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 چکیده

به این ضرورت که آشنایی با سیره و  پردازد میمیه این مقاله به بررسی مصادیق تاریخی و روایی خدمات جابر بن عبداهلل به اما

 تواند می، همچنین گردد میو باعث رستگاری وی  کند میروش یاران اهل بیت علیهم السالم، انسان را به سمت درست هدایت 

که  السالم علیه یاران راستین اهل بیت ازجملههدایت دعوت نماید.  سوی بهدیگران را نیز با الگوگیری از شیوه یاران راستین 

، که پیامبر و اهل بیت علیهم السالم در باشد میزندگی خود را در راه محبت اهل بیت فدا نمود عبداهلل بن جابر انصاری 

 رو روبه. با دیدن عالقه بسیار شدید پیامبر به جابر مومن با این پرسش برند میوی نام  های وفاداریگوناگون از  های روایت

مورد توجه اهل بیت علیهم السالم قرار گرفت؟ در  قدر اینه و روشی در عبداهلل بن جابر وجود داشت که که چه سیر شود می

و  ای کتابخانهدر این مقاله با شیوه  در گسترش عقاید تشیع داشتند؟ تأثیریو فرزندانش چه  السالم علیهزمان حضرت علی 

. جابر از اصحاب مشهور پیامبر شود می بن جابر انصاری پرداخته و سیره و روش عبداهلل ها پرسشتوصیفی، به بررسی جواب این 

اسالم، از محدثین موثق و معاصر با امامت امام اول شیعه حضرت علی )ع(، تا زمان امام پنجم شیعه حضرت باقر )ع(. وی در 

را برای شیعه به جا گذاشته  ای ارزندهو زنده نگهداشتن نقش عاشورا در اربعین خدمات  السالم علیهتبلیغ غدیر و حب علی 

 است.
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