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التاج السبكي

الصحابي جابر بن مسعود

((و إخوته يف جامع الشهداء))
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إخوتي الكرام:
أدعوكم لرحلة سياحية فيها مزيد من التأمل والتفكر كي خنرج بعملية تغيري ذاتية من األعماق
،حيث تتبلور النية احلقيقية أل ي عمل تكون مثاره على هذه األرض بأمسائنا ،ونرجو أن يكون عمالً
نباهي به أمام سيد اخلالئق يوم القيامة ،فهل أدركنا أمهية املراجعة الذاتية للتغيري حنو األفضل ؟
للرقي بالنفوس حنو العال وننشد هذا التغيري لننال القرب والرضا
لنجعل هذه الرحلة وسيلة تربوية ّ
من اهلل ورسوله.
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إخويت ،السياحة يف سبيل اهلل مع التأمل حتتاج إىل املعرفة التارخيية احلقيقية ...لذلك ندعوكم من

خالل زاوية (معالم وأعيان) إىل رحلة كهذه وقراءة متميزة لكتب التاريخ اإلسالمي ،وهاهو كتاب:
(تاريخ دمشق) ملؤرخه الشهري "ابن عساكر" اإلمام العامل احلافظ املؤرخ علي بن احلسن ابن هبة اهلل
بن عبد اهلل الشافعي 944ـ ... 141يدعونا لالنضمام إىل جمالسه يف املدرسة النورية ولسماعه وهو
يقرأ للسلطان نور الدين زنكي،فأنصت أيها الدمشقي واستمع إىل مقدمة هذا الكتاب _وقد
اقتطفت هذه الكلمات:-
(أما بعد فإني كنت قد بدأت قدميا باالعتزام لسؤال من قابلت سؤاله باالمتثال وااللتزام ،على مجع تاريخ

ملدينة دمشق أم الشام ،محى اهلل ربوعها من الدثور واالنقصام ،وسلم جزعها من كيد قاصد يهم باالختصام،
فيه ذكر من حلها من األماثل واألعالم ،فبدأت به عازماً على االجناز له واإلمتام ) رمحه اهلل.
أخي القارئ:
ستجد األحاديث ألنبوية الكثرية اليت يذكرها ابن عساكر عن فضل الشام ودمشق خاصة:
ـ أحاديث يف حثه على سكىن الشام ،وتكفل اهلل تعاىل من سكنها.
ـ أحاديث بأن اإلميان يكون يف الشام عند وقوع الفنت.
ـ أحاديث أن الشام صفوة اهلل من بالده وإليها جيتيب خريته من عباده.
ـ وأحاديث عن بسط مالئكة الرمحن ألجنحتها على الشام.
ـ وأحاديث عن دعاء النيب للشام بالربكة.
 -وأحاديث أن خري منازل املسلمني دمشق ،وغريها من األحاديث الرائعة اليت تدخلنا يف هبجة

وسرور حبمد وشكر هلل أن منحنا هذه النعم ،فنحن سكان الشام  ،وسؤالنا لذاتنا هل أدينا الواجب
واحلق الذي علينا اجتاه هذه النعم؟

فعندما نقرأ أحاديث فضل الشام ودمشق ال جند غرابة بأن تراهبا قد احتضن الكثري من الصحابة
والتابعني والعظماء من امللوك واألمراء ،وملم العجب؟! فقد اصطفى اهلل عز وجل خرية اخللق فيها ،كما
أخربنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

2

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

التاج السبكي

الباحثة :نبيلة القوصي

وال زالت دمشق احلبيبة لالن حتتضن العظماء من أهلها الذين جيتهدون بالعلم والعمل الصاحل
والسلوك احملمد ي كي ينالوا من هذا االصطفاء الذ ي أخرب عنه احلبيب ،بإذن اهلل.
بدر ي,
وجند أنفسنا أمام اسم صحايب مدفون يف مسجد الشهداء بدمشق ,غري مشهور ولكنه ّ
أ ي ممن شهد بدراً.....فأصبحت شهرته عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكفى هبا شهرة !...
أيها السائح املسلم..

هذا املسجد يقع يف منطقة خارج أسوار دمشق القدمية اليت يقال أن الفاحتني املسلمني األوائل ويف
عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،قد نزلوا فيها ,وهؤالء الشهداء هم شهداء تلك الفرتة ...
منهم الصحايب جابر بن مسعود وإخوته وائل بن حرملة وأخومها مساعد  ،ألم من الصحابة ،فماذا
كتبت عنهم كتب التاريخ؟
لقد وجد يف مكان دفنهم حجر كتبت عليه أمساؤهم وبأهنم استشهدوا أيام الفتح اإلسالمي
ووصفوا بأهنم إخوة ألم ،ذكر ذلك يف احلوليات األثرية السورية ،ويف كتاب (قبور العظماء) لعبد
القادر الرحياو ي...ومع األيام أخذ هذا املكان اسم "محلة الشهداء" وخاصة بعد بناء مسجد صغري

شيّد يف القرن الثامن للهجرة.
ومل حنصل على ترمجة من كتب السري واألعالم إال جلابر بن مسعود نقرأها معاً ونقرأ هلم الفاحتة
داعني اهلل عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب يف احلياة الدنيا.
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امسه ونسبه:
جابر بن خالد بن مسعود بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار ,وأمه عمرية بنت سليم بن احلارث
بن ثعلبة بن كعب بن عبد األشهل بن حارثه بن دينار.
ويقال :األنصار ي اخلزرجي البخار ي ،وال يقال هكذا مطلقاً "األنصار ي" إال لبين عبد األشهل،
رهط سعد بن معاذ ،ومثل هذا يقال فيه :من بين دينار مث من بين عبد األشهل ليزول اللبس.
شهد معركتا بدر وأحد  ،وقيل بأنه من الذين شاركوا العرب املسلمني الفتح يف دمشق زمن عمر
بن اخلطاب رضي اهلل عنه .
وأمجعت املصادر على أنه مل يعقب ،أ ي مل خيلفه ولد ولكن خلف العمل الصاحل والشهادة يف
سبيل اهلل خالل الفتح العريب اإلسالمي مع كبار الصحابة الكرام.
وأختم سريته النبيلة بأبيات لإلمام الشافعي الذ ي قال:
وأفضل الناس مـاب ـين ال ـورى
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم

رجل تقض على يده للناس حاجات
وعاش قوم وهم في النـاس أمـوات

فهم ماتوا ولكن مآثرهم وأعماهلم وسريهم مسطرة يف كتب التاريخ مضيئة ومشعة تدعونا للعمل
قبل فوات األوان ،فهل وصلنا نداؤهم أم هل عرفنا عنواهنم؟؟
حب ورضا اهلل ورسوله عنواهنم ومنهج املصطفى كان طريقهم ،عندما فهموا أن ال خلود على
األرض إال بطيب الذكر أضاءوا قلوهبم حبب اهلل ورسوله وسطروا سريهم بنهجه طلبا للقرب والرضا
وبذلك يتم اخللود:
إن هلل عبادا ف ـط ـن ـ ـا
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تركوا الدنيا و خ ـافـ ـوا

نظروا فيها فلما علموا

أنها ليست لحي وط ـن ـ ـا

جعلوها لجة واتـخـذوا

صالح األعمال فيها سفـنا
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نعم فقد أدوا األمانة وبلغوا الرسالة وجعلوا أعماهلم الصاحلة سفناً عربوا هبا من هذه احلياة الدنيا
إىل اآلخرة دار املستقر واخللود ،فتح اهلل علينا وعليكم بعلم ينفعنا ويدلنا وإياكم إىل التأديب
والتهذيب ،كي نكون يف مقام العبودية الصحيحة ويف حضرة الكمال وعلى خطا وأثر رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم .اللهم آمني.
الباحثة :نبيلة القوصي
املصادر واملراجع :
الطبقات الكبري البن سعد
أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري
احلوليات األثرية العربية السورية

1

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

