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 امام بزرگ سنت ،ابن شهاب زهري

صغر بن شهاب بن عبداهللا بن حارث بن اوي محمد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا 
از » ابن شهاب زهري«قريشي مدني، ساكن در شام، معروف به  هبن كالب بن مر هزهر

مادر وي عائشه بنت عبداهللا . ئمه اَعالم، فقيه و محدث بزرگ و حافظ دوران خود استا
هاي طبقه  محمد بن سعد وي را از شخصيت. كنيه وي ابوبكر است. أكبر بن شهاب است

 .چهارم اهل مدينه دانسته است
زهري را ديدم كه موي سر و : كند كه محمد بن يحيي بن ابي عمر از سفيان نقل مي

استفاده ] به همراه حنا[سنش سرخ رنگ مائل به سياه بود گو اينكه در آن كمي كتم محا
0Fكرده بود

1. 

است كه ) ةبني زهر(» ةبن كالب بن مر ةزهر«نسبت به » ه«و سكون » ز«زهري به ضم 

و بسياري از صحابه از آنان  صآمنه مادر رسول اهللا. اي بزرگ از قريش هستند قبيله
1Fهستند

2. 
دانند كه به دستور خليفه اموي، عمر بن عبدالعزيز  گر حديث مي تين تدويناو را نخس

2Fاقدام به اين كار نمود

3. 
 
 
 

                                           
 .هتذيب الكامل :به نقل از :أعالم السلف -1
 .وفيات األعيان -2
اين در واقع نخستين تدوين رسمي حديث است، اما تدوين حديث به صورت غير رسمي پيش از وي نيز  -3

 .ة قبل التدوينالسن: نگا. صورت گرفته است



 تابعين  8

 

 :تولد و رشد

ديده به جهان گشوده هجري  50بر اساس گفته دحيم و احمد بن صالح، وي به سال 
3Fهجري دانسته است 51بن خياط والدت او را در سال  هاست اما خليف

تولد وي در . 1
 .بوده است خالفت معاويه دوران

 طلب علم

 :تالش او در طلب علم
وي قرآن را در هشتاد روز حفظ كرد و سپس در اواخر دوران صحابه در حالي كه 

ابن شهاب از برخي از صحابه از جمله . بيست و چند سال داشت در طلب علم برآمد
ابوالطفيل و مسور و  انس بن مالك و عبداهللا بن عمر و جابر بن عبداهللا و سهل بن سعد و

 .شنيده و از آنان روايت نمود هابن مخرم
ابو ادريس خوالني، و عبداهللا بن : او همچنين از بزرگان تابعين علم آموخت از جمله

بن  هموالي اسام ه، و حرمله، فرزندان محمد بن حنفيحارث بن نوفل، و حسن و عبداهللا
بن  هن عمر، و عبدالعزيز بن مروان، و خارجزيد، و عبداهللا و عبيداهللا و سالم، فرزندان اب

بكر بن حزم، و  زيد بن ثابت، و سعيد بن مسيب، و سليمان بن يسار، و عبداهللا بن ابي

عرج بن عبدالرحمن بن هرمز، و عطاء بن ابن زبير، و  ة، و عروهعبيداهللا بن عبداهللا بن عتب

، و محمد و نافع، فرزندان هرهري بكر، و محرر بن ابي ابي رباح، و قاسم بن محمد بن ابي

 .دختر عبدالرحمن و ديگران ةجبير بن مطعم، و عمر

هشت سال «: گويد خود وي مي ،وي از امام تابعين، سعيد بن مسيب بهره فراوان برد
براي طلب حديث سه روز سعيد بن «: گويد و مي» در برابر سعيد بن مسيب زانو زدم

نمود و براي طلب  عبيداهللا بن عبداهللا را مي وي همچنين مالزمت» مسيب را دنبال كردم

                                           
 .سري أعالم النبالء -1
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 .كرد علم خدمتگذاري او را مي
دريايي است كه  هعرو«: گفت نمود و مي بن زبير را مي هاو همينطور مالزمت عرو

 .»تمامي ندارد
عبدالملك بن . پرسيد خواست مي چه را ميدر طلب علم بسيار شجاع بود و هر زهري

در «: وي را به طلب علم تشويق كرد و گفت -د او رفتهنگامي كه بار اول نز-مروان 
بينم كه تو از چشم حافظ و  طلب علم كوشا باش و به غير آن مشغول نشو زيرا من مي

 .»هايشان برو قلبي هشيار برخوردار هستي و به نزد انصار در خانه
كرد و پس از  نوشت و آن را مذاكره مي روايت شده است كه زهري حديث را مي

ترين طالب علم بود كه بسيار به  او از بانشاط. كرد اش را پاك مي كردن آن نوشتهحفظ 
كرد  كس را كه از علمي برخوردار بود رها نمي كرد و هيچ حلقات علماء رفت و آمد مي

 .رفت مگر آنكه به نزدش مي
به پدرم گفتم ابن شهاب چگونه از «: گويد ابراهيم بن سعد بن ابراهيم در اين مورد مي

نشست و در مجالس علم هيچ  او هميشه در صدر مجالس مي: شما پيش افتاد؟ گفت
ديد مگر آنكه از او  پرسيد و هيچ جواني را نمي ديد مگر آنكه از او مي سالي نمي ميان
سال و پيرمرد و زني  رفت و در آنجا جوان و ميان هاي انصار مي پرسيد، سپس به خانه مي

 .4F1»...كرد مي ديد مگر آنكه از وي سوال نمي

 :قدرت حفظ وي
به سبب قدرت حفظي كه زهري داشت «: گويد ذهبي به نقل از برادرزاده زهري مي

 .5F2»روز حفظ كرد قرآن را در هشتاد شبانه
هيچگاه به كسي نگفتم سخنت را تكرار «: كند كه گفت معمر از زهري روايت مي

                                           
 .السنة قبل التدوين -1
 .الحفاظ ذهبي ةبه نقل از تذكر :من أعالم السلف -2
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 .6F1»كن
چيزي را به سينه «: گفت اب ميكند كه ابن شه ابن وهب از ليث بن سعد نقل مي

 .7F2»نسپردم كه از يادم برود

اي نداشت مگر كتابي كه در آن نسب  زهري صحيفه«: گويد بن عبدالرحمن مي ةقر

 .8F3»قومش را نگاشته بود
هشام بن عبدالملك از زهري خواست كه براي برخي از  «: گويد سعد بن عبدالعزيز مي

بعدها . واست و براي او چهارصد حديث امال كرداو كاتبي خ. فرزندانش حديث امال كند
زهري كاتب را فرا خواند . آن كتاب گم شده است: به او گفت] براي آزمايش وي[هشام 

هشام كتاب دوم را با كتاب نخست مقابله كرد . را بر وي امال كرد] آن احاديث[و دوباره 
 .9F4»و ديد كه حتي يك حرف هم جا نيفتاده است

 10F5:نوشتن علم
كرديم در  من و ابن شهاب طواف مي«كند كه  زناد از پدرش نقل مي الرحمن بن ابيعبد

و در » !خنديديم ها را با خود داشت و ما به او مي حالي كه ابن شهاب الواح و صحيفه
نوشتيم اما ابن شهاب هر چيزي را  ما تنها حالل و حرام را مي«: گويد روايت ديگري مي

                                           
 .هتذيب التهذيب -1
 .همان -2
 .همان -3
 .همان -4
كرد و همچنين  هايش را پاك مي براي كمك به حفظ و پس از آن نوشته: نوشت زهري به دو هدف حديث مي -5

آورد اما خود وي از حفظي قوي برخوردار بود و نيازي  اميه احاديث را بر كاغذ مي خلفاي بني به درخواست
زهري حافظ بود و نيازي به «: گويد به نوشتن نداشت چنانكه ذهبي پس از ذكر نوشتن حديث توسط او مي

 ،8جلد  :اسالمتاريخ : نگا. »كرد نوشت و پس از حفظ آن را پاك مي نوشتن نداشت و چه بسا حديث را مي
 .228صفحه 
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 .11F1»ه وقتي به او محتاج شدند دانستيم او داناترين مردم استنوشت، تا آنك شنيد مي كه مي
ها را  آموختيم، او گفت سنت من و زهري با هم علم مي«: گويد صالح بن كيسان مي

بيا هر آنچه از : سپس گفت. شد را نوشتيم روايت مي صپس آنچه از رسول اهللا ،بنويسيم
نوشت و من ننوشتم و او موفق  او: گويد صالح مي. صحابه روايت شده است را بنويسيم

 .12F2»شد و من نشدم

 :همراهي و مالزمت علما
براي طلب حديث سه روز پي در پي «: گفت كند كه مي مالك از زهري روايت مي
 .13F3»سعيد بن مسيب را دنبال كردم

هشت سال در برابر سعيد بن مسيب زانو «: گفت شنيدم كه زهري مي: گويد معمر مي
 .14F4»زدم

آنقدر خدمت عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه را «: كند كه گفت روايت ميمالك از زهري 
همان : گفت گفت چه كسي است خدمتكارش مي و عبيداهللا مي] زدم در مي[كردم كه وقتي 

كردم و حتي آب وضويش  كرد كه من غالم اويم زيرا خدمت او را مي و گمان مي! غالمت
 .15F5»آوردم را برايش مي

 :م آموخته و روايت كرده استكساني كه از آنان عل
، »سه حديث شنيده است بابن شهاب از ابن عمر«: گويد احمد عجلي مي

 .»زهري از ابن عمر دو حديث شنيده است«: گويد عبدالرزاق به نقل از معمر مي

                                           
 .هتذيب الكامل، به نقل از من أعالم السلف -1
 .همان -2
 .حلية األولياء، به نقل از .همان -3
 .حلية األولياء، به نقل از .همان -4
 .حلية األولياء، به نقل از .همان -5
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از سهل بن سعد و انس بن مالك كه وي را در دمشق مالقات نمود، و ] همچنين[او 
بن ثعلبة بن صغَير، و محمود بن ربيع، و محمود بن لبيد، و سائب بن يزيد، و عبداهللا 

بن عباد ديلي، و عبداهللا  ه، و ابوطفيل عامر، و عبدالرحمن بن ازهر، و ربيعهسنين ابي جميل
، و مالك بن اوس بن حدثان، و سعيد بن مسيب، كه هشت سال هبن عامر بن ربيع

بن سهل، و علي  هبن عباس، و ابي امام ، و كثيربن وقاص همالزمت وي را نمود، و علقم
بن ذُؤيب، و عبدالملك بن  هبن زبير، و ابي ادريس خَوالني، و قَبيص هبن حسين، و عرو

مروان، و سالم بن عبداهللا، و محمد بن جبير بن مطعم، و محمد بن نعمان بن بشير، و ابي 
ن اسحاق عامري، و ابي ، و عثمان بهبن عبدالرحمن، و عبيداهللا بن عبداهللا بن عتب هسلم

األحوص موالي بني ثابت، و ابي بكر بن عبدالرحمن بن حارث، و قاسم بن محمد، و 
عامر بن سعد، و خارجة بن زيد بن ثابت، و عبداهللا بن كعب بن مالك، و ابوعمر از بلي 

 .كه مصاحبت پيامبر را نموده بود، و ابان بن عثمان روايت كرده است
بن صامت حديث روايت كرده  هسل از رافع بن خديج و عبادوي همچنين به طور مر

را به  هترمذي نيز حديث وي از ابوهرير. است، نسائي اين احاديث را تخريج نموده است
16Fصورت مرسل تخريج نموده است

1. 

 :اند مشهورترين كساني كه از وي علم آموخته و روايت كرده

ي روايت نموده است و همچنين عمر تر است از و عطاء بن ابي رباح كه از وي بزرگ
بن عبدالعزيز كه بيست و چند سال پيش از وي وفات نمود، و عمرو بن دينار، و عمرو 

، و زيد بن اسلم و گروهي از هم طرازان وي، و منصور بن هبن دعام ةبن شعيب، و قتاد

سان، و معتمر، و ايوب سختياني، و يحيي بن سعيد انصاري، و ابوالزناد، و صالح بن كي
، و بكر بن وائل، و عمرو هعقيل بن خالد، و محمد بن وليد زبيدي، و محمد بن ابي حفص

بن حارث، و ابن جريج، و جعفر بن برقان، و زياد بن سعد، و عبدالعزيز بن ماجشون، و 

                                           
 .سري أعالم النبالء -1
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، و مالك بن انس، و ليث هابو اويس، و معمر بن راشد، و اوزاعي، و شعيب بن ابي حمز
هيم بن سعد، و سعيد بن عبدالعزيز، و فُليح بن سليمان، و ابن ابي ذئب، و بن سعد، و ابرا

ابن اسحاق، و سفيان بن حسين، و صالح بن ابي االخضر، و سليمان بن كثير، و هشام بن 
17Fاند سعد، و هشام بن بشير، و سفيان بن عيينة، و گروهي ديگر از وي روايت كرده

1. 

 اخالق و منش زهري

 :م زهريسخاوت و كرَم اما
كسي را نديدم كه همچون ابن شهاب دينار و درهم برايش : گويد عمرو بن دينار مي

 .18F2!دينار و درهم نزد او همچون پِشكل بود. ارزش باشد بي

 :بزرگداشت اهل علم
نشستم  آمدم و مي مي هكنار در خانه عرو«: گفت كند كه مي معمر از زهري نقل مي
توانستم وارد شوم اما به احترام او  خواستم مي اگر مي رفتم، و سپس بي آنكه وارد شوم مي

 .19F3»شدم وارد نمي
هاي علم بود مرا  فالني كه از ظرف: گفت شنيدم كه زهري مي مي«: گويد سفيان مي

 .20F4»گفت فالن عالم چنين حديث گفت، و نمي

 :جايگاه علمي زهري

چه كسي : تمبه عراك بن مالك گف: كند كه گفت ليث از جعفر بن ربيعة نقل مي
ترين اهل مدينه است؟ وي سعيد بن مسيب و عروة و عبيداهللا بن عبداهللا را نام برد و  فقيه

                                           
 .همان -1
 .حلية األولياء، به نقل از من أعالم السلف -2
 .همان -3
 .همان -4
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اما داناترين آنان نزد من ابن شهاب است زيرا او علم آنان را به علم خود : سپس گفت
21Fافزود

1. 

 :اند او گفته درباره
ابا حارث، اگر ابن اي : سعيد بن عبدالرحمن به من گفت: گويد ليث بن سعد مي

22Fشد شهاب نبود بخش بسياري از سنت نابود مي

زهري حدود «: گويد و امام مسلم مي. 2
كند بدون آنكه كسي  با أسناد خوب روايت مي صها را از پيامبر نود حديث دارد كه آن

 .23F3»ها را روايت كرده باشد ديگر آن
اگر بشنوي . شهاب نديدم تر از ابن تر و آگاه عالمي را جامع«: گويد همچنين ليث مي

جز اين در چيز ديگري ماهر نيست، و : گويد خواهي گفت كه درباره ترغيب سخن مي
داند و اگر درباره قرآن و  جز اين چيزي نمي: اگر در انساب سخن گويد خواهي گفت

 .24F4»سنت گويد سخنش جامع و فراگير خواهد بود
صخر بن جويريه به او » نديدمتر از زهري  كسي را عالم«: گويد ايوب سختياني مي

 .25F5»تر از زهري نديدم كسي را عالم«: ؟ گفت»]بصري[و نه حتي حسن «: گفت
قدر ابن شهاب را «: كند كه وي گفت عبدالرزاق از معمر از عمر بن عبدالعزيز نقل مي

 .26F6»تر باشد كس را نخواهيد يافت كه از او نسبت به سنت گذشتگان آگاه بدانيد كه هيچ
اي  داناترين كسي كه مالقات كرده: به مكحول گفتند: گويد ابي حمزه ميشعيب بن 
گفتند باز چه . »ابن شهاب«: گفتند ديگر چه كسي؟ گفت. »ابن شهاب«: كيست؟ گفت

                                           
 .هتذيب التهذيب -1
 .السنة قبل التدوين -2
 .همان، به نقل از صحيح امام مسلم -3
 .هتذيب التهذيب -4
 .»اجلرح والتعديل«، به نقل از السنة قبل التدوين -5
 .سري أعالم النبالء -6
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 .27F1»ابن شهاب«: كسي؟ گفت
كسي ديده نشده است كه پس از «: كند كه گفت ابراهيم بن سعد از پدرش نقل مي

 .28F2»علم را جمع كرده باشدمانند ابن شهاب  صرسول اهللا
هيچ يك از تابعين خالفت هشام بن عبدالملك را درك نكردند «: گويد وزاعي مياامام 
 .29F3»تر از او باشند كه فقيه

 خدمات علمي امام زهري

 30F4:تدوين سنت
زهري نخستين كسي بود كه در استجابت درخواست خليفه اموي، عمر بن عبدالعزيز 

ها را به همه  سپس عمر بن عبدالعزيز آن دفتر. تر خاصي نموداقدام به تدوين سنت در دفا
به اجماع علما وي نخستين كسي است كه به . كرد فرستاد هايي كه حكومت مي سرزمين

 .طور رسمي با دستور عمر بن عبدالعزيز سنت را تدوين نمود
اسباب بسياري از جمله ظهور احاديث ساختگي كه داليل سياسي خاص خود را 

اگر «: گويد زهري مي. اعث شد علما بطور جدي در فكر تدوين حديث باشندداشت ب
شناختيم نه هرگز حديثي را  آمد و ما آن را نمي احاديثي نبود كه از مشرق نزد ما مي

 .31F5»دادم نوشتم و نه اجازه نوشتن آن را مي مي
ت تر از نگراني آنان نسب كم صهمچنين ترس آنان از نابود شدن احاديث رسول خدا

ترين عواملي بود كه باعث شد علما براي  اين دو عامل از قوي. به احاديث ساختگي نبود

                                           
 .همان -1
 .همان -2
 .، به نقل از تاريخ دمشقالسنة قبل التدوين -3
 .طور خالصه همان، به -4
 .108 :صفحه تقييد العلمبه نقل از  -5
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هنگامي كه خليفه زاهد و عابد، عمر بن . خدمت به سنت و تدوين آن همت گمارند
: عبدالعزيز اين ماموريت را به طور رسمي بر عهده گرفت به آفاق چنين نامه نوشت كه

هايي كه براي اهل مدينه  يكي از نامه. 32F1»وري نماييدآ را جمع صاحاديث رسول اهللا«
را بنويسيد كه من از زوال علم و رفتن اهل  صحديث رسول اهللا«: نگاشته بود چنين بود

 .33F2»ترسم آن مي
او براي اين هدف از علما و راويان بزرگ آن دوران از جمله محمد بن عمرو بن حزم 

و حتي خود نيز در اين تالش علمي و ابن شهاب زهري كمك گرفت، ) ه117: وفات(
ها دستور داد  عمر بن عبدالعزيز ما را به جمع سنت«: گويد ابن شهاب مي. شركت جست

و ما آن را دفتر، دفتر نگاشتيم و او به هر سرزميني كه در آن قدرت داشت يك دفتر 
ا نخستين كسي كه علم ر«: گويند بر اين اساس است كه مورخان و علما مي. 34F3»فرستاد

 .35F4»تدوين نمود، ابن شهاب بود

 :روايت احاديث
. زهري احاديثي را به تنهايي روايت نموده كه جز او كسي ديگر روايت نكرده است

اي اباحارث اگر ابن شهاب «: سعيد بن عبدالرحمن بن من گفت: گويد ليث بن سعد مي
بخش زيادي  ابن شهاب«: گويد حافظ ذهبي مي. »شد نبود بخش زيادي از سنت نابود مي

از سنت را به تنهايي روايت كرده است و از رجالي روايت نموده كه جز او كسي از آنان 
 .36F5»روايت نكرده است، مسلم اين رجال را نام برده كه تعداد آنان هفتاد و چند نفر است

                                           
 .و ابونعيم در تاريخ اصفهان فتح الباریبه نقل از  -1
 .به نقل از سنن دارمي -2
 .جامع بيان العلم و فضله، و حلية األولياءبه نقل از  -3
 .مستطرفةـالرسالة البه نقل از  -4
 .السنة قبل التدوين -5
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 :توجه به سند آوري براي روايات
بود و علما و روايات بسيار حساس ) سند آوري و ذكر سند(سناد اوي نسبت به 

يك بار شنيد كه اسحاق بن . كرد طالب علم را نسبت به پايبندي به ذكر سند تشويق مي

تو را «: پس به او گفت» ...قال رسول اهللا«: گويد كه عبداهللا در مدينه چنين حديث مي

حديث را با ! چه جراتي بر خداوند داري؟! اهللا كقاتل! هچه شده است اي ابن ابي فرو

 .37F1»!آوريد كه نه افسار دارد و نه زمام براي ما احاديثي مي سند بياور،
زهري از قصر خضراء از نزد عبدالملك بن مروان بيرون آمد «: گويد وليد بن مسلم مي

كرديم كه به  اي مردم ما چيزهايي را از شما منع مي: و در كنار آن ستون نشست و گفت
شنيدم «: گويد رواي مي .»نيز حديث بگويم بياييد تا به شماپس . داديم) يعني خلفا(ها  اين

اي اهل شام، چه : ها گفت پس زهري خطاب به آن صها گفتند قال رسول اهللا كه آن
از آن روز اصحاب ما «: گويد وليد مي» !بينم احاديثتان بي افسار و زمام است شده كه مي

 .38F2»نسبت به ذكر سند پايبند شدند

 :هزينه براي آن تشويق طالب علم براي آموختن حديث و
كرد و حتي براي برخي از آنان  زهري طالبان علم را براي فراگيري حديث تشويق مي

. من براي طلب علم مال كافي ندارم: يكي از طالب علم به او گفت. كرد هزينه نيز مي
 .39F3»دهم ات را مي دنبال من بيا و من هزينه«: زهري به او گفت

كرد و اگر  با ثريد و عسل از آنان پذيرايي مي داشت و او اصحاب حديث را گرامي مي
خورد كه ده روز با او سخن  ورزيد سوگند مي ها از خوردن غذايش ابا مي كسي از آن

 .40F1!نگويد

                                           
 .همان -1
 .همان -2
 .نهما -3
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 :تعداد احاديث و ارزش روايت او
تعداد «: گويد ابوداوود مي. »او در حدود دوهزار حديث دارد«: گويد علي بن مديني مي

سناد زهري از ا. »ويست حديث است كه نصف آن مسند استاحاديث او دوهزار و د
زهري بهترين مردم از نظر حديث «: گويد امام احمد مي. ها است ترين سند بهترين و قوي

 .41F2»ترين إسناد است سناد او خوبااست و 
: شود چهار سند است روايت مي صسانيدي كه از رسول اهللابهترين : گويد نسائي مي

علي بن (از پدربزرگش ) حسين بن علي(حسين از پدرش  زهري از علي بن -1
از  هايوب از محمد از عبيد -3زهري از عبيداهللا از عبداهللا بن عباس و  -2و ) طالب ابي

42Fاز عبداهللا همنصور از ابراهيم از علْقم -4علي و 

3. 
زهري : رسد اين است سنادي كه به عمر بن خطاب مياترين  صحيح«: گويد حاكم مي

عمر بن (از پدربزرگش ) عبداهللا بن عمر(از پدرش ) بن عبداهللا بن عمر(لم از سا
 . 43F4»)خطاب

سناد به طور مطلق روايت ابوبكر اترين  گفته شده است صحيح«: گويد سيوطي مي
محمد بن مسلم به عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب زهري از سالم بن عبداهللا بن عمر از 

ن حنبل و اسحاق بن راهويه است و ابن صالح نيز باشد، و اين نظر احمد ب پدرش مي
 .44F5»بدان تصريح كرده است

 
 

                                                                                                             
 .همان -1
 .همان -2
 .همان -3
 .همان -4
 .همان -5
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  45F1:ها عليه امام زهري و رد آن شُبهات مستشرقين و ديگر فرقه

درخشد  عالم است كه نامش در صفحات تاريخ مياامام زهري به حق يكي از حفاظ 
ها و  تهامات برخي فرقهاما با اين وجود او نيز از ا. و به شايستگي امام عصر خود است
برخي از مورخان شيعه او را به حركت در ركاب . دشمنان شريعت در امان نمانده است

بر اساس ادعاي آنان . اند ها متهم كرده امويان و ارضاي آنان با ساختن احاديث به سود آن
اميه براي به دست آوردن مشروعيت نزد مردم از برخي از علماي صحابه و تابعين  بني

 .اند سود برده
خواني  اند كه با واقعيت هم آنان اتهاماتي را بر برخي از راويان حديث وارد ساخته

بيش از ديگران به ) م1921-1850(» ايگناز گلدزيهر«مستشرق يهودي مجارستاني، . ندارد
تحقيقات وي يكي از سلسله تحقيقاتي است كه به . طرح اين اتهامات پرداخته است

چنانكه پيش از زهري و . دن جانب تشريعي اسالم انجام گرفته استهدف زير سوال بر
مورد تهمت حديث سازي قرار گرفته است زيرا  بيش از او، صحابي جليل ابوهريره

ميان صحابه و تابعين به روايت حديث شخصيت بيشترين كساني هستند كه دراين دو 
باعث ايجاد شك در بخش ها  اند و شك وارد ساختن در مصداقيت و امانت آن پرداخته

عظيمي از منبع دوم تشريع يعني سنت خواهد شد و در نتيجه بخش بزرگي از شريعت 
 .اسالم مورد تشكيك قرار خواهد گرفت

عبدالملك اهل شام را از حج باز «: گويد مي) ه 291: وفات(مورخ شيعي، يعقوبي 
ها بيعت  از آن] داشتكه در آن هنگام قدرت را در مكه در دست [داشت زيرا ابن زبير 

عبدالملك كه چنين ديد آنان را از رفتن به سوي مكه منع نمود، پس مردم ناله . گرفت مي
داري درحالي كه اين فرضي است از  ما را از حج بيت اهللا الحرام باز مي: كردند و گفتند

 صاين ابن شهاب زهري است كه شما را از رسول اهللا: جانب خداوند؟ او به مردم گفت

                                           
 .ام نوشته دكتر عجاج الخطيب نقل كرده» السنة قبل التدوين«اين بخش را به اختصار از كتاب  -1
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مسجدالحرام و : شود مگر به سه مسجد بار سفر بسته نمي«: گويد كه چنين حديث مي
گيرد  و اين مسجد براي شما جاي مسجدالحرام را مي» مسجد من و مسجد بيت المقدس

پايش را هنگامي كه به آسمان  صو اين صخره نيز روايت شده است كه رسول خدا
پس عبدالملك بر روي صخره . است عروج كرد بر آن گذاشته است و جايگزين كعبه

هاي ابريشمي برافراشت و براي آن خادمان و حاجباني  اي ساخت و براي آن پرده قبه
 .46F1»...برگرفت و مردم را به طواف آن همانند طواف كعبه وا داشت

براي ادعايي كه يعقوبي در تاريخ خود كرده است هيچ مدرك معتبري در هيچيك از 
نه طبري از اين واقعه يادي كرده است و نه ابن سعد و ابن اثير و ابن  .منابع اسالمي نيافتم

آنچه نزد . چنانكه خود يعقوبي نيز آن را به منبع خاصي ارجاع نداده است. كثير و نه ذهبي
من راجح است اين است كه گلدزيهر از نظريه يعقوبي اطالع يافته و آن را در تاييد نظريه 

 .ه استخويش يافته و به آن چنگ زد
اينجا ادعاي گلدزيهر و يعقوبي را در برابر حقايق تاريخي قرار خواهيم داد تا صحت 

 :تاريخي موارد اصلي مورد ادعاي اين دو شخص را مورد بررسي قرار دهيم
 .ادعاي جلوگيري از حج اهل شام توسط عبدالملك بن مروان -1

ورد حج و طواف توسط عبدالملك براي آنكه به جاي كعبه م »الصخرة ةقب«بناي  -2

 .قرار گيرد
استفاده از احاديث ساخته شده توسط زهري محدث بزرگ دوران براي قانع  -3

 .كردن مردم
دليل اينكه زهري اين احاديث را ساخته است اين است كه وي دوست  -4

عبدالملك بن مروان بود و با او رفت و آمد داشت و احاديث وارد شده در فضائل بيت 

                                           
 .به نقل از تاريخ يعقوبي -1
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47اند هري روايت شدهالمقدس تنها از طريق زF

1. 

 :پاسخ به اين اتهامات
اينكه عبدالملك بن مروان مردم شام را از حج باز بدارد غير معقول است زيرا حج  -1

اي است واجب بر هر مسلماني كه توانايي آن را دارد؛ چگونه ممكن است كسي  فريضه
كه خود او معروف  مردم را از حج باز بدارد در حالي] به داليل سياسي[مانند عبدالملك 

به عبادت و صالح و علم بود تا جايي كه پيش از خالفت جزو فقهاي مدينه به شمار 
بن زبير و  هسعيدبن مسيب و عرو: فقهاي مدينه چهار كسند«: گويد ابوالزناد مي. رفت مي

 .»بن ذؤيب و عبدالملك بن مروان هقبيص
دارد و ائمه تابعين كه در  منطقي نيست كه عبدالملك بن مروان مردم را از حج باز

همچنين داليل . دوران وي كم نبودند سكوت پيشه كنند و دست از طاعت او نكشند
كند عبدالملك مردم شام را از حج منع نكرده است  تاريخي بسياري هست كه ثابت مي
در عرفات در  -هجري 68يعني سال -در اين سال «: چنانكه در تاريخ طبري آمده است

عون از  شرحبيل بن ابي: گويد محمد بن عمر مي. پرچم برافراشته شده بوديك آن چهار 
: چم در عرفات وجود داشتهجري چهار پر 68به سال : پدرش چنين نقل كرده است كه

و نجده ... و ابن زبير لواي خود را داشت... و يارانش لواي خود را داشتند هابن حنفي
اميه در سمت چپ آنان قرار  ي بنيپشت سر آن دو بود و لوا) از خوارج(حروري 

                                           
در واقع . موضوع خطرناكي كه در اين تهمت وجود دارد دروغين دانستن احاديث فضائل بيت المقدس است -1

اهميتي كه گلدزيهر يهودي براي اين تهمت قائل شده به موضوع فلسطين و فضيلت آن از نطر اسالمي نيز 
المقدس و  خواهند اينگونه القا كنند كه بيت ها حتي در حال حاضر نيز مي بسياري از صهيونيست. مربوط است

قصي به مسجدالحرام ديگر اين مسجداالقصي اهميتي از نظر اسالمي ندارد و پس از تحويل قبله از مسجداال
به زير سوال : توان گفت چنين تهمتي دو هدف دارد پس مي. سرزمين از هيچ جايگاه اسالمي برخوردار نيست

 )م.عبداهللا . (بردن شخصيت زهري و ضربه وارد كردن به موقعيت اسالمي بيت المقدس
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 .48F1»داشت

را بنا كرده است بلكه از  »قبة الصخرة«اند كه عبدالملك  منابع اسالمي ذكر نكرده -2

 /دكتر مصطفي سباعي. اند فرزند وي وليد بن عبدالملك به عنوان باني آن نام برده
ي آن را به عبدالملك ايم كه آنان حتي يك روايت را آورده باشند كه بنا نيافته«: گويد مي

هر آنطور كه گلدزي-نسبت داده باشد، و شكي در اين نيست كه بناي آن به هدف حج 
ها در تاريخ اسالم است و منطقي  ترين آن ترين حوادث و مهم از بزرگ -كند ادعا مي

اي به سادگي گذر كنند در حالي كه آنان  نيست مورخان مسلمان از كنار چنين قضيه
تر از اين را مانند وفات علما و بر عهده گرفتن قضاوت  و كم اهميت تر حوادث كوچك

بنابراين اگر عبدالملك آن را بنا . اند هاي خود آورده توسط افراد و ديگر حوادث، در كتاب
 .اند بينيم آنان بناي آن را در دوران وليد ذكر نموده كردند اما مي كرده بود آن را ذكر مي

قبة «دميري به نقل از ابن خلكان آمده است كه عبدالملك  »احليوان«البته در كتاب 

عبدالملك آن را بنا نمود و مردم «: را بنا كرده است و عبارت وي چنين است »الصخرة

اما با وجود ضعف تاريخي نسبت بناي آن به » كردند در روز عرفه نزد آن وقوف مي
اند، اين جمله دليل آن نيست  عبدالملك و مخالفت آن با آنچه ائمه علم تاريخ ذكر كرده

آن را به اين هدفه ساخته است بلكه ظاهر اين جمله نشان  -يعني عبدالملك-كه وي 
اي به حج نيز در آن  دادند و اشاره دهنده اين است كه مردم خود اين كار را انجام مي

در روز عرفه اشاره شده است كه اين  »قبة الصخرة«نيست، بلكه در آن به وقوف نزد 

اند، و مردم تنها  هاي اسالمي شايع بود و فقها آن را بد دانسته ادت در بسياري از سرزمينع

كردند بلكه مردم هر سرزمين عادت داشتند در اين  چنين كاري نمي» قبة الصخرة«نزد 

رفتند و همچون حجاج كه در عرفه  روز به نزد بناي مشهور و مهم سرزمين خود مي

                                           
 .به نقل از تاريخ طبري -1
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 .49F1»يستادندا كنند نزد آن مي وقوف مي
دهنده بطالن ادعاي گلدزيهر است موضع دشمنان و  همچنين از جمله داليلي كه نشان
اگر ادعاي يعقوبي و . اند اي به اين حادثه نكرده مخالفان امويان است كه هيچ اشاره

شد  اي را كه باعث تكفير عبدالملك مي گلدزيهر صحيح بود طبيعتا دشمنان او چنين حادثه
 .و از آن در تبليغات خود عليه امويان سود مي بردند كردند رها نمي

ساخته است سعي  اما اينكه عبدالملك با كمك زهري كه به سود وي حديث مي -3
در اين نموده كه مردم را به حج بيت المقدس وادار كند به طور قطع صحيح نيست و ما 

ق بيان رابطه زهري با نخست از طري. كنيم از دو جنبه به رد اين اتهام بپردازيم سعي مي
 .امويان و دوم از منظر تاريخي

 :زهري با امويان رابطه: الف
اميه وارد  اين صحيح است كه زهري ميان حجاز و شام رفت و آمد داشت و بر بني

زهري . ها بيفتد يا آنكه دين خود را به دنيا بفروشد شد، اما او كسي نبود كه به پاي آن مي
كنند و واالتر از آن چيزي است كه  ست كه دشمنان اسالم تصور ميبسيار واالتر از آني ا

 .كنند يعقوبي و گلدزيهر و ديگران ادعا مي
نمود حتي  امام زهري مرد صالح و پايداري بر حق بود و حق را براي خلفاي بيان مي

 داشت و هرگز با آنان از در ساخت و آنان را به پيمودن راه حق وا مي اگر به مذاقشان نمي
ابن عساكر با سند خود از امام شافعي از عمويش روايت . شد مداهنه و سازش وارد نمي

اي سليمان : سليمان بن يسار بر هشام وارد شد؛ هشام به او گفت«: كند كه گفت نقل مي
: چه كسي است؟ سليمان به او گفت 50F2»را بر عهده گرفت] گناه[آنكه قسمت عمده آن «

                                           
 .نوشته دكتر مصطفي سباعي» رشيع االسالمیالسنة ومكانتها فی الت«به نقل از  -1

َّ ﴿ :سوره نور 11بخشي از آيه  -2 ن نينَ ٱ ِ َّ  ٓ ن  ُءوَجا  َُّ�مۚۡ  َخۡ�ٞ  ُهوَ  بَۡل  َُّ�م�  �َ�ّٗ  َسُبوهُ َ�ۡ  َ�  ّمننُ�مۚۡ  َبةٞ ُعۡص  كن فۡ ۡ�ن ٱب
ن 
ٖٕ مۡ ٱ َنُ�ّ � ثۡ ۡ�ن ٱ مننَ  تََسَب �ۡ ٱ ّما ُهمّمننۡ  ِن نٖٱوَ  من

َّ  ٰ َّ يمٞ  َعَذاٌب  ۥَ�ُ  ُهمۡ مننۡ  ۥهُ كنۡ�َ  َََو  .]11: النور[ ﴾١ َعظن
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 .طالب است دروغ گفتي، او علي بن ابي: ام به او گفتهش. بي بن سلولاعبداهللا بن 
آنكه قسمت عمده آن را «منظور از : هشام به او گفت. سپس ابن شهاب بر او وارد شد

. او عبداهللا بن أبي بن سلول است: چه كسي است؟ ابن شهاب گفت »بر عهده گرفت
دروغ  من: ابن شهاب گفت. طالب است دروغ گفتي، او علي بن ابي: هشام گفت

اي از آسمان ندا دهد كه خداوند  به خداوند سوگند اگر ندا دهنده 51F1!پدر نداري! گويم؟ مي
بن وليد و سعيد بن مسيب و  هعرو! دروغ را حالل كرده است دروغ نخواهم گفت

: اند كه چنين روايت كرده لشان از عائشه بن وقاص، همه هعبيداهللا بن عبداهللا و علقم
52Fرا بر دوش گرفت عبداهللا بن أبي است] يعني افك[ه آنكه بخش عمده آن گنا

2. 
اي كه با آنان داشت، آيا با اين  اين است موضع ابن شهاب در برابر امويان و رابطه

 دروغ ببندد؟ صها بر رسول اهللا وجود منطقي است كه براي خاطر آن
د ابن شهاب هرگز با هيچ پادشاهي كه به دربار وي وار«: گويد مي /امام اوزاعي

 .53F3»شد مداهنه و سازش نكرد مي
نشيني  چه مردي بود او اگر با هم«: گويد اما آنچه از يزيد بن يحيي روايت شده كه مي

خبري است ضعيف و در سند آن دو شخص مجهول » كرد پادشاهان خود را خراب نمي
 .وجود دارند

اه خداوند از اي است شريف، رابطه عالم راستگو كه در ر رابطه زهري با امويان رابطه
حتي اين كه او معلم فرزندان هشام بن عبدالملك بود يا . سرزنش كسي هراس ندارد

                                           
است » پدر نداري«است كه گرچه در ظاهر لغوي به معناي » ال أبا لك«لفظي كه ابن شهاب به كار برده است  -1

گويد به معناي اين است كه پشتيباني جز خود  اما در اصطالح عرب فحش نيست بلكه آنطور كه خليل مي

مادرت به عزايت (» ثكلتك أمك«رود مانند لفظ  بيشتر براي تنبيه و متوجه ساختن شخص به كار ميو . نداري

كه در حديث نيز آمده است اما به معناي ظاهرش نيست بلكه در لفظ عرب براي متوجه ساختن ) بنشيند
 .رود شخص به كار مي

 .به نقل از تاريخ دمشق -2
 .همان -3
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اي به  منصب قضاوت را در حكومت يزيد بن عبدالملك بر عهده داشت هيچ ضربه
آموزش فرزندان خليفه و تربيت آنان چه چيز از مقام زهري . سازد شخصيت او وارد نمي

ا بر اساس تربيت اسالمي بار آورد جز خدمتي براي اسالم و كاهد؟ اين كه او آنان ر مي
مسلمانان است؟ يا آنكه بهتر است كسان ديگر كه اهداف مادي و پست دارند فرزندان 

 خليفه را بر اساس دوستي شهوات و لهو و هوسراني تربيت كنند؟
از  حق ترسي ندارد چرا بايد هقدتمند اموي از گفتن كلم هزهري كه در حضور خليف

 منصب قضاوت بترسد؟

 :محال بودن ادعاي يعقوبي و گلدزيهر از نظر تاريخي: ب
اينجا بود كه عبدالملك ابن شهاب را كه در جهان اسالم مشهور «: گويد گلدزيهر مي

بود براي ساختن احاديث به نفع خود مناسب ديد و زهري نيز احاديثي وضع نمود از 
 .»...جمله

 50ترين اقوال در سال  زيرا ابن شهاب بر اساس صحيح اين ادعايي است غير منطقي
بدالملك بن مراون هجري به دنيا آمده است و دشمني و درگيري ميان عبداهللا بن زبير و ع

هجري وجود داشت، اگر نظريه برخي از مستشرقان را صحيح  73-65هاي  بين سال
ت سن زهري در آن هجري ساخته اس 72را در سال  »قبة الصخرة«بدانيم كه عبدالملك 

سال خواهد بود كه وي در اين سن هنوز مشهور نبود بلكه در آغاز طلب  22هنگام تنها 
علم قرار داشت و در جهان اسالم شناخته شده نبود و بسياري از تابعين از او مشهورتر 
. بودند از جمله سعيد بن مسيب و قبيصة بن ذؤيب و قاسم بن محمد و ديگران

 هاري سياسي كند با وجود آنكه قبيصبرد ه سعي نكرد از يكي از آنان بهرهگا عبدالملك هيچ
 .بن ذؤيب نزد وي بود

وي چنان . هجري به نزد عبدالملك نرفت 80از سوي ديگر ابن شهاب پيش از سال 
آيا زهري نُه سال پس از وفات . هجري نزد عبدالملك رفت 82گويد در سال  كه خود مي

را جعل كرده است؟ حتي اگر فرض كنيم وي پيش از شهادت ابن ابن زبير چنين احاديثي 
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زبير به دمشق رفته و براي باز داشتن مردم از حج خانه خدا حديث جعل كرده است آيا 
كردند؟ و آيا صحابه و بزرگان تابعين كه در  مردم به همين سادگي حرف او را باور مي
با عقل سازگار است كه احاديث نشستند؟ آيا  دمشق بودند در برابر حرف او ساكت مي

جعلي او از نگاه تيزبين علماي بزرگ و ناقدان سرسختي كه آن روزگار كم نبودند در امان 
حديثي  -كند آنطور كه گلدزيهر ادعا مي-بماند؟ و اصال آيا منطقي است كه ابن شهاب 

با اين  جعل كند كه با آن مناسك حج را  كه ركني از اركان اسالم است تغيير دهد سپس
وجود علما و طالب علم به او اعتماد كنند؟ اين را نيز بايد در نظر بگيريم كه چنين كاري 

آيا همه امت نسل اندر . باعث خارج شدن از دين و كافر شدن چنين شخصي خواهد شد
نسل جنايتي به اين بزرگي را كشف نكردند تا آنكه يعقوبي به آن پي ببرد و گلدزيهر آن 

؟ يا اينكه نه، آنكه نخست چنين ادعايي كرده است دروغگويي بيش نيست و را تاييد كند
 .!توزي است كه كاري با حقيقت علمي ندارد؟ آنكه تاييدش نموده نيز كينه

اند درست بود، پيش از همه شيخ او سعيد  اگر حتي بخش از چيزي كه اينها دعا كرده
شوريد و سكوت پيشه  و ميبن مسيب كه اين حديث را از او روايت كرده است بر ا

 .كرد اما چنين چيزي هرگز رخ نداده است نمي
گلدزيهر براي صحت ادعاي خود مبني بر جعل احاديث فضيلت بيت المقدس  -4

توسط زهري چنين استدالل نموده كه وي دوست عبدالملك بن مروان بوده و نزد وي 
وارد شده است تنها از طريق  و احاديثي كه در فضائل بيت المقدس. برو و بيا داشته است

 .اند زهري روايت شده
. برد اما اين ادعايي است مردود كه حقايق تاريخي و ديگر احاديث آن را زير سوال مي

بن ذؤيب توانست بر  هل بر عبدالملك وارد شد توسط قبيصهنگامي كه زهري براي بار او
ن فرزندان، را براي در مساله مادرا وي داخل شود و حديث قضاوت عمر بن خطاب

عبدالملك از نسب او پرسيد و به او يادآور شد كه پدر وي به همراه . وي روايت نمود
اگر وي دوست عبدالملك بود نيازي به اين نداشت كه ... ابن زبير عليه آنان جنگيده است

كسي براي وارد شدن او به دربار واسطه شود، همچنانكه عبدالملك نيازي به پرسيدن 
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هجري است و انتقال  26گذشته از اين عبدالملك بن مروان متولد سال . و نداشتنسب ا
 14هجري رخ داده است يعني زماني كه ابن شهاب تنها  64او و پدرش به شام در سال 

ساله رابطه  14ساله با نوجواني  38چطور ممكن است ميان يك مرد  ،سال داشته است
 دوستي صورت گرفته باشد؟

از طرق » ...شود مگر به سوي سه مسجد بار سفر بسته نمي«ديث از سوي ديگر ح
مختلفي غير از طريق زهري روايت شده است و تنها ابن شهاب آن را روايت نكرده است 

 .اند هاي سنت آن را روايت كرده و تمام كتاب
بن حجاج از  هالوليد از شعب امام بخاري اين حديث را از غير طريق زهري از ابي

 .موالي زياد از ابوسعيد خدري روايت كرده است هاز قزع عبدالملك
ها از  امام مسلم نيز اين حديث را از سه طريق روايت كرده است كه تنها يكي از آن

 ...طريق زهري است
كند، تنها زهري اين حديث را روايت نكرده است  بنابراين آنطور كه گلدزيهر ادعا مي

وان جعل نكرده است بلكه ديگران از جمله كبار و آن را براي خشنودي عبدالملك بن مر
اند، پس اين حديث صحيح است و هيچ اشكالي  صحابه و تابعين نيز آن را روايت كرده

54Fدر آن نيست و ادعاي يعقوبي و گلدزيهر باطل و بي اساس است

1. 

 :برخي از سخنان وي

يزي بود كه از آموختيم بيش از آن چ آمديم اما آنچه از ادب او مي ما نزد عالم مي«
 .55F2»آموختيم علمش مي

 .56F3»خداوند با چيزي بهتر از علم عبادت نشده است«
اگر سرزنش را بد بداند و : سه چيز است كه اگر در قاضي باشد او ديگر قاضي نيست«

                                           
 .ي تلخيص و تصرف، با كمالسنة قبل التدوين -1
 .تاريخ اسالم ذهبي -2
 .همان، به روايت از معمر -3
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 .57F1»از مدح خوشش آيد و عزل برايش ناخوشايند باشد
اهد بود مگر با آيد مگر با عمل، و عملي نخو مردم از سخن عالمي خوششان نمي«
 .58F2»علم
ايمان به قَدر نظام توحيد است، هر كه توحيد آورد اما به تقدير ايمان نياورد، اين «

 .59F3»ناقض توحيد اوست
 .60F4»اي خواهد داشت اگر مجلس به درازا كشد شيطان از آن بهره«

 :وفات امام ابن شهاب زهري

61Fر فاني را وداع گفتهجري دا 124رمضان سال  17امام ابن شهاب زهري به تاريخ 

5. 
او را در كنار ملكي به نام . سال سن داشت 72واقدي وي در آن هنگام  هبر اساس گفت

اداما كه از آن وي بود واقع در پشت شَغب و بدا كه در پايان منطقه حجاز و آغاز فلسطين 
62Fقرار دارد، دفن نمودند

رايش دعا گذرد ب قبر او بر سر راه قرار دارد تا هر كه بر او مي. 6
63Fكند

7. 
خداوندا امام زهري را مورد رحمت خويش قرار دهد و او را براي خدماتي كه در 

 .آمين. خدمت سنت نبوي نمود پاداش جزيل عطا نمايد

                                           
 .ههمان، به روايت يحيي بن حمز -1
 .همان، به نقل از وليد بن مسلم -2
 .، به نقل از يونس از ابن شهابسري أعالم النبالء -3
 .همان -4
يحيي القطان وفات زهري را در سال : يدافزا ذهبي مي. و زبير ه، به نقل از ابن سعد و خليفسري أعالم النبالء -5

: گويد معن بن عيسي مي. اند هجري دانسته است و ابوعبيد و يحيي بن معين نيز همين را گفته 124يا  123
 .هجري درگذشته است 124گويد عموي او به سال  برادرزاده زهري مي

 .وفيات األعيان -6
 .همان -7



 
 

 )ه 37: وفات(اويس قرني، سرور تابعين 

دوران . است »اويس بن عامر بن جزء بن مالك مرادي قرني«وي زاهد مشهور 
ي  از اين جهت در طبقه. اما ديدار رسول خدا نصيب وي نگرديدرا درك نمود  صپيامبر

64Fگيرد مخضرمين جاي مي

در مورد اينكه چه كسي بهترين . اويس از بهترين تابعين است .1
وي سعيد بن مسيب است، و گفته : گويد احمد بن حنبل مي. تابعي است خالف است

ر آن است كه وي ت اما صحيح. حسن بصري: شده وي اويس قرني است و گفته شده
بهترين تابعين مردي است كه «: باشد زيرا در صحيح مسلم آمده است كه اويس قرني مي
ترين تابعين سعيد بن مسيب  اند كه عالم برخي ديگر از علما گفته. »گويند به او اويس مي

 .است و زاهدترين و عابدترين آنان اويس است
ي صفين به  ان كرد و در واقعهكرد، سپس به كوفه نقل مك وي در يمن زندگي مي

 .جنگيد و به شهادت رسيد همراه علي
اويس از عمربن خطاب و علي بن ابي طالب، حديث روايت كرده و از بسياري از 

ي تابعين گرديد و بسياري از علما از وي علم و  صحابه علم آموخت تا آنكه از ائمه
ي  ابن سعد وي را در طبقه. موختندتواضع نسبت به مادر و تواضع در برابر پروردگار را آ

امام مالك . »وي ثقه است«: گويد ي وي مي نخست از تابعين اهل كوفه ذكر كرده و درباره
توان به  كرد اما شهرت وي و اخبار وي به حدي است كه نمي وجود اويس را انكار مي

 .وجود وي شك كرد
 
 

                                           
از اين . اند نشده  صاند اما موفق به ديدار پيامبر الم را درك كردهمخضرمين كساني هستند كه جاهليت و اس -1

 .ي تابعين جاي داد توان آنان را در طبقه ي تابعين باالتر هستند گرچه مي جهت از درجه
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 :جايگاه اويس قرني

صحابه دارا بود زيرا آنان وصف او را از رسول  وي مكانت و احترام فراواني در ميان
امام مسلم در صحيح خود بابي را در فضايل اويس قرني آورده . شنيده بودند صخدا

 .است
وقتي كه  كند كه عمر بن خطاب سير بن حابر روايت مياوي با سند خود از 

يس بن عامر در پرسيد كه آيا او آمدند از آنان مي رسان يمن به نزد او  مي مجاهدان كمك
آيا تو اويس بن : كه روزي اويس به همراه آنان آمد پس از او پرسيد ميان شماست؟ تا آن

از مراد و سپس از قرن؟ و آيا دچار برص بودي و از آن شفا : گفت. آري: عامري؟ گفت
 .آري: داري؟ گفت] پيري[ي يك درهم و مادر  يافتي به جز به اندازه

اويس بن عامر با مجاهدان اهل يمن «: فرمود مي  صداشنيدم كه رسول خ: عمر گفت
به نزد شما خواهد آمد كه از مراد و سپس از قرن است كه برص داشت و از آن شفا 

ي يك درهم و او مادري دارد كه نسبت به او نيكوكار است و اگر بر  يافت به جز به اندازه
دعاي او را مستجاب (خداوند سوگند خورد خداوند سوگند او را راست خواهد كرد 

پس . »پس اگر توانستي از او بخواهي برايت آمرزش بخواهد از او بخواه). خواهد كرد
آنگاه عمر به او . اويس براي او طلب آمرزش كرد. براي من از خداوند آمرزش بخواه

آيا براي حاكم آنجا ننويسم كه تو را گرامي : گفت. به كوفه: روي؟ گفت كجا مي: گفت
 .اين كه در ميان مردم ناشناخته باشم برايم بهتر است: گفت دارد؟ اويس
ها به حج آمد پس عمر او را ديد و از او  سال بعد مردي از اشراف آن: گويد رواي مي

اي كهنه و متاعي بسيار اندك  او را در حالي كه خانه: او گفت. ي اويس پرسيد درباره
 :فرمود مي شنيدم كه صاز رسول خدا: عمر گفت. داشت ترك گفتم

اويس بن عامر با مجاهدان اهل يمن به نزد شما خواهد آمد كه از مراد و سپس از «
ي يك درهم كه او مادري  قرن است كه برص داشت و از آن شفا يافت به جز به اندازه

دارد كه نسبت به او نيكوكار است و اگر بر خداوند سوگند خورد خداوند سوگند او را 
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 .»اگر توانستي از او بخواهي برايت آمرزش بخواهد از او بخواهپس . راست خواهد كرد
اويس به . آن مرد به نزد اويس آمد و از او خواست برايش از خداوند آمرزش بخواهد

پس تو براي ) اي يعني به تازگي از حج آمده(تو از من به سفري نيك نزديكتري : او گفت
: اويس باز گفت. طلب آمرزش كن براي من: آن مرد گفت. من از اهللا طلب آمرزش كن

براي من از اهللا درخواست آمرزش : آن مرد بار ديگر گفت. تري تو به سفري نيكي نزديك
اويس برايش از . آري: اي؟ گفت آيا با عمر ديدار كرده: پس اويس از او پرسيد. كن

ايشان طلب و در پي او شدند تا بر(خداوند آمرزش خواست، پس مردم او را شناختند 
 ...سويي براه افتاد پس اويس به) آمرزش كند

ديد  اي پوشاندم، و هر كه او را مي من او را برده: گويد مي) رواي حديث(اسير 
زيرا اويس چنين لباس فاخري تا آن (اي آورده است  اويس از كجا چنين برده: گفت مي

 .]5647: مسلم[ ).وقت نپوشيده بود
كند كه ايشان  روايت مي عمر بن خطابهمچنين امام مسلم در صحيح خود از 

بهترين تابعين مردي است كه به او اويس «: فرمود مي  صشنيدم كه رسول خدا: فرمودند
گويند و او مادري دارد و قبال دچار برص بود پس از او بخواهيد تا برايتان از خداوند  مي

 .]5646: مسلم[. »آمرزش بخواهد

 شخصيت اويس قرني

 :عبادت وي
. گزيند قصد رسيدن به خداوند متعال را دارد راهي براي اين رسيدن بر ميهر كه 

... برخي با نماز شب و برخي ديگر با استغفار صبحگاهان و برخي ديگر با انديشيدن
او حقيقت اين دنيا . اويس به مانند ديگر مردم نبود كه جز به خوردن و نوشيدن نينديشد

 .كرد ش ميرا دانسته بود و براي پس از مرگ تال
كرد با تفكر در مخلوقات خداوند به محبت  روش اويس اينچنين بود كه سعي مي
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به او . ي اويس پرسيد به كوفه آمد درباره »هرم بن حيان«هنگامي كه . خالق دست يابد
... شود گفته مي »عريض«گفتند كه او مكاني را در كنار فرات بسيار دوست دارد كه به آن 

كند و در  اويس را در حالي يافت كه نشسته است و به آب نگاه مي جا رفت و  پس به آن
 ...عبادت اويس انديشيدن بود. انديشه است

گذاشت و  شد چنانكه اثر مثبتي بر ديگران مي عبادت اويس در اخالق او ديده مي
او اويس بود، شخصيتي متواضع و نيكوكار در . تاثيرگذاري رفتار او از گفتار او بيشتر بود

كرد و با وجود  مادرش، و با اين وجود ، بسيار ديگران را نصيحت و راهنمايي مي حق
كردند دست از امر به  هاي بزرگي كه عليه او منتشر مي دشمني ديگران با وي و تهمت

 .معروف و نهي از منكر بر نداشت
 اويس. به نزد او آمد و بر او سالم گفت »مراد«ي  روايت شده است كه مردي از قبيله

به خير هستم و حمد : آن مرد حالش را پرسيد و اويس گفت. سالم او را پاسخ گفت
چه : گذرد؟ اويس گفت چگونه بر شما مي  زمانه: آن مرد گفت. گويم خداوند را مي

كند كه صبح را ببيند و اگر صبح كرد اميد  پرسي از كسي كه اگر شب كرد گمان نمي مي
اي برادر ... ي، مرگ براي مومن شادي باقي نگذاشتهاي برادر مراد... ديدن شب را ندارد

مرادي، شناخت حقوق خداوند، براي مومن نقره و طاليي به جا نگذاشته، اي برادر 
به خداوند سوگند، . انجام امر خداوند براي مومن دوست و ياري باقي نگذاشته... مرادي
آنان به اين سبب با ما دشمني  داريم و كنيم و از منكر باز مي ها را به معروف امر مي ما آن

كنند و تا جايي كه به اهللا  كنند و براي دشمني ما در ميان فاسقان ياوراني پيدا مي مي
اند و به خدا سوگند كه اين مرا از تالش در راه  ها به من زده ترين تهمت سوگند، بزرگ

 ...دارد حق خداوند باز نمي

 :نصيحت ورزي
و خواست وي را نصيحت كند براي او آيات آخر از ا »هرم بن حيان«هنگامي كه 

تا آنكه  »ي آنان است همانا روز جداسازي ميعادگاه همه«: ي دخان را تالوت كرد كه سوره
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اي هرم، از شبي هراس داشته باش كه صبح آن، «: سوره را به پايان رساند، سپس گفت
ش از اين چيزي و بي »...شوي قيامت است و از جماعت جدا نشو كه از دينت جدا مي

 .نگفت
هنگام خواب، مرگ را بالش ! اي اهل كوفه«: گفت و خطاب به اهل كوفه چنين مي

 .»خود كنيد و هنگام بيداري آن را در برابر چشمان خود داشته باشيد

 :گذشت او از ديگران
زدند اما در مقابل از او جز  كرد كه او را با سنگ مي اويس در ميان مردمي زندگي مي

دست اذيت آنان به سوي او دراز بود اما او هميشه تنها . ديدند ثمر چيزي نمي بهترين
نشست و سخن  ها مي هاي آنان، با آن گذشت و با وجود زخم زبان بخشيد و مي مي
 .گفت مي

 :شهادت اويس
او از خداوند . را در نبرد صفين همراهي كرد اويس قرني علي بن ابي طالب

وندا شهادتي نصيب من بگردان كه زندگي و رزق را براي خدا: شهادت را طلبيد و گفت
ي آل عمران است كه خداوند در  سوره 169ي  ي او به آيه اشاره. من واجب گرداند

اند بلكه  اند مرده و گمان مبر كه كساني كه در راه اهللا كشته شده«: گويد وصف شهدا مي
 .»شوند نزد پروردگارشان روزي داده مي] و[اند  آنان زنده

. جنگيد تا آنكه به شهادت رسيد ي مسلمانان، علي بن ابي طالب يفهاو در ركاب خل
هجري رخ  37شهادت او در نبرد صفين به سال . بر بدن او اثر چهل و چند زخم يافتند

 .داد
 عبداهللا موحد: ترجمه و بازنويسي

 عصر اسالم
IslamAge.com 





 
 

 ) ه 106: وفات(  طاووس بن كيسان تابعي شجاع و عالم يمن

. است» طاووس بن كيسان«وي فقيه قدوه، عالم يمن، ابوعبدالرحمن فارسي يمني، 
. را درك نمود صچهل بار حج خانه خدا را انجام داد و پنجاه تن از اصحاب رسول اهللا

او از فرزندان اهل فارس بود كه كسري آنان را براي تسخير يمن به اين سرزمين فرستاده 
يا كمي پيش از آن ديده به  الفت اميرالمومنين عثمان بن عفانوي در دوران خ. بود

 .جهان گشود

است و ملقب به » ذكوان«نام وي : گويد مي» األلقاب«ابوالفرج بن جوزي در كتاب 

اصحاب طبقات . باشد زيرا او طاووس قراء بود و به همين نام مشهور گرديد طاووس مي
 .اند ردهاو را از طبقه اول تابعين اهل يمن ذكر ك

 :اي كه نزد آنان آموخت صحابه

او از ابن عمر و . علم فرا گرفت صاز جمع بسياري از ياران رسول اهللا طاووس
روايت كرده  و زيد بن ارقم هابن عباس و زيد بن ثابت و ام المومنين عائشه و ابوهرير

و همچنين ا. وي مدتي طوالني مالزمت ابن عباس را نموده و از وي علم فرا گرفت. است
بن مالك و صفوان بن امية و عبداهللا بن عمرو بن عاص و زياد اعجم و  هاز جابر و سراق

او به اتفاق علماي . حجر مدري شنيده و از معاذ نيز به صورت مرسل روايت كرده است
 .اسالم، حجت است

وي؟ ش با چه كسي بر ابن عباس وارد مي: به عبيداهللا بن يزيد گفتم: گويد ابن عيينه مي
 ابوهريره. شد او با خواص وارد مي: پس طاووس؟ گفت: گفتم. با عطا و يارانش: گفت

با پنچاه تا هفتاد تن از ياران رسول : گويد از او روايت نيز شنيده است و خود طاووس مي
 .ام نشين بوده هم صاهللا

 :اند كساني كه از وي علم آموخته و روايت شنيده
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طرازان وي و فرزندش عبداهللا و حسن بن مسلم و  عطاء و مجاهد و گروهي از هم
ابن شهاب زهري و ابراهيم بن ميسرة و ابوزبير مكي و سليمان تيمي و سليمان بن موسي 
دمشقي و قيس بن سعد مكي و عكرمة بن عمار و اسامة بن زيد ليثي و عبدالملك بن 

فيان و گروهي بسيار از و عمرو بن دينار و عبداهللا بن ابي نجيح و حنظلة بن ابي س هميسر
 .اند وي علم آموخته و يا روايت كرده

 شخصيت طاووس بن كيسان

 :عبادت وي
از عبدالمنعم بن . رود گان تابعين به شمار ميراو از عابدان اهل يمن و از فقها و بز

وهب بن منبه و طاووس يماني چهل سال تمام : ادريس از پدرش روايت است كه گفت
 .ي نماز عشا به جاي آوردندنماز صبح را با وضو

عبدالواحد بن زياد از . او نماز و عبادت خود را حتي در بيماري وفاتش ترك نگفت
طاووس را در بيماري وفاتش ديدم كه بر روي بسترش ايستاده : كند كه گفت ليث نقل مي

 .كرد خواند و بر آن سجده مي نماز مي
: گفت. خوابيده است: گفتند روايت است كه طاووس در هنگام سحر نزد كسي آمد،

 .كردم كسي هنگام سحر بخوابد فكر نمي

 :علم وي
طاووس، فقيهي بزرگوار بود كه با علم خود به سروري اهل يمن رسيده بود گرچه 

نزد عبدالملك بن مروان اموي آمدم، به : گويد زهري مي. خود اصالتا فارس بود نه عرب
ها  پشت سر تو چه كسي بر آن: گفت. از مكه: آيي اي زهري؟ گفتم از كجا مي: من گفت

از : از عرب است يا از موالي؟ گفتم: گفت. عطاء بن ابي رباح: كند؟ گفتم سروري مي
: گفت. با ديانت و روايت: ها شده است؟ گفتم با چه چيزي سرور آن: گفت. موالي

بر  پس چه كسي: گفت. شايسته است كه ديانت و روايت انسان را به سروري برسانند
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از عرب است يا از موالي؟ : گفت. طاووس بن كيسان: كند؟ گفتم اهل يمن سروري مي
با همان چيزي كه : با چه چيز به سروري آنان رسيده است؟ گفتم: گفت. از موالي: گفتم

 .عطاء به سروري رسيد

 :اخالص وي
: فتروزي مجاهد به طاووس گ: كند كه گفت سفيان بن عيينه از ابن ابي نجيح نقل مي

گزاري و پيامبر بر در آن بود و  اي اباعبدالرحمن تو را در خواب ديدم كه در كعبه نماز مي
ساكت : طاووس به او گفت. نقابت را بردار و قرائتت را آشكار كن: گفت خطاب به تو مي

سپس متوجه شدم كه او از اين سخن : گفت مجاهد مي. كسي اين را از تو نشنود. باش
 .شاد است

كسي را نديدم كه با اين علم رضاي خداوند را بخواهد به : گويد كهيل مي بن هسلم
 .جز عطاء و طاووس و مجاهد

 هايي از زندگي طاووس صحنه

 :موضع او در برابر هشام بن عبدالملك
اند كه هشام بن عبدالملك براي حج به بيت اهللا الحرام آمد و هنگامي كه  حكايت كرده

 .صحاب پيامبر را به نزد من بياوريدمردي از ا: وارد حرم شد گفت
پس از تابعين كسي را : گفت. ها نمانده است اي اميرالمومنين، كسي از آن: گفتند

 .بياوريد
هنگامي كه طاووس وارد شد كفش خود را بر روي گوشه . طاووس يماني را آوردند

اش صدا  با كنيهفرش هشام از پا در آورد و به نام اميرالمومنين با او سالم نكرد و او را 
 .!اي هشام، چطوري؟: نزد و بدون اجازه هشام كنار دست او نشست و گفت

به او . هشام به شدت از اين برخورد طاووس خشمگين شد و قصد جان او كرد
توانيد چنين  اي اميرالمومنين شما در حرم خدا و حرم رسول او هستيد و نمي: گفتند
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 .كاري كنيد
 باعث شد چنين كاري كني؟ چه: پس هشام به طاووس گفت

 مگر من چه كردم؟: طاووس گفت
كفشت را : اين پاسخ طاووس باعث عصبانيت بيشتر هشام بن عبدالملك شد و گفت

ام مرا  بر گوشه فرش من از پا در آوردي و با من به نام اميرالمومنين سالم نگفتي و با كنيه
 .!اي هشام، حالت چطور است؟: نام نبردي و بدون اجازه من كنار دستم نشستي و گفتي

من هر روز پنج بار آن را در  ،اما بيرون آوردن كفشم بر روي فرش تو: طاووس گفت
اين كه گفتي ! كند گيرد و نه سرزنشم مي آورم، نه بر من خشم مي برابر خداوند بيرون مي

اما در اين ! مومنان به امارت تو راضي نيستتند همه ،با تو به نام اميرالمومنين سالم نگفتم
ات صدا نزدم، خداوند نيز پيامبرانش را با نامشان صدا زده و  مورد كه گفتي تو را با كنيه

اي داوود، اي يحيي، اي عيسي، و از سوي ديگر دشمنانش را با كنيه صدا زده : گفته است

ٓ  ََّبۡت  ﴿: و گفته است �ن  يََدا
َ
از  ،و اين سخنت كه چرا كنار دستت نشستم ﴾١ َوََّب  لََهبٖ  أ

اگر خواستي مردي از اهل جهنم را : گفت شنيدم كه مي اميرالمومنين علي بن ابي طالب
 .اند ببيني به مردي نگاه كن كه نشسته است و ديگران دور و بر او ايستاده

 .مرا نصيحت كن: هشام به او گفت
در جهنم مارهايي هستند به مانند : گفت مي شنيدم كه اميرالمومنين: طاووس گفت

ميان رعيت خود به عدل رفتار نند قاطران كه هر اميري را كه درهايي به ما ها و عقرب كوه
 .زنند كند نيش مي نمي

 .سپس طاووس برخواست و از مجلس هشام بيرون رفت

 :رفتار طاووس با كارگزار ستمگر
گفتم  هميشه به پدرم مي: گفت د كه ميكن عبدالرزاق از معمر از فرزند طاووس نقل مي

تا آنكه براي حج خارج شديم و . بايد عليه اين سلطان قيام كرد و با او چنين و چنان كرد
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در آن، شخصي بود  -يعني امير يمين-ها منزل گرفتيم كه كارگزار سلطان  در يكي از قريه
را در مسجد به جا آورديم نماز صبح . به نام ابن نجيح كه از بدترين كارگزاران سلطان بود

. اما پدرم پاسخ وي را نداد. كه ابن نجيح آمد و در برابر پدرم نشست و به او سالم گفت
ابن نجيح دوباره مقابل او نشست اما . سپس با او سخن گفت اما پدرم از او روي گرداند

و وقتي ديدم پدر با او چنين رفتاري كرد به سمت او رفتم . پدرم رويش را چرخاند
! پدرم تو را نشناخت براي همين با تو چنين برخوردي كرد: دستش را گرفتم و به او گفتم

پدرم . سپس رفت! نه خير، بلكه چون مرا شناخت با من اينگونه رفتار كرد: او گفت
ادعا ! اي احمق: گفت اما همين كه به منزلگاه آمديم به من گفت ساكت بود و چيزي نمي

ها حفظ  ها با شمشير قيام كني اما نتوانستي زبانت را عليه آن ه آنخواهي علي كني كه مي مي
 .!كني؟

 :تاثير وي بر ديگران
كسي نماند مگر آنكه او را به فتنه انداختم به جز طاووس، خود : گفت زني بد كاره مي

وقت قرار نزد او رفتم پس . فالن وقت نزد من بيا: را به او عرضه كردم پس به من گفت
آنكه اينجا ما را : گفت! اينجا؟: گفتم! اينجا بخواب: د الحرام برد و گفتمرا به مسج

 .!بيند جاي ديگر هم ما را خواهد ديد مي

 :برخي از سخنان وي
 .هر كه بگويد و تقوا پيشه كند بهتر از كسي است كه ساكت باشد و تقوا پيشه كند

ش از ترسي كه از او و بي. از خداوند بترس طوري كه از هيچ چيز بيشتر از او نترسي
 .پسندي داري به او اميد داشته باش، و براي مردم همان چيزي را بپسند كه براي خود مي

بخل يعني آنكه شخص نسبت به آنچه دارد : كند كه گفت فرزند طاووس از او نقل مي
 .آن است كه شخص آنچه را كه مردم دارند آرزو كند: بخيلي ورزد و شُح
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هر چيزي كه فرزند آدم بر زبان آورد بر وي : كند كه گفت يليث از طاووس روايت م
 .كند اي كه هنگام بيماري مي شود حتي ناله شمرده مي

 :هاي او براي ديگران از نصيحت
اي عطاء زنهار كه حاجت خود را : طاووس نزد من آمد و به من گفت: گويد عطاء مي

از آن بخواه كه درش تا  حاجت خود را. نزد كسي ببري كه درش بر روي تو بسته است
ات داده كه اجابتت  روز قيامت بر رويت باز است، از تو خواسته تا او را بخواني و وعده

 .كند
نشين شو به آنان  فرزندم، با عاقالن هم: پدرم به من گفت: گويد عبداهللا بن طاووس مي

ب گردي شوي حتي اگر از آنان نباشي و با جاهالن منشين كه به آنان منسو منسوب مي
 .حتي اگر از آنان نباشي

 :اند درباره او گفته
برم كه طاووس  من گمان مي: كند كه وي گفت عطاء بن ابي رباح از ابن عباس نقل مي

 .از اهل بهشت باشد
 .ميان ما مانند ابن سيرين در اهل بصره استاو در: گويد مي قيس بن سعد

: ر از طاووس گفته باشدعالمي نديدم كه بيشت: گويد بن ابي سفيان مي هحنظل
 .»دانم نمي«

طاووس را ديدم كه ميان دو چشمش اثر : گويد عبدالرحمن بن ابوبكر مليكي مي
 .سجده بود

 .طاووس ثقه است: گويند مي هابن معين و ابوزرع
او از عابدان اهل يمن و از سادات تابعين بود، : گويد ابن حبان در وصف او مي

 .به جاي آورده بودبود و چهل حج  ةمستجاب الدعو
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قسم به : در حالي كه روبروي كعبه ايستاده بود گفت هابراهيم بن مسر: گويد سفيان مي
كسي را نديدم كه شريف و ضعيف نزد او يكي باشد به ) يعني كعبه(پروردگار اين بنيان 

 .جز طاووس

 :وفات طاووس بن كيسان
هجري  106ه به سال طاووس يك روز پيش از روز تروي: گويد سيف بن سليمان مي

خليفه هشام بن عبدالملك كه همان سال حج كرده بود بر وي نماز . در مكه درگذشت
 .او در هنگام وفات نود و چند سال سن داشت. گزارد

 عبداهللا موحد: گردآوري و ترجمه
 عصر اسالم

IslamAge.com 
 





 
 

 )ه 181-118(عبداهللا بن مبارك 

ابوعبدالرحمن «ير متقيان در زمان خويش، اش و ام وي شيخ االسالم، عالم زمانه
 .هجري قمري ديده به جهان گشود 118به سال . و سپس مروزي است »حنظلي تركي

هاي  ترين شاخه او از علماي بزرگ حديث و از عالمان به علل حديث كه از سخت
آوردن [نزد من سند «: ي مشهور است كه او صاحب اين جمله. باشد اين علم است مي

به [ »...گفت خواست مي جزء دين است و اگر اسناد نبود هر كه هر چه مي] ديثبراي ح
 .]ي صحيح خود روايت مسلم در مقدمه
به او گفتند آيا . نشست اش مي ابن مبارك بسيار در خانه: گويد نعبم بن حماد مي

و   صچگونه احساس تنهايي كنم در حالي كه با پيامبر: كني؟ گفت احساس تنهايي نمي
 نش هستم؟يارا

نقل است كه يكي از همسران هارون الرشيد از باالي قصر خويش ديد كه مردم در پي 
اند، پس پرسيد اين كيست؟ گفتند عالمي از اهل خراسان  عبداهللا بن مبارك ازدحام كرده

گفت به خدا قسم كه اين پادشاهي است نه پادشاهي هارون كه مردم دور و برش . است
 .!كمك خدم و حشمشوند مگر با  جمع نمي

من آرزو دارم كه در تمام عمرم يك سالش را به مانند ابن : گويد مي /سفيان ثوري
 .توانم حتي سه روز به مانند او شوم مبارك باشم اما نمي

نگاهي به امر صحابه انداختم و نگاهي ديگر به ابن مبارك و : گويد مي /ابن عيينه
و جهادي كه با   صباشند جز همراهي پيامبرنديدم كه صحابه هيچ فضيلتي بر او داشته 

 .اند وي كرده
ابن مبارك را در : گويد شنيدم سويد بن سعيد مي: گويد مي /قاسم بن محمد بن عباد

: مكه ديدم كه كنار آب زمزم آمد و از آن آب برگرفت و سپس رو به قبله كرد و گفت
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چنين حديث  صسول خدااز ر ابن ابي المول از محمد بن المنكدر از جابر! خدايا«
آب زمزم براي همان چيزي است كه به قصد آن : روايت كرده است كه ايشان فرمودند

و ) شود يعني انسان هر نيتي براي نوشيدن آن داشته باشد برآورده مي(نوشيده شده است 
 .سپس آن را نوشيد. »نوشم من آن را براي از بين رفتن تشنگي قيامت مي

ما گروهي : بن سلمان مروزي مرا چنين گفت كه هعبد: دگوي مي /ابوحاتم رازي
برديم پس با دشمن  جنگجو بوديم كه به همراه ابن مبارك در سرزمين روم به سر مي

ها در برابر هم قرار گرفتند مردي از لشكر دشمن بيرون آمد و  وقتي صف. روبرو شديم
باز مردي ديگر براي . شتمبارز طلبيد، پس مردي از صف ما بيرون آمد و آن مرد او را ك

باز آن جنگجوي رومي مبارز ... ي با او بيرون آمد و جنگيد و به دست او كشته شد مبارزه
اي زد و به قتل  طلبيد، مردي از لشكر بيرون آمد و مدتي با او جنگيد و سپس او را ضربه

بن مبارك به او نگاه كردم و فهميدم كه عبداهللا . رساند، پس مردم بر وي ازدحام كردند
ي آستين او را گرفتم و  پس گوشه. است و صورت خود را با آستين خود پوشانده است

 ...كشاندم و ديدم كه خود اوست
ترين  او از ثابت. شد ابن مبارك امامي بود كه به وي اقتدا مي: گويد اسود بن سالم مي

ي را در دينش گويد و ها بر سنت بود و اگر ديدي كه كسي ابن مبارك را عيب مي انسان
 .متهم كن

هايش ياد  هايش غالب شد بدي هاي فرد بر بدي اگر خوبي: گويد عبداهللا بن مبارك مي
 .شود هايش ذكر نمي هايش غالب گرديد خوبي هايش بر خوبي شود و اگر بدي نمي

نزد امام مالك بوديم پس براي ورود عبداهللا بن مبارك اجازه : گويد مي /يحيي ليثي
اجازه داد، ديديم كه مالك براي نشستن ابن مبارك از جاي خود جابجا  خواستند و او

يكي از شاگردان شروع به . گرديد و قبال نديده بوديم كه او براي كسي جابجا شود
نمود و مالك از عبداهللا بن  اي گذر مي خواندن مسائل بر مالك نمود و گاهي بر مساله

ت؟ و نظر شما در اين مورد چيست؟ و مذهب شما در اين مورد چيس: پرسيد مبارك مي
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تا آنكه ابن مبارك برخواست و خارج شد پس . گفت ديدم كه ابن مبارك وي را پاسخ مي
اين ابن مبارك، فقيه خراسان : امام مالك از ادب او بسيار خوشش آمد سپس به ما گفت

 .است
 .هجري قمري ديده از جهان فروبست 181اين امام بزرگوار به سال 
 عبداهللا موحد: ري، ترجمه و بازنويسيآو جمع

 عصر اسالم
IslamAge.com 





 
 

 تاريخ در وزير ترين جوان ،عبدالعزيز بن عمر فرزند عبدالملك،
 اسالم

 آنان از سني كه بسپارند كساني به را جامعه مهم كارهاي دارند عالقه مردم از بسياري
 كردار و رفتار بر تهور بهغل سبب به همينطور و گيرند بهره پيران تجربه از تا گذشته
 بر امور تدبير و حكمت در كه دارند حضور تاريخ در جواناني وجود اين با اما. جوانان

 .اند جسته سبقت پيران
 عبدالملك« يابند دست واال مناصب به شايستگي با توانستند كه جوانان اين جمله از

 .است »عبدالعزيز بن عمر بن
 آشكار ما براي را حقيقت اين يافت رشد آن رد عبدالملك كه »عمري« جو اين

 سوي از اما آفريند، مي شگفتي باشد داشته مناسب محيطي اگر جواني نيروي كه سازد مي
 نطفه در آنان مردانگيِ نيروي شود مي باعث جوانان به ندادن ميدان و اهميتي بي ديگر
 چطور شود مي خوردبر كودكان همانند ساله چهل مردان با كه اي جامعه در. شود خفه
 داشت؟ پخته جواناني توان مي

 :عبدالعزيز بن عمر بن عبدالملك كودكي و تولد

 حالي در هجري 101 سال در و گشود جهان به ديده هجري 82 سال در عبدالملك
 .بست فرو جهان از ديده داشت سن سال 19 تنها كه

 سن در و داشت دهعه بر را امت فرماندهي پدرش همراه به كه بود پخته جواني وي
 بن عمر دار فرزند كنيزان از يكي فرزند او. بود خود پدر ياور و يار سالگي شانزده

 .داشت دوست بسيار را وي عمر و بود عبدالعزيز
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 :وي جايگاه و فضيلت

 از پژوهشگران گرديد باعث پدرش شهرت اما است، ناشدني انكار عبدالملك فضيلت
 آنان دستاوردهاي و پادشاهان ذكر به معموال مورخان رازي نمايند، غفلت وي به توجه

 .كنند مي توجه وزيران نقش به تر كم و پردازند مي

 راي اين بر ما«: گويد مي شام اهل مشايخ برخي از نقل به »االولياء حلية« در ابونعيم

 .»آورد عبادت به رو بود ديده عبدالملك فرزندش از آنچه سبب به عمر كه بوديم
 را وي كه عمر فرزندان از فرزندي«: گويد مي عبدالعزيز بن عمر خادم الحكم، نب سيار

 را حق پدر اي: گفت مي عمر به خطاب داشت، فضيلت پدرش بر و گفتند مي عبدالملك
 همين تنها حق داشتن پا به براي اگر يعني. (»باشد روز از ساعتي براي اگر حتي بدار، برپا

 ).مكش دست نآ از باشي داشته مهلت اندازه
 زيبا نظرم در عبدالملك كار كه نبود اينگونه اگر«: گويد مي عبدالعزيز بن عمر خود

 شايسته را او بيند، مي زيبا را فرزندش كارهاي پدري هر كه چنان شود مي داده جلوه
 كافي كسي هر تاييد براي كه است عبدالعزيز بن عمر سخنِ اين. »دانستم مي خالفت

 .داشت را آن شايستگي چند هر داشت دور به خالفت از را دشفرزن وي اما است،
 ،گويم مي تو به چيزي عبدالملك، اي: گفت فرزندش به عمر روزي«: گويد مي دورقي

 در كه نديدم كسي و نديدم تو از تر قاري و تر فقيه و عابدتر جواني سوگند خدا به
 .»باشد دور سري سبك از تو مانند به بزرگسالي و خردسالي
 شنيدن در بسا چه«: است گفته عبدالملك مناقب در حنبلي رجب ابن همين براي

 شنيدن با[ دنيا فرزندان از بزرگواري شايد و باشد الگويي او هاي رده هم براي وي اخبار
 كه] كمي[ سن با بزرگوار سرور اين اخبار شنيدن زيرا شود، غيرتمند] ها داستان اين

 و مشغولند بيهوده كارهاي به و اند گذشته وي سن از كه آنان براي است توبيخي داشت
 .»مايلند آن به اما دورند دنيا اسباب از كه آنان براي همچنين
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 :عمر بن عبدالملك زهد

 در سپس و نبرده دنيا از اي بهره آنكه نه گويد، ترك و آورد دست به كه است آن زاهد
 حالي چه شود گشوده رويش به دنيا درِ اگر نيست معلوم و پردازد عبادت به اي صومعه
. است تر آگاه او نيت به خداوند و زاهد، نه است فقير واقع در كسي چنين! داشت خواهد

 نزد آنچه آوردن دست به براي سپس و آورده دست به را دنيا كه است كسي زاهد همانا
 فقر تفاوت است اين و دهد قرار آخرت همزرع را آن و پوشد چشم آن از است خداوند

 و شد نمي شاد آورد مي رو او به دنيا اگر ،فقير نه بود زاهد نيز صاهللا رسول. زهد و
 .شد نمي غمگين تافت برمي روي هرگاه
 روش و راه اين و است، نادر جواني در اما است بيشتر شدن زاهد احتمال پيري در

 .بود عبدالعزيز بن عمر بن عبدالملك
 داشت استخوان تنها كه آورد خورشتي ،بودم لملكعبدا نزد: گويد مي مهران بن ميمون

 بخواهي اگر«: گفتم. آورد خرما و كره سپس. بود چربي و نان از پر كه آورد ثريد سپس
 اميداروم«: گفت. »گيرد نظر در خاصي مستمري برايت كه كنم مي صحبت اميرالمومنين با

 در خاص مستمري ايمبر كه[ باشد داشته اين از بهتري جايگاه و نصيب خداوندي نزد
 ديدم و شدم وارد او نزد ديگر باري! هستي پدرت تو شك بي: گفتم خود با. »]گيرد نظر
 .بود روغن و سركه حاوي ظرفي و نان تكه سه برابرش در

 خدايش- وي«: گويد مي »عمر بن عبدالملك سيرت« كتابش در حنبلي رجب ابن
 متمكن دنيا در آنكه با و بود شاكو عبادت در داشت كه كمي سن وجود با -كند رحمت

 .»داد مي ترجيح را زهد و نداشت ميلي آن به بود

 :عبدالعزيز بن عمر بن عبدالملك عبادت

 نزد جواني در طاعت همين براي است؛ غفلت و خيالي بي عرصه معموال جواني
 در خداوند كه نفري هفت جمله از و است، پيري عبادت و طاعت از تر محبوب خداوند

 رشد پروردگارش طاعت در كه است جواني« دارد مي خود سايه زير را آنان قيامت روز
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 بن بكر ابي بن عاصم. است جوانان اين از يكي عمر بن عبدالملك كه »است يافته
 بن عمر و رفتيم عبدالملك بن سليمان نزد به هيئتي همراه به«: گويد مي عبدالعزيز
 او با و گرفتم منزل بود مجرد كه عبدالملك رزندشف نزد من بود؛ ما همراه نيز عبدالعزيز

 عبدالملك سپس رفتيم؛ خود بستر به كدام هر و خوانديم را عشاء نماز. بودم منزل يك در
 سپس. رفتم خواب به من] كه گزارد نماز آنقدر[ و ايستاد نماز به و كرد خاموش را چراغ

 :خواند مي را آيه اين كه شدم بيدار حالي در

َِءَ ﴿ فَ
َ
َّعۡ  َِن َت يۡ أ نن�َ  ُهمۡ َ�ٰ ّم ٓ  ُُمّ  ٢ سن ْ  ّما َءُهمَجا ََ  َ�نُوا  .]206-205: الشعراء[ ﴾٢ يُوَعُدو
) 205( سازيم مند بهره) دنيا زندگي اين از( را ايشان ديگري هاي سال ما اگر ببينم، بگو «

 .»گردد دامنگيرشان شود، مي داده وعده آنان به كه عذابي سپس 

 خود با كه كرد تكرار را كار اين آنقدر و كرد مي تكرار را آيه اين باز و گريست مي و
 كند تمام را نمازش آنكه براي دلسوزي روي از آنگاه! كشت خواهد را او گريه گفتم

 شنيدن با او ،»واحلمدهللا اهللا إال إله ال«: گفتم شود مي بيدار خواب از كه كسي همانند

 .»...نشنيدم او از صدايي ديگر و شد ساكت من صداي

 :عبدالملك سوي از اميرالمومنين نصيحت

 و راند مي زبان بر را فصل سخن هميشه سنگين هاي چالش و مشكل قضاياي در وي
 در او صالح به هميشه شد مي باعث پدر وزارت. نداشتند خاصان كه بود شجاعتي داراي

 مانند امير كارهاي مهه توجيه نه است وزير يك اصلي وظيفه اين و بيندازد نظر آخرت
 .!هستند شخصي منشي گويا كه وزيران از برخي

 گرداندن باز و حجاج هاي ستم درباره آنان از و كرد جمع را مردم عبدالعزيز بن عمر
: گفت مي خواست مي نظر كه هر از. خواست مشورت بود كرده سلب مردم از كه حقوقي

 راي اين كه هر. است داده رخ تو غير ومتحك در كه است مسائلي ها اين مومنان، امير اي
. رسيد عبدالملك فرزندش به نوبت آنكه تا كرد، مي بلند جايش از را او گفت مي را

 شده گرفته ستم به حقوق برگرداندن توانايي كه نيست كسي پدرم،«: گفت عبدالملك
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. »است يكشر] جناياتش در[ وي با آنكه مگر نكند، را كار اين اما باشد داشته را مردم
 سپاس و حمد ،مردمي ترين فقيه تو گفتم مي نبودي فرزندم اگر«: گفت او پاسخ در عمر

 .»را پسرم عبدالملك داد؛ قرار اهلم از وزيري برايم كه خداوند

 :عمر بن عبدالملك شكيبايي

 با را خود منصب بلكه و شود نمي تغييرشان باعث منصب كه كساني هستند كم
 :كنيد توجه داستان اين به. دهند مي تغيير شان اخالق

 فرزندش و شد خشمگين عبدالعزيز بن عمر روزي: گويد مي الحكم ابي بن اسماعيل
 امير اي«: گفت پدر به خطاب نشست فرو خشمش كه هنگامي. بود حاضر نيز عبدالملك

 آن در را تو او كه جايگاهي در و بخشيده تو به خداوند كه هستي نعمتي در تو مومنان،
 خشمگين وجود اين با حال است، سپرده تو به را بندگانش امر خداوند و است داده ارقر
 تو مگر«: گفت عمر. كرد تكرار را سخنش فرزند »گفتي؟ چه«: گفت عمر »شوي؟ مي

 نتوانم اگر دارد اي فايده چه درونم وسعت«: گفت »عبدالملك؟ اي شوي نمي خشمگين
 ،خير«: گفت كه آمده ديگر روايتي در و »دارم؟ نمي خوش را آن كه نشانم فرو را خشمي

 .»نكرد پر را درونم خشم هرگز داشت گرامي را تو آنكه به قسم
: گفت عبدالملك. شد خشمگين وي بر و نمود امر كاري به را غالمش عمر روزي

 به نه«: گفت »كني؟ شكيبايي كني مي تالش داري«: گفت عمر »چيست؟ خشم اين پدرم«
 .»است شكيبايي خود نيست، شكيبايي براي شِتال سوگند، خدا

 است صفتي) شكيبايي يعني( حلم كه است اين عبدالملك منظور«: گويد مي رجب ابن
 .»...ندارد تكلف و تالش به نيازي و است گرفته خو آن با كه انسان همراه

 :اراده سردي از پيش قاطعيت،

 بن عمر شد، سپرده خاك به كعبدالمل بن سليمان كه هنگامي: گويد مي آجري ابوبكر
 ظهر از پيش خواب براي و آمد پايين منبر از سپس گفت، سخناني مردم براي عبدالعزيز
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 كسي چه مومنان، امير اي«: گفت و آمد او نزد به عبدالملك فرزندش. رفت منزل به
 در را او سپس. »فرزندم شو نزديك«: گفت عمر »بماني؟ زنده ظهر تا كه كند مي تضمين

 من نسل در كه را خداوند سپاس«: گفت و بوسيد را چشمانش دو ميان و گرفت لبغ
 به و آمد بيرون بخوابد آنكه بدون عمر آنگاه. »دهد مي ياري مرا دينم در كه داد قرار كسي
 .نمايد مطرح را آن دارد حقي كس هر كه زند ندا تا داد دستور منادي

 كار انجام براي عمر روزي«: گفت كه است روايت هعلب ابي بن ابراهيم از همچنين
. »بيايم شما نزد به تا باشيد همينجا«: گفت و شد خسته ظهر هنگام. بود نشسته مردم
 او جستجوي به و آمد عبدالملك كه كند استراحت ساعتي تا شاد منزلش وارد سپس

 خواست ورود اجازه عبدالملك. است شده] منزل[ وارد استراحت براي: گفتند. پرداخت
 باعث چه مومنان، امير اي«: گفت پدرش به شد وارد كه هنگامي. داد اجازه او به عمر و

 آيا«: گفت پسرش. »كنم استراحت ساعتي آنكه براي«: گفت »بيايي؟ خانه به است شده
 از تو و هستند تو منتظر ات رعيت كه حالي در رسد در مرگت كه داني مي ايمن را خود
 .رفت مردم نزد به و برخاست لحظه همان عمر پس »پنهاني؟ آنان

 :حرام مال از عمر بن عبدالملك دوري

 انباشته مسئوالن نزد هدايا يا قدرت از استفاده سوء اثر بر كه اموالي درباره عبدالملك
 بود اش وابسته كه »مزاحم« به عبدالعزيز بن عمر روزي. داشت خاصي نظر بود شده

 عطايايي -داشتند دست در را قدرت او از پيش كه هايش عموزاده يعني- قوم اين«: گفت
 در نيز من و است من اختيار در اكنون و كنيم رد را آن توانستيم نمي كه اند بخشيده ما به

 داني مي آيا مومنان امير اي«: گفت مزاحم. »ندارم خداوند جز اي كننده محاسبه ها آن مورد
 زد حلقه عمر چشمان در اشك ناگهان» ...اينقدرند و اينقدر آنان داري؟ عيال و اهل چقدر

. رساند عبدالملك به را خود سرعت به مزاحم. »سپارم مي خداوند به را آنان«: گفت و
 »است؟ آمده پيش اي حادثه آيا مزاحم؟ اي بيايي اينجا شده باعث چه«: گفت عبدالملك
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 شده چه«: گفت عبدالملك. »است آمده پيش برادرانت و تو براي سخت اي حادثه«: گفت
 .كرد بازگو عمر براي را داستان مزاحم »است؟

 و اهل چقدر داني مي آيا گفتم او به«: گفت »گفتي؟ چه او به تو«: گفت عبدالملك
 گريست مي كه حالي در«: گفت »داد؟ پاسخ چه او«: گفت عبدالملك »داري؟ عيال
 در تو هستي ريوزي بد چه«: گفت عبدالملك. »سپارم مي خداوند به را آنان: گفت مي
: گفتند. خواست ورود اجازه او از و رساند عمر به را خود سرعت به سپس» !دين امر

 عمر» !بخواه ورود اجازه برايم مادر بي«: گفت. »ظهرند از پيش خواب در اميرالمومنين«
 به ساعت اين در شده باعث چه«: گفت و »شود وارد بگذاريد«: گفت و شنيد را او صداي
 تو راي«: گفت عمر. »رساند من به مزاحم كه سخني سبب به«: گفت »ي؟بياي اينجا

 پروردگار سپاس عمر. »شود اجرا االن همين بايد تصميمت«: گفت عبدالملك »چيست؟
 روم مي باال منبر به سپس و گذارم مي را ظهر نماز فرزندم، آري«: گفت و آورد جاي به را
 عبدالملك. »دهم مي پس آن صاحبان به ممرد حضور در را] شده پايمال هاي حق[ آن و

 كسي چه بماني ظهر تا اگر و رسيد خواهي ظهر به كه كند مي تضمين كسي چه«: گفت
 و اند شده پراكنده مردم اما«: گفت عمر »نشود؟ سست ظهر تا تو نيت كه كند مي تضمين

 تا كن امر را منادي«: گفت عبدالملك» !اند رفته خود هاي خانه به ظهر از پيش خواب براي
 ...كرد چنين عمر و. »شوند جمع مردم

 نمود تشويق آن انجام براي مبادرت و كار انجام به را پدرش عبدالملك داستان اين در
 آن از پيش يا گردد سست كار انجام از پيش نيتش آنكه يا شود سرد عزمش آنكه از پيش

 انداختن روز آن به روز اين و تنبلي اما كند مي خيري اراده انسان بسا چه. برود دنيا از
 .شود مي نيت آن اثر رفتن بين از باعث
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 :خداوند راه در خود دانستن ارزش كم

 كه شد مانع چه پدر اي«: گفت پدرش به عبدالملك روزي: گويد مي مهران بن ميمون
 و من حق داشتن برپا براي كه نبود مهم برايم سوگند خدا به بروي؟ عدالت انجام براي

 .»بجوشيم ها ديگ در تو
 روغن از مملو هاي ديگ در حتي و شويم، شكنجه حق داشتن برپا راه در اگر: يعني

 .بجوشيم داغ
 عدالت روز يك حتي دارم دوست كه سوگند خدا به«: گفت روزي عبدالعزيز بن عمر

 كه داشتم دوست سوگند خدا به«: گفت عبدالملك. »بگيرد را جانم خداند سپس و ورزم
 جانم خداوند سپس و ورزم عدالت آن كردن رها و شتر پستان دادن فشار فاصله ازهاند به
 اگر حتي. سوگند خدا به آري«: گفت عبدالملك »سوگند؟ خدا به«: گفت عمر »بگيرد را
 جزاي را تو خداوند«: گفت عمر آنگاه. »شويم جوشانده ديگ در تو و من آن خاطر به

 .»دهد نيك
 را حقي اگر داد خواهي چه را خداوند جواب فردا«: گفت پدرش به عبدالملك روزي

 .»بميراني؟ را آن آنكه بي را باطلي يا نمايي، احيا را آن آنكه بي كردي، رها

 :عبدالعزيز بن عمر بن عبدالملك وفات

 ديدم، ببينم، تو در داشتم دوست را آنچه هر«: گفت عبدالملك به خطاب عمر روزي
 دادن دست از با يعني( »تو مرگ«: گفت »چيزي؟ چه« :گفت عبدالملك. »چيز يك جز
: گفت عبدالملك). شود ثبت حسناتش نامه در آن و كند پيشه صبر و شود آزمايش وي

 نوزده در پدر خالفت در و شد مبتال طاعون به پس »دهد نشان تو به نيز را آن خداوند«
 را تو خداوند«: گفت و ايستاد وي قبر بر عمر. كرد تسليم آفرين جان به جان سالگي
 به را تو خداوند كه روزي از و بودي نيكوكار پدرت به نسبت كه پسرم اي كند رحمت

 نبودم خداوند به اميدوارتر و خشنودتر هيچگاه سوگند خدا به. بودم خشنود تو از داد من
 و بيامرزد را گناهت و كند رحمت را تو خداوند. دادم قرار اينجا در را تو كه روز اين از
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 و حاضر هر خداوند و بگذرد هايت بدي از و دهد پاداش را تو اعمالت ترين نيك برابر در
 تسليم و هستيم راضي الهي قضاي به. دهد قرار رحمت مورد كند دعا برايت كه را غايبي

 .»است جهانيان پروردگار اهللا مخصوص ستايش و سپاس و اوييم امر
 .آمين... دهد جاي خود بهشت در را او و كند رحمت را عمر بن عبدالملك خداوند

 اإلسالم هدي سايت از نقل به -32 هشمار- تبيان مجله: منبع
 موحد عبداهللا: ترجمه

 عصر اسالم
IslamAge.com 





 
 

 )ه 102: وفات) (ابوالحجاج مكي(مجاهد بن جبر 

، ابوالحجاج مكي، »مجاهد بن جبر«وي شيخ قراء و مفسران، امام دوران خويش، 
ي دوم از تابعين  ابن سعد وي را در طبقه. ئب بن أبي سائب مخزومي استموالي سا

 .دانسته است

 سفرهاي علمي وي

اي از زمان  مجاهد به مصر سفر كرد و مدتي در آنجا ماند سپس به كوفه رفت و برهه
 .در آنجا زندگي كرد و مدتي نير براي سياحت و تامل به يمن مسافرت كرد

 آموخت اي كه از آنان علم صحابه

وي از ابن عباس بسيار روايت كرده و از او قرآن و تفسير و فقه آموخت و هميشه 
قرآن : گويد او كه از شاگردان خاص ابن عباس بود مي. كرد مالزمت و همراهي وي را مي

را سه بار بر ابن عباس خواندم و عرضه كردم و در هر سه بار در كنار هر آيه توقف 
 .پرسيدم ي چه كسي نازل شده و چگونگي نزول آن را مي كه دربارهي اين كردم و درباره مي

وي همچنين از ابوهريره و عائشه و سعد بن ابي وقاص و عبداهللا بن عمرو و ابن عمر 
سيد بن ام هانئ و او رافع ابن خديج و أم كرز و جابر بن عبداهللا و ابوسعيد خدري و 

 .روايت كرده است ظهير و گروهي ديگر از اصحاب

 شاگردان وي

توان از عكرمه و طاووس و عطاء نام برد  از جمله كساني كه از وي علم آموختند مي
و  ههمچنين مرو بن دينار و ابو الزبير و حكم بن عتيب. باشند كه اينان از هم طرازان وي مي

ابن ابي نجيح و منصور بن المعتمر و سليمان االعمش وايوب سختياني و ابن عون و عمر 
و فضل بن ميمون و ابراهيم بن مهاجر و  هبن دعام هو معروف ابن مشكان، و قتادبن ذر 
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حميد االعرج و بكير بن اخنس و حسن فقيمي و خصيف و سليمان احول و سيف بن 
و نضر بن  هسليمان و عبد الكريم جزري و ابو حصين و عوام ابن حوشب و فطر بن خليف

 .عربي و بسياري ديگر، از وي علم آموختند

 علم وي

 بگفته شده كه ابن عمر. رود مجاهد از بزرگان علم در نسل تابعين به شمار مي
به مانند تو از حفظ  »نافع«و غالمم  »سالم«آرزو داشتم كه فرزندم : روزي به وي گفت

وي از عالم دوران خويش عبداهللا بن عباس آنقدر علم آموخت كه داناترين اهل . داشتند
 .دزمان خود در تفسير گردي

 همجاهد، سعيد بن جبير، عكرم: تفسير را از چهار تن بياموزيد: گويد سفيان ثوري مي
 .و ضحاك

: ااند گاه درهم و دينار درخواست نكرد تا جايي كه گفته وي براي علم خود هيچ
در . هيچكس علم را براي رضايت خداوند نخواسته است غير از مجاهد و طاووس

به نزد عمر بن خطاب آمد پس عمر از او پرسيد كه چه  كنزالعمال آمده كه عمروبن عاص
. مجاهد بن جبير را: عمرو گفت. كسي را به جاي خود به عنوان والي مصر گذاشته است

پس عمر . او نويسنده و اهل دانش است. آري  :آن موالي دختر غزوان؟ گفت: عمر پرسيد
 .كند همانا علم صاحب خود را واال مقام مي: گفت

داناترين كس : از قتاده روايت است كه گفت. از عالمان به قرآن كريم بود وي همچنين
به حالل و حرام كه در ميان ما باقي مانده است زهري است و داناترين كس نسبت به 

بسياري از علما آروز داشتند كه از مجاهد . قرآن كه در ميان ما موجود است، مجاهد است
اينكه از مجاهد : گويد ابن جريج مي. ك و ناچيز بودآموختند حتي اگر آن علم اند علم مي

 .ام برايم بهتر از خانواده و مالم است علم شنيده باشم و بگويم كه از مجاهد شنيده
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 سير و سياحت در زمين براي تدبر و انديشه

مجاهد بن جبير كسي بود كه قرآن را خوانده و از معاني آن اندوخته بود و اين آيه را 

�ضن ﴿ :تالوت كرده بود كه در كتاب خدا
َ
ُ�واْ �ن ٱۡ� ُ  قُۡل سن َّ ُُّم ٱ  ۚ َۚ َۡق َۡ  ٱ

َ
واْ َكۡيَ  بََدأ ُِ فَٱنُظ

ةَ  َِ ةَ ٱ�خن
َ
ُُ ٱَّنۡشأ بگو در زمين سير كنيد و ببينيد كه چگونه آفرينش « .]20 :عنكبوتال[ ﴾يُنشن

 .»...كند مي آغاز گرديده است سپس اهللا است كه بعدا نيز جهان آخرت را پديدار
وي نيز براي سير در زمين و براي انديشه و تدبر در خلقت الهي به مسافرت 

 .پرداخت و براي همين به يمن مسافرت نمود مي
 .نمود و در آخر عمر خود در كوفه مستقر گرديد گفته شده وي بسيار سفر مي

 :از سخنان وي

و هر كه دينش را بزرگ  هر كه خود را بزرگ و واال بداند دينش را ذليل كرده است
 .بداند خود را كوچك خواهد شمرد

 .گرداند خداوند متعال به خاطر نيكي بنده، فرزندانش و فرزندان فرزندانش را نيك مي
 .رود به برادرت نگاه تند مكن و از او مپرس كه از كجا آمده و به كجا مي

او دست به گناه نزد اگر انسان از برادر مسلمانش همين را به دست آورد كه از حياي 
 .همين نيز برايش خير است

فقيه آن است كه از اهللا پروا داشته باشد حتي اگر علمش كم باشد و جاهل آن است 
كه معصيت خداوند بكند گر چه علمش زياد باشد و اگر بنده با قلبش به خداوند روي 

 .آورد خداوند نيز قلب مومنان را به سوي او مايل خواهد كرد

 وفات وي

وي به سال : گويد فضل بن دكين مي. در مورد سال دقيق وفات وي اختالف است
: گويد يحي بن سعيد مي. هجري در حالي كه در حال سجده بود، وفات يافت 102
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 83مجاهد در هنگام وفات : گويد ابن جريح مي. وفات يافته است 104مجاهد در سال 
 .سال سن داشت

 عبداهللا موحد: ترجمه و بازنويسي
 صر اسالمع

IslamAge.com 



 
 

 ) ه110: وفات( محمد بن سيرين

وي ابوبكر، محمد بن سيرين بصري، تابعي و امام بزرگ در تفسير و حديث و فقه و 
پدرش . ديده به جهان گشود ابن سيرين در دوران خالفت عثمان. تعبير خواب است

رش صفيه نام ماد. بود كه توسط انس آزاد شد برده انس بن مالك) شيرون(سيرين 
پدر و مادر وي به صالح و نيكوكاري و . آزاد شده بود داشت كه توسط ابوبكر صديق

 .حسن سيرت مشهور بودند

 :تقوا و ورع ابن سيرين

هاي بسياري  از وي نمونه. وي به تقوا و ورع و دوري از گناه و شبهات معروف است
 .در اين مورد در كتب تراجم و طبقات نقل شده است

بر محمد بن سيرين وارد شدم در حالي كه از بيماري : گويد ن وهب طاحي ميطلق ب
 ،پيش فالني برو كه او نسبت به پزشكي آگاهي خوبي دارد: بردم پس به من گفت رنج مي

اما پس از آن چنين . اما نه، پيش فالني برو كه از وي در پزشكي داناتر است: سپس گفت
 .!ش را كردماستغفراهللا، شك ندارم كه غيبت: گفت

را پس از مرگش  »حجاج بن يوسف ثقفي«ورع وي به حدي بود كه وقتي شنيد كسي 
دست بردار اي پسر برادرم، زيرا كه حجاج به سوي : گويد به وي گفت بد مي

پروردگارش رفته است و تو هنگامي كه به سوي پروردگار بروي خواهي ديد كه 
ترين گناهي كه حجاج  برايت از بزرگاي  ترين گناهي كه در دنيا مرتكب شده كوچك

و بدان اي پسر برادرم كه خداوند متعال همانطور كه ... تر خواهد بود مرتكب شده سخت
ها ستم كرده است قصاص خواهد نمود همانطور نيز براي  از حجاج براي كساني كه به آن

خود را اند قصاص خواهد گرفت، پس از اين به بعد  وي از كساني كه به او ستم كرده
 .مشغول ناسزا گفتن به كسي مكن
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چيزي باعث شك : كند كه گفت اش نقل مي هشام بن حسان از يكي از افراد خانواده
 .كرد شد مگر آنكه آن را ترك مي محمد بن سيرين نمي

ابن سيرين سود چهل هزار را به خاطر شكي كوچك كه : گويد سري بن يحيي مي
آن سود را براي : گفت كه سليمان تيمي ميشنيدم : گويد سري مي. داشت ترك كرد

 .اي ترك كرد كه كسي از علما در حالل بودن آن اختالف ندارند مساله
ي چيزي از فقه و حالل و  هنگامي كه از محمد بن سيرين درباره: گويد اشعث مي

 .كرد، انگار آني كه بود نيست پرسيدند رنگش تغيير مي حرام مي

 :مادرشرفتار و نيكي ابن سيرين با 

نديدم كه محمد هرگز صدايش را بر صداي مادرش : ... گويد بنت سيرين مي هحفص
گفت كه گويي كامال در  گفت طوري سخن مي بلند كند و هنگامي كه با مادرش سخن مي

 ...اختيار اوست
شد از  هنگامي كه محمد نزد مادرش بود اگر كسي بر او وارد مي: گويد ابن عون مي

 .!كرد كه او بيمار است داي او نزد مادرش گمان ميشدت پايين بودن ص

 :ابن سيرين و دانش تعبير خواب

هايي از تعبير خواب توسط  ابن سيرين به دانش تعبير خواب مشهور است كه به نمونه
 :كنيم وي اشاره مي

. ليسم در رويا ديدم كه گويي از جامي گوهرين عسل مي: مردي به ابن سيرين گفت
خواندي  از خدا بترس و به خواندن قرآن برگرد كه تو قرآن را مي: گفت ابن سيرين به او

 .و سپس آن را به فراموشي سپردي
در رويا ديدم كه گويي بر سرم تاجي از طال قرار : مردي به نزد وي آمد و به او گفت

پدرت در بالد غربت است و . تقواي خداوند را پيشه كن: ابن سيرين به او گفت. دارد
 .خواهد كه تو به نزدش بروي ش را از دست داده است و ميا بينايي
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اي از پدرش را به وي نشان  مرد چيزي نگفت بلكه براي تاييد سخن ابن سيرين نامه
داد كه برايش نوشته بود كه در سرزمين غربت چشمانش كور شده و به او دستور داده 

 .بود كه نزد وي برود

 :اند ي او گفته درباره

ابن سيرين در عراق و : سه تن هستند كه ديگر به مانند آنان نديدم: يدگو ابن عون مي
گو اينكه اين سه تن همديگر را . در شام هرجاء بن حيو» در حجاز و« قاسم بن محمد

 .!اند اند و با هم توافق كرده ديده
ديد مگر  كس او را نمي بن سيرين را در بازار ديدم و هيچمحمد : گويد ابوعوانه مي

 .افتاد ه ياد خدا ميآنكه ب
ابن سيرين فقيه و عالم و اهل ورع و اديب و بسيار : گويد محمد بن جرير طبري مي

 .اند و او حجت است گو و صدوق بود كه اهل علم و فضل بر آن گواهي داده حديث
محمد بن سيرين را ديدم كه به مانند سخن مردم سخن : گويد مهدي بن ميمون مي

شد  اما همين كه حديثي از مسند خوانده مي... خنديد و بسيار ميسرود  گفت و شعر مي مي
 .شد شد و جدي مي اش را در هم كشيده مي چهره

 :هايي از زندگي وي صحنه

يكي از حكام به نام ابن هبيره ابن سيرين و حسن بصري و : گويد جعفر بن مرزوق مي
اي ابابكر : ابن سيرين گفتابن هبيره به . پس آنان بر وي وارد شدند. شعبي را فرا خواند

 .اي هاست كه به نزد ما نيامده مدت
 .!ام نزد شما ستمي آشكار ديده: ابن سيرين گفت

. اي كرد كه اين سخن را نگويد اي به ابن سيرين اشاره پسر برادر ابن سيرين با شانه
 .!شود شود بلكه از من سوال مي از تو سوال نمي: ابن سيرين به او گفت

 2000و براي شعبي  3000و براي ابن سيرين  4000راي حسن بصري ابن هبيره ب
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 .اما ابن سيرين آن را برگرداند. سكه فرستاد
. انس بن مالك وصيت كرده بود كه محمد بن سيرين او را پس از مرگش غسل دهد

به او . اما محمد بن سيرين در هنگام وفات انس به دليل قرضي كه داشت در زندان بود
 .دهد تا بروي مير به تو اجازه ميگفتند كه ا

همانا آنكه حقي بر گردن من دارد مرا حبس . امير مرا زندان نكرده است: وي گفت
 .نموده

 .پس صاحب حق به او اجازه داد تا براي غسل دادن انس برود
ي علت زنداني شدن ابن  از محمد بن عبداهللا انصاري درباره: گويد محمد بن سعد مي

ام محمد بنت عبداهللا بن عثمان بن ابي «وي كنيزي را به : گفت سيرين پرسيدم پس
پس آن كنيز به نزد ابن سيرين بازگشت و شكايت كرد كه او را . فروخته بود »العاص

ابن سيرين نيز او را پس گرفت و چون پولش را خرج كرده بود بدهكار . كنند اذيت مي
 .شد و به زندان افتاد

او اجازه نداد آن دختر را بار ديگر برگرداند تا دوباره  در واقع تقواي ابن سيرين به
 .مورد آزار قرار بگيرد

دانم قرضي كه باعث شد به زندان  من مي: ابن سيرين گفت: گويد عبيداهللا بن سري مي
 .اي مفلس: چهل سال پيش به مردي گفتم. بيفتم به خاطر كدام گناهم بود

بازگو كردم  »ابوسليمان داراني«رين را به اين سخن ابن سي: گويد عبيداهللا بن سري مي
آوردند به خاطر كدام گناهشان مجازات  گناهانشان آنقدر كم بود كه به ياد مي: پس گفت

آيد به سبب كدامشان مجازات  اند و گناهان من و تو آنقدر زياد است كه يادمان نمي شده
 .!شويم مي

 :سخنان وي

داني بگويي و  چيزي كه از او مي اي اگر بدترين در حق برادرت ستم ورزيده
 .هايش را كتمان كني خوبي
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دانست  گويد مي اگر آنكه سخن مي: كند كه گفت ابن عون از محمد بن سيرين نقل مي
 .گفت سخنش عليه او نوشته خواهد شد كم سخن مي

به محمد بن سيرين گفتم چه باعث شد كه از قبول : گويد جعفر بن ابي الصلت مي
اي ابا عبداهللا؛ او اين عطيه را براي : بن هبيره خودداري كني؟ او گفتي ا كردن هديه

حال اگر من هماني هستم كه او گمان . گمان خيري كه در مورد من داشت به من داد
كند نباشم برايم جايز  ام نيست آن را قبول كنم و اگر آني كه او گمان مي كند كه شايسته مي

 .نيست كه آن را بردارم

 :ي كتاب تفسير خواب منسوب به ابن سيرين ارهتوضيحي درب

كتاب تعبير خواب يا تفسير خواب ابن سيرين بسيار ميان مردم مشهور است و به زبان 
ي ابن سيرين نيست  اما صحيح آن است كه اين كتاب نوشته. فارسي نيز ترجمه شده است

نين كتابي را جزو يك از آنان چ ابن سيرين و ثناي علما بر وي هيچزيرا با وجود شهرت 
ي آنكه خود ابن سيرين كتابي ننگاشته است  اند به اضافه هاي ابن سيرين ذكر نكرده نوشته

 .اند بلكه شاگردان وي از وي چيزهايي نقل كرده

و كتاب ديگري به  »كتب حذر منها العلامء«شيخ مشهور بن حسن آل سلمان در كتاب 

ين مورد به بحث پرداخته و نسبت اين كتاب در ا» منتخب الكالم فی تفسري األحالم«نام 

 .به ابن سيرين را صحيح ندانسته است
ي فقيه  صحيح آن است كه كتاب تعبير خواب ابن سيرين موجود در واقع نوشته

متوفاي  »ابوسعد واعظ«معروف به  »عبدالملك بن محمد خركوشي نيشابوري«شافعي 
 .هجري قمري است 407

 :وفات وي

روز پس از وفات حسن بصري  100هجري قمري  110ه سال ب /محمد بن سيرين
 .وي در هنگام وفات هشتاد و چند سال سن داشت. درگذشت
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تقواي : وصيت ابن سيرين براي خانواده و فرزندانش چنين بود كه: گويد ابن عون مي
اهللا را پيشه سازند و ميان خود را اصالح نمايند و اينكه اگر مومنند اهللا و رسولش را 

وصيت  »ابراهيم و يعقوب فرزندانشان را وصيت نمودند«اعت نمايند و آنان را به آنچه اط
اي فرزندانم همانا اهللا دين را براي شما انتخاب نموده است پس نميريد مگر در «نمود كه 

 .»...حالي كه مسلمانيد
 عبداهللا موحد: تحقيق و نگارش

 عصر اسالم
www.IslamAge.com 

 



 
 

 )ه 86-2( مطرف بن عبداهللا

او در . است »مطـَرِّف بن عبداهللا بن شخير عامري حرشي«وي ابوعبداهللا بصري، 
: گويد يزيد بن عبداهللا بن شخير مي. ديده به جهان گشوده است  صدوران رسول خدا

بر . تر است و من نيز ده سال از حسن بصري بيشتر سن دارم مطرف ده سال از من بزرگ
سال بدر يا سال احد رخ داده باشد و اين احتمال هم  اين اساس بايد تولد مطرف در
 .شنيده باشد هست كه وي از عمر بن خطاب

ي دوم تابعين و از بزرگان تابعين ذكر  اصحاب طبقات و تراجم وي را در طبقه
 .اند بخاري و مسلم و ابوداوود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه از وي روايت كرده. اند كرده

 :نان علم آموخته استاي كه از آ صحابه

وي از پدرش كه از صحابه است و از علي و عمار و ابوذر و عثمان و عائشه و عثمان 
بن ابي العاص و عمران بن حصين و عبداهللا بن مغفل مزني و ابو مسلم جذمي و حكيم 

حديث روايت كرده و از ابي بن كعب بطور مرسل روايت  بن قيس بن عاصم منقري
 .كرده است

 :صحابه بر ويتاثير 

رسيد پس آرزوي ديدار وي را  سخناني از ابوذر به من مي: گويد مطرف بن عبداهللا مي
اي ابوذر از تو به من سخناني : هنگامي كه به ديدار وي نائل شدم به او گفتم. كردم

 .اي اكنون به ديدارم رسيده: ابوذر گفت. رسيد كه آرزوي ديدارت را كردم مي
همانا خداوند سه تن «: به تو حديثي گفته است كه  صول خداام كه رس شنيده: گفتم

 .»دارد را دوست داشته و سه تن را بد مي
 .خود دروغ ببندم  ممكن نيست كه من بر يار صميمي: گفت
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 دارد چه كساني هستند؟ آن كساني كه خداوند آنان را دوست مي: گفتم
خيزد و  اجر به جهاد بر ميمردي كه در راه خداوند صابرانه و از روي خواستن : گفت

شود و شما وصف اين كس را در كتاب  جنگد تا آنكه كشته مي با دشمن ديدار كرده و مي

َّ ﴿: سپس اين آيه را قرائت كرد كه. يابيد خداوند مي َ ٱ ِن نّب  َّ نينَ ٱ ُُ ََ يَُ�ٰ  َّ  ۦَسبنيقنهن  �ن  َنقُو
َُّهم اَصفّٗ 

َ
ِۡ  نٞ َ�ٰ ُ�نۡ  َكَ  .]4: الصف[ ﴾٤ ُصوٞص ّم
 و سپس چه كسي؟: گفتم
كند اما او در برابر آزار او  ي بدي دارد كه او را اذيت مي شخصي كه همسايه: گفت

) و مرگ آن همسايه(اش  كند تا آنكه خداوند يا با مرگ او و يا با زندگي صبر پيشه مي
 .شرش را از سر او كم كند

 و سپس چه كسي؟: گفتم
افتند تا آنكه  رود و شب به راه مي مسافرت ميمردي كه به همراه گروهي به : گفت

روند اما آن  شوند و به خواب مي وقتي به پايان شب رسيدند دچار خواب و خستگي مي
 .گيرد مرد بر خواسته و از روي رهبت و رغبت به خداوند وضو مي

 دارد چه كساني هستند؟ پس آن سه تن كه خداوند آنان را بد مي: گفتم

َّ ﴿: فرمايد يابيد كه مي وش و شما آن را در كتاب خداوند ميمتكبر فخر فر: گفت  ِن
َ ٱ نّب  َ�  َّ ُُ  ّ  .﴾فَُخورٖ  ََالٖ ُ�ۡ  ُُ

 گفتم و سپس چه كسي؟
 .بخيل منت گذار: گفت

 گفتم و ديگر چه كسي؟
 .خورد اي كه بسيار قسم مي تاجر بسيار قسم خور يا فروشنده: گفت
 :هايي از زندگي وي گوشه

با آنان به نبرد پرداخته بود  خوارج كه در تندروي مشهور بودند و علي گروهي از
اگر دو جان : وي در پاسخ آنان گفت. به نزد وي آمدند تا وي را به راي خود فرا بخوانند



 69  تابعين

 

پس اگر آنچه . گذاشتم فرستادم و ديگري را نزد خود مي داشتم يكي را به دنبال شما مي
فرستادم و اگر  د آن جان ديگرم را نيز به همراه شما ميدهيد حق باش شما به آن دعوت مي

اما . ماند شد و يكي برايم باقي مي شما بر گمراهي بوديد تنها يكي از دو جانم هالك مي
 .من تنها يك جان دارم و دوست ندارم در مورد آن فريب بخورم

* * * 
لباسي زيبا وفات يافت وي در حالي كه  »عبداهللا بن مطرف«هنگامي كه فرزند وي 

آنان كه وي را در اين حال ديدند خشمگين شدند . پوشيده بود بر قوم خويش خارج شد
فرزندت عبداهللا وفات يافته و تو اينگونه در حالي كه عطر ! و  به وي گفتند اي ابا عبداهللا

 آيي؟ اي بيرون مي اي و چنين لباسي پوشيده ه و روغن استفاده كرد
بت خود را به بيچارگي بزنم؟ در حالي كه خداوند مرا براي آيا براي اين مصي: او گفت

ها براي من از  ي سه ويژگي داده است كه هر كدام آن اين مصيبتي كه به من رسيده مژده
آنان كه هنگامي كه مصيبتي به «: فرمايد خداوند متعال مي. تر است ي دنيا با ارزش همه
بر آنان . و ما به سوي او باز خواهيم گشتما از آن اهللا هستيم : گويند رسد مي ها مي آن
درودها و رحمتي است از سوي پروردگارشان و آنان هدايت ] گويند كه چنين مي[

 آيا پس از اين دچار غم و اندوه و بيچارگي شوم؟ »يافتگانند

 :شخصيت وي

نزديك بود كه ترس از آتش : گفت مطرف مي: گويد مهدي بن ميمون مي: ترس وي
 .داوند بهشت را نخواهمباعث شود از خ

كه نماز شب را از [ي شب را بخوابم و صبح در حال پشيماني  اينكه همه: گفت و مي
از خواب بيدار شوم برايم بهتر از آن است كه شب را نماز بگذارم و صبح ] ام دست داده

به خدا قسم كه آنكه خود را پاك بداند و به خود راضي باشد هرگز . از خودم راضي باشم
 .تگار نخواهد شدرس

اي مطرف كاش اين كار را : اگر خداوند در روز قيامت از من بپرسد كه: گفت و مي
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 چرا اين كار را كردي؟: كردي برايم بهتر از اين است كه از من بپرسد مي
ي ابن اشعث در امان نماند  در بصره كسي از فتنه: گويد عجلي مي: ها دوري از فتنه

 .سيرين و ابن] يعني مطرف[مگر او 

 :فضيلت و جايگاه وي

وي ثقه و اهل فضل و ورع و صاحب روايت و داراي : گويد ي وي مي ذهبي درباره
 .خرد و ادب بود

ميان او و مردي اختالف بود پس آن مرد بر وي تهمت : گويد غيالن ين جرير مي
 پس آن مرد در. گويد وي را هالك ساز خداوندا اگر او دروغ مي: پس مطرف گفت. بست

! آن مرد را كشتي: او به مطرف گفت. اين داستان را به زياد بازگو كردند. يك آن مرد
خير من او را نكشتم بلكه اين دعايي بود كه با اجل وي در يك آن اتفاق : مطرف گفت

 .افتاد

 :از سخنان وي

تر از آن است كه مبتال شوم و صبر  داشتني اينكه سالم باشم و شكر كنم برايم دوست«
 .»كنم
 .»كنند اي است كه در آن زندگي مي ي زمانه عقل مردم به اندازه«
 .»صالح قلب به صالح رفتار است و صالح رفتار به صالح نيت«

كسي حق ندارد كه خود را از »: گفت مطرف بن عبداهللا مي: گويد داوود بن ابي هند مي
كه بايد از خطر پرهيز بلندي پرت كند و بعد بگويد اين را خداوند برايم مقدر كرده بود بل

كند و تالش كرده و خود را دور بدارد و اگر پس از اين دچار مصيبت شد آن وقت بايد 
 .»بداند كه جز آنچه خداوند براي او نوشته است چيز ديگري به سر او نخواهد آمد

خدايا از ما خشنود باش، و اگر از ما «: گفت مطرح مي: گويد محمد بن واسع مي
زيرا كه موالي عزوجل ممكن است از بنده در . ز ما در گذر و ما را ببخشخشنود نيستي ا
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 .»گذرد و او را ببخشد در حالي كه از او خشنود نيست

 :وفات وي
عمرو بن علي و . هجري درگذشت 86مطرف در سال : گويد بن خياط مي هخليف

 .اند هجري ذكر كرده 85ترمذي وفات او را به سال 
اقوال ديگري نيز گفته شده است و برخي آن را در واليت ي سال وفات وي  درباره

 .اند رخ داد ذكر كرده 87حجاج بن يوسف پس از طاعون جارف كه به سال 
 عبداهللا موحد: ترجمه و بازنويسي

 عصر اسالم
IslamAge.com 





 
 

 )ه 110-34(وهب بن منبه 

وي اصالتا . است »وهب بن منبه بن كامل بن سيج، ابو عبداهللا الصنعاني«نام كامل وي 
پدر وي در دوران كسري از هرات خارج شده . باشد از سرزمين خراسان و شهر هرات مي

 .آمده و اسالم آورد و سپس در يمن سكني گزيد  صو به نزد رسول خدا
مورد (اند و ابن حجر وي را ثقه  ي سوم تابعين دانسته سيرت نويسان او را از طبقه

وي در مورد قدر . دانسته است »صدوق«ذهبي وي را  .دانسته است) اطمينان در حديث
بخاري و مسلم و ابوداوود و ترمذي و . گفت اما بعدها پشيمان شد سخن مي) تقدير(

 .اند نسائي و ابن ماجه در تفسير خود از وي روايت كرده

 :اي كه نزدشان آموخت صحابه

و  هابوهرير زانوي شاگري زد و از وهب ابن منبه در برابر عبداهللا بن عباس
ابوسعيد خدري و نعمان بن بشير و جابر بن عبداهللا و ابن عمر و عبداهللا بن عمرو بن 

در مورد روايت وي از عبداهللا بن عمرو بن عاص و ابوهريره . (عاص روايت كرده است
 .)اختالف است

 شخصيت وهب بن منبه

 :تالش در علم و عبادت
وي وقت خود . كرد تالش بسياري مي وهب از كساني بود كه در طلب علم و عبادت

از عبدالمنعم بن ادريس از پدرش . را در راه طلب علم و زهد و عبادت گذاشته بود
سال تمام نماز صبح را با  40 »طاووس اليماني«وهب بن منبه و : روايت است كه گفت

 .وضوي نماز عشاء به جاي آوردند



 تابعين  74

 

 :هاي وي از نصيحت
علماي پيش از ما با علم خود از دنياي : گويد مي »عطاي خراساني«وي در نصيحت به 

داند و اهل دنيا، دنياي خود را  نياز شده بودند و به دنياي ديگران اهميتي نمي ديگران بي
ريختند اما علماي امروز علم خود را  به خاطر رغبتي كه به علم آنان داشتند به پايشان مي

و اهل دنيا نيز به اين علت به علم اينان بي  ريزند براي دنياي ديگران به پاي اهل دنيا مي
هايي است به مانند  اند پس از باب سالطين بر حذر باش كه در كنار در آنان فتنه اعتنا شده

زانوبند شتران، چيزي از آنان به دست نخواهي آورد مگر آنكه به همان اندازه از دينت كم 
كند  نياز مي في است تو را بياگر آنچه برايت كا! اي عطا،: سپس گفت. خواهند كرد

نيازت نكند ديگر هيچ چيز برايت  ات برايت كافي خواهد بود و اگر بي ي زندگي همه
اي به  كافي نخواهد بود بلكه شكمت به مانند دريايي خواهد شد چون ديگر درياها و دره

 .هاي ديگر و جز خاك چيزي آن را پر نخواهد كرد مانند دره
. تصميم دارم كه هم نشيني با مردم را ترك كنم: آمد و گفتروزي مردي به نزد او 

اما در ميان ... اين كار را نكن كه تو به مردم محتاجي و آنان به تو محتاجند: وهب گفت
 .آنان گنگ باش و شنوا، كور باش و بينا و ساكت باش و گويا

 :بخشش او در برابر بدي ديگران
هب بن منبه نشسته بوديم كه مردي آمد و من و و: گويد موالي فضل بن ابي عياش مي

پس وهب بن . گفت من از كنار فالني عبور كردم در حالي كه داشت تو را ناسزا مي: گفت
هنوز پيش وي بودم كه  »رساني جز تو نيافت؟ شيطان پيام«: منبه خشمگين شد و گفت

ش را دراز همان فرد ناسزاگو آمد و سالم گفت و وهب نيز سالم او را پاسخ گفت و دست
 .كرد و با او دست داد سپس او را در كنار خويش نشاند
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 :از سخنان وهب بن منبه
اگر كسي تو را به آنچه در تو نيست مدح گفت از اين ايمن مباش كه تو را به آنچه 

 .در تو نيست سرزنش كند
علم، دوست صميمي مومن است، و شكيبايي وزير وي و عقل راهنمايش و عمل 

 .باشد ر امير سربازانش و رفق و آسانگيري پدرش و نرمي برادرش ميارزشش و صب
شود تا ايمن بماند و خلوت  گويد تا بفهمد و ساكت مي بيند تا بياموزد و مي مومن مي

 .كند تا سود برد مي
گريند اما براي آنكه قلبش مرده  براي آنكه بدنش مرده است مي! عجيب است كار مردم

 .!كنند گريه نمي

 :وي درگذشت
 .هجري دار فاني را وداع گفت 114هجري و گفته شده سال  110او به سال 

 عبداهللا موحد: ترجمه و بازنويسي
 عصر اسالم

IslamAge.com 
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