
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ����كودكاني در محضر پيامبر
)1 (  

  بن عباس   عبداهللا

  عالم اسالمي و مفسر قرآن كريم

  

  : نوشته

  ابراهيم محمدحسن الجمل

  محمد صديق المنشاوي

  

  :ترجمه

  ناصر مريواني



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

  

 آدرس ايميل: 

 book@aqeedeh.com 
 

  

 اى مفيده سايت

www.nourtv.net 

www.sadaislam.com 

www.islamhouse.com 

www.bidary.net 

www.tabesh.net 

www.farsi.sunnionline.us 

www.sunni-news.net 

www.mohtadeen.com 

www.ijtehadat.com 

www.islam411.com 

 

 

 www.aqeedeh.com 

www.islamtxt.com 

www.ahlesonnat.com 

www.isl.org.uk 

www.islamtape.com 

www.blestfamily.com 

www.islamworldnews.com 

www.islamage.com 

www.islamwebpedia.com 

www.islampp.com 

www.videofarda.com 

 



  فهرست مطالب 

  صفحه  موضوع 

  3 ............................................................................................................................... مقدمه
  6  ..........................................................  بن عباس عالم اسالمي و مفسر قرآن كريم  عبداهللا

 8 ....................................................................................................................... دوران تولد
 10 ............................................................................................................... هجرت عبداهللا

 10 ........................................................................................... �امبريپابن عباس در خانة 
 13 ............................................................................................ عبداهللا يبرا �امبريپ يدعا

 14 ...........................................................................................................�ليجبرئ دنيد
 16 ................................................................................................................. نبوغ زودرس

 19 .................................................................................................... عالقه به علم و دانش
 21 ............................................................................................ و دانشمندانعلما  يبردبار

 22 ............................................................................................................ جهاد و مبارزه او
 23 .......................................................................................... عبداهللا يزگاريعبادت و پره
 24 ............................................................................................................... يشعر و شاعر

 25 ................................................................... پادشاه روم يها پاسخ ابن عباس به پرسش
 27 ...................................................................................................... يتواضع و قدرشناس

 28 .................................................. از ابن عباس نيو تابع �امبريپ اراني ديو تمج فيتعر
 31 ...................................................................................................... درگذشت ابن عباس



   
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  مقدمه

  نويسي)  ايزه ملك فيصل در داستان(به قلم عبدالتواب يوسف برندة ج

اند، اعم از مرد و زن و كودك، جزو  بوده � تمام مؤمناني كه در محضر رسول خدا
شوند و نزد مسلمانان از جايگاه و منزلت وااليي برخوردارند.  ياران ايشان محسوب مي
تحرير  به رشته» � مرداني در محضر پيامبر«هايي با نام  ن داستا  چند سال پيش مجموعه

مجموعه  � كودكاني در محضر پيامبر«درآمد. شايسته بود كساني هم در مورد 
را به ما  � هايي را بنويسند تا كودكان و نوجوانان قهرمان و شجاع زمان پيامبر داستان

معرفي كند. البته نه فقط دوران كودكيشان؛ بلكه ما را از وقايع بعد از كودكي آنها هم 
را سرمشق و الگو، و راه  � راي ما از اين كه چگونه پيامبر گراميباخبر كند. همچنين ب

ها و  و روش اسالمي را برنامة زندگيشان قرار داده و در نتيجة اينها به چه پيروزي
  هايي دست پيدا كردند، سخن بگويد.  رستگاري

و بينيم كه زندگي كودكان  آوريم، مي وقتي كه زنده به گور كردن دختران را به ياد مي
گرفت.  به ويژه دختران قبل از اسالم، يعني در دوران جاهليت مورد ظلم و ستم قرار مي

كردند و  انگاري مي ها سهل نباشد فراموش كنيم كه بزرگترها در آن زمان نسبت به بچه
ور ضروري زندگي نيز از آنها توجه بودند كه حتي در ام ها بي هآنقدر نسبت به بچ

 � ها يعني حضرت محمد ن كه معلم مهربان و دلسوز بچهكردند. تا اي مواظبت نمي
مبعوث شد تا روش جديدي را براي تربيت كودكان و چگونگي رفتار پسنديده با آنها را 

هاي نوراني و پربركت  به مردم جاهل آن زمان ياد بدهد. به طوري كه در اين رابطه گفته
بخواهند كودكان خود نور، رحمت و چراغ راهنماي كساني است كه  � حضرت محمد

  را بر اساس درست و اصولي تربيت نمايند. 



 )1( �كودكاني پيرامون رسول گرامي                4444

 

  مثالً فرموده است: 
ترين آنها نزد خداوند،  باشند، محبوب تمام مردم نزد خداوند به منزلة يك خانواده مي«

   .1»باشد مفيدترين و سودمندترينشان براي خانوادة او مي
   .2»نمايد و رفتار خوب توصيه ميخداوند در مورد فرزندانتان شما را به نيكوكاري «
   .3»در بخشش و هدايا ميان فرزندانتان مساوات و برابري را رعايت كنيد«
   .4»از خدا بترسيد و در مورد رفتار با فرزندانتان عدالت و برابري پيشه كنيد«

هاي مسلمان را  و بچه � اين سخنان زيبا ماهيت ارتباط و دوستي ميان رسول گرامي
داد كه كودكان در محضر مباركش حضور پيدا كنند.  اجازه مي � د. پيامبركن مشخص مي

ها  نمود به طوري كه در كنار بچه خود ايشان هم با مهرباني و شفقت با آنها رفتار مي
ها هم  كرد به همين خاطر بچه نمود به آنها سالم مي ايستاد و هرگاه با آنها برخورد مي مي

  او را خيلي دوست داشتند. 
كند كه  به شهر مدينه را فراموش نمي � ريخ هم هرگز لحظة وارد شدن پيامبرتا


	�� �����«همين كودكان با صداي بلند سرود � �� � را براي استقبال پيامبر 5»

  خواندند. 
چيزي نگذشت كه همين كودكان، بهترين سربازان و مجاهدان راه حق شدند و در 

دادند. مثالً هنگام  و مشركان، با هم مسابقه مي رفتن به ميدان جهاد و جنگ با كافران

__________________  

1- » ������ �	 
�� . 4998؛ نيز المشكاة، 1/55، به روايت ابن السني، »	� ������ ������ ��	��� ����� 

2- »������ �� �	 �� . 2/303، حاكم، »! ��

 . 6/181، تاريخ ابن عساكر، 11/108، تاريخ بغداد، »' 	��&�%$���	 #" ������ « -3

4- »� �	 	 (�)	  �* . 13، صحيح مسلم، »������ '	

و همراه او يعني  �راع شعر زيبا و قشنگي است كه مردم مدينه براي اسقبال از پيامبر اولين مص -5

 خواندند. معني آن هم اين كه: ماه شب چهارده (بدر) بر ما طلوع كرد (و).  �حضرت ابوبكر صديق 
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شناختند و كامالً شيفتة جهاد بودند همچنين  شب و روز نمي» بدر«آماده شدن براي نبرد 
در كنار درختي در حديبيه  � هنگامي كه كودكان از بيعت پدرانشان با رسول گرامي

بروند و با او بيعت  � مطلع شدند، سعي نمودند به هر صورتي كه شده به خانة پيامبر
كودكاني بودند  � ر گراميهم با آنان بيعت كرد.! لذا، در محضر پيامب � نمايند. پيامبر

آنها را تربيت   �كه در حقيقت شاگردان مدرسة اسالمي عظيمي هستند كه رسول خدا
  نموده و خود او بهترين الگو و سرمشق آنها بوده است. 

ر و مادر آنها هم ياد داد كه چگونه فرزندانشان را به پد � ناگفته نماند كه پيامبر
تربيت نمايند به اين خاطر همين كودكان مردان راستين و قهرمانان جاودانه شدند كه 

  شود.  هرگز نام و يادشان فراموش نمي
ها نوشته شده و بيشتر  داستان  خيلي سعادتمند و خوشبختم كه اين مجموعه

هايي عالقمند  كه كودكانمان به خواندن چنين داستان شوم اگر زماني بدانم خوشحال مي
ها را سرمشق و الگوي زندگي خود قرار  كنند و اين شخصيت  هستند و از آن استقبال مي

  پيمايند.  دهند و راه آنان را مي مي
  عبدالتواب يوسف

  



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بن عباس  عبداهللا

  رآن كريمعالم اسالمي و مفسر ق



   

  رآن كريمعالم اسالمي و مفسر ق ،بن عباس عبداهللا

  
 عباس پسر ، عبداهللا پسرقهرمان اين داستان دانشمند و عالم اسالمي، مفسر قرآن كريم

  است.  � عبدالمطلب پسر هاشم؛ پسر عموي حضرت محمد
پدرش ابوالفضل عباس پسر عبدالمطلب، ديرزماني بود كه مسلمان شده بود ولي آن 

كرد. در جنگ بدر همراه كافران و مشركان به جنگ مسلمانان آمده بود. در  را پنهان مي
باس را نكشد زيرا او به اجبار همراه آنها آمده كسي ع«فرمود:  � آن روز پيامبر گرامي

بن عمرو او را به اسارت گرفت. عباس هم  يكي از اصحاب به نام ابواليسر كعب». است
   .1را به او پرداخت كرد و مكه برگشتدر قبال آزادي خود مبلغي 

ا ـ اهللا عنه اهللا عنها ـ بعد از خديجه ـ رضي الفضل لبابه دختر حارث ـ رضي مادرش ام
و قبل از شوهرش (عباس) اسالم آورد. او دومين زني بود كه اسالم آورده است. سي 

نمود.  اش استراحت مي بعضي ظهرها در خانه � روايت نمود، پيامبر � حديث از پيامبر
  وفات كرد.   �لبابه قبل از شوهرش عباس در زمان خالفت حضرت عثمان بن عفان

در  � اهللا عنها ـ زن پيامبرگرامي ر حارث ـ رضيميمونه دخت 2المؤمنين اش ام خاله
سال هفتم هجري با او ازدواج كرد. گفته شده او همان زني است كه خود را به پيامبر 

   :اين آيه در مورد او نازل شد كه ،بخشيد � گرامي

� ZZ ZZοοοο rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### uu uuρρρρ ºº ººππππ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôôMMMM tt tt7777 yy yyδδδδ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ || ||¦¦¦¦ øø øø				 tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 �  )50/  احزاب(  

  ». خويشتن را به پيامبر بخشيد ... اگر ن مؤمني كه... و نيز ز«

__________________  

 . 1/507صفة الصفوة،  -1
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  دوران تولد 

گرفت تا جايي كه  اذيت و آزار مشركان بر مسلمانان روز به روز شدت مي
اي را نوشتند و در آن بر قطع رابطه با مسلمانان و هر كس كه از دين آنها راضي  قطعنامه

كند، رأي دادند. عالوه بر آن هيچ چيزي باشد يا با آنها همدردي نمايد يا از آنها حمايت 
هم از آنها خريداري نشود. نه از آنها زن بگيرند و نه به آنها زن بدهند. هنوز اين 

هاشم  قطعنامه كامالً نوشته نشده بود كه مسأله محاصره مسلمانان در شعب بني
ذاشتند كه گ طالب) اجرا شد و مسلمانان حق خروج از آنجا را نداشتند. مشركان نمي (ابي

  مردم ديگر هم داخل آن شعب شوند و يا با آنها ارتباط داشته باشند. 
هاشم شدند زيرا  لبابه هم با اين كه حامله بود همراه شوهرش عباس وارد شعب بني

هاشم و در اين محاصره و تحريم با آنها شريك بودند. در اين  آنها هم از قبيله بني
داشت تمام ناراحتي و درد  � ه خدا و پيامبر گراميشرايط لبابه به خاطر ايماني كه ب

ها را با جان و دل  ها و سختي حاملگي و سختي زندگي را تحمل كرد و اين مصيبت
اهللا عنها ـ بزرگترين عامل  اش با حضرت خديجه ـ رضي صحبتي و همدلي پذيرفت. هم

اشد. عالوه بر آن هاي درياگونة خود مسلط ب آرامشي بود تا بتواند بر مصائب و ناراحتي
حضرت خديجه مقداري از غذا و پوشاكي كه از طرف خويشاوندانش پنهاني برايش 

نزد  � داد. هنگامي كه درد زايمان او شروع شد، عباس شد به لبابه مي فرستاده مي
هم در جواب فرمودند:  � رفت و او را از جريان مطلع گردانيد. پيامبر گرامي �پيامبر

   .1»ان را به [تولد] پسري روشن گرداندشايد خداوند رويم«
وقتي دوران حاملگي لبابه به روزهاي آخر خود رسيد و عالمت بيماري و سختي آن 

  نزد لبابه آمد به او سالم كرد و فرمود: ام الفضل!  � اش نمايان شد پيامبر در چهره

__________________  

 . 8/295البداية والنهاية،  -1
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  لبابه گفت: بله! امر بفرماييد. 
  شوي!!  تو صاحب پسر مي :فرمود � پيامبر

اهللا! چگونه ممكن است در حالي كه قريش با يكديگر پيمان  لبابه گفت: يا رسول
  دار شوند.  ها بچه اند كه نبايد زن بسته

  آن حضرت فرمودند: همين كه گفتم! هر وقت بچه متولد شد آن را نزد من بياور. 
در ] آن را � الفضل) متولد شد، [و طبق سفارش پيامبر بعد از مدتي بچة لبابه (ام

هم نام او را عبداهللا گذاشت و  � رفت. پيامبر � اي قرار داد و نزد پيامبر گرامي پارچه
بچه را بگير، مطمئن باش انساني «با آب دهانش به اطراف كام نوزاد ماليد و فرمودند: 

  ». شود هوشيار و زيرك مي
ضاع لبابه مشغول شير دادن و پرورش و تربيت عبداهللا بود با اين حال هميشه او

اهللا عنها ـ و  مسلمانان را زير نظر داشت. به ويژه هنگامي كه حضرت خديجه ـ رضي
  و اذيت و آزار قريش بيشتر شد.  1ابوطالب از دنيا رفتند

اش يعني  كرد كه هميشه در كنار برادرزاده لبابه همواره شوهرش را تشويق مي
كه بين سران مكه  باشد ولي او از ترس نابود شدن اموال و ثروتش � حضرت محمد

را اعالم كند دار  � كرد اگر مسلمان شدن يا دوستي خود با پيامبر پراكنده بود و فكر مي
   .2كرد رود، اين كار را نمي و ندارش برباد مي

  
  

__________________  

دو تن از بهترين ياوران خود يعني حضرت خديجه و  �در تاريخ اسالم به اين سال، كه در آن پيامبر  -1
 گويند (و).  الحزن؛ يعني سال غم و اندوه مي ابوطالب را از دست داد عام

 . 8/295البداية والنهاية،  -2
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  هجرت عبداهللا 

سن و سال بود از مكه  در حالي كه كوچك و كم -رضي اهللا عنهما -  بن عباس عبداهللا
درش لبابه از شوهرش عباس درخواست نموده بود كه به او به مدينه هجرت نمود. ما

  اجازة هجرت به مدينه را بدهد. 
فرستاد تا از او براي هجرت لبابه و  � اي به پيامبر گرامي نامه � حضرت عباس

هم در جواب نامه فرمودند: عمو! همچنان كه  � عبداهللا به مدينه اجازه بگيرد. پيامبر
باشد، تو هم آخرين كسي هستي كه به مدينه  ها مي رسالت رسالت و پيامبري من آخرين

  كني.  هجرت مي
وسايل الزم را آماده كرد.  � هنگامي كه موعد هجرت فرارسيد، حضرت عباس

اش هم براي هجرت آماده شدند ولي بيشتر از همه عبداهللا منتظر ديدار و  خانواده
  دا بود. و همنشيني با آخرين فرستادة خ � مالقات پيامبر گرامي

 1»جحفه«از مكه خارج شدند وقتي به محلي به نام  � اش حضرت عباس و خانواده
و لشكرش كه قصد فتح مكه را داشتند مالقات كردند. حضرت  � رسيدند، با پيامبر

و يارانش براي فتح مكه برگشت و همسر و فرزندانش را  � همراه پيامبر � عباس
  ش در آنجا سكونت نمود. راهي مدينه نمود. لبابه تا آخر عمر

  

   ���� ابن عباس در خانة پيامبر

همراه مادرش در حالي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود به مدينه هجرت كرد   عبداهللا
 � و از اين كه هجرت كرده خوشحال و شادمان بود چون ديگر در كنار حضرت محمد

وشبختي در نزديكي با اش دريافته بود كه رستگاري و خ و با تيزبيني و تيزهوشي ،بود
باشد. عبداهللا در هر جا و مكاني كه حضرت  ) مي� محل نزول وحي (يعني پيامبر

__________________  

 و مدينه.  جحفة : جايي است ميان مكه -1
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داشت مانند سايه همراه و مالزم ايشان بود تا  رفت و در هر قدمي كه برمي مي �محمد
  مند گردد.  بتواند از چشمة زالل علم و بردباري آن حضرت بهره

 � مسجد و يا همراه اصحاب از محضر رسول اكرمبه همين مقدار كه در  � عبداهللا
كرد در خانه نيز با او باشد و بدين ترتيب  كرد بلكه سعي مي مند شود اكتفا نمي بهره

گذراند. در خانة  مي � اش ميمونه؛ همسر رسول خدا بيشتر اوقات خود را نزد خاله
وزها حضرت خوابيد. در يكي از ر ها آنجا مي خورد و حتي شب ، غذا مي� پيامبر
اش خوابيده است. رسول  دير به منزل برگشته بود، مشاهده كرد عبداهللا نزد خاله �محمد

  به ميمونه فرمود: اين بچه نمازش را خوانده است؟  � خدا
اهللا! نماز عشاء و دو ركعت ديگر را نيز  اهللا عنها ـ فرمود: بله، يا رسول ميمونه ـ رضي

  خوانده است؟ 
  كند كه:  آن شب را چنين تعريف ميخود عبداهللا جريان 

تا پاسي از شب را  � شنيدم، سپس ديدم پيامبر ام را مي و خاله � هاي پيامبر حرف«
دراز كشيدند و بعد از مدتي بلند شدند، وضو گرفتند، من هم سريع از جا برخاستم و 

به دور  گرفته بود وضو گرفتم و رواندازم را با آن وضو � با باقيماندة آبي كه پيامبر
گوشم را گرفت و مرا  � به نماز ايستادم. پيامبر � بدنم پيچاندم و در سمت چپ پيامبر

را برپا داشت و  1به طرف راست خودش چرخاند. سپس هفت و يا پنج ركعت نماز وتر
  ». نمازش را قطع ننمود و با يك سالم نماز را به اتمام رسانيد

گذراني  به خاطر آرامش خاطر و وقت � يهمراهي و مالزمت عبداهللا با پيامبر گرام
هاي او بوده  و هدايت � نبوده بلكه هدف او يادگيري و آموختن راه و روش پيامبر اكرم

  است. 

__________________  

هاي آن فرد است. حداقل  وتر يا وِتر به معني تاق در مقابل جفت است. نماز سنتي است كه عدد ركعت -1

 (و).  383، ص 1آن يك ركعت و حداكثر آن يازده ركعت است. باقيات صالحات، محمد ربيعي، ج 



 )1( �كودكاني پيرامون رسول گرامي                12121212

 

شاهد ما هم اين است كه عبداهللا بن عباس، مسلمانان را از چيزهايي از زندگي 
عبداهللا در  توانست اين كار را انجام دهد. مطلع نموده كه كسي جز او نمي �پيامبر

  گويد:  چنين مي � اسالم تعريف گوشة ديگري از راه و روش و تعاليم پيامبر
اهللا عنها ـ بودم و وقتي كه پاسي از شب  المؤمنين ميمونه ـ رضي ام، ام شبي نزد خاله«

اي گرفت و به اقامة نماز  از خواب بيدار شد، وضوي ساده � گذشت، ديدم رسول خدا
به نماز ايستادم و تا آخر، ايشان را  � كردم و پشت سر پيامبرپرداخت. من هم، چنين 

را زير  1به بسترش رفتند و شنيدم كه اورادي � همراهي كردم. بعد از اتمام نماز پيامبر
براي اداي  � كرد بعد از مدتي مؤذن اذان صبح را سر داد و رسول گرامي لب زمزمه مي

  گويد:  باز عبداهللا مي» بگيرند نماز صبح راهي مسجد شدند. بدون اين كه وضو
لند شدند و وضو هاي شب از جايشان ب بودم، مشاهده كردم نيمه � شبي نزد پيامبر«

به خدا قسم من  :ب را هم به صورت ايستاده نوشيدند. با خود گفتمگرفتند و مقداري آ
فتم و انجام داده، انجام دهم. سپس از جا برخاستم و وضو گر � هم بايد آنچه را پيامبر

به من  � به نماز ايستادم پيامبر � مقداري آب را ايستاده نوشيدم و پشت سر پيامبر
اشاره كرد كه در موازات وي يعني در سمت راست او بايستم ولي من اين كار را نكردم. 

  هنگامي كه نماز به پايان رسيد. حضرت فرمودند: چرا در كنارم نايستادي؟ 
نظر من عزيزتر و بزرگوارتر از آن هستي كه در رديف اهللا! شما از  گفتم: يا رسول

  شما بايستم. 
   .2»پروردگارا! حكمت و دانش را به اين نوجوان ارزاني دار« :فرمودند � پيامبر

  

__________________  

مسلمان در اوقات معين و  اَوارد جمع وِرد است و اصطالحاً به معني دعاها و اَذكاري است كه شخص -1
 خواند (و).  مشخصي آنها را مي

 . 315، ص 1، حلية األولياء، ج »اللّهم آته الحكمة« -2
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  براي عبداهللا ���� دعاي پيامبر

ابن عباس از زماني كه در شكم مادرش بود و حتي در دوران زندگي و نوجواني 
 :و براي صحت اين گفته كافي است بگوييم .بود � محمدمورد اهتمام و توجه حضرت 

  فرمود:  كشيد و مي ديد، دست بر سرش مي عبداهللا را مي � هرگاه پيامبر
   .1»خداوندا! او را در دين آگاه كن و تفسير و تأويل قرآن كريم را به او ياد بده«

  فرمود:  و باز مي
   .2»اده بدهخداوندا! حكمت و تفسير و تأويل قرآن را به او ي«

  فرمود:  و يا مي
   .3»خداوندا! به او بركت عطا كن و او را از بندگان صالح خويش قرار ده«

كرد بلكه از لحاظ تربيتي و ارشاد و  به اين اندازه هم اكتفا نمي � حضرت محمد
راهنمايي به او توجه زيادي داشت. گويي با نور و بصيرت نبوي خود، جايگاه و منزلت 

 � بينيم پيامبر گرامي ديد. به طوري كه مي ي آيندة اين نوجوان با استعداد را ميعلمي و دين
مباني اسالم و اركان ايمان را در حالتي كه ابن عباس را در پشت خود بر روي چهارپايش 

  فرمايد:  دهد و به اين نوجوان با نرمي و لطافت مي ميسوار كرده بود، به او تعليم 
  ند كلمة مفيد كه موجب پاداش الهي هستند به تو ياد بدهم؟ خواهي چ اي پسر! آيا مي

  اهللا!  يا رسول ،گويد: بله ابن عباس هم با شور و اشتياق فراوان مي
  فرمايد:  آن حضرت مي

خداوند را حفظ نما تا او هم تو را در حفظ خود نگهدارد (يعني در انجام دادن 
ا باش تا خدا هم حافظ و دستورات الهي و آنچه و از آن نهي نموده است كوش

__________________  

 ». اللّهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل« -1

 ». اللّهم علّمه الحكمة وتأويل القرآن -2

 . 296، ص 8، ج ، البداية والنهاية»اللّهم بارك فيه واجعله من عبادك الصالحين -3
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باشد). به ياد خدا باش و او را نگهدار تا هميشه او را در  آخرتنگهدارندة تو در دنيا و 
) خدا را در فراخي و خوشي بشناس (به ياد دهميشه خدا همراه تو باشبرابر خود بيابي (

ي فقط از ها تو را فراموش نكند. اگر درخواستي دارا  او باش) تا او هم در هنگام سختي
و  ،طلبي فقط از خداوند كمك بخواه و اگر استعانت و كمك مي ،خداوند طلب كن

تواند اين  نفعي به تو برسانند، نمي مطمئن باش اگر تمامي مردم جمع بشوند و بخواهند
برايت نوشته باشد و اگر تمام مردم جمع شوند كار را انجام دهند مگر آنچه كه خداوند 

زيرا  ،بيهوده انجام مي دهندو برسانند اگر مقدر نباشد، كاري و بخواهند ضرري به ت
(يعني ديگر تغييري  .ها خشك گرديده است هاي سرنوشت برداشته شده و نامه قلم
  .1كند و تالش بيهوده، فايده و نفعي براي انسان ندارد) نمي

كرد و گاهي او را  از ابن عباس نگهداري ميدر نهايت دلسوزي  � پيامبر گرامي
برد، عبداهللا هم از اين فرصت استفاده نموده و  همراه خودش به جاهاي مختلفي مي

هم  � پرسيد كه نشانة قدرت فهم و ذكاوت او بود و پيامبر مي � سؤاالتي را از پيامبر
  شد.  هاي او خشنود مي بارها او را در آغوش گرفته و از صحبت

  

    ����ديدن جبرئيل

دك كوچكي بيش نبود، خداوند سبحان يك سري از زماني كه عبداهللا بن عباس كو
هايي كه براي عبداهللا  كارهاي غير عادي (كرامت) را بر دست او واقع نمود. از كرامت

__________________  

1- »ا غُالَمي، فَظْكحي اللَّه فَظاح اتمكَل كلِّمى أُعإِذَا  ،إِنو أَلِ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا س كاهجت هجِدت اللَّه فَظاح
بِاللَّه نعتفَاس تنعتاس، لَى أَنْ يع تعمتةَ لَوِ اجأَنَّ اُألم لَماعو لَك اللَّه هبكَت ٍء قَدىإِالَّ بِش وكفَعني ٍء لَمىبِش وكفَعن

كلَيع اللَّه هبكَت ٍء قَدىإِالَّ بِش وكرضي ٍء لَمىبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اجو،  فَّتجو اَألقْالَم تعفر
فح314، ص 1و الحلية، (ج  )،3518سنن الترمذي، ( +»الص .(  
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باشد. به نقل از خود عبداهللا گويا ايشان دو بار  مي � ظاهر شده، ديدن جبرئيل
  كه:  كند را ديده است. خود او چگونگي ديدن جبرئيل را چنين بيان مي �جبرئيل

مثل اين كه كاري  � بوديم. رسول گرامي � روزي همراه پدرم نزد رسول خدا«
  كرد. سپس من و پدرم از آنجا رفتيم.  داشت و از پدرم پنهان مي

هنگامي كه خارج شديم، پدرم گفت: آيا تو هم احساس كردي كه پسر عمويت از ما 
  خواست چيزي را پنهان كند؟  گردان بود و مي روي

  كرد.  گفتم: ظاهراً با مردي زير گوشي صحبت مي در جواب
  : مگر كسي هم آنجا بود؟ پدرم گفت

  : بله! گفتم
اهللا! چند لحظه قبل كسي نزد شما  يا رسول :برگشت و گفت � نزد پيامبرسپس پدرم 
  زده است.  حرف مي ات ي پيش شما بوده و با شما در گوشمرد :گويد بود؟ عبداهللا مي
  عبداهللا او را ديد؟  :مودفر � پيامبر گرامي

  قربان.  ،بله :گفتم
   .1بود � آن مرد جبرئيل :حضرت فرمود

اما دفعه دوم كه جبرئيل را مشاهده كرده بود، زماني بود كه پدرش او را براي كاري 
رسيد، متوجه شد مردي  � فرستاد. وقتي كه عبداهللا نزد پيامبر  �نزد حضرت محمد

در مورد كارش به خاطر حضور آن  � گردد و با پيامبر ياست. ناچار برم � پيش پيامبر
بوده و او هم  � نزد پيامبرعبداهللا پدرش را در مورد اين كه مردي زند.  مرد حرفي نمي

برگشته بدون اين كه در مورد آن كار حرفي بزند، باخبر كرد. بعد از مدتي عباس با 
كند، كه گويا  صحبت مي � يامبركند و در مورد جريان آن روز با پ مالقات مي � پيامبر

__________________  

 . 297، ص 8ابن كثير، ج  -1
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مردي نزد شما بوده است و عبداهللا هم برگشته و با شما حرف نزده است. حضرت 
  داني كه آن مرد كه بود؟  عمو! آيا مي« :فرمايد مي � محمد

  نه.  :عباس گفت
بود و پسرت (عبداهللا) تا وقتي كه علم و دانش  � آن مرد جبرئيل :فرمود � پيامبر

   .1ميرد اش را از دست ندهد نمي ند و بيناييزيادي كسب نك
تحقق پيدا كرد و درست مرگش زماني فرارسيد كه او دانشمند  � بعدها گفتة پيامبر

  اش را هم از دست داد.  شايسته و مرد صالحي گرديد و بينايي
  

  نبوغ زودرس 

كه به  نبوغ عقلي عبداهللا از همان كودكي ظاهر و آشكار بود و بعدها محقق گرديد. او
و نوشيدن آب چشمة زالل علم و   �با رسول خداصحبتي  همراهي و مالزمت و هم

 � حكمتش مفتخر شد، چگونه اين نبوغ و برتري را پيدا نكند در حالي كه پيامبر
شخصاً براي او دعا نموده كه خداوندا! او را در دين آگاه و دانشمند گردان؟ و اولين 

  باشد؟  مي � ب دهان مبارك حضرت محمدچيزي كه به شكم او وارد شده، آ
از وقتي كه عبداهللا بزرگ شد و عمامه بر سرش نهادند، بزرگي و جاللت و عظمت و 

از جمله كساني بود كه به  � نورانيت علمي او آشكار شد. حضرت عمر بن خطاب
به جلسة نبوغ و استعداد عبداهللا پي برده بود و هميشه او را با وجود سن كمش با خود 

و همين امر باعث  ،داد برد و او را در مجالس راه مي سفيدان صحابه مي بزرگان و ريش
ابن عباس  � زده شوند. روزي عمربن خطاب شده بود كه اصحاب از اين كار شگفت

چرا  :گفتند � را همراه خودش به مجلس بزرگان صحابه برد. اصحاب و ياران پيامبر

__________________  

 . 298، ص 8البداية والنهاية، ج  -1
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سن و سال او  اي؟ ما هم نوجوانان و كودكان هم هاين كودك (نوجوان) را به اينجا آورد
  آوريم.  نوع مجالس نمي داريم ولي آنها را همراه خودمان به اين

  اين نوجوان انساني بزرگوار و شريف است.  :حضرت عمر فرمود
يك بار ديگر حضرت عمر، بزرگان و دانشمندان صحابه را در اجتماعي جمع نمود و 

آن روز فهميدم كه فراخواندن  :گويد ماع برد. ابن عباس ميابن عباس را هم به آن اجت
فقط براي آن است كه فهم و درك من از مسايل را به آن جمع نشان من به آن اجتماع 

در مورد معنا و تفسير گفته خداوند در  :دهند. حضرت عمربن خطاب به حاضران فرمود
  گوييد كه فرموده است؟  سورة نصر چه مي
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  )3-1/  نصر(  
گروه گروه به بيني كه  آنگاه كه نصرت و پيروزي الهي فرارسد * و مردم را مي«

آيند * پروردگارت را سپاس و نيايش كن و از او آمرزش بخواه كه او  درمي دين الهي
  ». پذير است بس توبه

در اين آيات به ما امر شده كه حمد و ستايش خداوند را به جا  :اي از آنها گفتند عده
اي هم  آوريم و از او در هنگام پيروزي بر دشمنان، طلب بخشش و استغفار نماييم. عده

  و جوابي نداشتند. ساكت بودند 
  آيا تو هم همين نظر را داري؟  :حضرت عمر به ابن عباس فرمود

  خير، من چنين تفسيري از اين آيه ندارم.  :فرمود � عبداهللا
  پس نظر شما چيست؟  :حضرت عمر فرمود

  كند.  را بيان مي � تفسير اين آيات، فرارسيدن پايان عمر شريف رسول خدا :عبداهللا گفت
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به خدا قسم من هم همين رأي را از آيات سورة نصر استنباط  :رمودحضرت عمر ف
   .1كرده بودم

ابن عباس باعث شده بود كه زبانش را از اظهار نظر و  (عبداهللا) سني كوچكي و كم
صحبت كردن در مجالس بزرگان صحابه نگهدارد. ولي حضرت عمر اين نوجوان با 

داد. روزي  ا در مجالس مهم شركت ميسن و سال اما دانشمند ر استعداد و باهوش كم
با هم » شب قدر«با جماعتي از اصحاب نشسته بود و در مورد  � حضرت عمرديگر 

هايي زد ابن عباس هم  كردند. مردي از آن جمع در مورد شب قدر حرف گفتگو مي
گويي؟ حرف  چرا ساكتي و چيزي نمي ،عبداهللا :ساكت نشسته بود. حضرت عمر فرمود

اي  :فرمود � و سال بودن تو را از اظهار نظر باز ندارد. عبداهللاسن  بزن، كم
اميرالمؤمنين! همانا خداوند تك و تنها است و تك بودن را دوست دارد. روزهاي دنيا بر 

و روزي و رزق ما در هفت روز به وجود آمده است. باالي سر ما  2چرخد هفت مي
فاتحه هفت آيه است و در  سورةهفت آسمان است. هفت زمين هم زير پاي ماست. 

هفت  � و رسول خدا ،قرآن كريم از ازدواج با هفت دسته از نزديكان نهي شده است
و بين صفا و مروه هفت بار بايد رفت و آمد كرد. رجم  ،بار دور كعبه طواف نموده

باشد. پس به نظر من شب قدر بايد در هفت  شيطان و يا رمي جمرات با هفت سنگ مي
 :ه رمضان باشد. حضرت عمر از اين استدالل جالب تعجب نمود و فرمودشب آخر ما

   .3رأي نبوده مگر اين نوجوان هيچكس با من در اين باره موافق و هم

__________________  
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  عالقه به علم و دانش 

از دنيا رفت و پيش خدا بازگشت. در حالي كه هنوز علم و دانش ابن  � رسول خدا
كامل نشده بود و ميوة آن براي استفاده هر چه بيشتر هنوز  -رضي اهللا عنهما - عباس

در غم و اندوه فرورفت و در فراق سخت   �نرسيده بود. عبداهللا از مرگ رسول خدا
بايد چه كار  � داد. اما اكنون پس از مرگ پيامبر هاي آتشين سر مي گريه � پيامبر

آوري  دانش آموختن و جمع كرد؟ او كه علم و دانش را بسيار دوست داشت؛ دلباختة مي
ديگر دنبال كسب علم و دانش نرود يا  � آيا با رحلت پيامبربود،  � آن نزد رسول خدا

  اين كه آستينش را باال بزند و راهش را ادامه دهد؟ 
ابن عباس راه دوم را انتخاب نمود زيرا مدت زيادي بود كه به فضل علم و دانش و 

دام ابن عباس ياد گرفتن خواندن و نوشتن بود تا از ارزش علما پي برده بود. اولين اق
  آوري نمايد.  شنيد، جمع اين بتواند مطالبي را كه از بزرگان صحابه مي

دارفاني را وداع گفت به يكي از مردان   �وقتي كه رسول خدا :گويد خودش مي
  علم و دانش فراگيريم.  � بيا با هم از اين همه اصحاب رسول خدا :گفتم 1انصار

   :آن مرد انصاري در جواب گفت
كني با وجود اين همه  عبداهللا! به خدا خيلي جاي تعجب و شگفتي است. فكر مي

  ، مردم به تو احتياج دارند؟ � اصحاب پيامبر
عبداهللا آن مرد را ترك كرد و خود به تنهايي تحقيق دربارة مسايل شرعي، با استفاده 

   از پيروي از بزرگان صحابه را شروع نمود.

__________________  

جران استقبال و حمايت و مها �شود كه در مدينه از پيامبر گفته مي �اي ياران پيامبر انصار : به دسته -1

 نمودند و آنها را در راه تبليغ دين اسالم ياري دادند (و). 
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شدم كه شخصي حديثي يا روايتي را از رسول  اگر مطلع مي :گويد عبداهللا مي
دانستم كه در حال استراحت است  رفتم، اگر مي اش مي شنيده است به در خانه �گرامي

نشستم در حالي كه گرد و  كردم و منتظر مي اش پهن مي عباي خود را جلوي در خانه
شد و مرا  خارج ميقتي كه آن شخص از منزلش شد تا و غبار بر سر و صورتم پاشيده مي

  ديد.  مي
  خواهي؟  كني؟ چه مي اينجا چه كار مي ،� اي پسر عموي رسول خدا :گفت مي
اي دوست داشتم آنها را از زبان  شنيده � هايي را از رسول خدا حرف :گفتم مي

  خودت بشنوم. 
  ايم؟ اي تا خودم نزد شما بي چرا كسي را دنبالم نفرستاده :گفت مي
بهتر آن است كه من نزد شما بيايم زيرا من به دنبال علم و دانش هستم. در  :گفتم مي

دانست كه من از نزديكان و  ديد و مي مي � مرا نزد پيامبرحالي كه آن شخص 
  هستم.  � خويشاوندان رسول خدا

آوري و كسب دانش و طلب آن هيچ تكبر و غروري  عبداهللا در جمع ،به اين ترتيب
دانست علمي يا دانشي دارد، چه بزرگ و چه كوچك، آزاد يا  شت. از هر كس كه ميندا

پرسيد كه اين فرد كوچك است يا بزرگ و يا ارباب است  آموخت و ديگر نمي برده مي
را  � حاالت پيامبرخواست  يا نوكر. مثالً يك بار الواحي را در دست گرفته بود و مي

در محيط   �در مورد گفتار و كردار پيامبر � خدا از ابورافع خدمتگزار رسول ،بنويسد
ها يادداشت  شنيد بر روي آن لوح كرد و آنچه را از ابورافع مي خانه پرس و جو مي

را  � هاي ابن عباس براي كسب علم و دانش، ابن مسعود نمود. همين دقت و تالش مي
 �يات پيامبر گرامياگر عبداهللا بن عباس در ح« :بگويدچنان كرد كه در مورد ابن عباس 

  ». توانست به پاي او برسد سن و سال ما بود، هيچكس نمي هم
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  بردباري علما و دانشمندان 

كند ناچار بايد به طرف اطراف خود نور و روشنايي  وقتي كه خورشيد طلوع مي
و گل و گياه برويد. قلب هم همين   ببخشد و زمين هم اگر سيراب شود بايد از آن سبزه

  عني اگر ظرف علم باشد بايد از آن علم و بردباري تراوش كند. طور است ي
هم دانشمندي عابد و انساني بردبار و پرهيزگار  -رضي اهللا عنهما -  عبداهللا بن عباس

بود و حلم و بردباري در تمام گفتار و كردارش آشكار بود. چگونه اين طور نباشد در 
ابن بريده  ،يافته است. به عنوان مثالپرورش  � حالي كه او در خانه و دامن رسول خدا

تو به من ناسزا  :مردي به عبداهللا بن عباس ناسزا گفت. عبداهللا گفت« :كند كه تعريف مي
 دانم كه دوست دارم همة مردم آنها گفتي در حالي كه من چيزهايي دربارة آيات قرآن مي

كند  رفتار و حكم ميشنوم كه يكي از حاكمان مسلمان با عدالت  را بدانند. وقتي كه مي
م احتياجي به آن حاكم شوم در حالي كه شايد هيچ وقت ه خوشحال و شادمان مي

شوم كه ديگر  شنوم در جايي باران باريده خيلي خوشحال مي و وقتي كه مي نداشته باشم
   .1»نيازي به من نيست تا براي باران باريدن، دعا كنم

ريش كه حتي در مقابل فحش و ناسزا هم و بردبا � اين است رفتار و اخالق عبداهللا
اين رفتار او در تمامي شئون  ،دهد العمل نشان نمي جز با حلم و بردباري و علم عكس

از ابن عباس شنيدم كه  :روايت شده كه فرمود» بن مهران ميمون«زندگيش نمايان بود. از 
باشد با هرگاه از دوست و برادري چيز زشت و ناخوشايندي به من رسيده  :گفت مي

  ام.  يكي از اين سه حالت با او برخورد كرده
گرفتم. اگر همطراز و  اگر از لحاظ منزلت، باالتر از من بود، ارزش او را در نظر مي

تر از من بود به او توجه و  كردم و اگر منزلتش پايين مانند من بود با احترام با او رفتار مي
و و رفتار من است اگر كسي از اين رفتارم اين خ :كردم. و بعد فرمود بيشتري ميعنايت 

__________________  
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تواند از پيش من  است (و ميگردان است، زمين خدا بزرگ  آيد يا روي خوشش نمي
   .1برود)
  

  جهاد و مبارزه او 

و پاكدامني عبداهللا باعث نشد كه او جهاد و مبارزه توجه به علم و دانش و نيز پرهيزگاري 
ا باعث شد تا او با جان و دل به ميدان جنگ و ميان در راه خدا را فراموش كند. بلكه اينه

غلطند وارد شود. در  شود و افراد در خون مي ها سرازير مي چكاچك شمشير و جايي كه خون
ها  توان از او پيروي و تقليد كرد. از جنگ نيز براي ما نمونه و الگويي بود كه ميجهاد و مبارزه 

نمود، بلكه حتي  ز شركت در آنها خودداري نميكرد و ا و غزوات هيچ وقت شانه خالي نمي
العرب نيز مشاركت داشت. مثالً در فتح مصر كه به رهبري  هاي بيرون از جزيره در بيشتر جنگ

هجري انجام شد، شركت داشت. همچنين  27در سال » سرح ابن اسعد بن ابي«فرمانروايي و 
در زمان حضرت عمربن خطاب با آن در غزوة طبرستان، هنگامي كه اهل آن ديار پيماني را كه 

  حضرت بسته بودند، شكستند، شركت كرد. 
و به ويژه در جنگ جمل و صفين و جنگ خوارج  � بار ديگر همراه حضرت علي

  و در مناظره و گفتگو با آنها نيز حضور چشمگير و مهمي داشته است. 
ركت نمود. ها ش هجري قمري در زمان يزيدبن معاويه در جنگ با رومي 46در سال 

ها نفوذ كردند و به قسطنطنيه رسيدند. در  در اين جنگ، لشكر مسلمانان در اين سرزمين
هم  �از قبيل ابن عمر، ابن زبير كرد بزرگاني  ها كه ابن عباس شركت مي اين جنگ

  اند.  شركت داشته
هاي جنگ  جهاد ابن عباس فقط با شمشير نبود بلكه با زبان و سخنانش نيز در جبهه

 � مثالً در مناظره و گفتگو با خوارج كه عليه حضرت علياي داشته است.  ور گستردهحض

__________________  
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شورش كرده بودند با آنها مبارزه نمود همچنين در راهنمايي و ارشاد حكمرانان و فرومانروايان 
  كرد.  شدند كوتاهي نمي زمان خود و نيز كساني كه از حكم خليفه مسلمانان خارج مي

ق مردم به كارهاي خوب و نيكو و دوري از كارهاي خالف در ترساندن و تشوي
كرد و در رابطه با جرياناتي كه بر سر حضرت حسن و  دستورات خداوند نيز تالش مي

اهللا عنهما ـ پيش آمد با معاويه پسر ابوسفيان و مسألة عبداهللا بن زبير با  حسين ـ رضي
رود خدا بر اين صحابي دولت اموي اظهار نظر و عرض اندام كرده است. رحمت و د

  بزرگ كه نمونة كاملي از يك مجاهد بوده است. 
  

  عبادت و پرهيزگاري عبداهللا 

پيشواي دانشمندان و رهبر پرهيزگاران بود، بلكه از زماني كه در خانه عبداهللا نه فقط 
ر بود جنگجو و مبارز مشهور ميان پارسايان و عارفان نيز بود. خانه پيامب � رسول خدا

اولين مدرسه و پرورشگاه او بود كه در آنجا اصول و روش عبادت و  �گرامي
تاز اين كار و اين راه نباشد در حالي كه  لذا چگونه يكه ،پرهيزگاري و زهد را آموخت

  و توسط خود او پرورش و تعليم يافته است؟  � در دامن پيامبر گرامي
اس بودم هر شب كه براي از مكه تا مدينه همراه ابن عب :مليكه گفته است ابن ابي

شد و مشغول تالوت قرآن و  هاي شب از خواب بيدار مي كرديم نيمه استراحت اتراق مي
شد. عبداهللا براي اينكه فرصت عبادت و ستايش و  نماز خواندن و تسبيح و ذكر خدا مي

  كرد.  پرستش خداوند عزوجل را از دست ندهد همه چيز خودش را فدا مي
 :ابينا شد بعضي از اطباء كه در اين امر تخصص داشتند به او گفتندوقتي كه ابن عباس ن

  توانيم بيماريت را معالجه كنيم.  روز نماز را به صورت ايستاده نخواني، مياگر پنج 



 )1( �كودكاني پيرامون رسول گرامي                24242424

 

به خدا قسم حتي يك ركعت را هم اينگونه « :در جواب به آنها فرمود � عبداهللا
يكي از نمازهايش را عمداً ترك خوانم. چون به من گفته شده كه اگر كسي كه  نمي

  ». كند كه از او خشمگين و ناراحت است نمايد خدا را بعد از مرگ در حالي مالقات مي
شد  هايش از ترس خداوند فوراً سرازير مي عبداهللا انساني بود كه اشك ،بدين ترتيب

هايي زير چشمانش نقش بسته  اي كه به خاطر همين اشك ريختن زياد، خط تا اندازه
  بود. 

كسي را به اندازة ابن عباس نديده بودم كه دستورات خدا هيچ « :طاووس گفته است
خواستم (او را به خاطر بياورم تا) گريه كنم، به  را بزرگ بشمارد. تا جايي كه اگر مي

  ». افتادم گريه مي
هايش مانند اثر بندهاي كفش بر  جاي گريه ابن عباس بر گونه« :ابورجاء گفته است

  ». ا معلوم بودروي پ
  

  شعر و شاعري 

ابن عباس فقط در محدوده علوم قرآني و مسايل فقهي و اگر بگوييم دانش و آگاهي 
ايم. چرا كه او از شعر و  اي نگفته شده چيز گزافه تاريخ و حسب و نسب محدود نمي

  شعرا و لغت و تاريخ عرب شناخت و آگاهي كافي و تسلط عجيبي داشته است. 
كردند.  با هم نشسته بودند و در مورد شعر و شعرا گفتگو و بحث مياي  روزي عده

  هم در ميان آنها بود.  � حضرت عمربن خطاب
  بهترين شاعر چه كسي بوده است؟  :آن حضرت فرمود

  نابغه.  :گفت امرؤالقيس و ديگري مي :گفت هر يكي، فردي را نام برد يكي مي
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صاحب  :شد و حضرت عمر فرمود در اين موقع عبداهللا بن عباس وارد آن مجلس
عبداهللا چه كسي بهتر از  :نظر و متخصص شعر و شعرا هم از راه رسيد. سپس فرمود

  همه شعر سروده است؟ 
  زهير بن ابي سلمي.  :عبداهللا فرمود

  را برايمان بخوان.  او چند بيتي از شعر :آن حضرت فرمود
  عبداهللا هم چند بيت از اشعار او را خواند. 

  

  هاي پادشاه روم  بن عباس به پرسشپاسخ ا

به خاطر دانش و آگاهيش بر مسايل مختلف، جايگاه  -رضي اهللا عنهما -  ابن عباس
نمود و اهميت  با او به احترام رفتار مي � بن ابوسفيان داشت. معاويه وااليي نزد معاويه

با او آور را  زيادي براي او قايل بود به طوري كه مسايل و مشكالت دشوار و حيرت
  گذاشت.  كرد و او را در جريان امور مي مطرح مي

زماني تابيدن گرفت و تاريكي و ظلمت را  � خورشيد علم و معرفت ابن عباس
اي پر از سؤاالت سخت و دشوار را براي مسلمانان و  روشني بخشيد كه پادشاه روم نامه

فهماند كه هنوز در فرستاد تا آنها را امتحان كند و به آنها ب � بخصوص براي معاويه
  ابتداي راهند. 

   :پادشاه روم در آن نامه از معاويه هفت سؤال پرسيده بود به اين صورت
  خوشايندترين سخن نزد خداوند عزوجل چيست؟  -
  ترين بندگان نزد خداوند چه كسي است؟  محترم -
  ترين كنيزان نزد خداوند عزوجل كيست؟  گرامي -
اند، كدامند؟ (به صورت استثنايي خلق  در رحم نبوده چهار چيز كه روح دارند ولي -
  اند).  شده
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  داد؟  كدام گور صاحبش را با خود حركت مي -
  چه مكاني است كه غير از يك بار خورشيد در آن طلوع نكرده است؟  -
  رنگين كمان و كهكشان چيست؟  -

ري آن پي رسيد، آن را خواند. به سختي و دشوا � هنگامي كه نامه به دست معاويه
برد. لذا آن را براي دانشمند اسالمي و امام و پيشواي دنيا و قلة محكم علم و دانش، 

توانست به اين نوع سؤاالت  يعني عبداهللا بن عباس فرستاد. چون جز او كسي نمي
  جواب دهد. 

   :رسيد، پاسخ يكايك سؤاالت را چنين داد � وقتي نامه به دست ابن عباس


� ��	��� ��, �����, ��« :نزد خداوند سخنانخوشايندترين  -�� � ,�� ��

��� �� �� ���  ��   .1است »� !��� 

زيرا خداوند خود او را آفريد و از  ،است � ترين بندگان خداوند، آدم محترم -
روحش در او دميد و به فرشتگان هم امر كرد در برابر او سجده نمايند و تمامي اسامي 

  مورد نياز بودند به او ياد داده است.  را هم كه
  ) است. � ترين كنيزان خدا مريم دختر عمران (مادر عيسي محترم -
، حوا، عصاي حضرت � حضرت آدم :اند چهار چيزي كه در رحم نبوده -

  قرباني شد.  � است كه به جاي حضرت اسماعيل � و قوچ ابراهيم �موسي
را بلعيده  � هنگي بود كه حضرت يونسبرد، ن قبري كه صاحبش همراه خود مي -
  بود. 

__________________  

خداوند از عيب و نقص منزه است، شكر و سپاس خاص خداست و هيچ معبود به حقي جز خداوند « -1

 ». اي بدون خدا وجود ندارد همه است و حول و قوه وجود ندارد و خداوند باالتر و واالتر از
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 � جايي كه غير از يك بار آفتاب را نديده است، دريايي بود كه حضرت موسي -
  قوم خود را از آن عبور داد. 

كمان هم براي اهالي زمين امنيت و آسايش است و مانع غرق شدن آنان  رنگين -
  شود.  مي

  كهكشان هم دري است در آسمان.  -
به  :ها به پادشاه روم رسيد و ديد كه همة آنها صحيح هستند، گفت ه پاسخهنگامي ك

ها مال كسي است  ها مالِ معاويه و از سخنان او نيست، اين جواب خدا قسم! اين جواب
   .1از خاندان پيامبر

  

  تواضع و قدرشناسي 

 هر كسي كه راه علم و دانش را بپيمايد و آداب و روش آن را ياد گرفته و با اهل
نشست و برخاست داشته باشد بايد از آنها قدرداني كند و در مقابل علم و دانشمندان 

  آنها تواضع نمايد و به نزديكي با آنها و شنيدن سخنانشان عادت كند. 
داشت و داراي  � با وجود خويشاونديي كه با پيامبر -رضي اهللا عنهما - ابن عباس

ق خوبي براي كساني است كه بعد از او بزرگواري و علم و دانش بود، نمونه و سرمش
آيند، تا ببينند چگونه از دانشمندان و صاحبان فكر قدرداني كرده و نهايت تواضع و  مي

  فروتني را در حضورشان داشته است. 
بود و از جايگاه علمي او كامالً آگاهي  � بن ثابت عبداهللا بيشتر اوقات، همراه زيد

داد و  نمود و او را مورد احترام قرار مي و قدرداني مي به همين خاطر از او تجليل ،داشت
هاي علمي و فضايل اخالقي و معنوي  كرد تا از اندوخته هميشه خود را به او نزديك مي

  او استفاده كند. 

__________________  
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 )1( �كودكاني پيرامون رسول گرامي                28282828

 

زيد  ،رفت. افسار اسب او را برايش نگاه داشت � يك بار عبداهللا پيش زيدبن ثابت
به ما امر شده كه با دانشمندان خود  :بداهللا فرمودهم او را از اين كار منع نمود ولي ع

  نهايت احترام و خدمتگزاري انجام شود). اينگونه رفتار نماييم (يعني نسبت به آنها 
دستانت را به من نشان بده، وقتي كه عبداهللا دستش را به او نشان داد زيد  :زيد گفت

ت كه با خويشاوندان و به ما هم امر شده اس :دستهايش را گرفت و بوسيد و فرمود
  اينگونه رفتار نماييم.  � نزديكان پيامبر اسالم

بايد به سوي علم و دانش رفت نه  :گفت رفت مي هر وقت ابن عباس به خانه زيد مي
اينكه منتظر شد كه او به سوي تو بيايد. منظورش اين بود كه چون زيد عالم و دانشمند 

ز او علم آموخت نه اينكه منتظر شد او به بايست به خدمت او رفت و ا بزرگي بود مي
  مردم برود و آنها را آموزش دهد.  يسو

بن ثابت از دانشمندان بزرگ و داراي علم و دانش زيادي  ابن عباس معتقد بود زيد
بر اين باور بوده و هستند كه   �بيشتر ياران و شاگردان حضرت محمد :گفت است مي

  دي است. زيد داراي توانايي و قدرت علمي زيا
زماني كه زيد بن ثابت از دنيا رفت عبداهللا بسيار اندوهگين و غمناك و دردمند شد و 

شمرد و گريه كرد.  بر قبرش ايستاد و كارهاي پسنديده و نيكوي او را براي ديگران برمي
گيرند، ببيند كه  اگر كسي بخواهد كه بداند چگونه علم و دانش را از انسان مي :و فرمود
  شود يعني با مرگ علما و دانشمندان اسالمي.  لم از زمين گرفته مياينطور ع

  

  و تابعين از ابن عباس  ���� تعريف و تمجيد ياران پيامبر

نگر و حاضرجوابي و علم  خداوند عزوجل موهبت نادر و قدرت كمياب و فكر ژرف
فته بسيار زياد و فراواني به عبداهللا بن عباس بخشيده بود. به طوري كه در موردش گ
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از آن شراب  چرخيد، تا بعداً شده كه او مانند زنبور عسلي بود كه دور هر گلي مي
  اي را بگيرد.  هخالص و لذيذ و خوشمز

به راستي عبداهللا به حق شايسته آن است كه از او ستايش و تمجيد و تجليل شود. 
در راه علم و بود. او هميشه چون امام، پيشوا و دريايي از علم، و دانشمند و مفسر قرآن 
  ها است.  دانش رهسپار بود. شهادت و گواهي صحابه دال بر اين گفته

كسي را سريع الفهم و هوشيار و عاقل و عالم و بردبار  :فرمود وقاص مي سعدبن ابي
   .1ام از ابن عباس نديده

با مرگ ابن عباس مردم از چند چيز محروم شدند؛ از  :گفت عبيداهللا بن عتبه هم مي
انشي كه از گذشتگان به او رسيده بود و فقه و فهمي كه به رأي و نظر او نياز علم و د

اش. و  و سخاوتمندي � داشت. و نيز حلم و بردباري او، و خويشاوندي او با پيامبر
و قضاوت  � هيچ كسي را آگاهتر و داناتر از عبداهللا در مورد احاديث رسول گرامي

ام او انساني آگاه و تيزبين بود و  ه نديدهو حوادث گذشت � ابوبكر و عمر و عثمان
شديم تمام شب را يا در مورد شرح  ميهنگامي كه شبانه در مجلس درسش حاضر 

  گفت.  و يا در مورد نسبت و يا در مورد شعر و شعرا سخن مي 2غزوات
دار موسم حج بود  وقتي كه عبداهللا بن عباس امير و كاروان :ابووائل هم گفته است

مانند  :گفتم كرد، سپس به خود مي خواند و تفسير مي رة نور را آيه به آيه ميبراي ما سو
ام و اگر غير مسلمانان از علم و آگاهي اين مرد  اين مرد را در هيچ جا نديده و نشنيده

  آوردند.  خبر داشتند فوراً ايمان مي

__________________  

 . 300، ص 8البداية والنهاية، ج  -1
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و  ،تزيباترين مردم اس :وقتي كه ابن عباس را ديدم گفتم :مسروق هم فرموده است
 :و هنگامي كه سخن گفت، گفتم ،ترين مردم است فصيح :وقتي كه سخنراني كرد گفتم

  آگاهترين مردم است. 
رسيدم سبب  اي كه مي سه بار قرآن را با او ختم كردم و به هر آيه :سپس گفته است

  پرسيدم.  نزول و كيفيت آن را از او مي
  يز بيهوده و باطلي نديدم. در مجلس ابن عباس هرگز چ :بن محمد گفته است قاسم

نزديك به پانصد تن از صحابه را مالقات نمودم و هنگامي  :طاووس هم گفته است
شدند تا ببينند نظر و رأي ابن عباس در آن  كردند منتظر مي كه در چيزي اختالف پيدا مي

  موضوع چيست؟ 
مورد  مجاهد را ديدم در حالي كه اوراقي در دست داشت در :ابومليكه گفته است

بنويس ... تا  :گفت كرد. ابن عباس به مجاهد مي از ابن عباس سؤال ميتفسير آيات قرآن 
   .1ها و آيات قرآن از او سؤال نمود جايي كه در مورد تمام سوره

  ام.  مثل و مانند ابن عباس را هرگز نديده :بن الزبير فرموده است عروه
  رين و عالمترين مردم بود. ابن عباس آگاهت :سعيد بن المسيب نيز گفته است

اگر ابن عباس در هنگام صحبت كردنش به من اجازه  :سعيدبن جبير هم گفته است
   .2كردم داد كه سرش را ببوسم، اين كار را مي مي

به ابن عباس به خاطر علم و دانش فراوان و زيادش، دريا  :مجاهد هم فرموده است
  گفتند.  مي

  

__________________  
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  درگذشت ابن عباس

ابن عباس باال رفت، و ديد كه شعلة اختالف ميان مسلمانان زبانه هنگامي كه سن 
طائف سكني گزيد تا بقيه حيات خود را در گيري نمود و در شهر  كشد از آنها كناره مي

  آن شهر مرتفع و خوش آب و هوا بگذارند. 
آمدند.  و كنار پيش او ميباز در آنجا هم مردم و شاگردان و دوستان علم، از گوشه 

گذشت تا اينكه نابينا شد و در حدود هفتاد و چند سالگي  ع به همين منوال مياوضا
  روحش به ملكوت اعلي پيوست. مردم هم از مرگ او اندوهگين و غمناك شدند. 

در تشييع جنازة ابن عباس در طائف حضور داشتم  :بن مهران گفته است ميمون
اي  بر وي خوانده شود، پرنده او را گذاشتند تا نماز ميت و جنازه تهنگامي كه تابو

  سفيد آمد و وارد كفنش شد دنبالش را گرفتند ولي آن را نيافتند. 
بعد از اينكه او را در قبر نهادند و خاك بر رويش ريختند صدايي شنيده شده كه 

   :گفت مي
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هان اي نفس مطمئنه! به سوي پروردگارت در حالي كه تو از او خشنودي و از تو «
  ». خشنود است، بازگرد. و در زمرة بندگان من درآي، و به بهشت من وارد شو


