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 مقدمه

  نویسی) جایزه ملک فیصل در داستان ۀ(به قلم عبدالتواب یوسف برند

اند، اعم از مرد و زن و  بوده ج تمام مؤمنانی که در محضر رسول خدا
شوند و نزد مسلمانان از جایگاه و  کودک، جزو یاران ایشان محسوب می

ھایی با نام  ن داستا  منزلت واالیی برخوردارند. چند سال پیش مجموعه
به رشته تحریر درآمد. شایسته بود کسانی ھم » ج مردانی در محضر پیامبر«

ھایی را بنویسند تا  مجموعه داستان ج کودکانی در محضر پیامبر«در مورد 
را به ما معرفی کند.  ج کودکان و نوجوانان قھرمان و شجاع زمان پیامبر

البته نه فقط دوران کودکیشان؛ بلکه ما را از وقایع بعد از کودکی آنھا ھم 
را سرمشق و  ج باخبر کند. ھمچنین برای ما از این که چگونه پیامبر گرامی

به ھا  این ۀزندگیشان قرار داده و در نتیج ۀاسالمی را برنام الگو، و راه و روش
 ھایی دست پیدا کردند، سخن بگوید.  ھا و رستگاری چه پیروزی

بینیم که  آوریم، می وقتی که زنده به گور کردن دختران را به یاد می
زندگی کودکان و به ویژه دختران قبل از اسالم، یعنی در دوران جاھلیت 

گرفت. نباشد فراموش کنیم که بزرگترھا در آن  م قرار میمورد ظلم و ست
ھا  هکردند و آنقدر نسبت به بچ انگاری می ھا سھل زمان نسبت به بچه

ور ضروری زندگی نیز از آنھا مواظبت توجه بودند که حتی در ام بی
 ج ھا یعنی حضرت محمد کردند. تا این که معلم مھربان و دلسوز بچه نمی

مبعوث شد تا روش جدیدی را برای تربیت کودکان و چگونگی رفتار 
پسندیده با آنھا را به مردم جاھل آن زمان یاد بدھد. به طوری که در این 

نور، رحمت و چراغ  ج ھای نورانی و پربرکت حضرت محمد رابطه گفته
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راھنمای کسانی است که بخواھند کودکان خود را بر اساس درست و اصولی 
 نمایند.  تربیت

 مثًال فرموده است: 
ترین آنھا  باشند، محبوب یک خانواده می ۀتمام مردم نزد خداوند به منزل«

  .١»باشد او می ۀنزد خداوند، مفیدترین و سودمندترینشان برای خانواد
خداوند در مورد فرزندانتان شما را به نیکوکاری و رفتار خوب توصیه «

  .٢»نماید می
  .٣»میان فرزندانتان مساوات و برابری را رعایت کنیددر بخشش و ھدایا «
از خدا بترسید و در مورد رفتار با فرزندانتان عدالت و برابری پیشه «
  .٤»کنید

و  ج این سخنان زیبا ماھیت ارتباط و دوستی میان رسول گرامی
داد که کودکان در  اجازه می ج کند. پیامبر ھای مسلمان را مشخص می بچه

ش حضور پیدا کنند. خود ایشان ھم با مھربانی و شفقت با آنھا محضر مبارک
ایستاد و ھرگاه با آنھا برخورد  ھا می نمود به طوری که در کنار بچه رفتار می

ھا ھم او را خیلی دوست  کرد به ھمین خاطر بچه نمود به آنھا سالم می می
 داشتند. 

__________________ 

؛ نيز ١/٥٥، به روايت ابن السنی، »اخللق كلّهم عيال اهللا وأحبهم إىل اهللا أنفعهم لعياله« -١

 . ٤٩٩٨املشكاة، 

 . ٢/٣٠٣حاکم،  ،»يوصيكم اهللا فی أوالدكم« -٢

 . ٦/١٨١، تاریخ ابن عساکر، ١١/١٠٨تاریخ بغداد،  ،»يف العطيةساووا بني أوالدكم « -٣

 . ١٣، صحیح مسلم، »أوالدكم يفاتّقوا اهللا واعدلو « -٤



 ٣   مقدمه

به شھر مدینه را فراموش  ج وارد شدن پیامبر ۀتاریخ ھم ھرگز لحظ

را برای  ١»طلع البدر علينا«کند که ھمین کودکان با صدای بلند سرود  نمی

 خواندند.  ج استقبال پیامبر
چیزی نگذشت که ھمین کودکان، بھترین سربازان و مجاھدان راه حق 
شدند و در رفتن به میدان جھاد و جنگ با کافران و مشرکان، با ھم مسابقه 

شناختند  شب و روز نمی» بدر«مثًال ھنگام آماده شدن برای نبرد دادند.  می
جھاد بودند ھمچنین ھنگامی که کودکان از بیعت پدرانشان  ۀو کامًال شیفت

در کنار درختی در حدیبیه مطلع شدند، سعی نمودند به  ج با رسول گرامی
 ج ربروند و با او بیعت نمایند. پیامب ج پیامبر ۀھر صورتی که شده به خان

کودکانی بودند که در  ج ھم با آنان بیعت کرد.! لذا، در محضر پیامبر گرامی
آنھا را  ج اسالمی عظیمی ھستند که رسول خدا ۀحقیقت شاگردان مدرس

 تربیت نموده و خود او بھترین الگو و سرمشق آنھا بوده است. 
به پدر و مادر آنھا ھم یاد داد که چگونه  ج ناگفته نماند که پیامبر

فرزندانشان را تربیت نمایند به این خاطر ھمین کودکان مردان راستین و 
 شود.  قھرمانان جاودانه شدند که ھرگز نام و یادشان فراموش نمی

ھا نوشته شده و  داستان  خیلی سعادتمند و خوشبختم که این مجموعه
شوم اگر زمانی بدانم که کودکانمان به خواندن چنین  بیشتر خوشحال می

ھا را  کنند و این شخصیت  ھایی عالقمند ھستند و از آن استقبال می نداستا
 پیمایند.  دھند و راه آنان را می سرمشق و الگوی زندگی خود قرار می

 عبدالتواب یوسف
__________________ 

و  جاست که مردم مدینه برای اسقبال از پیامبر اولین مصراع شعر زیبا و قشنگی  -١
ھمراه او یعنی حضرت ابوبکر صدیقس خواندند. معنی آن ھم این که: ماه شب 

 چھارده (بدر) بر ما طلوع کرد (و). 





 
 

 بن عباس، عالم اسالمی و مفسر قرآن کریم عبدالله

این داستان دانشمند و عالم اسالمی، مفسر قرآن کریم، عبدالله  قھرمان
 است.  ج عبدالمطلب پسر ھاشم؛ پسر عموی حضرت محمد عباس پسر پسر

پدرش ابوالفضل عباس پسر عبدالمطلب، دیرزمانی بود که مسلمان شده 
کرد. در جنگ بدر ھمراه کافران و مشرکان به جنگ  بود ولی آن را پنھان می

کسی عباس را «فرمود:  ج آمده بود. در آن روز پیامبر گرامی مسلمانان
یکی از اصحاب به نام ابوالیسر ». نکشد زیرا او به اجبار ھمراه آنھا آمده است

را بن عمرو او را به اسارت گرفت. عباس ھم در قبال آزادی خود مبلغی  کعب
  .١به او پرداخت کرد و مکه برگشت

و قبل از  لبعد از خدیجه لارثالفضل لبابه دختر ح مادرش ام
شوھرش (عباس) اسالم آورد. او دومین زنی بود که اسالم آورده است. سی 

اش  بعضی ظھرھا در خانه ج روایت نمود، پیامبر ج حدیث از پیامبر
نمود. لبابه قبل از شوھرش عباس در زمان خالفت حضرت  استراحت می

 وفات کرد.  سعثمان بن عفان
در  ج زن پیامبرگرامی لمیمونه دختر حارث ٢ینالمؤمن اش ام خاله

سال ھفتم ھجری با او ازدواج کرد. گفته شده او ھمان زنی است که خود را 

__________________ 
 . ١/٥٠٧صفة الصفوة،  -١
  گویند؛ یعنی مادر مؤمنان (و). المؤمنین می ام جبه ھر کدام از زنان پیامبر  -٢
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ةٗ وَ ﴿ :این آیه در مورد او نازل شد که ،بخشید ج به پیامبر گرامی
َ
ۡؤِمنًَة  ٱۡمَرأ مُّ

 .﴾إِن َوَهَبۡت َ�ۡفَسَها لِلنَِّ�ِّ 
 ».خویشتن را به پیامبر بخشید ... اگر ... و نیز زن مؤمنی که«

 دوران تولد 

گرفت تا جایی که  اذیت و آزار مشرکان بر مسلمانان روز به روز شدت می
که از دین  ھرکسای را نوشتند و در آن بر قطع رابطه با مسلمانان و  قطعنامه

آنھا راضی باشد یا با آنھا ھمدردی نماید یا از آنھا حمایت کند، رأی دادند. 
وه بر آن ھیچ چیزی ھم از آنھا خریداری نشود. نه از آنھا زن بگیرند و نه عال

به آنھا زن بدھند. ھنوز این قطعنامه کامًال نوشته نشده بود که مسأله 
طالب) اجرا شد و مسلمانان حق  ھاشم (ابی محاصره مسلمانان در شعب بنی

ھم داخل آن  گذاشتند که مردم دیگر خروج از آنجا را نداشتند. مشرکان نمی
 شعب شوند و یا با آنھا ارتباط داشته باشند. 

ھاشم  لبابه ھم با این که حامله بود ھمراه شوھرش عباس وارد شعب بنی
ھاشم و در این محاصره و تحریم با آنھا  شدند زیرا آنھا ھم از قبیله بنی

شریک بودند. در این شرایط لبابه به خاطر ایمانی که به خدا و پیامبر 
داشت تمام ناراحتی و درد حاملگی و سختی زندگی را تحمل کرد  ج یگرام

صحبتی و  ھا را با جان و دل پذیرفت. ھم ھا و سختی و این مصیبت
بزرگترین عامل آرامشی بود تا بتواند بر  لاش با حضرت خدیجه ھمدلی

خود مسلط باشد. عالوه بر آن حضرت  ۀھای دریاگون مصائب و ناراحتی
خدیجه مقداری از غذا و پوشاکی که از طرف خویشاوندانش پنھانی برایش 

داد. ھنگامی که درد زایمان او شروع شد،  شد به لبابه می فرستاده می
 جرفت و او را از جریان مطلع گردانید. پیامبر گرامی ج نزد پیامبر سعباس



 ٧   و تابعین... جتعریف و تمجید یاران پیامبر 

داوند رویمان را به [تولد] پسری روشن شاید خ«ھم در جواب فرمودند: 
  .١»گرداند

وقتی دوران حاملگی لبابه به روزھای آخر خود رسید و عالمت بیماری و 
نزد لبابه آمد به او سالم کرد و  ج اش نمایان شد پیامبر سختی آن در چھره

 فرمود: ام الفضل! 
 لبابه گفت: بله! امر بفرمایید. 

 شوی!!  می تو صاحب پسر :فرمود ج پیامبر
الله! چگونه ممکن است در حالی که قریش با یکدیگر  لبابه گفت: یا رسول

 دار شوند.  ھا بچه اند که نباید زن پیمان بسته
آن حضرت فرمودند: ھمین که گفتم! ھر وقت بچه متولد شد آن را نزد 

 من بیاور. 
] ج الفضل) متولد شد، [و طبق سفارش پیامبر لبابه (ام ۀبعد از مدتی بچ

ھم نام او  ج رفت. پیامبر ج ای قرار داد و نزد پیامبر گرامی آن را در پارچه
را عبدالله گذاشت و با آب دھانش به اطراف کام نوزاد مالید و فرمودند: 

 ». شود بچه را بگیر، مطمئن باش انسانی ھوشیار و زیرک می«
حال ھمیشه لبابه مشغول شیر دادن و پرورش و تربیت عبدالله بود با این 

 لاوضاع مسلمانان را زیر نظر داشت. به ویژه ھنگامی که حضرت خدیجه
 و اذیت و آزار قریش بیشتر شد.  ٢و ابوطالب از دنیا رفتند

__________________ 

 . ٨/٢٩٥، والنهايةالبداية  -١

دو تن از بھترین یاوران خود یعنی  جدر تاریخ اسالم به این سال، که در آن پیامبر  -٢
گویند  الحزن؛ یعنی سال غم و اندوه می حضرت خدیجه و ابوطالب را از دست داد عام

 (و). 
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اش  کرد که ھمیشه در کنار برادرزاده لبابه ھمواره شوھرش را تشویق می
باشد ولی او از ترس نابود شدن اموال و ثروتش که  ج یعنی حضرت محمد

کرد اگر مسلمان شدن یا دوستی خود  ین سران مکه پراکنده بود و فکر میب
  .١کرد رود، این کار را نمی را اعالم کند دار و ندارش برباد می ج با پیامبر

 هجرت عبدالله 

سن و سال بود از مکه  در حالی که کوچک و کم لبن عباس  عبدالل
به مدینه ھجرت نمود. مادرش لبابه از شوھرش عباس درخواست نموده بود 

 ھجرت به مدینه را بدھد.  ۀکه به او اجاز
فرستاد تا از او برای ھجرت  ج ای به پیامبر گرامی نامه سحضرت عباس

ھم در جواب نامه فرمودند:  ج لبابه و عبدالله به مدینه اجازه بگیرد. پیامبر
باشد، تو ھم  ھا می عمو! ھمچنان که رسالت و پیامبری من آخرین رسالت

 کنی.  آخرین کسی ھستی که به مدینه ھجرت می
وسایل الزم را آماده  سھنگامی که موعد ھجرت فرارسید، حضرت عباس

اش ھم برای ھجرت آماده شدند ولی بیشتر از ھمه عبدالله  کرد. خانواده
خدا  ۀو ھمنشینی با آخرین فرستاد ج منتظر دیدار و مالقات پیامبر گرامی

 بود. 
از مکه خارج شدند وقتی به محلی به نام  شاش حضرت عباس و خانواده

و لشکرش که قصد فتح مکه را داشتند  ج رسیدند، با پیامبر ٢»ُجحفه«
ه و یارانش برای فتح مک ج ھمراه پیامبر سمالقات کردند. حضرت عباس

__________________ 

 . ٨/٢٩٥البداية والنهاية،  -١
 جحفة : جایی است میان مکه و مدینه.  -٢
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تا آخر عمرش در برگشت و ھمسر و فرزندانش را راھی مدینه نمود. لبابه 
 آنجا سکونت نمود.

  ج پیامبر ابن عباس در خانۀ

ھمراه مادرش در حالی که ھنوز به سن بلوغ نرسیده بود به   عبدالله
مدینه ھجرت کرد و از این که ھجرت کرده خوشحال و شادمان بود چون 

اش دریافته بود  و با تیزبینی و تیزھوشی ،بود ج دیگر در کنار حضرت محمد
) ج که رستگاری و خوشبختی در نزدیکی با محل نزول وحی (یعنی پیامبر

رفت و در ھر  می ج باشد. عبدالله در ھر جا و مکانی که حضرت محمد می
 ۀداشت مانند سایه ھمراه و مالزم ایشان بود تا بتواند از چشم قدمی که برمی

 مند گردد.  زالل علم و بردباری آن حضرت بھره
به ھمین مقدار که در مسجد و یا ھمراه اصحاب از محضر  سعبدالله
کرد در خانه نیز با  کرد بلکه سعی می مند شود اکتفا نمی بھره ج رسول اکرم

اش میمونه؛ ھمسر  او باشد و بدین ترتیب بیشتر اوقات خود را نزد خاله
ھا  خورد و حتی شب ، غذا میج پیامبر ۀند. در خانگذرا می ج رسول خدا

دیر به منزل برگشته بود،  ج خوابید. در یکی از روزھا حضرت محمد آنجا می
به میمونه  ج اش خوابیده است. رسول خدا مشاھده کرد عبدالله نزد خاله

 فرمود: این بچه نمازش را خوانده است؟ 
شاء و دو رکعت دیگر را نیز الله! نماز ع فرمود: بله، یا رسول لمیمونه

 خوانده است؟ 
 کند که:  خود عبدالله جریان آن شب را چنین تعریف می

تا  ج شنیدم، سپس دیدم پیامبر ام را می و خاله ج ھای پیامبر حرف«
پاسی از شب را دراز کشیدند و بعد از مدتی بلند شدند، وضو گرفتند، من ھم 
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گرفته بود  با آن وضو ج آبی که پیامبر ۀسریع از جا برخاستم و با باقیماند
به  ج وضو گرفتم و رواندازم را به دور بدنم پیچاندم و در سمت چپ پیامبر

گوشم را گرفت و مرا به طرف راست خودش  ج نماز ایستادم. پیامبر
را برپا داشت و نمازش را قطع  ١چرخاند. سپس ھفت و یا پنج رکعت نماز وتر

 ». را به اتمام رسانیدننمود و با یک سالم نماز 
به خاطر آرامش خاطر و  ج ھمراھی و مالزمت عبدالله با پیامبر گرامی

گذرانی نبوده بلکه ھدف او یادگیری و آموختن راه و روش پیامبر  وقت
 ھای او بوده است.  و ھدایت جاکرم

شاھد ما ھم این است که عبدالله بن عباس، مسلمانان را از چیزھایی از 
توانست این کار را انجام  مطلع نموده که کسی جز او نمی ج رزندگی پیامب

 ج اسالم دیگری از راه و روش و تعالیم پیامبر ۀدھد. عبدالله در تعریف گوش
 گوید:  چنین می

بودم و وقتی که پاسی از  لالمؤمنین میمونه ام، ام شبی نزد خاله«
ی گرفت ا از خواب بیدار شد، وضوی ساده ج شب گذشت، دیدم رسول خدا

به نماز  ج نماز پرداخت. من ھم، چنین کردم و پشت سر پیامبر ۀو به اقام
به  ج ایستادم و تا آخر، ایشان را ھمراھی کردم. بعد از اتمام نماز پیامبر

کرد بعد از مدتی  را زیر لب زمزمه می ٢بسترش رفتند و شنیدم که اورادی

__________________ 
ھای آن  َوتر یا ِوتر به معنی تاق در مقابل جفت است. نماز سنتی است که عدد رکعت -١

فرد است. حداقل آن یک رکعت و حداکثر آن یازده رکعت است. باقیات صالحات، 
 (و).  ٣٨٣، ص ١محمد ربیعی، ج 

َاوارد جمع ِورد است و اصطالحًا به معنی دعاھا و َاذکاری است که شخص مسلمان  -٢
 خواند (و).  وقات معین و مشخصی آنھا را میدر ا
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برای ادای نماز صبح راھی  ج مؤذن اذان صبح را سر داد و رسول گرامی
 گوید:  باز عبدالله می» مسجد شدند. بدون این که وضو بگیرند

لند ھای شب از جایشان ب بودم، مشاھده کردم نیمه ج شبی نزد پیامبر«
ب را ھم به صورت ایستاده نوشیدند. با خود شدند و وضو گرفتند و مقداری آ

انجام داده، انجام دھم.  ج به خدا قسم من ھم باید آنچه را پیامبر :گفتم
سپس از جا برخاستم و وضو گرفتم و مقداری آب را ایستاده نوشیدم و پشت 

به من اشاره کرد که در موازات وی  ج به نماز ایستادم پیامبر ج سر پیامبر
یعنی در سمت راست او بایستم ولی من این کار را نکردم. ھنگامی که نماز 

 چرا در کنارم نایستادی؟ به پایان رسید. حضرت فرمودند: 
الله! شما از نظر من عزیزتر و بزرگوارتر از آن ھستی که در  گفتم: یا رسول

 ردیف شما بایستم. 
پروردگارا! حکمت و دانش را به این نوجوان ارزانی « :فرمودند ج پیامبر

  .١»دار

 برای عبدالله ج دعای پیامبر

در دوران زندگی و  ابن عباس از زمانی که در شکم مادرش بود و حتی
و برای صحت این گفته  .بود ج نوجوانی مورد اھتمام و توجه حضرت محمد

دید، دست بر سرش  عبدالله را می ج ھرگاه پیامبر :کافی است بگوییم
 فرمود:  کشید و می می

گاه کن و تفسیر و تأویل قرآن کریم را به او یاد « خداوندا! او را در دین آ
  .١»بده

__________________ 

 . ٣١٥، ص ١، حلية األولياء، ج »اللّهمّ آته احلكمة« -١
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 فرمود:  و باز می
  .٢»خداوندا! حکمت و تفسیر و تأویل قرآن را به او یاده بده«

 فرمود:  و یا می
  .٣»خداوندا! به او برکت عطا کن و او را از بندگان صالح خویش قرار ده«

کرد بلکه از لحاظ تربیتی و  به این اندازه ھم اکتفا نمی ج حضرت محمد
ی داشت. گویی با نور و بصیرت نبوی ارشاد و راھنمایی به او توجه زیاد

دید.  این نوجوان با استعداد را می ۀخود، جایگاه و منزلت علمی و دینی آیند
مبانی اسالم و ارکان ایمان را در  ج بینیم پیامبر گرامی به طوری که می

حالتی که ابن عباس را در پشت خود بر روی چھارپایش سوار کرده بود، به 
 فرماید:  ه این نوجوان با نرمی و لطافت میدھد و ب میاو تعلیم 

مفید که موجب پاداش الھی ھستند به  ۀخواھی چند کلم ای پسر! آیا می
 تو یاد بدھم؟ 

 الله!  یا رسول ،گوید: بله ابن عباس ھم با شور و اشتیاق فراوان می
فرماید: خداوند را حفظ نما تا او ھم تو را در حفظ خود  آن حضرت می

نی در انجام دادن دستورات الھی و آنچه و از آن نھی نموده نگھدارد (یع
باشد). به  آخرتتو در دنیا و  ۀاست کوشا باش تا خدا ھم حافظ و نگھدارند

ھمیشه خدا یاد خدا باش و او را نگھدار تا ھمیشه او را در برابر خود بیابی (
تا او ھم ) خدا را در فراخی و خوشی بشناس (به یاد او باش) دھمراه تو باش

ھا تو را فراموش نکند. اگر درخواستی دارای فقط از   در ھنگام سختی
طلبی فقط از خداوند کمک  و اگر استعانت و کمک می ،خداوند طلب کن

                                                                                                                             
ين وعلّمه التأويل« -١ هه فی الدّ  ». اللّهمّ فقّ

 ». اللّهمّ علّمه احلكمة وتأويل القرآن -٢

  .٢٩٦، ص ٨، البداية والنهاية، ج »اللّهمّ بارک فيه واجعله من عبادک الصاحلني -٣
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نفعی به تو  و مطمئن باش اگر تمامی مردم جمع بشوند و بخواھند ،بخواه
برایت نوشته د تواند این کار را انجام دھند مگر آنچه که خداون برسانند، نمی

باشد و اگر تمام مردم جمع شوند و بخواھند ضرری به تو برسانند اگر مقدر 
ھای سرنوشت برداشته شده و  زیرا قلم ،دھند بیھوده انجام مینباشد، کاری 

کند و تالش بیھوده،  (یعنی دیگر تغییری نمی .ھا خشک گردیده است نامه
 .١فایده و نفعی برای انسان ندارد)

کرد و  از ابن عباس نگھداری میدر نھایت دلسوزی  ج رامیپیامبر گ
برد، عبدالله ھم از این  گاھی او را ھمراه خودش به جاھای مختلفی می

قدرت  ۀپرسید که نشان می ج فرصت استفاده نموده و سؤاالتی را از پیامبر
ھم بارھا او را در آغوش گرفته و از  ج فھم و ذکاوت او بود و پیامبر

 شد.  ھای او خشنود می صحبت

 ÷دیدن جبرئیل

از زمانی که عبدالله بن عباس کودک کوچکی بیش نبود، خداوند سبحان 
یک سری کارھای غیر عادی (کرامت) را بر دست او واقع نمود. از 

باشد. به نقل  می÷ ھایی که برای عبدالله ظاھر شده، دیدن جبرئیل کرامت

__________________ 

الَمُ « -١ ا غُ ظْكَ  ،يَ ْفَ ظِ اهللاََّ حيَ فَ تٍ احْ لِامَ كَ كَ لِّمُ أَلِ  ،إِنِّى أُعَ اسْ أَلْتَ فَ ا سَ كَ إِذَ اهَ َ هُ جتُ ِدْ ظِ اهللاََّ جتَ فَ احْ

تَعِنْ بِاهللاَِّ اسْ نْتَ فَ تَعَ ا اسْ إِذَ وكَ  ،اهللاََّ وَ عُ نْفَ ْ يَ ءٍ ملَ ىْ عُوكَ بِشَ نْفَ ىلَ أَنْ يَ تْ عَ عَ تَمَ وِ اجْ ةَ لَ لَمْ أَنَّ األُمَّ اعْ وَ

ءٍ  ىْ وكَ إِالَّ بِشَ ُّ ْ يَرضُ ءٍ ملَ ىْ وكَ بِشَ ُّ ىلَ أَنْ يَرضُ وا عَ عُ تَمَ وِ اجْ لَ تَبَهُ اهللاَُّ لَكَ وَ دْ كَ ءٍ قَ ىْ تَبَهُ إِالَّ بِشَ دْ كَ قَ

يْكَ  لَ فِعَ  ،اهللاَُّ عَ فُ رُ حُ تِ الصُّ فَّ جَ ، ١)، و الحلیة، (ج ٣٥١٨سنن الترمذی، ( .»تِ األَقْالَمُ وَ

 ). ٣١٤ص 
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را دیده است. خود او  ÷از خود عبدالله گویا ایشان دو بار جبرئیل
 کند که:  چگونگی دیدن جبرئیل را چنین بیان می

مثل این  ج بودیم. رسول گرامی ج روزی ھمراه پدرم نزد رسول خدا«
 کرد. سپس من و پدرم از آنجا رفتیم.  که کاری داشت و از پدرم پنھان می

ه خارج شدیم، پدرم گفت: آیا تو ھم احساس کردی که پسر ھنگامی ک
 خواست چیزی را پنھان کند؟  گردان بود و می عمویت از ما روی

 کرد.  در جواب گفتم: ظاھرًا با مردی زیر گوشی صحبت می
 : مگر کسی ھم آنجا بود؟ پدرم گفت

 : بله! گفتم
الله! چند لحظه قبل  یا رسول :برگشت و گفت ج نزد پیامبرسپس پدرم 

ی پیش شما بوده و با شما در مرد :گوید کسی نزد شما بود؟ عبدالله می
 زده است.  حرف می ات گوش

 عبدالله او را دید؟  :فرمود ج پیامبر گرامی
 قربان.  ،بله :گفتم

  .١بود ÷آن مرد جبرئیل :حضرت فرمود
انی بود که پدرش او را اما دفعه دوم که جبرئیل را مشاھده کرده بود، زم

 ج فرستاد. وقتی که عبدالله نزد پیامبر ج برای کاری نزد حضرت محمد
 جگردد و با پیامبر است. ناچار برمی ج رسید، متوجه شد مردی پیش پیامبر

عبدالله پدرش را در زند.  در مورد کارش به خاطر حضور آن مرد حرفی نمی
بوده و او ھم برگشته بدون این که در مورد  ج نزد پیامبرمورد این که مردی 

مالقات  ج آن کار حرفی بزند، باخبر کرد. بعد از مدتی عباس با پیامبر

__________________ 
 . ٢٩٧، ص ٨بن کثیر، ج ا -١
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کند، که گویا مردی  صحبت می ج کند و در مورد جریان آن روز با پیامبر می
نزد شما بوده است و عبدالله ھم برگشته و با شما حرف نزده است. حضرت 

 دانی که آن مرد که بود؟  عمو! آیا می« :فرماید می ج محمد
 نه.  :عباس گفت

بود و پسرت (عبدالله) تا وقتی که  ÷آن مرد جبرئیل :فرمود ج پیامبر
  .١میرد اش را از دست ندھد نمی علم و دانش زیادی کسب نکند و بینایی

تحقق پیدا کرد و درست مرگش زمانی فرارسید که  ج پیامبر ۀبعدھا گفت
 اش را ھم از دست داد.  او دانشمند شایسته و مرد صالحی گردید و بینایی

 نبوغ زودرس 

نبوغ عقلی عبدالله از ھمان کودکی ظاھر و آشکار بود و بعدھا محقق 
و نوشیدن  ج با رسول خداصحبتی  گردید. او که به ھمراھی و مالزمت و ھم

زالل علم و حکمتش مفتخر شد، چگونه این نبوغ و برتری را پیدا  ۀمآب چش
شخصًا برای او دعا نموده که خداوندا! او را در  ج نکند در حالی که پیامبر

گاه و دانشمند گردان؟ و اولین چیزی که به شکم او وارد شده، آب  دین آ
 باشد؟  می ج دھان مبارک حضرت محمد

و عمامه بر سرش نھادند، بزرگی و جاللت و از وقتی که عبدالله بزرگ شد 
از جمله  سعظمت و نورانیت علمی او آشکار شد. حضرت عمر بن خطاب

کسانی بود که به نبوغ و استعداد عبدالله پی برده بود و ھمیشه او را با 
برد و او  سفیدان صحابه می بزرگان و ریش ۀبه جلسوجود سن کمش با خود 

ھمین امر باعث شده بود که اصحاب از این کار  و ،داد را در مجالس راه می

__________________ 
 . ٢٩٨، ص ٨البدایة والنھایة، ج  -١
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ابن عباس را ھمراه خودش به  سزده شوند. روزی عمربن خطاب شگفت
چرا این کودک  :گفتند ج مجلس بزرگان صحابه برد. اصحاب و یاران پیامبر

سن و سال او  ای؟ ما ھم نوجوانان و کودکان ھم (نوجوان) را به اینجا آورده
 آوریم.  نوع مجالس نمی داریم ولی آنھا را ھمراه خودمان به این

 این نوجوان انسانی بزرگوار و شریف است.  :حضرت عمر فرمود
اعی یک بار دیگر حضرت عمر، بزرگان و دانشمندان صحابه را در اجتم

آن روز  :گوید جمع نمود و ابن عباس را ھم به آن اجتماع برد. ابن عباس می
فقط برای آن است که فھم و درک فھمیدم که فراخواندن من به آن اجتماع 

من از مسایل را به آن جمع نشان دھند. حضرت عمربن خطاب به حاضران 
گویید که  ینصر چه م ۀدر مورد معنا و تفسیر گفته خداوند در سور :فرمود

 فرموده است؟ 

ِ َجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿ يَۡت  ١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
َ
ِ يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  ٱ�َّاَس َوَر�  ٱ�َّ

ۡفَواٗجا 
َ
ۚ ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ  ٢أ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرهُ  .]۳-۱[النصر:  ﴾٣َ�َن تَوَّ

گروه بینی که  و مردم را می اه که نصرت و پیروزی الھی فرارسد،آنگ«
پروردگارت را سپاس و نیایش کن و از او ، آیند گروه به دین الھی درمی

 ». پذیر است آمرزش بخواه که او بس توبه
در این آیات به ما امر شده که حمد و ستایش  :ای از آنھا گفتند عده

شش و خداوند را به جا آوریم و از او در ھنگام پیروزی بر دشمنان، طلب بخ
 ای ھم ساکت بودند و جوابی نداشتند.  استغفار نماییم. عده

 آیا تو ھم ھمین نظر را داری؟  :حضرت عمر به ابن عباس فرمود
 خیر، من چنین تفسیری از این آیه ندارم.  :فرمود سعبدالله

 پس نظر شما چیست؟  :حضرت عمر فرمود
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 ج یف رسول خداتفسیر این آیات، فرارسیدن پایان عمر شر :عبدالله گفت
 کند.  را بیان می

نصر  ۀبه خدا قسم من ھم ھمین رأی را از آیات سور :حضرت عمر فرمود
  .١استنباط کرده بودم

ابن عباس باعث شده بود که زبانش را از  (عبدالله) سنی کوچکی و کم
اظھار نظر و صحبت کردن در مجالس بزرگان صحابه نگھدارد. ولی حضرت 

سن و سال اما دانشمند را در  عمر این نوجوان با استعداد و باھوش کم
با جماعتی از  سحضرت عمرداد. روزی دیگر  مجالس مھم شرکت می

کردند. مردی از  ا ھم گفتگو میب» شب قدر«اصحاب نشسته بود و در مورد 
ھایی زد ابن عباس ھم ساکت نشسته بود.  آن جمع در مورد شب قدر حرف

گویی؟ حرف بزن،  چرا ساکتی و چیزی نمی ،عبدالله :حضرت عمر فرمود
ای  :فرمود سسن و سال بودن تو را از اظھار نظر باز ندارد. عبدالله کم

ست و تک بودن را دوست دارد. امیرالمؤمنین! ھمانا خداوند تک و تنھا ا
و روزی و رزق ما در ھفت روز به وجود  ٢چرخد روزھای دنیا بر ھفت می

آمده است. باالی سر ما ھفت آسمان است. ھفت زمین ھم زیر پای ماست. 
فاتحه ھفت آیه است و در قرآن کریم از ازدواج با ھفت دسته از  ۀسور

و  ،ر دور کعبه طواف نمودهھفت با ج و رسول خدا ،نزدیکان نھی شده است
بین صفا و مروه ھفت بار باید رفت و آمد کرد. رجم شیطان و یا َرمی َجَمرات 

باشد. پس به نظر من شب قدر باید در ھفت شب آخر ماه  با ھفت سنگ می

__________________ 
 . ٣١٧، ص ١ة األولیاء، ج حلی -١
 اشاره به ایام ھفته است (و).  -٢
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 :رمضان باشد. حضرت عمر از این استدالل جالب تعجب نمود و فرمود
  .١ی نبوده مگر این نوجوانرأ ھیچکس با من در این باره موافق و ھم

 عالقه به علم و دانش 

از دنیا رفت و پیش خدا بازگشت. در حالی که ھنوز علم و  ج رسول خدا
آن برای استفاده ھر چه  ۀکامل نشده بود و میو بدانش ابن عباس

در غم و اندوه سخت  ج بیشتر ھنوز نرسیده بود. عبدالله از مرگ رسول خدا
داد. اما اکنون پس از  ھای آتشین سر می گریه ج پیامبرفرورفت و در فراق 

کرد؟ او که علم و دانش را بسیار دوست  باید چه کار می ج مرگ پیامبر
آیا با بود،  ج آوری آن نزد رسول خدا دانش آموختن و جمع ۀداشت؛ دلباخت
دیگر دنبال کسب علم و دانش نرود یا این که آستینش را  ج رحلت پیامبر

 و راھش را ادامه دھد؟  باال بزند
ابن عباس راه دوم را انتخاب نمود زیرا مدت زیادی بود که به فضل علم 
و دانش و ارزش علما پی برده بود. اولین اقدام ابن عباس یاد گرفتن 
خواندن و نوشتن بود تا از این بتواند مطالبی را که از بزرگان صحابه 

 آوری نماید.  شنید، جمع می
دارفانی را وداع گفت به یکی  ج ا وقتی که رسول خد :گوید خودش می
علم و  ج بیا با ھم از این ھمه اصحاب رسول خدا :گفتم ٢از مردان انصار

 دانش فراگیریم. 

__________________ 
 . ٣١٧، ص ١األولیاء، ج  حلیة -١
و مھاجران  ج شود که در مدینه از پیامبر گفته می ج پیامبر یارانای  انصار : به دسته -٢

 استقبال و حمایت نمودند و آنھا را در راه تبلیغ دین اسالم یاری دادند (و). 
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  :آن مرد انصاری در جواب گفت
کنی با وجود  عبدالله! به خدا خیلی جای تعجب و شگفتی است. فکر می

 ، مردم به تو احتیاج دارند؟ ج این ھمه اصحاب پیامبر
مسایل  ۀعبدالله آن مرد را ترک کرد و خود به تنھایی تحقیق دربار

 شرعی، با استفاده از پیروی از بزرگان صحابه را شروع نمود. 
شدم که شخصی حدیثی یا روایتی را از  اگر مطلع می :گوید عبدالله می

دانستم که در  گر میرفتم، ا اش می شنیده است به در خانه ج رسول گرامی
کردم و منتظر  اش پھن می حال استراحت است عبای خود را جلوی در خانه

شد تا وقتی  نشستم در حالی که گرد و غبار بر سر و صورتم پاشیده می می
 دید.  شد و مرا می خارج میکه آن شخص از منزلش 

کنی؟ چه  اینجا چه کار می ،ج ای پسر عموی رسول خدا :گفت می
 ھی؟ خوا می

ای دوست داشتم آنھا را  شنیده ج ھایی را از رسول خدا حرف :گفتم می
 از زبان خودت بشنوم. 

 ای تا خودم نزد شما بیایم؟  چرا کسی را دنبالم نفرستاده :گفت می
بھتر آن است که من نزد شما بیایم زیرا من به دنبال علم و  :گفتم می

دانست  دید و می می ج پیامبرمرا نزد دانش ھستم. در حالی که آن شخص 
 ھستم.  ج که من از نزدیکان و خویشاوندان رسول خدا

آوری و کسب دانش و طلب آن ھیچ تکبر  عبدالله در جمع ،به این ترتیب
دانست علمی یا دانشی دارد، چه بزرگ و  که می ھرکسو غروری نداشت. از 

ن فرد کوچک پرسید که ای آموخت و دیگر نمی چه کوچک، آزاد یا برده می
است یا بزرگ و یا ارباب است یا نوکر. مثًال یک بار الواحی را در دست گرفته 

از ابورافع خدمتگزار رسول  ،را بنویسد ج حاالت پیامبرخواست  بود و می
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کرد  در محیط خانه پرس و جو می ج در مورد گفتار و کردار پیامبر ج خدا
نمود. ھمین  ھا یادداشت می حشنید بر روی آن لو و آنچه را از ابورافع می

را  سھای ابن عباس برای کسب علم و دانش، ابن مسعود دقت و تالش
اگر عبدالله بن عباس در حیات « :بگویدچنان کرد که در مورد ابن عباس 

توانست به پای او  سن و سال ما بود، ھیچکس نمی ھم ج پیامبر گرامی
 ». برسد

 بردباری علما و دانشمندان 

کند ناچار باید به طرف اطراف خود نور و  وقتی که خورشید طلوع می
و گل و گیاه   روشنایی ببخشد و زمین ھم اگر سیراب شود باید از آن سبزه

بروید. قلب ھم ھمین طور است یعنی اگر ظرف علم باشد باید از آن علم و 
 بردباری تراوش کند. 
بردبار و پرھیزگار  ھم دانشمندی عابد و انسانی بعبدالله بن عباس

بود و حلم و بردباری در تمام گفتار و کردارش آشکار بود. چگونه این طور 
پرورش یافته است. به  ج نباشد در حالی که او در خانه و دامن رسول خدا

مردی به عبدالله بن عباس ناسزا « :کند که ابن بریده تعریف می ،عنوان مثال
 ۀگفتی در حالی که من چیزھایی دربارتو به من ناسزا  :گفت. عبدالله گفت

را بدانند. وقتی که  مردم آنھا ۀدانم که دوست دارم ھم آیات قرآن می
کند  شنوم که یکی از حاکمان مسلمان با عدالت رفتار و حکم می می

م احتیاجی به آن شوم در حالی که شاید ھیچ وقت ھ خوشحال و شادمان می
در جایی باران باریده خیلی  شنوم و وقتی که می حاکم نداشته باشم
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شوم که دیگر نیازی به من نیست تا برای باران باریدن، دعا  خوشحال می
  .١»کنم

و بردباریش که حتی در مقابل فحش  ساین است رفتار و اخالق عبدالله
این  ،دھد العمل نشان نمی و ناسزا ھم جز با حلم و بردباری و علم عکس
روایت » بن مھران میمون«رفتار او در تمامی شئون زندگیش نمایان بود. از 

ھرگاه از دوست و برادری  :گفت از ابن عباس شنیدم که می :شده که فرمود
چیز زشت و ناخوشایندی به من رسیده باشد با یکی از این سه حالت با او 

 ام.  برخورد کرده
گرفتم. اگر  د، ارزش او را در نظر میاگر از لحاظ منزلت، باالتر از من بو

تر  کردم و اگر منزلتش پایین ھمطراز و مانند من بود با احترام با او رفتار می
این خو و  :کردم. و بعد فرمود بیشتری میاز من بود به او توجه و عنایت 

گردان است،  آید یا روی رفتار من است اگر کسی از این رفتارم خوشش نمی
  .٢تواند از پیش من برود) است (و میزمین خدا بزرگ 

 

 جهاد و مبارزه او 

و پاکدامنی عبدالله باعث نشد که توجه به علم و دانش و نیز پرھیزگاری 
باعث شد تا او با ھا  این او جھاد و مبارزه در راه خدا را فراموش کند. بلکه

ھا  جان و دل به میدان جنگ و میان چکاچک شمشیر و جایی که خون
نیز غلطند وارد شود. در جھاد و مبارزه  شود و افراد در خون می می سرازیر

ھا  توان از او پیروی و تقلید کرد. از جنگ برای ما نمونه و الگویی بود که می
کرد و از شرکت در آنھا خودداری  و غزوات ھیچ وقت شانه خالی نمی

__________________ 
 . ٧٥٣، ص ١فة الصفوة، ج ص -١
 . ٧٥٤، ص ١الصفوة، ج  صفة -٢



 جکودکانی در محضر پیامبر    ٢٢

 

مشارکت  العرب نیز ھای بیرون از جزیره نمود، بلکه حتی در بیشتر جنگ نمی
ابن اسعد بن «فرمانروایی داشت. مثًال در فتح مصر که به رھبری و 

 ۀھجری انجام شد، شرکت داشت. ھمچنین در غزو ۲۷در سال » سرح ابی
طبرستان، ھنگامی که اھل آن دیار پیمانی را که در زمان حضرت عمربن 

 خطاب با آن حضرت بسته بودند، شکستند، شرکت کرد. 
و به ویژه در جنگ جمل و صفین و جنگ  سرت علیبار دیگر ھمراه حض

خوارج و در مناظره و گفتگو با آنھا نیز حضور چشمگیر و مھمی داشته 
 است. 

ھا  ھجری قمری در زمان یزیدبن معاویه در جنگ با رومی ۴۶در سال 
ھا نفوذ کردند و  شرکت نمود. در این جنگ، لشکر مسلمانان در این سرزمین

کرد بزرگانی  ھا که ابن عباس شرکت می . در این جنگبه قسطنطنیه رسیدند
 اند.  ھم شرکت داشته شاز قبیل ابن عمر، ابن زبیر

جھاد ابن عباس فقط با شمشیر نبود بلکه با زبان و سخنانش نیز در 
مثًال در مناظره و گفتگو با ای داشته است.  ھای جنگ حضور گسترده جبھه

شورش کرده بودند با آنھا مبارزه نمود  سخوارج که علیه حضرت علی
ھمچنین در راھنمایی و ارشاد حکمرانان و فرومانروایان زمان خود و نیز 

 کرد.  شدند کوتاھی نمی کسانی که از حکم خلیفه مسلمانان خارج می
در ترساندن و تشویق مردم به کارھای خوب و نیکو و دوری از کارھای 

ناتی که بر سر کرد و در رابطه با جریا یخالف دستورات خداوند نیز تالش م
 ۀپیش آمد با معاویه پسر ابوسفیان و مسأل بحضرت حسن و حسین

عبدالله بن زبیر با دولت اموی اظھار نظر و عرض اندام کرده است. رحمت و 
 کاملی از یک مجاھد بوده است.  ۀدرود خدا بر این صحابی بزرگ که نمون
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 عبادت و پرهیزگاری عبدالله 

پیشوای دانشمندان و رھبر پرھیزگاران بود، بلکه از زمانی دالله نه فقط عب
بود جنگجو و مبارز مشھور میان پارسایان و  ج که در خانه رسول خدا

اولین مدرسه و پرورشگاه او بود که در  ج عارفان نیز بود. خانه پیامبر گرامی
تاز  گونه یکهلذا چ ،آنجا اصول و روش عبادت و پرھیزگاری و زھد را آموخت

و توسط خود  ج این کار و این راه نباشد در حالی که در دامن پیامبر گرامی
 او پرورش و تعلیم یافته است؟ 

از مکه تا مدینه ھمراه ابن عباس بودم ھر شب  :ملیکه گفته است ابن ابی
شد و  ھای شب از خواب بیدار می کردیم نیمه که برای استراحت اتراق می

شد. عبدالله برای  مشغول تالوت قرآن و نماز خواندن و تسبیح و ذکر خدا می
اینکه فرصت عبادت و ستایش و پرستش خداوند عزوجل را از دست ندھد 

 کرد.  ا میھمه چیز خودش را فد
وقتی که ابن عباس نابینا شد بعضی از اطباء که در این امر تخصص 

توانیم  روز نماز را به صورت ایستاده نخوانی، میاگر پنج  :داشتند به او گفتند
 بیماریت را معالجه کنیم. 

به خدا قسم حتی یک رکعت را ھم « :در جواب به آنھا فرمود سعبدالله
ه من گفته شده که اگر کسی که یکی از خوانم. چون ب اینگونه نمی

کند که  نمازھایش را عمدًا ترک نماید خدا را بعد از مرگ در حالی مالقات می
 ». از او خشمگین و ناراحت است

ھایش از ترس خداوند فورًا  عبدالله انسانی بود که اشک ،بدین ترتیب
ھایی  خطای که به خاطر ھمین اشک ریختن زیاد،  شد تا اندازه سرازیر می

 زیر چشمانش نقش بسته بود. 
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ابن عباس ندیده بودم که  ۀکسی را به اندازھیچ « :طاووس گفته است
خواستم (او را به خاطر  دستورات خدا را بزرگ بشمارد. تا جایی که اگر می

 ». افتادم بیاورم تا) گریه کنم، به گریه می
ھایش مانند اثر  جای گریه ابن عباس بر گونه« :ابورجاء گفته است

 ». بندھای کفش بر روی پا معلوم بود

 شعر و شاعری 

گاھی  ابن عباس فقط در محدوده علوم قرآنی و اگر بگوییم دانش و آ
ای  شده چیز گزافه مسایل فقھی و تاریخ و حسب و نسب محدود نمی

گاھی  ایم. چرا که او از شعر و شعرا و لغت و تاریخ نگفته عرب شناخت و آ
 کافی و تسلط عجیبی داشته است. 

ای با ھم نشسته بودند و در مورد شعر و شعرا گفتگو و بحث  روزی عده
 ھم در میان آنھا بود.  سکردند. حضرت عمربن خطاب می

 بھترین شاعر چه کسی بوده است؟  :آن حضرت فرمود
 :گفت امرؤالقیس و دیگری می :گفت ھر یکی، فردی را نام برد یکی می

 نابغه. 
 :در این موقع عبدالله بن عباس وارد آن مجلس شد و حضرت عمر فرمود

عبدالله  :صاحب نظر و متخصص شعر و شعرا ھم از راه رسید. سپس فرمود
 چه کسی بھتر از ھمه شعر سروده است؟ 

 زھیر بن ابی سلمی.  :عبدالله فرمود
 را برایمان بخوان.  او شعرچند بیتی از  :آن حضرت فرمود

 عبدالله ھم چند بیت از اشعار او را خواند. 
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 های پادشاه روم پاسخ ابن عباس به پرسش

گاھیش بر مسایل مختلف، جایگاه  بابن عباس به خاطر دانش و آ
با او به احترام رفتار  سبن ابوسفیان داشت. معاویه واالیی نزد معاویه

قایل بود به طوری که مسایل و مشکالت زیادی برای او نمود و اھمیت  می
 گذاشت.  کرد و او را در جریان امور می آور را با او مطرح می دشوار و حیرت

زمانی تابیدن گرفت و تاریکی و  بخورشید علم و معرفت ابن عباس
ای پر از سؤاالت سخت و دشوار  ظلمت را روشنی بخشید که پادشاه روم نامه

فرستاد تا آنھا را امتحان کند و  سرا برای مسلمانان و بخصوص برای معاویه
 به آنھا بفھماند که ھنوز در ابتدای راھند. 

  :بود به این صورتپادشاه روم در آن نامه از معاویه ھفت سؤال پرسیده 
 خوشایندترین سخن نزد خداوند عزوجل چیست؟  -
 ترین بندگان نزد خداوند چه کسی است؟  محترم -
 ترین کنیزان نزد خداوند عزوجل کیست؟  گرامی -
اند، کدامند؟ (به صورت  چھار چیز که روح دارند ولی در رحم نبوده -

 اند).  استثنایی خلق شده
 داد؟  کدام گور صاحبش را با خود حرکت می -
 چه مکانی است که غیر از یک بار خورشید در آن طلوع نکرده است؟  -
 رنگین کمان و کھکشان چیست؟  -

رسید، آن را خواند. به سختی و  سھنگامی که نامه به دست معاویه
نیا و دشواری آن پی برد. لذا آن را برای دانشمند اسالمی و امام و پیشوای د

محکم علم و دانش، یعنی عبدالله بن عباس فرستاد. چون جز او کسی  ۀقل
 توانست به این نوع سؤاالت جواب دھد.  نمی
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رسید، پاسخ یکایک سؤاالت را چنین  بوقتی نامه به دست ابن عباس
  :داد

 الإله إهللا، وال سبحان اهللا، احلمد« :سخنان نزد خداوندخوشایندترین  -

  .١است »ال باهللاإقوة  حول وال كرب والأاهللا اهللا، و

زیرا خداوند خود او را  ،است ÷ترین بندگان خداوند، آدم محترم -
آفرید و از روحش در او دمید و به فرشتگان ھم امر کرد در برابر او سجده 

 نمایند و تمامی اسامی را ھم که مورد نیاز بودند به او یاد داده است. 
 ) است. ÷مریم دختر عمران (مادر عیسی ترین کنیزان خدا محترم -
، حوا، عصای ÷حضرت آدم :اند چھار چیزی که در رحم نبوده -

است که به جای حضرت  ÷و قوچ ابراھیم ÷حضرت موسی
 قربانی شد.  ÷اسماعیل

برد، نھنگی بود که حضرت  قبری که صاحبش ھمراه خود می -
 را بلعیده بود.  ÷یونس
آفتاب را ندیده است، دریایی بود که حضرت جایی که غیر از یک بار  -

 قوم خود را از آن عبور داد.  ÷موسی
کمان ھم برای اھالی زمین امنیت و آسایش است و مانع غرق  رنگین -

 شود.  شدن آنان می
 کھکشان ھم دری است در آسمان.  -

__________________ 
اص خداست و ھیچ معبود به خداوند از عیب و نقص منزه است، شکر و سپاس خ« -١

ای  حقی جز خداوند وجود ندارد و خداوند باالتر و واالتر از ھمه است و حول و قوه
 ». بدون خدا وجود ندارد
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آنھا صحیح  ۀھا به پادشاه روم رسید و دید که ھم ھنگامی که پاسخ
ھا ماِل معاویه و از سخنان او نیست،  به خدا قسم! این جواب :ھستند، گفت

  .١ھا مال کسی است از خاندان پیامبر این جواب

 تواضع و قدرشناسی

کسی که راه علم و دانش را بپیماید و آداب و روش آن را یاد گرفته و با ھر
نشست و برخاست داشته باشد باید از آنھا قدردانی اھل علم و دانشمندان 

و در مقابل آنھا تواضع نماید و به نزدیکی با آنھا و شنیدن سخنانشان  کند
 عادت کند. 

داشت و دارای  ج با وجود خویشاوندیی که با پیامبر بابن عباس
بزرگواری و علم و دانش بود، نمونه و سرمشق خوبی برای کسانی است که 

آیند، تا ببینند چگونه از دانشمندان و صاحبان فکر قدردانی  بعد از او می
 کرده و نھایت تواضع و فروتنی را در حضورشان داشته است. 

علمی او  بود و از جایگاه سبن ثابت عبدالله بیشتر اوقات، ھمراه زید
گاھی داشت نمود و او را  به ھمین خاطر از او تجلیل و قدردانی می ،کامًال آ

کرد تا از  داد و ھمیشه خود را به او نزدیک می مورد احترام قرار می
 ھای علمی و فضایل اخالقی و معنوی او استفاده کند.  اندوخته

ش نگاه رفت. افسار اسب او را برای سیک بار عبدالله پیش زیدبن ثابت
به ما امر شده  :زید ھم او را از این کار منع نمود ولی عبدالله فرمود ،داشت

نھایت که با دانشمندان خود اینگونه رفتار نماییم (یعنی نسبت به آنھا 
 احترام و خدمتگزاری انجام شود). 

__________________ 
 . ٣٠٣، ص ٨و البدایة والنھایة، ج  ٣٢١، ص ١حلیة األولیاء، ج  -١
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دستانت را به من نشان بده، وقتی که عبدالله دستش را به او  :زید گفت
به ما ھم امر شده است  :ستھایش را گرفت و بوسید و فرمودنشان داد زید د

 اینگونه رفتار نماییم.  ج که با خویشاوندان و نزدیکان پیامبر اسالم
باید به سوی علم و  :گفت رفت می ھر وقت ابن عباس به خانه زید می

دانش رفت نه اینکه منتظر شد که او به سوی تو بیاید. منظورش این بود که 
بایست به خدمت او رفت و از او علم  الم و دانشمند بزرگی بود میچون زید ع

 مردم برود و آنھا را آموزش دھد.  یآموخت نه اینکه منتظر شد او به سو
بن ثابت از دانشمندان بزرگ و دارای علم و  ابن عباس معتقد بود زید

بر  ج بیشتر یاران و شاگردان حضرت محمد :گفت دانش زیادی است می
 این باور بوده و ھستند که زید دارای توانایی و قدرت علمی زیادی است. 

زمانی که زید بن ثابت از دنیا رفت عبدالله بسیار اندوھگین و غمناک و 
دردمند شد و بر قبرش ایستاد و کارھای پسندیده و نیکوی او را برای 

بداند چگونه اگر کسی بخواھد که  :شمرد و گریه کرد. و فرمود دیگران برمی
گیرند، ببیند که اینطور علم از زمین گرفته  علم و دانش را از انسان می

 شود یعنی با مرگ علما و دانشمندان اسالمی.  می

 و تابعین از ابن عباس  ج تعریف و تمجید یاران پیامبر

نگر و  خداوند عزوجل موھبت نادر و قدرت کمیاب و فکر ژرف
فراوانی به عبدالله بن عباس بخشیده بود.  حاضرجوابی و علم بسیار زیاد و

به طوری که در موردش گفته شده که او مانند زنبور عسلی بود که دور ھر 
 ای را بگیرد.  هاز آن شراب خالص و لذیذ و خوشمز چرخید، تا بعداً  گلی می

به راستی عبدالله به حق شایسته آن است که از او ستایش و تمجید و 
بود. ، پیشوا و دریایی از علم، و دانشمند و مفسر قرآن تجلیل شود. چون امام
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او ھمیشه در راه علم و دانش رھسپار بود. شھادت و گواھی صحابه دال بر 
 ھا است.  این گفته

کسی را سریع الفھم و ھوشیار و عاقل و  :فرمود وقاص می سعدبن ابی
  .١ام از ابن عباس ندیدهعالم و بردبار 

با مرگ ابن عباس مردم از چند چیز  :گفت میعبیدالله بن عتبه ھم 
محروم شدند؛ از علم و دانشی که از گذشتگان به او رسیده بود و فقه و 
فھمی که به رأی و نظر او نیاز داشت. و نیز حلم و بردباری او، و 

گاھتر و  و سخاوتمندی ج خویشاوندی او با پیامبر اش. و ھیچ کسی را آ
و قضاوت ابوبکر و عمر و  ج حادیث رسول گرامیداناتر از عبدالله در مورد ا

گاه و تیزبین بود و ھنگامی  و حوادث گذشته ندیده شعثمان ام او انسانی آ
شدیم تمام شب را یا در مورد شرح  میکه شبانه در مجلس درسش حاضر 

 گفت.  و یا در مورد نسبت و یا در مورد شعر و شعرا سخن می ٢غزوات
دار  ی که عبدالله بن عباس امیر و کاروانوقت :ابووائل ھم گفته است

کرد،  خواند و تفسیر می نور را آیه به آیه می ۀموسم حج بود برای ما سور
ام و اگر  مانند این مرد را در ھیچ جا ندیده و نشنیده :گفتم سپس به خود می

گاھی این مرد خبر داشتند فورًا ایمان می  آوردند.  غیر مسلمانان از علم و آ
زیباترین  :وقتی که ابن عباس را دیدم گفتم :م فرموده استمسروق ھ

و  ،ترین مردم است فصیح :و وقتی که سخنرانی کرد گفتم ،مردم است
گاھترین مردم است.  :ھنگامی که سخن گفت، گفتم  آ

__________________ 
 . ٣٠٠، ص ٨لبدایة والنھایة، ج ا -١
ھایی  غزوات؛ جمع غزوه، در اصل به معنی جنگ است اما در اصطالح به معنی جنگ -٢

 آنھا بوده است (و).  فرماندة ج است که خود پیامبر
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ای که  سه بار قرآن را با او ختم کردم و به ھر آیه :سپس گفته است
 پرسیدم.  رسیدم سبب نزول و کیفیت آن را از او می می

در مجلس ابن عباس ھرگز چیز بیھوده و  :بن محمد گفته است قاسم
 باطلی ندیدم. 

نزدیک به پانصد تن از صحابه را مالقات نمودم و  :طاووس ھم گفته است
شدند تا ببینند نظر  کردند منتظر می الف پیدا میھنگامی که در چیزی اخت

 و رأی ابن عباس در آن موضوع چیست؟ 
مجاھد را دیدم در حالی که اوراقی در دست داشت  :ابوملیکه گفته است

کرد. ابن عباس به مجاھد  از ابن عباس سؤال میدر مورد تفسیر آیات قرآن 
ھا و آیات قرآن از او سؤال  تا جایی که در مورد تمام سوره ...بنویس :گفت می

  .١نمود
 ام.  مثل و مانند ابن عباس را ھرگز ندیده :بن الزبیر فرموده است عروه

گاھترین و عالمترین مردم  :سعید بن المسیب نیز گفته است ابن عباس آ
 بود. 

اگر ابن عباس در ھنگام صحبت کردنش  :سعیدبن جبیر ھم گفته است
  .٢کردم ببوسم، این کار را می داد که سرش را به من اجازه می

به ابن عباس به خاطر علم و دانش فراوان و  :مجاھد ھم فرموده است
 گفتند.  زیادش، دریا می

__________________ 
 . ٢٢٤، ص ٩و نیز ج  ٣٠١-٣٠٠، ص ٨البدایة والنھایة، ج  -١
 . ٩٧، ص ٩البدایة والنھایة، ج  -٢
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 درگذشت ابن عباس

اختالف میان  ۀھنگامی که سن ابن عباس باال رفت، و دید که شعل
طائف سکنی گیری نمود و در شھر  کشد از آنھا کناره مسلمانان زبانه می

 گزید تا بقیه حیات خود را در آن شھر مرتفع و خوش آب و ھوا بگذارند. 
و کنار پیش او باز در آنجا ھم مردم و شاگردان و دوستان علم، از گوشه 

گذشت تا اینکه نابینا شد و در حدود  آمدند. اوضاع به ھمین منوال می می
م ھم از مرگ او ھفتاد و چند سالگی روحش به ملکوت اعلی پیوست. مرد

 اندوھگین و غمناک شدند. 
ابن عباس در طائف حضور  ۀدر تشییع جناز :بن مھران گفته است میمون

او را گذاشتند تا نماز میت و جنازه بر وی خوانده  تداشتم ھنگامی که تابو
ای سفید آمد و وارد کفنش شد دنبالش را گرفتند ولی آن را  شود، پرنده

 نیافتند. 
اینکه او را در قبر نھادند و خاک بر رویش ریختند صدایی شنیده بعد از 

  :گفت شده که می

ُتَها ﴿ َّ�
َ
� ۡرِضيَّٗة  ٱرِۡجِ�ٓ  ٢٧ ٱلُۡمۡطَم�ِنَّةُ  ٱ�َّۡفُس َ�ٰٓ  ٢٨إَِ�ٰ َرّ�ِِك َراِضَيٗة مَّ

 .]۳۰-۲۷[ ﴾٣٠َجنَِّ�  ٱۡدُخِ� وَ  ٢٩ِ� ِعَ�ِٰدي  ٱۡدُخِ� فَ 
سوی پروردگارت در حالی که تو از او ھان ای نفس مطمئنه! به «

بندگان من درآی، و به  ۀخشنودی و از تو خشنود است، بازگرد. و در زمر
 ».بھشت من وارد شو
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