
جابر بن یزید جعفی از یاران نیک  س��یرت امام محمد باقر7 اس��ت که به س��بب شخصیت 
ممتازش، وکالت و نمایندگی امام7 را در کوفه عهده  دار بود. این جایگاه نشانه درجه باالی 
وثاقت، عدالتش و اعتماد امام7 به اوس��ت. او مح��رم راز امام7 بود و به دلیل این موقعیت 
واال، س��ینه اش گنجینه    ای نورانی از احادیث و روایات گش��ته بود. در این نوش��تار به جایگاه 

ممتاز او به عنوان وکیل امام7 و همچنین موقعیت برجسته علمی او خواهیم پرداخت.

محمدباقر پورامینی

جابر جعفی 
7و نمايندگی امام باقر در کوفه
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حیات علمي
اب�ومحم���د جاب�ر ب�ن یزی�د، معروف ب��ه »جابر جعفي«، 
منسوب به یکي از تیره  های قبیله »مذحج« است؛ قبیله  ای که 
از یمن به عراق کوچ کرده، در کوفه رحل اقامت افکندند و 
در مقاطع مختلف صدر اسالم نقشی برجسته داشتند.1 جابر از 
یاران برجسته امام محمد باقر7 بود و به شاگردی امام پنجم 
مشهوراست. او  گرچه سال  هایی از حیات علمی خود را در 
مکتب ششمین امام گذرانده، به عنوان یک تابعی2 از برخی 
اصح��اب پبامبر9 همچون جابر بن عبداهلل انصاری و عامر 
بن واثله نیز روایت نقل کرده است، اما به شاگردی پنجمین 
امام معروف اس��ت و بیش��تر دانش خود را در مدینه از آن 
امام فرا گرفت و چنان که خود گفته است 18 سال نزد امام 
شاگردی کرده است.3 جابر از امام باقر7 با عناوینی چون 
ْنِبَیاِء«5 و  »سیدنا االمام«4، »َوِصيُّ اأْلَْوِصَیاِء«، » َواِرُث ِعْلِم اأْلَ
»ول��ي األولیاء«6 یاد می کرد. اصرار جابر بر اس��تفاده از این 
تعابیر که نش��انگر باور عمیق او به اعالن عمومی مرجعیت 
الهی اهل  بیت: است، بدان حد در تثبیت و ترویج مذهب 
شیعه مؤثر بود که واکنش  هایی را از برخی معاصران جریان 
مقابل در پی داشت. تاثیر این رفتار جابر را در گفت وگوی 

میان ابن  اکثم و سفیان می توان به روشنی دید.7
جابر جعفی به عنوان اندیشمند بزرگ شیعی که در کوفه 
اقامت داش��ت8 و نماینده اصلی امام باقر7 در این ش��هر 
بود، در برابر  انحرافات درون مذهبی نیز بسیار حساس بود 
و همگان به ویژه خواص را از توقف  های پس از فوت هر 
امام و عدم تس��لیم نسبت به امام بعدی، برحذر می داشت. 

عن��وان  ب��ه  جعف��ی  جاب��ر 
اندیش��مند بزرگ شیعی که 
در کوف��ه اقام��ت داش��ت و 
باقر7  ام��ام  نماینده اصلی 
در این ش��هر ب��ود، در برابر  
مذهب��ی  درون  انحراف��ات 
نیز بس��یار حس��اس ب��ود و 
هم��گان به وی��ژه خ��واص را 
از توقف  ه��ای پ��س از فوت 
ه��ر ام��ام و ع��دم تس��لیم 
نسبت به امام بعدی، برحذر 

می داشت.
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او پس از وفات امام باقر7 به امام صادق7 وفادار ماند9 و به دلیل موقعیت و جایگاه حساس 
خود، نقش هدایت و راهنمایی پیروان را نیز ایفا کرد. بر همین اساس سفیان بن عیینه از جابر 
بن یزید نقل کرده است که علم رسول اهلل9 به علی7 منتقل شده و سپس از سوی فرزندان 

آن حضرت به جعفر بن محمد7 رسیده است.10 
موقعیت جابر به عنوان نماینده و باب امام محمد باقر7 در کوفه، او را در معرض خطراتی 
قرار داده بود. در منابع به این امر اش��اره شده که هش��ام بن عبدالملک اموی فرمان قتل جابر 
جعفی را داده و او با راهنمایی پیش��وای معصوم خود، با تظاهر به جنون ، جان خود را نجات 
داده اس��ت.11 نعمان بن بش��یر ضمن روایت همسفر شدنش با جابر در س��فر مدینه و دیدار با 

امام7، به ماجرای بازگشت چنین اشاره می کند:
»م��رد بلندقامِت گندم  گونی پیدا ش��د که نامه ای داش��ت و آن را به جاب��ر داد. جابر آن را 
گرفت و بوس��ید و بر دیده نهاد. در نامه نوش��ته بود: از جانب محمد بن علی به سوی جابر بن 
یزید، و بر آن نامه مهر س��یاهی بود. جابر به او گفت: کی نزد آقایم بودی؟ گفت: هم  اکنون. 
جابر گفت: پیش از نماز یا پس از نماز؟ گفت: پس از نماز. جابر مهر را برداشت و شروع به 
خواندن کرد و چهره اش را درهم کشید تا این که به پایان نامه رسید. سپس نامه را نگه داشت 
و تا کوفه، او را خندان و شاد ندیدم. شبانگاه به کوفه رسیدیم و من خوابیدم. چون صبح شد، 
به س��بب احترام و بزرگداش��ت او نزدش رفتم. او را دیدم در حالی که به جانب من می آید 
و بر نی س��وار ش��ده، مي گوید: منصور بن جمهور را فرماندهی مي  بینم که فرمان بر نیست! و 
اش��عاری از این قبیل مي خواند. او به من نگریس��ت و من به او. نه او چیزی به من گفت و نه 
من به او. من از وضعی که از او دیدم، ش��روع به گریس��تن نمودم. ک��ودکان و مردم گرد ما 
جمع ش��دند و او آمد تا این که وارد رحبه شد و با کودکان مي  چرخید. مردم مي  گفتند: جابر 
بن یزید دیوانه ش��ده. به خدا س��وگند که چند روز بیش نگذش��ت که از جانب هشام بن عبد 
الملک نامه ای به والي   کوفه رس��ید که مردی را که نامش جابر بن یزید جعفی است پیدا کن 
و گردنش را بزن و سرش را برای من بفرست. والی متوجه اهل مجلس شد و گفت: جابر بن 
یزید جعفی کیست؟ گفتند: خدا تو را اصالح کند؛ مردی بود دانشمند و فاضل و محدث که 
حج گزارد و دیوانه ش��د، و اکنون در رحبه بر نی س��وار می شود و با کودکان بازی مي  کند. 
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والی آمد و از بلندی نگریست؛ او را دید بر نی سوار است 
و ب��ا بچه ها ب��ازی می کند. گفت: خدا را ش��کر که مرا از 

کشتن او برکنار داشت«.12
جابر جعفی فرزند دنیا نبود و با عناوین و مقامات فانی 
آن بیگانه بود و این توصیه خاص امام7 را منشور زندگی 

خود قرار داده بود که به او فرموده بود:
»جابر! به راس��تی مؤمن را نش��اید که به ش��کوفایی دنیا 
دل بن��دد و اطمینان کند. بدان که فرزن��دان دنیا همه اهل 
بي خ��ردی و غرور و ناداني اند و فرزن��دان آخرت، جمله 
مؤمن��ان و کردار کنندگان پارس��ایند و اهل دانش و فقه و 
م��رد اندیش��ه و عبرت گیری و آزمایش هس��تند که از یاد 
خدا تنگدل نمی ش��وند. جابر! بدان که پرهیزکاران همان 
بی نیازانن��د. ان��دک مایه ای از دنیا آنان را بی نیاز داش��ته و 
مخارجش��ان اندک اس��ت. اگ��ر کار خی��ری را فراموش 
کردی، به یادت آرن��د و اگر انجامش دهی، به تو کمک 
کنند. شهوت ها و لّذت جویي های خود را به پشت افکنده 
و طاعت پروردگارش��ان را فرا روی داش��ته اند. دیده را به 
راه خیر و به دوس��تداری دوس��تان خدا دوختند و ایش��ان 
را دوس��ت داش��تند و به آنان گرویدند و از ایشان پیروی 
کردند. خ��ود را در دنیا چنان منزل ده که گویی س��اعتی 
در آن منزل داری و سپس از آن می کوچی، یا چنان مالی 
که به خواب بینی و بدان ش��اد و مس��رور شوی و سپس از 
خواب هشیار شوی و در دستت چیزی نباشد. من از آن رو 
برایت مثلی زدم که نیک بیاندیش��ی و اگر خدایت توفیق 
دهد، به کارش بن��دی. جابر! آنچه از دین خدا و حکمت 

موقعی��ت جاب��ر ب��ه عنوان 
نماین��ده و باب ام��ام محمد 
باق��ر7 در کوف��ه، او را در 
مع��رض خطراتی ق��رار داده 
ب��ود. در مناب��ع ب��ه این امر 
اش��اره ش��ده که هش��ام بن 
عبدالملک اموی فرمان قتل 
جاب��ر جعف��ی را داده و او با 
معصوم  پیش��وای  راهنمایی 
خود، با تظاهر به جنون ، جان 

خود را نجات داده است.
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او ب��ه تو س��پردم، حفظ کن و خیرخواه  خود باش و ببین خ��دا را در زندگی تو چه پایگاهي 
اس��ت، و پیمان )و بازخواست از( تو نزد او هنگام بازگشت همچنین است.  بنگر، اگر دنیا در 
دیده تو ]جز[ این باش��د که برایت توصیف کردم، از آن روی به جانب س��رایی بگردان که 
)توّجه( امروزه )بدان( موجب کس��ب خرسندی )خدا(ست. پس چه  بسا حریصی به کاری از 
کارهای دنیا دست یابد و چون بدان رسد )همان کار( گردن گیر و موجب بدبختی او شود، و 
چه  بس��ا کسی که در انجام کاری از کارهای آخرت اکراه دارد، )ولی( بدان برسد و به همان 

سبب نیکبخت گردد.13
سرس��پردگی محض، رازداری و صاحب س��ّر بودن امام، هدایت، تعلیم و شاگردپروری، 
تألیف، حفظ و انتشار احادیث بسیار، روشنگری و پاسخ به سؤاالت و شبهات، از شاخصه  های 
مهم حیات جابر بن یزید جعفی است. این یار گران قدر و دانشمند بزرگ در سال 128 هجری 

در کوفه درگذشت. 14

میراث علمی 
جابر از محدثین بزرگ کوفه به ش��مار می رف��ت.15 یعقوبی نام جابر بن یزید جعفی را در 
زمرۀ فقهای برجستۀ اواخر دورۀ اموی و اوایل دورۀ عباسی آورده است.16 وی محدثی پرکار 
بود که روایات بس��یاری را در سینه داشت. همگان بر گستره آگاهی او به حدیث و همچنین 
دانش ف��راوان او به دین اذعان دارند؛17 به گونه  ای که برخ��ی از محدثین مدعی  اند اگر جابر 
نب��ود، کوفه از حدیث تهی می ش��د.18 جابر از امام باقر7 حدود 70 هزار حدیث ش��نیده که 
نزدیک به 50 هزار از آن را برای کس��ی بازگو نکرده اس��ت.19 چیرگی و تسلط وسیع جابر بر 
احادیث امام نش��انه نزدیکی، اطمینان، رازداری و امانت داری  اوست و این سخن از امام نقل 

شده است: »اگر رازنگه داران مورد اطمینانی مي  دیدیم )از علم خود به آنها( مي  گفتیم«.20
گرچه در میان آثار روایی و رجالی غیر ش��یعه، کس��انی او را توثیق کرده  اند21 و روایت او در 
برخی از آثار حدیثی اهل سنت به چشم می خورد،22 اما متأسفانه بسیاری با اذعان بر شکوه علمی 
جاب��ر، بر او تاخته  اند23 و احادیث��ش را رد کرده،24 تضعیفش نموده   اند25 و حتی ابوحنیفه از جابر 
با عنوان کذاب یاد کرده اس��ت!26 علت این هجوم، بیان برخی از اعتقادات خاص ش��یعه، مثل 
رجعت از س��وی جابر بود.27 کمال  الدین دمیري  او را ش��یعي مي  داند که به رجعت باور دارد؛ 
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یعنی این که علي7 به این دنیا بازمي  گردد.28 این باور کافی 
بود که او را رافضی و غالی بنامند.29 سفیان می گوید: مردم با 
جابر آمد و شد داشتند و از او روایت می شنیدند؛ اما وقتی او 
از ایمان به رجعت سخن گفت، متهمش ساختند و از او دور 
شدند.30 س��ید بن   طاووس با انتقاد از هجوم به یک محدث 

شهیر، این گونه شکوه می کند:
آنها روایات کس��انی را که دش��من خدا و رسول خدا و 
اهل بیت پیامبر9 هس��تند، قبول می کنند، ولی روایات 
ش��یعیان و عالقه مندان آنها را قب��ول نمی کنند و به جرم 
ش��یعه بودن و عالقه داش��تن به عت��رت، احادیث آنها را 
طرد می کنند! مثال مس��لم در صحیحش به س��ند خود از 
»جراح بن ملیح« روایت کرده که گفت: ش��نیدم از جابر 
ک��ه می گفت: نزد من هفتادهزار حدیث اس��ت که همه 
آنها را ابی  جعفر7 از پیامبر نقل کرده اس��ت. باز مسلم 
در صحیحش به س��ند خود از »محم��د بن عمرو رازی« 
نقل کرده اس��ت: ش��نیدم از جریر که می گفت: با جابر 
ب��ن یزید جعفی مالقات نمودم و حدیثی از او ننوش��تم؛ 
زیرا که او ایمان به رجعت داشت. چگونه خود را از 70 
هزار حدیث پیامبرش��ان به روای��ت ابی  جعفر7 محروم 
کرده ان��د، در حالی که آن حضرت از بزرگان اهل بیت 
اس��ت که پیامبر امر به اطاعت آنها فرموده است و عالوه 
بر این، اکثر مس��لمانان یا تمام ایشان زنده شدن مردگان 
را در دنی��ا و در قب��ور روایت کرده ان��د؟! پس چه فرق 
است بین اینها و بین آنچه اهل بیت و شیعیان آنها در باره 
رجع��ت روایت کرده اند؟ جابر در ای��ن باره چه گناهی 
دارد، تا این که احادیثش از درجه اعتبار س��اقط ش��ود، 
ولی آنهایی که از دش��منان اهل بی��ت روایت می کنند، 

روایاتشان در اعلی درجه اعتبار تلقی گردد؟!31

سرسپردگی محض، رازداری 
و صاح��ب س��رّ ب��ودن ام��ام، 
هدایت، تعلیم و شاگردپروری، 
تألیف، حفظ و انتش��ار احادیث 
بس��یار، روش��نگری و پاس��خ 
از  ش��بهات،  و  س��ؤاالت  ب��ه 
ش��اخصه  های مهم حیات جابر 
ب��ن یزی��د جعفی اس��ت. این 
صحابی گران قدر و دانشمند 
بزرگ در سال 128 هجری در 

کوفه درگذشت. 
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مس��ئله رجعت به معنای بازگشتن به س��وی دنیا پس از 
انتقال به جهان دیگر است. مذهب شیعه  بر این باور است 
که معصوم��ان: و برخی از یارانش��ان در عصر ظهور و 
پس از آن به دنیا بازمی گردند. علمای علم کالم در ضمن 
بیان اعتقادات شیعه، با استناد به آیات و روایات بسیار، بیان 
می کنند که اعتقاد ما درباره رجعت آن است که حقیقت 
دارد؛ چنان  که خداوند در قرآن و پیشوایان معصوم: در 

کالمشان فرموده اند.32
رجعت در پاسخ  های بسیاری که امام باقر7 به  پرسش 
جابر داشتند، طرح شده است. امام رجعت را »قدرت  نمایی 
خداوند« می دانست33  و آن را از ایام اهلل می شمرد.34 زمانی 
که جابر درباره معنای »ایمان به غیب« پرسید، حضرت در 
پاس��خ فرمود: »غیب عبارت است از قیامت و حشر و نشر 
و قی��ام قائم و رجعت«.35 در دوره  ای امام باقر7  س��خن 
از رجع��ت را به دلی��ل تقیه، منع کردند و این دس��تور در 
بخش��ی از عصر امام صادق7 نیز پابرج��ا بود.36 این تقیه 
به دلیل س��یطره فرهنگ اموی و عباس��ی بر جامعه علمی 
جهان اس��الم به ویژه عراق بود؛ زیرا فضای سیاسی حاکم 
بر عراق، مسئله رجعت را برنمی  تابید. این نکته در پرسش 
حضرت امام صادق7 با ابوبصیر نیز نمایان اس��ت؛ وقتی 
امام از انکار رجعت از س��وی آنان آگاه ش��د، فرمود: آیا 
ای��ن آیه را در قرآن نخوانده اند ک��ه می فرماید:37 )َو َيْوَم 

ٍة َفْوجًا(.38  نَْحُشُر ِمْن ُکلِّ ُأمَّ
واکنش  ه��ای تند در برابر جابر بن یزی��د جعفی را باید با 
توجه ب��ه فضای حاکم در آن س��ده و ق��رون پس از آن 

واکنش  های تند در برابر جابر 
بن یزید جعفی را باید با توجه 
به فضای حاکم در آن س��ده و 
قرون پ��س از آن تحلیل کرد؛ 
فضایی که طرح مسئله رجعت از 
سوی جابر در یک محفل خاص 
علم��ی را بر  نمی   تابید و عالمان 
دنی��ازده را ب��ه س��وی  تالش 
برای بی  اعتب��ار کردن یک قله 
علمی و تأثیرگذار می کشاند و 
دروغ گویش می خواند. یعقوب 
بن سفیان البس��وی )متوفای 
277ه( وقت��ی از جاب��ر ی��اد 
می کند، ضم��ن توصیف مقام 
علمی و حدیثی او مدعی است 
که گروهی از م��ردم از او دور 
ش��دند و ایمان ب��ه رجعت را 
علت آن می داند.  بي  شک این 
سخن و رهنمود امام، عزم او را 

در ادامه راه جزم می ساخت. 
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تجزی��ه و تحلیل کرد؛ فضایی که طرح مس��ئله رجعت از س��وی جاب��ر در یک محفل خاص 
علمی را بر  نمی   تابید و عالمان دنیازده را به س��وی  تالش برای بی  اعتبار کردن یک قله علمی 
و تأثیرگذار می کشاند و دروغ گویش می خواند.39 یعقوب بن سفیان البسوی )متوفای 277ه( 
وقتی از جابر یاد می کند، ضمن توصیف مقام علمی و حدیثی او مدعی اس��ت که گروهی از 

مردم از او دور شدند و ایمان به رجعت را علت آن می داند.40
بي  شک این سخن و رهنمود امام، عزم او را در ادامه راه جزم می ساخت که فرمود: 

»جابر!  بدان که تو دوس��تدار ما نباش��ی مگر آن که )چنان شوی( که اگر تمام همشهریانت 
دورت را بگیرند و بگویند: تو مرد بدی هس��تی، این )سخن( اندوهگینت نکند و اگر گویند: 
تو نیک  مردی هس��تی، این )سخن نیز( دلش��ادت نکند؛ ولی خود را برابر کتاب خدا بدار )و 
در آن آئینه بنگر(؛ اگر )دیدی( رهسپار راه قرآنی و آنچه را )قرآن( نخواسته، نمی خواهی و 
آن چه خواس��ته، بدان راغبی، و از آنچه بیم داده، می ترسی، گام استوار دار و مژده ات باد که 

آنچه درباره تو گویند، زیانت نرساند«.41

نتیجه  گیری
با تأمل و دقت در ش��خصیت جابر بن یزید جعفي می توان او را یک چهره موفق در حفظ، 
بس��ط و نشر معارف امام محمد باقر7 دانس��ت. در میراث برجای مانده جابر جعفي، معارف  
ناب ش��یعی رشد کرد و باور و اعتقاد مردم، سمت و سوی درست یافت و از جعل و تحریف 

مصون ماند؛ هرچند که خود آماج حمالت بانیان مکر و حیله در جامعه قرار گرفت.
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پی نوشت ها:
1. کشی، اختبار معرفة الرجال، ص 192 ؛ سمعانی، االنساب، ج 2، ص 67 و 68.

2. شیخ طوسی، رجال، ص296.
3. همان.

4. شیخ طوسی، االمالی ، ص296.
ثَنِي َوِصيُّ األَأْْوِصیَاِء َو َواِرُث ِعلِْم  ِد بِن َعلِي7 َشیْئاً قَاَل َحدَّ 5. »َکاَن َجابِر بن یَِزیَد الُْجْعِفي إَِذا روی َعْن مَُحمَّ

ُد بُن َعلِيِّ بِن الُْحَسیِْن7«؛ شیخ مفید، اإلرشاد، ج 2، ص 161. األَأْنْبِیَاِء مَُحمَّ
ُد بُن َعلِيِّ  ثَنِي َوِصيُّ األَأْْوِصیَاِء َو َواِرُث ِعلِْم األَأْنْبِیَاِء مَُحمَّ 6. »َو َکاَن َجابِر بن یَِزیَد الُْجْعِفي إَِذا روی مِنُْه قَاَل َحدَّ

بِن الُْحَسیْن7«؛ طبرسي، اعالم الوری بأعالم الهدی، ص 270.
7. قال ابوبکر: »و س��معت ابن أکثم الخراساني قال لسفیان: أ رأیت یا أبامحمد الذین عابوا علی جابر الجعفي 
قول��ه حدثني وصّي األوصیاء؟ قال س��فیان: ه��ذا أهونه«؛ ذهبي، میزان االعت��دال، ج 1، ص383؛ المعرفة 

والتاریخ، ج 2، ص717؛ ر.ک: ابن  حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، ج 2،ص 49.
8. »جابر بن یزید الجعفی و کان متشیعاً و کان من ساکنی الکوفه«؛ خليفة بن خیاط، تاريخخليفة، ص247.

9. کلینی، اصول کافی، ج 8، ص157. برخی از فرقه نگاران اهل تسنن او را دومین رئیس فرقۀ مغیریه معرفی 
کرده اند؛ )ر.ک: علی اش��عری، مقاالت االسالمیین، ج 1، ص77 ؛ ابن  حزم، الفصل، ج  5 ص44( که باور 
صریح جابر جعفی به امامت امام صادق7 این ادعا را بی  اساس می شمارد. جابر حتی از خواص اصحاب 

امام صادق7 به شمار می رفت. )ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی  طالب، ج3، ص400(. 
10. ذهبی، میزان االعتدال، ج1، ص381؛ االرشاد، ج2ص160.

11. اصول کافي، ج 1، ص396 و 397 ؛ اختیار معرفة الرجال، ص 194و 195.
12.  همان.

نْيَا ُهْم أَْهُل  نْيَا َو اْعَلْم أَنَّ أَبْنَاَء الدُّ 13.  »يَ��ا َجابِ��ُر إِنَّ الُْمْؤِمَن َل يَْنبَِغي لَُه أَْن يَْرَكَن َو يَْطَمئِنَّ إِلَى َزْهَرِة الَْحيَاِة الدُّ
اِهُدوَن أَْهُل الِْعْلِم َو الِْفْقِه َو أَْهُل فِْكَرٍة َو  َغْفَلٍة َو ُغُروٍر َو َجَهالٍَة َو أَنَّ أَبْنَاَء اْلِخَرِة ُهُم الُْمْؤِمنُوَن الَْعاِمُلوَن الزَّ
نْيَا  اْعتِبَ��اٍر َو اْختِبَ��اٍر َل يََملُّوَن ِمْن ِذْكِر اهللِ َو اْعَلْم يَا َجابُِر أَنَّ أَْهَل التَّْقَوى ُهُم اْلَْغنِيَاُء أَْغنَاُهُم الَْقلِيُل ِمَن الدُّ
ُموا  اتِِهْم َخْلَفُهْم َو قَدَّ ُروا َشَهَواتِِهْم َو لَذَّ فََمئُونَتُُهْم يَِس��يَرٌة إِْن نَِسيَت الَْخْيَر َذكَُّروَك َو إِْن َعِمْلَت بِِه أََعانُوَك أَخَّ
َّْوُهْم َو اتَّبَُعوُهْم فََأنِْزْل  ِِّهْم أََماَمُهْم َو نََظُروا إِلَى َس��بِيِل الَْخْيِر َو إِلَى َوَليَِة أَِحبَّ��اِء اهللِ فََأَحبُّوُهْم َو تََول َطاَع��َة َرب
نْيَا َكَمثَِل َمْنِزٍل نََزلْتَُه َس��اَعًة ثُمَّ اْرتََحْلَت َعْنُه أَْو َكَمثَِل َماٍل اْستََفْدتَُه فِي َمنَاِمَك فََفِرْحَت بِِه َو  نَْفَس��َك ِمَن الدُّ
ََّما َضَربُْت لََك َمثًَل لِتَْعِقَل َو تَْعَمَل بِِه إِْن َوفََّقَك  ِّي إِن ُسِرْرَت ثُمَّ انْتَبَْهَت ِمْن َرْقَدتَِك َو لَْيَس فِي يَِدَك َشيْ ٌء َو إِن
اهللُ لَُه فَاْحَفْظ يَا َجابُِر َما أَْستَْوِدُعَك ِمْن ِديِن اهللِ َو ِحْكَمتِِه َو انَْصْح لِنَْفِسَك َو انُْظْر َما اهللُ ِعْنَدَك فِي َحيَاتَِك 
ْل  نْيَا ِعْنَدَك َعَلى َغْيِر َما َوَصْفُت لََك فَتََحوَّ فََكَذلَِك يَُكوُن لََك الَْعْهُد ِعْنَدُه فِي َمْرِجِعَك َو انُْظْر فَِإْن تَُكِن الدُّ
ا نَالَُه َكاَن َعَلْيِه َوبَاًل َو َشِقَي  نْيَا قَْد نَالَُه فََلمَّ َعْنَها إِلَى َداِر الُْمْستَْعتَِب الْيَْوَم فََلُربَّ َحِريٍص َعَلى أَْمٍر ِمْن أُُموِر الدُّ

بِِه َو لَُربَّ َكاِرٍه ِلَْمٍر ِمْن أُُموِر اْلِخَرِة قَْد نَالَُه فََسِعَد بِِه«؛ ابن شعبه حّراني، تحف العقول، ص 288.
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14. تاریخ خليفة، ص247؛ ابن حماد حنبلي، شذرات الذهب ، ج 2، ص123.
15. تاریخ طبري، ج 11، ص646.

16. احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبي، ج 2،ص 348  � 363.
17. »و کان واسع الرواية غزیر العلم بالدین«؛ تهذیب التهذیب، ج 2،ص46.

18. ترمذی، الجامع الصحیح، ج1 ،ص133. 
19. مسلم بن حجاج نیشابوری، الصحیح، ج 1، ص15و16.

20. س��لمة بن محرز از امام باقر7 نقل می کند که فرمود: از جمله علومی که به ما داده ش��ده، علم تفسیر و 
احکام قرآن و علم تغییر زمان و حوادث آن اس��ت )مسائل روز و مقتضیات زمان(. هر گاه خدا نسبت به 
مردمی خیری خواهد، به آنها بشنواند و اگر به کسی که حاضر به شنیدن نیست بشنواند، پشت مي  کند و 
رو برمی گرداند؛ مثل این که نشنیده است. سپس اندکی سکوت نمود و بعد فرمود: »َو لَْو َوَجْدنَا أَْوِعيًَة أَْو 
ُمْستََراحًا لَُقْلنَا َو اهللُ الُْمْستَعان«؛ اگر رازنگه داران مورد اطمینانی را مي  دیدیم، مي  گفتیم و خداست که همه 

از او کمک خواهند«. کافي، ج 1، ص 229.
21. میزان االعتدال، ج1،ص379.

22. طیالس��ی، المسند، ص 108؛ عبدالرزاق صنعانی، المصنف ج1، ص289 و ج2، ص553 و ج3، ص202؛ 
مس��ند احمد بن حنبل، ج1، ص241 و ج4، ص254؛ دائرة المعارف بزرگ اس��المی، ج17، مقاله »جابر 

جعفي« از سعید طاووسی مسرور.
23. »أحد أوعية العلم علی ضعفه و رفضه«؛ تاریخ  اإلسالم، ج 8، ص59.

24. ابن  حجر عسقالني، اإلصابة، ج 7، ص341. 
25. محمد عقیلی، الضعفاء الکبیر، ج 1، ص191�196.

26. محم��د ب��ن حبان، کتاب المجروحین، به کوش��ش محم��ود ابراهیم زاید، مکه مکرم��ه، دار الباز ، ج1، 
ص209 ؛ عبداهلل بن عدی، الکامل، به کوشش سهیل زکار و یحیی مختار غزاوی، بیروت، 1409ق ، ج2، 

ص113؛ ابن عبدالبر قرطبي، جامع بیان العلم و فضله، ص 437.
27. »کان یق��ول برجع��ة األموات إلی الدنیا قبل اآلخرة«؛ ابن  عس��اکر، تاریخ مدينة دمش��ق، ج 46، ص 238؛ 
ر.ک: تاریخ اإلسالم، ج 8، ص60؛ یحیی بن معین، التاریخ، ج1،ص207 ؛ عبداهلل بن قتیبه، تأوی�ل مختلف 
الحدیث، ص 17 ؛ ابن حزم اندلسی، المحلی، ج3، ص62 ؛ تفسیر عیاشی، ج2 ،ص 256 و 257؛ حسن بن 

سلیمان حلی، مختصر بصائر الدرجات، ص18، 26، 29، 37و38.
28. »و کان جابر الجعفي ش��یعیا یری الرجعة أي أّن علی��ا رضي اهلّل تعالی عنه یرجع إلی الدنیا«؛ دمیري، حیاة 

الحیوان الکبری، ج 1، ص 451. 
29. ابن جوزي، المنتظم، ج 7، ص267.

30. قال أبوبکر: حدثنا س��فیان قال: »کان الناس یحملون عل��ی جابر قبل أن یظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر 
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اتهم��ه الناس في حدیثه، و ترکه بعض الناس، فقیل له: و ما أظهر؟ قال: االیمان بالرجعة«. میزان االعتدال، 
ج 1، ص383؛ یعقوب بن سفیان، المعرفة و التاریخ، ج 2، ص717؛ تهذیب التهذیب، ج 2، ص49 .

31. سید بن طاووس، الطرائف ، ج1، ص 191 و 192.
َِّذیَن  32. به گفته ابن  طاووس به جز روایات اهل سنت درباره اصحاب کهف، قرآن می فرماید: )أَ لَْم تََر إِلَی ال
َخَرُج��وا مِْن ِدیاِرِهْم َو ُهْم أُلُوٌف َحَذَر الَْمْوِت فَقاَل لَُهُم اهللُ مُوتُوا ثُمَّ أَْحیاُهْم(؛ آیا ندیدی کس��انی را که 
از ت��رس مرگ از دیار خود بی��رون رفتند که هزاران تن بودند؟! خداوند فرمود بمیرید، پس همه مردند؛ 
س��پس آنها را زنده کرد )بقره، آیه 243( که درباره زنده کردن حزقیل نبی وارد شده است و داستان آن 
هفت��اد نفری که در حضور حضرت موس��ی در اثر صاعقه مردند در حدیث عزیر و کس��ی که حضرت 

عیسی او را زنده کرد. )همان، ج1، ص 191 و 192(.
33. مجلسی ، بحاراألنوار ، ج 53، ص 72.
34. شیخ صدوق، خصال، ج1، ص 108.

35. بحاراألنوار ، ج 24، ص 352.
36. همان، ج53، آیه 40.

37. روزی که زنده می گردانیم از هر امتی فوجی را )نمل، آیه 83(.
38. بحاراألنوار ، ج 53، ص40.

39. ر.ک: جامع بیان العلم و فضله، ص 437. »کان جابر الجعفي کّذابا یؤمن بالرجعة«؛ تاریخ  اإلس��الم، ج 8، 
ص60.

40. »اتهمه الناس في حدیثه، و ترکه بعض الناس، فقیل له: و ما أظهر؟ قال: االیمان بالرجعة«؛ المعرفة والتاریخ، 
ج 2، ص 715. ذهبی نیز می نویسد:»هلل حدیث صالح و قد احتمله الناس و رووا عنه و عامة ما قذفوه به أنه 

کان یؤمن بالرجعة یعني رجعة علّي إلی الدنیا«؛ تاریخ  اإلسالم، ج 8، ص60.
ََّك َرُجُل َس��ْوٍء لَْم  ََّك َل تَُكوُن لَنَا َولِيّ��ًا َحتَّى لَِو اْجتََمَع َعَلْيَك أَْهُل ِمْصِرَك َو قَالُوا إِن 41. »ي��ا جاب��ر! اْعَلْم بَِأن
َك َذلَِك َو لَِكِن اْعِرْض نَْفَسَك َعَلى ِكتَاِب اهللِ فَِإْن ُكْنَت  ََّك َرُجٌل َصالٌِح لَْم يَُسرَّ يَْحُزنَْك َذلَِك َو لَْو قَالُوا إِن
َك َما قِيَل  َُّه َل يَُضرُّ َس��الِكًا َس��بِيَلُه َزاِهداً فِي تَْزِهيِدِه َراِغبًا فِي تَْرِغيبِِه َخائِفًا ِمْن تَْخِويِفِه فَاْثبُْت َو أَبِْش��ْر فَِإن
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