (الفريق العلمي).
( )3تفسري الربهان ،ج  ،1ص  234و ص 235؛ غاي المرام ،ص  265و .266
( )4رجال الشيخ الطويس ،ص  ;51سفين البحار ،ج  ،6ص .296
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المؤمنني عِشين سن ويمكن عدَّ ه من أصحابه ،ولام كان عرص اإلمام الباقر بعد مخس ومخسني عام ًا من
ٍ
لفرتة من عرص اإلمام
ذلك ،فيكون عمره يف عرص اإلمام الباقر مخس وسبعني عام ًا ،فال استبعاد من إدراكه
الباقر.

()1

كان عطي من تالمذة ابن عباس ،ولقد كتب تفسري ًا للقرآن بخمس أجزاء وعرضه عّل ابن عباس
ثالث مرات ،كام قرأ عنده القرآن سبعني مرة( .)2ولقد كان من كبار رواة الشيع .

زيارة جابر لقرب سيّد الشهداء يوم األربعني
خرج جابر من المدين قاصد ًا الكوف  .ومن غري المعلوم فيام إذا كان قد خرج من المدين بصحب
عطي العويف ،أم أنَّه قد التقى به يف الكوف وخرجا سوي ً لزيارة قرب س ِّيد الشرداء.
عّل ّ
كل حال ،حيث ّ
أن اليوم هو يوم األربعني فمن المناسب أن نقرأ هذه الرواي الواردة يف كتاب
(بشارة المصطفى) وهو من كتب الشيع النفيس :
ينقل المرحوم عامد الدين الطربي اآلميل يف سنده المتصل عن عطي العويف حيث يقول« :خرجت
مع جابر بن عبد اهلل األنصاري (رمحه اهلل ) زائرين قرب احلسني بن عيل بن أيب طالب فلام وردنا كربالء دنا
صة فيرا ِسعد فنثرها عّل بدنه ،ثم مل
جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم ا ّتزر بإزار وارتدى بآخر ،ثم فتح ّ
خيط خطوة إال ذكر اهلل تعاىل»

اإلحرام من ميقات العشق
كنت أفكّر يوم ًا يف هذا الموضوع وهو غسل جابر وإحرامه ،فلقد جاء يف الروايات بأنَّه لو مل يكن
لدى من ينوي الذهاب ألداء فريض احلج لباس إحرام ،فيمكنه اإلحرام بلباسه الذي يرتديه ،غري َّ
أن عليه

أن ِ
يقلبه عند اللبس ،فعليه أن يقلب المعطف ويضعه عّل كتفيه بحيث تكون األكامم متدلي إىل األسفل.

فرل كان جابر قد سمع من رسول اهلل أو أمري المؤمنني َّ
بأن عّل َم ْن يعزم عّل زيارة قرب س َّيد

وحيرم أم أنَّه قد تف ّطن هلذا األمر بنفسه؟ فالفقيه هو ذلك الفرد الذي
الشرداء أو قرب أحد
األئم أن يغتسل ح
ّ
( )1تنقيح المقال ،ج  ،2ص .253
( )2رحيانه األدب ،ج  ،4ص  ;212سفين البحار ،ج  ،6ص  ;296تنقيح المقال ،ج  ،2ص .253
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فكأن روح اإلسالم قد استق ّرت يف كيان جابر ،وكأنَّه قد ُّ
َّ
تذوق
يتمكّن من تفريع الفروع عن أصوهلا.

رس قوانينه؛ فرو يعلم َّ
تم
حقيق اإلسالم
بأن لإلحرام والغسل والزيارة والطواف الذي ّ
َّ
وتعرف عّل ّ

رس وحقيق  ،وحقيق بيت اهلل هو مقام والي س ِّيد الشرداء عليه السالم.
تِشيعه ألداء فريض ّ
حج بيت اهلل ٌّ
استقر يف هذه األرض ،فرنا يكون بيت اهلل وهنا يكون ّ
حمل دفن
لمـا كان جسده الِشيف قد
ّ
وبالتايل ّ

حقيق مقام الوالي  .فتلك الكعب هي الكعب الظاهري  ،وهنا يكون الباطن؛ فينبغي الغسل واإلحرام هنا
من باب أوىل.
فرنا يتّضح مفروم ما جاء يف الرواي التي تذكر بأنَّه ال بدّ من أن يكون للفقيه َم َلك حقدس ّي ()1؛

فالم َلك ال حقدس ّي هي ذلك النور الذي يكون يف قلب الفقيه فيستطيع بواسطته أن يط ّبق األحكام الك ّلي عّل
مصاديقرا ،و يتمكّن من تشخيص ومعرف تلك المصاديق بشكل ج ّيد .ولقد كان جابر يمتلك مثل هذا
نبي اهلل؛
النور بالشكل الذي مكّنه من تشخيص لزوم الغسل واإلحرام ما دام عازم ًا عّل زيارة قرب ابن بنت ّ

متوجر ًا نحو بيت اهلل احلقيقي.
لذا فقد اغتسل غسل الطواف وغسل الزيارة وأحرم
ّ

«حتى إذا دنا من القرب قال  :ألمسنيه ،فألمسته ،فخر عّل القرب مغشيا عليه ،فرششت عليه شيئ ًا من
الامء ،فلام أفاق قال" :يا حسني" ثالث ًا .ثم قال :حبيب ال حجييب حبيبه.
ثم قال [معتذر ًا عن احلسني] :وأ َّّن لك باجلواب وقد حشحطت أوداجك عّل أثباجك( )2و حف ّرق بني
بدنك ورأسك فأشرد أ َّنك ابن خاتم النبيني وابن س ِّيد المؤمنني وابن حليف التقوى وسليل اهلدى
وخامس أصحاب الكساء وابن س ِّيد النقباء وابن فاطم سيدة النساء ،ومالك ال تكون هكذا وقد ّ
غذتك
ورضعت من ثدي اإليامن و حفطمت باإلسالم ،فطبت ح ّيا
ّ
ور ِّبيت يف حجر المتقني ح
كف س ِّيد المرسلني ح
وطبت م ِّيتا ،غري أن قلوب المؤمنني غري طيب ٍ لفراقك وال شا َّك يف اخلرية لك فعليك سالم اهلل ورضوانه،
وأشرد أ َّنك مضيت عّل ما مىض عليه أخوك حييى بن زكريا.
ثم جال ببرصه حول القرب وقال :السالم عليكم أ ّيترا األرواح التي ح ّلت بفناء احلسني وأناخت

بِرحله ،أشرد أ َّنكم أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف وهنيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين
( )1لمزيد من االطالع حول هذا الموضوع ،الرجوع إىل كتاب والي الفقيه يف احلكوم اإلسالمي ج، 2ص 92؛ و كتاب أرسار الملكوت ج ،1ص .73
ِ
الكاه ِل إِىل ال َّظ ْر ِر (المرتجم)
( )2األثباج مجع َث َبج و هي ما بنيَ
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ّ
(صّل اهلل عليه وآله) باحلق نب ّي ًا لقد شاركناكم فيام
وعبدتم اهلل حتى أتاكم اليقني ،والذي بعث حممد ًا
دخلتم فيه»

معنى قول جابر :لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه
كم هو كالم عجيب ذلك الذي قاله جابر ،فرو يقول لقد شاركناكم فيام دخلتم فيه ،أي إنَّنا قد
شاركناكم يف قتلكم وأرس أهل بيتكم وذبح أطفالكم وعطشكم ومجيع المصائب التي نزلت عليكم.
«قال عطي  :فقلت له :يا جابر كيف ومل هنبط وادي ًا ومل ح
نعل جب ً
ال ومل نرضب بسيف ،والقوم قد حف ِّرق

بني رؤوسرم وأبداهنم و حأومتت أوالدهم و حأرملت أزواجرم؟! فقال يل :يا عطي سمعت حبيبي رسول اهلل

أحب عمل قو ٍم حأرشك يف عملرم» (يعني
أحب قوم ًا ححِش معرم ومن َّ
صّل اهلل عليه وآله وسلم يقول« :من َّ
حيصل له احتاد ومع ّي مع حقيق وأصل أولئك القوم) والذي بعث حممد ًا ّ
باحلق
صّل اهلل عليه وآله وسلم
ّ
َّ
إن ن ّيتي ون ّي أصحايب عّل ما مىض عليه احلسني عليه السالم وأصحابه .حخ ْذي نحو أبيات كوفان.

فلام صنا يف بعض الطريق قال :يا عط ّي  ،هل حأوصيك؟ وما أظ ّن أنّني بعد هذه السفرة
قال عط ّي ّ :
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ب ح ِحم َّ ِ
قوام ًا،
صوام ًا ّ
حممد ما أبغضرم وإن كان ّ
حمالقيك! أحبِ ْ
حممد ما أح َّبرم ،وأبغ ْض حمبغ َض آل ّ
ب آل ّ
وارفق بمحب ٍ
حمم ٍد فإنّه إن ت َِز َّل له َقدم بكثرة ذنوبه تَث حب ْت له أخرى بمح ّبترمّ ،
فإن ححم َّبرم يعود إىل
حممد وآل ّ
ْ ح ّ ّ
اجلنّ  ،ومبغضرم يعود إىل النار»

()1

كان هذا هو آخر حديث جلابر مع عطي  .ولقد كان جابر عارف ًا بروح الدين بشكله الصحيح.
يبني مع ّيته مع س ِّيد الشرداء .فرو يقول :أنا منكم فعالً ،ولقد قاتلت معك ورضبت بالسيف
فانظروا كيف ّ
حتملت مرارة العطش و حذبح ابني و حقتل أخويت؛ كام إنَّني حذبحت أيض ًا.
بني يديك ،ولقد ّ

كيف حدث ّ
كل ذلك؟ َّ
ألن نيتي كانت هبذا الشكل.
إهلي بحق ٍ
نتعرف به عّل روح الدين ونحدرك حقيقته؛ وهب لقلوبنا
حممد هب لنا نور ًا لكي ّ
حممد وآل ّ
ّ

اليقني لكي نعرفك أكثر وأكثر.

وارشح صدورنا بنور اإلسالم؛ وث ِّبت أقدامنا عّل ِصاطك المستقيم.

( )1بشارة المصطفى ،ص .74
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واجعلنا نتمتع يف هذا الرصاط بام منحتنا من تلك المواهب.
واجعل هنج حياتنا عّل هنج ومسري س ِّيد الشرداء عليه السالم وأوالده وأصحابه.
وال خترجنا من الدنيا حتّى ترىض عنّا.
وارزقنا شفاعترم يف الدنيا واآلخرة.
وعجل فرج إمام الزمان.
ِّ

ِ
للرم ِّ
حممد
حممد وآل َّ
صل َعّل َّ
ا َّ
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