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قسمت ھفتم

ﺍﲰﺎﺀ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺮﻁ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ
اسماء دختر قرط بن خنساء بن سنان انصاری بوده و مادرش ماويه دختر قين بن کعب بن سواد از بنی سلمه
می باشد و موصوفه زوجه فضل بن نعمان انصاری بوده است و ابن سعد در کتاب طبقات در باره وی چنين
نگاشته است :اسماء دختر قرط بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه بوده و خواھر
پدر مادری عميره دختر قرط است و طفيل بن نعمان بن خنساء با او ازدواج کرد و اسماء برای او ربيع را
آورد .اسماء مسلمان شده و با پيامبر اسالم بيعت کرده است.
)االصابه صفحه  - 1633ﺣياةالصحابيات صفحه  - 55طبقات ابن سعد جلدھشتم صفحه ( 403

ﺍﲰﺎﺀ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻌﺐ
اسماء دختر کعب را ابن ﺣجر عسقالنی در کتاب االصابه ذکر کرده اما باز می نويسد که وی ھمان اسماء
دختر نعمان بوده است) .االصابه صفحه (1633

ﺍﲰﺎﺀ ﺩﺧﺘﺮ ﳎﻠﻞ
امام محمد بن ﺣبان بستی در کتاب تقريب الثقات می نويسد که اسماء دختر مجلل ھمسر ﺣاطب بن ﺣارث
جمحی و يکی از زنان صحابيه بوده که در اول بعثت نبی اکرم)ص( اسالم آورده است.
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ﺍﲰﺎﺀ ﺩﺧﺘﺮ ﳏﺮﺯ
اسماء دختر محرز بن عامر بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن نجار بوده و از وی ابن ماکوال ياد آوری
نموده و ابن سعد نيز در کتاب طبقات در باره وی چنين نگاشته است  :اسماء دختر محرز بن عامر بن مالک
بن عدی بن عامر بن غنم بن نجار مادرش ام سھل دختر ابو خارجه عمرو بن قيس بن مالک بن عدی بن عامر
بن غنم بن عدی بن نجار است او را ابو بشير قيس بن عبيد بن ﺣر بن عمرو بن جعد بن عوف بن مبذول بن
عمرو بن غنم بن مازن بن نجار به ھمسری گرفت که برای او بشير و جعد را آورد .اسماء نيز مسلمان شده و
با رسول خدا بيعت کرده است.
) االصابه صفحه  - 1633ﺣياة الصحابيات صفحه  - 54طبقات ابن سعد جلد ھشتم صفحه (422

ﺍﲰﺎﺀ ﺩﺧﺘﺮ ﳐﺮﺑﻪ ﲤﻴﻤﯽ ﺩﺍﺭﻣﯽ
اسماء دختر مخربه بن جندل بن أبير بن نھشل بن دارم تميمی دارمی را بالذری به نقل از ابو عبيده معمر بن
مثنی 1ذکر کرده و آورده است که ھشام بن مغيره به نجران 2رفت و اسماء دختر مخربه را ديد و از زيبائی او
 1معمر بن مثنی تيمی نحوی فارسی بصری :معمر بن مثنی تيمی فارسی نحوی بصری مکنی به ابوعبيده و ملقب به سبخت يکی از
دانشمندان عصر خود بود .وی در سال  110ھجری قمری و طبق گفته بعضی از مؤرخين در سال  114متولد گرديده است .بعضی
ھا اصل و نسب او را يھودی گفته چنانکه ابن النديم از ابی العيناء و او از مردی روايت کند که ابوعبيده را گفتند :تو ھمه کسان را به
بدی ياد کردی و در انساب آنان طعن آوردی .ما را نگفتی که پدر کی؟ و اصل او چه بوده است؟ ابوعبيده گفت :او نيز يھودی بود از
مردم باجروان .و باز ابن النديم گويد :به خط عالن شعوبی ديدم که لقب او سبخت و از مردم فارس و ايرانی نژاد است
نامبرده عالمی دانشمند ،فقيه و آگاه به مسائل اسالم و جاھليت بود و در اشعار عرب نکو دسترس داشت چنانکه او را
عالمه بصره گفته اند ،ابوعبيده بد زبان و رک گوی بود و اھل بصره جملگی از ترس آبروی خويش از وی گريزان بودند و چون

درگذشت از آنجا که ھيچ شريف و وضيعی از بذائت لسان وی بی نصيب نمانده بود کس بر جنازه او ﺣاضر نيامد ،ابن خلکان به نقل
از جاﺣظ آرد که بر روی زمين از ارباب جماعت و خوارج داناتر از وی به جميع علوم کس نبود .و باز ابن النديم گويد :به خط ابی
عبدﷲ بن مقله خواندم که ابوالعباس ثعلب گفت :ابوعبيده)معمر بن مثنی( بر طريق خوارج رفتی و ھرگاه قرآن خواندی به نظر
خواندی ،و با کمال معرفت او به ادب ،ھرگاه انشاد بيتی کردی در اعراب آن مرتکب لعن شدی و سال عمر او نزديک به صد رسيد.
ابوﺣاتم سجستانی گويد :ابوعبيده از اينکه من از خوارج سيستانم مرا ﺣرمت نھادی .ابوعبيده معمر بن مثنی روﺣيه ضد عرب داشت
چنانکه می گويند :او دشمن عرب بود و در مثالب عرب کتابھا نوشت .و بعضی ھم او را غالمباره و لوطی گفته اند اما واقعيت
اينست که وی مردی صاﺣب فضائل بسيار و يگانه عصر خود بود و از اين رو ﺣساد بسيار بر وی گرد آمده اند و از طرفی چون
راه خوارج گرفته و نيز بذائت لسان داشته است دشمنان ديگری بر ﺣاسدين افزوده است و مجموع آنان او را با انواع تھمت ھا از
قبيل ضد عرب ،يھودی االصل ،غالمباره و غيره متھم کرده اند.
نامبرده تا ھنگام مرگ به کار تصنيف پرداخت و او را دويست کتاب است که از جمله آن می باشد :اعراب القرآن ،غريب القرآن،
مجازالقرآن ،معانی القرآن ،غريب الحديث ،کتاب المثالب ،کتاب الديباج ،کتاب جفوةخالد ،کتاب الحيوان ،کتاب االمثال ،کتاب مسعود،
کتاب النصرة ،کتاب خيرالروايه ،کتاب خراسان ،کتاب مغازات قيس واليمن ،کتاب خبر عبدالقيس ،کتاب خبر ابی بغيض ،کتاب
الخوارج البحرين واليمامه ،کتاب الموالی ،کتاب العلة ،کتاب الضيفان ،کتاب الطروفه ،کتاب مرج راھط ،کتاب المنافرات ،کتاب
القبائل ،کتاب خبر التؤام ،کتاب القوارير ،کتاب البازی ،کتاب الحمام ،کتاب الحيات ،کتاب العقارب ،کتاب خصی الخيل ،کتاب
النواشذ ،کتاب األعتبار ،کتاب المالص ،کتاب ايادی االزد ،کتاب مناقب باھله ،کتاب الخيل ،کتاب اإلبل ،کتاب االسنان ،کتاب المجان،
کتاب الزرع ،کتاب الرﺣل ،کتاب الدلو ،کتاب البکره ،کتاب السرج ،کتاب اللجام ،کتاب القوس ،کتاب السيف ،کتاب مثالب باھله،
کتاب الشوارد ،کتاب االﺣالم ،کتاب الزوائد ،کتاب مقاتل الفرسان ،کتاب قامةالرئيس ،کتاب مقاتل االشراف ،کتاب الشعر والشعراء،
کتاب فعل و افعل ،کتاب المصادر ،کتاب خلق االنسان ،کتاب الفرق ،کتاب الخسف ،کتاب مکة والحرم ،کتاب الجمل وصفين ،کتاب
بيوتات العرب ،کتاب اللغات ،کتاب الغارات ،کتاب المعاتبات ،کتاب المالويات ،کتاب االضداد ،کتاب معاصر العرب ،کتاب القبالين،
کتاب العققه ،کتاب مآثرغطفان ،کتاب األوفياء ،کتاب أسماءالخيل ،کتاب مقتل عثمان بن عفان ،کتاب قضات بصره ،کتاب فتوح
ارمينيه ،کتاب فتوح االھواز ،کتاب لصوص العرب ،کتاب ادعياء العرب ،کتاب اخبارالحجاج ،کتاب قصةالکعبه ،کتاب الخمس من
قريش ،کتاب فضائل الفرس ،کتاب اعشارالجزور ،کتاب الحمالين والحماالت ،کتاب ماتلحن فيه العامه ،کتاب مسلم بن قتيبه ،کتاب
روستقباذ ،کتاب السواد و فتحه ،کتاب مسعود بن عمرو و مقتله ،کتاب من شکرمن العمال ،کتاب غريب بطون العرب ،کتاب تسمية
من قتلت بنواسد ،کتاب الجمع والتثنيه ،کتاب االوس والخزرج ،کتاب محمد و ابراھيم ابنی عبدﷲ بن ﺣسن بن ﺣسين بن علی بن
ابيطالب)رض( ،کتاب االمثال ،کتاب االيام ،کتاب الحرات ،کتاب ايام بنی يشکر واخبارھم ،کتاب بنی مازن و اخبارھم ،ديباجه فی
ﺣکماء العرب ،کتاب اإلبدال ،کتاب اإلﺣتالم ،کتاب األعشار والجزوار ،کتاب اإلعالم ،کتاب الحدود ،کتاب الظروفه ،کتاب العقه،
کتاب اللجام ،کتاب مانحن فيه العامه ،کتاب المجاز ،کتاب المالصی ،کتاب النفوس ،کتاب النوائح ،نقائض جرير والفرزدق ،کتاب
التاج ،کتاب الحدود ،کتاب البله ،کتاب خبرالبراض ،کتاب القرائن ،کتاب النواکح ،کتاب النواشر ،کتاب ﺣضرالخيل ،کتاب االعيان،
کتاب بيان باھله ،کتاب األسنان ،کتاب الفرس ،کتاب الترس ،کتاب العقيقه ،کتاب ايام الصغير خمسة و سبعون يوماً ،کتاب ايام الکبير
الف و مائتايوم ،کتاب ايام بنی مازن واخبارھم.
معمر بن مثنی از ھشام بن عروه ،ابی عمرو بن عالء ،ابوالوليد بن داب و ديگران ﺣديث روايت نموده و از او ابو عثمان بکر بن
محمد مازنی ،ابوﺣاتم سھل بن محمد سجستانی ،عبدﷲ بن محمد توزی ،ابوعبيد قاسم بن سالم ،عمر بن شبه نميری ،اسحاق بن
ابراھيم موصلی و ديگران روايت نموده اند.
ابوسعيد سيرافی می گويد :وی از داناترين مردم به نژاد عرب و تاريخ ايشان بود و او را کتب بيشاری است ،ابوعبيده معمر بن مثنی
و اصمعی ھميشه با ھمديگر در کشمکش بودند و ھر يک دوستان خود را داشتند.
ابوالعباس مبرد گفته است که معمر بن مثنی عالم به شعر ،رموز و نسب بود و اصمعی با وی رشک ميبرد و او از معمر بن مثنی
در نحو دانسته تر بود .و جاﺣظ می گويد :در روی زمين دانسته تر از وی در جميع علوم کسی نبود .و يعقوب بن شيبه گفته است که
از علی بن مدينی شنيدم که ياد ابوعبيدع معمر بن مثنی را می کرد و از او به نيکی ياد می نمود و روايات وی را صحيح ميدانست و
می گفت :از عرب چيزی را ﺣکايت نمی کرد مگر چيز صحيح را .و ثعلب می گويد :اصمعی نگارش و انشاء زيبای دارد اما در
نوشته ھای وی فائده أی کمی است ،و اما ابوعبيده زيبا نمی نويسد اما فوائد زيادی در نوشته ھای وی موجود است .و خطيب می
گويد :گفته شده است که معمر بن مثنی در ھمان شبی متولد گرديد که ﺣسن در آن وفات يافت و ايوموسی عنزی وفات او را در سال
 208ھجری قمری و ابو عفير در سال  211و صولی در سال  209و بعضی ديگر از مؤرخين سال  210ھجری قمری گفته اند .از
وی در اوائل کتاب ذکات در سنن ابی داؤود ياد گرديده و بخاری نيز ذکر وی را آورده است و ﺣاجی خليفه در کتاب کشف الظنون
او را بغدادی االصل گفته و آورده است که وی عالم به علم فقه و تاريخ بوده و در سال  110ھجری قمری متولد و در سال 203
وفات يافته و به تعداد  203عنوان کتاب تصنيف نموده است و امام ابن ﺣبان گفته است معمر بن مثنی تيمی مکنی به ابوعبيده از
اتباع تابعين و از اھالی بصره بوده و زيادتر در شعر و ادب دسترس داشته و در سال  210ھجری قمری وفات يافته است.
کشف الظنون جلد ششم صفحه  361و  - 362تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه  482و  - 483تقريب الثقات صفحه 1180
لغت نامه دھخدا جلد اول صفحه  781و  782به نقل از ابن خلکان ،ابن النديم ،نامه دانشوران و تاريخ ﺣبيب السير
 2نجران :نجران سوم بالد يمن است و شھر ھای مھم يمن صنعاء ،عدن و نجران می باشد و در سال دھم ھجرت مسيحيان اين شھر
گروھی را برای مالقات و مذاکره با پيغمبراسالم به مدينه فرستادند ،پيغمبر)ص( ايشان را به اسالم دعوت کردند اما آنھا قبول
نکردند ،پيشنھاد مباھله کردند آنھا امتناع نمودند ،پس معاھده أی با پيامبر)ص( بستند بر اينکه جزيه بدھند و در امان باشند .اين
معاھده که بر طبق دستور سورۀ توبه بسته شده بود تا زمان ﺣضرت عمرفاروق)رض( مجری بود.

به تعجب افتاد و با وی ازدواج کرد و اسماء از وی ﺣامله شده و ھشام او را به مکه آورد و در مکه از وی ابو
جھل و ﺣارث متولد گرديدند بعداً ھشام وفات يافت واسماء موصوفه را عبدﷲ بن ابی ربيعه بن مغيره به نکاح
گرفت که برای وی عياش را آورده و عياش برادر مادری ابو جھل و ﺣارث بود.
بعضی از مورخين نسب وی را چنين گفته اند :اسماء دختر عمرو بن مخربه بن جندل بن ابی ابير بن نھشل بن
دارم.
بالذری می گويد :اسماء مذکوره قبل از ھجرت پسرش عياش به مدينه در ﺣال کفر وفات يافت اما ديگر
مورخين گفته اند که وی مسلمان شده و تا زمان خالفت ﺣضرت عمر فاروق)رض( زنده بود و اين مقوله ثابت
تر است.
اسماء دختر مخربه از جمله زنان شاعره بوده و بيتی چند از اشعارش را ابن ﺣجر عسقالنی در کتاب االصابه
نقل کرده است.
بعضی از مفسرين آورده اند که) :يا بنی آدم خذوازينتکم عند کل مسجد (.....سوره اعراف آيه 31
ترجمه :ای فرزندان آدم! زيور ھای خود را در مقام عبادت به بر گيريد .در باره وی نازل گرديده است.
نامبرده عمه اسماء دختر سالمه مادر عبدﷲ بن عياش بن عبدﷲ بن ابی ربيعه می باشد که شرح ﺣال وی قبالً
گذشت اما بعضی از مورخين شرح زنده گی ھر دو را با ھم خلط نمودند زيرا مادر عياش بن عبدﷲ بن ابی
ربيعه اسماء موصوفه بوده و زوجه عياش بن عبدﷲ بن ابی ربيعه نيز اسماء دختر سالمه و برادرزاده ھمين
اسماء است.
از اسماء مذکوره عبدﷲ بن عياش و ربيع دختر معوذ ﺣديث روايت نموده اند .زبير بن بکار بين ھر دو اسماء
بطور دقيق فرق گذاشته وقتيکه شرح ﺣال ﺣارث بن ھشام را بيان نموده و زنده گی برادر پدر مادری وی
عمرو بن ھشام يعنی ابوجھل و مادرش اسماء دختر مخربه و برادران مادری اش عبدﷲ بن عبدﷲ بن ابی
ربيعه و عياش بن عبدﷲ بن ابی ربيعه را آورده و قصه ھجرت عياش به مدينه و قسم مادرش را که نذر کرده
بود تا بر گشت وی به مکه غذا نخورد و بر گشت عياش به مکه را نقل کرده می گويد :مادر عبدﷲ بن عياش
بن ابی ربيعه اسماء دختر سالمه بن مخربه بوده است .و قصه مذکور را ابن اسحاق نيز آورده است.
و محمد بن سعد نيز در کتاب طبقات چنين نگاشته است :اسماء دختر مخربه بن جندل بن أبير بن نھشل بن
دارم از خاندان تميم است ،مادرش عناق دختر جبار بن عوف بن ابی ﺣارثه بن زيد بن عمرو بن غنم بن تغلب
بن وائل است .اسماء را ھشام بن مغيرة بن عبدﷲ بن مخزوم به ھمسری گرفت و اسماء برای او ابوجھل و
ﺣارث را به دنيا آورد ،ھشام بن مغيره در گذشت و پس از او برادرش ابوربيعه بن مغيرة اسماء را به ھمسری
گرفت و اسماء برای او دو پسر به نامھای عياش و عبدﷲ و دختری به نام ﺣجير زائيد.
اسماء مسلمان شد و بيعت کرد و به مدينه آمد و تا ھنگام خالفت عمر بن خطاب يا تا پس از آن زنده بود.
محمد بن عمر واقدی از عبدالحميد بن جعفر ،3و عبدﷲ بن ابی عبيده از ابو عبيده بن محمد بن عمار بن
ياسر ،4از گفته ربيع دختر معوذ بن عفراء ما را خبر داد که می گفته است :ھمراه تنی چند از بانوان انصار
لغت نامه دھخدا جلد چھادھم صفحه 22348
 3عبدالحميد بن جعفر انصاری اوسی مدنی :عبدالحميد بن جعفر بن عبدﷲ بن ﺣکم بن رافع بن سنان انصاری اوسی مدنی مکنی به
ابوالفضل و طبق گفته بعضی از مؤرخين ابو ﺣفص بوده و بعضی گفته اند که رافع بن سنان جد مادری وی بوده است.
نامبرده از پدرش و از عموی پدرش عمر بن ﺣکم و وھب بن کيسان و يحيی بن سعيد انصاری و اسود بن عالء بن جاريه و ابراھيم
بن عبدﷲ بن ﺣنين و سعيد مغبری و ھمران بن ابی انس و عالء بن عبدالرﺣمن و زياد بن ابی أبرد و زھری و ديگران ﺣديث روايت
نموده و از او ابن مبارک ،خالد بن ﺣارث ،ابوخالد أﺣمر ،عبدﷲ بن ﺣمران ،ھيثم ،وکيع ،يحيی قطان ،ابوبکر ﺣنفی ،ابن وھب،
محمد بن بکر برسانی ،فضل بن موسی ،واقدی ،ابوعاصم و ديگران روايت نموده اند.
اﺣمد ،ابن معين  ،يحيی بن سعيد و دارمی او را ثقه گفته اما ثوری و نسائی او را در شمار ضعفاء آورده اند و ابن سعد می گويد :وی
ثقه و کثيرالحديث است و در مدينه در سال  153ھجری قمری به سن ھفتاد سالگی وفات يافت و فضل بن موسی آورده است که وی
به ھمراه محمد بن عبدﷲ بن ﺣسن خروج کرد .و محمد بن ﺣبان در کتاب تقريب الثقات می نويسد :عبدالحميد بن جعفر بن عبدﷲ بن
ﺣکم بن رافع بن سنان مکنی به ابوﺣفص اوسی انصاری از جمله اتباع تابعين و از اھالی مدينه بوده و بعضی ھم کنيه او را
ابوالفضل گفته اند ،وی گاھی خطاء می کرد ،و در سال  153ھجری قمری به سن ھفتاد سالگی وفات يافت .و ذھبی در کتاب
الکاشف آورده است :عبدالحميد بن جعفر بن عبدﷲ انصاری اوسی مدنی از عموی پدرش ،نافع ،قطان و ابن وھب ﺣديث روايت
نموده و ثقه بوده اما ثوری بر او ايراد گرفته است ،نامبرده در سال  153ھجری قمری وفات يافت.
تھذيب التھذيب جلد سوم صفحه  304و 305
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 4ابوعبيده بن محمد عنسی :ابوعبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عنسی برادر سلمه بن محمد بوده و بعضی ھم ھر دو را يک کس
گفته اند .نامبرده از پدرش و لؤلؤه موالة عمه اش ام ﺣکم دختر عمار و جابر بن عبدﷲ و ربيع دختر معوذ و طلحه بن عبدﷲ بن

پيش اسماء دختر مخربه که مادر ابوجھل است رفتيم و اين به روزگار عمر بن خطاب بود ،پسرش عبدﷲ بن
ابی ربيعه برای او از يمن عطر می فرستاد و اسماء آنرا به صورت نسيه تا ھنگام دريافت مقرری ھا می
فروخت .ما ھم از او می خريديم ،اسماء ھمينکه شيشه ھای مرا از عطر پر کرد و ھمانگونه که برای ديگران
وزن می کرد آن را وزن کرد و گفت :ﺣق و طلب مرا به نام خود بنويسيد ،به منشی که ﺣضور داشت گفتم
آری بنويس که اين مقدار وام بر عھده ربيع دختر معوذ است .اسماء گفت :کنار بروکه تو دختر کسی ھستی که
سرور خود را کشته است .گفتم چنين نيست من دختر کسی ھستم که برده خود را کشته است ،اسماء گفت :به
خدا سوگند ھرگز چيزی به تو نمی فروشم،من ھم گفتم و به خدا سوگند من ھم از تو ھرگز چيزی نمی خرم
تازه کاالی تو عطر خوبی ھم نيست ،ابو عبيده راوی اين روايت می گويد :ربيع به من گفت :پسرم! به خدا
سوگند ھرگز عطری به آن خوبی نبوئيده بودم ولی خشمگين شدم.
و عالمه دھخدا نيز در لغت نامه اش می نويسد :اسماء دختر مخربه يکی از زنان صحابيه است .و امام محمد
بن ﺣبان در کتاب تقريب الثقات نگاشته است که اسماء دختر مخرمه مادر بزرگ عبدﷲ بن عياش بن ابی
ربيعه مخزومی و يکی از زنان صحابيه بوده است .و ابونعيم نيز در کتاب معرفة الصحابه نگاشته است که
اسماء دختر مخرمه تيمی مکنی به ام جالس بوده و مادر عياش و عبدﷲ پسران ابو ربيعه می باشد و از وی
عبدﷲ بن عباس و ربيع دختر معوذ بن عفراء ﺣديث روايت نموده و آورده اند که عبدﷲ بن ﺣارث از عبدﷲ
بن عياش بن ابی ربيعه روايت نموده که پيامبر اسالم داخل شدند به بعضی از خانه ھای ابی ربيعه برای
عيادت مريضی يا غير از آن کار ديگری .برای ايشان اسماء تيميه مکنی به ام جالس مادر عياش بن ابی
ربيعه گفت :يا رسول ﷲ)ص( آيا مرا نصيحت نمی کنيد؟ رسول ﷲ)ص( فرمودند ) :يا ام جالس أتيی الی
اختيک ما تحبين ان تاتی اليک ،و اﺣبی اخاک ما تحبين ان يحبک( ترجمه :ای ام جالس با خواھرت چنان
رفتار کن که دوست داری او با تو رفتار کند و با برادرت چنان دوستی کن که دوست داری او با تو دوستی
کند ..........الحديث
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ﺍﲰﺎﺀ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺛﺪ ﺣﺎﺭﺛﯽ
اسماء دختر مرثد از اوالد بنی ﺣارث بوده و اسماعيل بن اسحاق قاضی 5در کتاب اﺣکام از طريق دراوردی6
و ابن منده از طريق ابراھيم بن طھمان 7و ھر دوی ايشان از ﺣرام بن عثمان مدنی 8و او از عبدالرﺣمن 9و
عوف و وليد بن ابوالوليد و مقسم مکنی به ابوالقاسم ﺣديث روايت نموده و از او پسرش عبدﷲ و سعد بن ابراھيم و عبدالرﺣمن بن
اسحاق مدنی و عبدالکريم جزری و اسامه بن زيد ليثی و محمد بن اسحاق و ديگران روايت نموده اند.
ابن معين او را ثقه گفته و ابن ابی ﺣاتم به نقل از پدرش در جای او را منکرالحديث گفته و اسم او را نياورده و در جای
ديگر صحيح الحديث گفته و در جای ھم اسم او را سلمه آورده است و باز بخاری می گويد :در شرح ﺣال سلمه برادرش ابوعبيده را
ديدم و ﺣاکم ابواﺣمد ذکر کرده که ابوعبيده از جمله کسانی است که اسم وی شناخته نشد و باز صاﺣب کتاب تھذيب التھذيب می
گويد :من در شرح ﺣال محمد بن عمار در يافتم که روايت ابوعبيده را ابی داؤود به نقل از پدرش و او از جدش آورده است و محمد
بن اﺣمد بن ﺣنبل گفته است :ابوعبيده موصوف ثقه است و از برادرش سلمه کسی ﺣديث روايت نکرده مگر علی بن زيد و شرح
ﺣالش شناخته نشده است و ذھبی در کتاب الکاشف می نويسد :ابوعبيده بن محمد بن عمار بن ياسر از پدرش و جابر ﺣديث روايت
نموده و از او سعد بن ابراھيم و ابن اسحاق روايت نموده اند و ثقه می باشد.
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 5اسماعيل بن اسحاق ازدی بصری جھضمی :اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن اسحاق بن ﺣماد بن زيد بن درھم مکنی به
ابواسحاق ازدی جھضمی و معروف به ﺣافظ ابواسحاق بصری قاضی مالکی بوده و از مردم بصره می باشد وی در سال  199و
طبق بعضی روايات سال  200ھجری متولد گرديد و در بصره پرورش يافت و فقه مالکی را از اﺣمد بن معدل فراگرفت و در اين
مذھب دارای مقامی باال گرديد و در اﺣتجاج بر مذھب مالک و شرح آن چنان تصنيف کرد که پيروان اين مذھب را مثالی گشت که
بدان اقتداء کنند .نامبرده از محمد بن عبدﷲ انصاری ،مسدد بن مسرھد ،علی بن مدينی و ديگران ﺣديث روايت نموده واز او ھارون
بن موسی ،عبدﷲ بن اﺣمد بن ﺣنبل ،يحيی بن صاعد و بسياری ديگر روايت کنند .اسماعيل قاضی شخصيتی فاضل ،عالم ،متقن و
فقيه بر مذھب مالک بن انس بود و مذھب مالک را شرح و تلخيص کرد و بر آن اﺣتجاج آورد و مسند را تصنيف نمود و در علوم
قرآن کتبی متعدد نوشت و کتاب يحيی بن سعيد انصاری و ايوب سختيانی را گرد آورد و در بغداد قديم وطن گرفت و به قضای آنجا

منصوب شد و تا ھنگام مرگ بر اين شغل ببود ،و قضای او معاصر با خالفت المتوکل خليفه عباسی بود و می گويند :وی پنجاه و
چند سال شغل قضاء داشت .نامبرده به سال  282ھجری قمری به مرگی ناگھانی در گذشت.
اما امام ابن ﺣبان می گويد :اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن ﺣماد بن زيد بن درھم از جمله اتباع تابعين و قاضی بغداد بوده و در
سال  283ھجری قمری در گذشته است .تأليفات وی عبارتند از :کتاب اﺣکام القرآن ،کتاب اﺣوال القيامه ،کتاب ﺣجاج القرآن ،کتاب
شواھد الموطاء ،کتاب المغازی ،کتاب الرد علی محمد بن ﺣسن ،کتاب األجزاء فی الحديث ،کتاب االﺣتجاج باالقرآن در چند مجلد،
کتاب إعراب القرآن ،کتاب زيادةالجامع من الموطاء ،کتاب السنن فی الحديث ،کتاب فضل الصلواة علی النبی)ص( ،کتاب االصول،
کتاب الفقه و ماروی فيھا من اآلثار ،کتاب الفرائض ،کتاب المبسوط ،کتاب مختصر المبسوط ،کتاب مسند ابی ھريره و کتاب مسند
ﺣديث مسند ثابت البنانی.
کشف الظنون جلد پنجم صفحه  170و 171
تقريب الثقات صفحه 219
لغت نامه دھخدا جلد دوم صفحه  286 ،285و  287به نقل از معجم االدباء ،اعالم زرکلی ،عيون االخبار و کتاب المصاﺣف
6عبدالعزيز بن محمد دراوردی ،مدنی ،جھنمی :عبدالعزيز بن محمد بن عبيد بن ابی عبيد دراوردی مکنی به ابومحمد مدنی موالی
قبيله جھينه بوده و ابوﺣاتم به نقل از داؤود جعفری آورده است که اصل وی از قريه از قراء فارس می باشد که برايش دراورد گفته
می شود و بخاری گفته است :درابجرد)درابگرد( منطقه أی در فارس می باشد که پدربزرگ عبدالعزيز بن محمد از آنجا بوده است و
اﺣمد بن صالح می گويد :وی از اھالی اصفھان بوده و به مدينه انتقال کرده و مردی که از يکجا به جای ديگر وارد شود اھالی مدينه
او را به دراوردی ملقب می سازند .و بعضی ھم او را از منطقه اندرابه گفته اند .وی از زيد بن اسلم ،شريک بن عبدﷲ بن ابی نمر،
يحيی بن سعيد انصاری ،ھشام بن عروه عمرو بن ابی عمرو ،ثور بن زيد ديلی ،ﺣميد طويل جعفر صادق ،ﺣارث بن فضيل ،ربيعه،
سعد بن سعيد انصاری ،ابی ﺣازم بن دينار ،سھيل بن ابی صالح ،صفوان بن سليم،ابی طواله عبدالمجيد بن سھيل بن عبدالرﺣمن بن
عوف عبدالواﺣد بن ﺣمزه ،عماره بن غزيه ،عمرو بن يحيی مازنی ،عالء بن عبدالرﺣمن ،محمد بن عمرو بن علقمه ،موسی بن
عقبه ،يزيد بن ھاد و ديگران ﺣديث روايت نموده واز او شعبه ،سفيان ثوری ،ابن اسحاق ،شافعی ،ابن مھدی ،ابن وھب ،وکيع ،داؤود
بن عبدﷲ جعفری ،عبدﷲ بن جعفر رقی ،قعنبی ،أصبع بن فرج ،بشر بن ﺣکم ،سعيد بن منصور ،ﺣميدی ابراھيم بن ﺣمزه ،اسحاق
بن ابراھيم ،ابن ابی عمر ،ھارون بن معروف ،ابوالوليد طيالسی ،مروان بن محمد طاطری ،ابومروان عثمانی ،علی بن ﺣجر ،علی
بن خشرم ،قتيبه ،ابومصعب و خلقی ديگر روايت نموده اند.
مصعب زبيری می گويد :مالک او را مؤثق دانسته و اﺣمد بن ابی مريم به نقل از ابن معين می گويد :ثقه و ﺣجت است و عجلی نيز
او را ثقه گفته و ساجی او را از اھل صدق و امانت خوانده است ،اما تعدادی از محدثين می گويند:سوء ﺣافظه دانسته و خطاء می
کرده است و ابن ابی ﺣبان در کتاب تقريب الثقات می نويسد :عبدالعزيز بن محمد بن ابی عبيد دراوردی از جمله اتباع تابعين و از
اھالی مدينه بوده و در رواياتش خطاء می کرده است.
نامبرده از منطقه درابجرد فارس بوده و تعدادی از مؤرخين او را از منطقه اندرابه گفته اند .وی در ماه صفر در سال  186ھجری
قمری و بنا به گفته بعضی از مؤرخين در سال  182ھجری قمری وفات يافته اما بخاری وفات او را در سال  189ھجری قمری
گفته و ابن قانع و قراب نيز ھمين تاريخ را تائيد نموده اند .و ابن سعد در بارۀ وی چنين نگاشته است :عبدالعزيز بن محمد بن عبيد بن
ابی عبيد ،کنيه اش ابومحمد و آزادکرده و وابستۀ برک بن وبره است که برادر کلب بن وبره از قبيله قضاعه بوده است اصل او از
دراورد بوده که نام دھکده در خراسان است ولی در مدينه زاده و در ھمانجا بزرگ شده است ،دانش و ﺣديث خود را ھم در مدينه
فراگرفته و ھمواره ھمانجا بوده و به سال  187ھجری قمری در گذشته است ،محدثی پر ﺣديث بوده ولی راه صحيح آنرا نمی
شناخته و مرتکب خطاء می شده است.
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طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 309
 7ابراھيم بن طھمان ھروی خراسانی :ابراھيم بن طھمان بن شعبه)شعيب( ھروی خراسانی مکنی به ابوسعيد در قريه باشان که
امروزه معروف به خوشباشان است از قرای ھرات متولد گرديد و بعد در نيشابور سکونت نمود و باز به بغداد رفت و از آنجا به
مکه انتقال کرد تا آنکه در آنجا در گذشت .وی يکی از بزرگان محدثين و فقھا بوده و صحبت بعضی از تابعان از جمله عمرو بن
دينار را در يافته است .نامبرده از ابی اسحاق سبيعی ،ابی اسحاق شيبانی ،عبدالعزيز بن صھيب ،ابی جمره نصر بن عمران ضبعی،
محمد بن زياد جمحی ،ابی زبير ،اعمش ،شعبه ،سفيان ،ﺣجاج بن ﺣجاج باھلی و جماعتی ديگر ﺣديث روايت نموده و از او ﺣفص
بن عبدﷲ سلمی ،خالد بن نزار ،ابن مبارک ،ابوعامر عقدی ،محمد بن سنان عوقی ،محمد بن سابق بغدادی ،سفيان بن سليم و ديگران
روايت نموده اند.
ابن مبارک او را صحيح الحديث گفته و اﺣمد ،ابوﺣاتم ،ابوداؤود ،عثمان بن سعيد دارمی و صالح بن محمد او را ثقه گفته و اسحاق
بن راھويه می گويد :نامبرده صحيح الحديث ،ﺣسن الروايه و ثقه بوده و زيادترين ﺣديث را در سرزمين خراسان او روايت نموده و
از او کسی بيشتر روايت نکرده است .و يحيی بن أکثم قاضی گفته است که وی از باھوش ترين ،مؤثق ترين و دانسته ترين محدثين
در خراسان ،عراق و ﺣجاز بوده است و بخاری در تاريخش آورده است که از محمد بن اﺣمد شنيدم که می گفت :از ابوعبدﷲ اﺣمد
بن ﺣنبل در بارۀ ابراھيم بن طھمان سؤال کردم گفت :نامبرده شخص صدوق اللھجه است ،و ذھبی در کتاب الکاشف می نويسد:
ابراھيم بن طھمان مکنی به ابوسعيد خراسانی از ائمه اسالم بوده است و از سماک بن ﺣرب ،محمد بن زياد ،ثابت و مردمان ديگر

محمد 10پسران جابر و ابی عتيق بن عبدﷲ 11و ايشان از جابر بن عبدﷲ و او از اسماء دختر مرثد ﺣارثی
خواھر بنی ﺣارثه ﺣديثی را در مورد ﺣيض روايت نموده است اما ابو عمر می گويد :ﺣديث مذکور تنھا از

ﺣديث روايت نموده و از او معن ،يحيی بن ابی بکير ،محمد بن سنان عوفی و خلق ديگر روايت کرده اند ،نامبرده را اﺣمد و ابوﺣاتم
ثقه گفته اند اما تعدادی ھم از جمله ﺣسين بن ادريس او را ضعيف گفته و می گويد در روايات وی اضطراب است .وفات او را
خطيب به نقل از ذھلی در سال  158ھجری قمری گفته و مالک بن سليمان در سال  168در مکه آورده است و امام محمد بن ﺣبان
در کتاب تقريب الثقات می نويسد :ابراھيم بن طھمان مکنی به ابوسعيد از جمله اتباع تابعين بوده و طبق گفته ابن مبارک در سال
 160ھجری قمری در مکه وفات يافته است اما ﺣاجی خليفه و عالمه دھخدا وفات او را در سال  163نگاشته اند .از آثار وی تفسير
قرآن مجيد ،سنن در فقه ،کتاب العيدين و کتاب المناقب می باشد و مصنفات ﺣديث او را طاھر بن يحيی مختصر کرده است.
تھذيب التھذيب جلد اول صفحه  147و 148
الکاشف جزء اول صفحه 40
تقريب الثقات صفحه 140
لغت نامه دھخدا جلد اول صفحه  298به نقل از ابن نديم
کشف الظنون ﺣاجی خليفه جلد پنجم صفحه 5
 8ﺣرام بن عثمان انصاری مدنی :ﺣرام بن عثمان مدنی را عبدالغنی در کتاب الکمال در باب اسامی ﺣرام به ھمراه ﺣرام بن سعد و
ديگران ذکر کرده و نيز از وی ﺣديثی را روايت نموده اند ،اما او از جملۀ ضعفاء است چنانکه امام شافعی گفته است که روايت از
ﺣرام بن عثمان ﺣرام است .و ابن سعد در کتاب طبقات می نويسد :ﺣرام بن عثمان انصاری فردی از خاندان سلمه است که پس از
خروج و قيام محمد بن عبدﷲ بن ﺣسن و گفته اند به سال  150در مدينه در گذشته است .مردی پر ﺣديث ولی ضعيف بوده است.
تھذيب التھذيب جلد اول صفحه  517و 518
لغت نامه دھخدا جلد ششم صفحه  8830به نقل از منتھی اإلرب
طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 261
 9عبدالرﺣمن بن جابر انصاری سلمی مدنی :عبدالرﺣمن بن جابر بن عبدﷲ بن عمرو بن ﺣرام انصاری سلمی مکنی به ابو عتيق
مدنی از پدرش و ابوبرده بن نيار و ﺣزم بن ابی کعب ﺣديث روايت نموده و از او سليمان بن يسار ،مسلم بن ابی مريم ،طالب بن
ﺣبيب ،عاصم بن عمرو بن قتاده ،عبدﷲ بن محمد بن عقيل و ديگران روايت نموده اند .عجلی و نسائی او را ثقه گفته اند و ابن سعد
می گويد :روايت او و برادرش ضعيف است و به آنھا استدالل نمی شود و محمد بن ﺣبان در کتاب تقريب الثقات او را در شمار ثقات
آورده و می نويسد :عبدالرﺣمن بن جابر بن عبدﷲ انصاری از جملۀ تابعين می باشد و ذھبی در کتاب الکاشف نگاشته است:
عبدالرﺣمن بن جابر بن عبدﷲ مکنی به ابوعتيق از پدرش و ابی برده بن نيار ﺣديث روايت نموده و از او سليمان بن يسار و عاصم
بن عمر روايت نموده اند و نامبرده ثقه است .و ابوداؤود در شرح ﺣال ﺣزم به نقل از ﺣرام بن عثمان و او از ﺣفص بن ميسره و او
از عبدالرﺣمن بن جابر مناقب ﺣضرت علی مرتضی)رض( را آورده است.
تھذيب التھذيب جلد سوم صفحه 330
الکاشف جزء دوم صفحه 154
تقريب الثقات صفحه 750
 10محمد بن جابر انصاری سلمی مدنی :محمد بن جابر بن عبدﷲ بن عمرو بن ﺣرام انصاری سلمی مدنی از پدرش ﺣديث روايت
نموده و از او پسرانش جابر و يحيی ،ﺣرام بن عثمان ،طالب بن ﺣبيب ،محمد بن کليب بن جابر ،يحيی بن عبدﷲ بن يزيد بن عبدﷲ
بن أنيس و ديگران روايت نموده اند .ابن ﺣبان او را در شمار ثقات ذکر کرده و آورده است :محمد بن جابر بن عبدﷲ بن عمرو بن
ﺣرام انصاری سلمی از جمله تابعين و از اھالی مدينه بوده است اما ابن سعد گفته که در رواياتش ضعف می باشد و نمی شود به آن
استدالل کرد.
تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه 55
تقريب الثقات صفحه 1052
 11ابی عتيق بن عبدﷲ تيمی مدنی بکری :عبدالرﺣمن بن عبدﷲ بن ابی عتيق)محمد( بن عبدالرﺣمن بن ابی بکرصديق تيمی مکنی به
ابوعتيق مدنی بکری را نسائی ذکر کرده است ،نامبرده از پدرش و عطاء و قاسم بن محمد و نافع ﺣديث روايت نموده و از او ابن
اسحاق ،سليمان بن بالل ،ابوﺣزره يعقوب بن مجاھد و يزيد بن زريع روايت کرده اند .اﺣمد می گويد :من از او جز خير چيزی
نشنيده ام و ابن ﺣبان او را در شمار ثقات آورده و ذھبی نيز در کتاب الکاشف از وی نام گرفته و او را مؤثق دانسته و عالمه دھخدا
می گويد :وی از جملۀ تابعين است.
تھذيب التھذيب جلد سوم صفحه 365
الکاشف جزء دوم صفحه 168
لغت نامه دھخدا جلد اول صفحه 783

طريق ﺣرام بن عثمان روايت گرديده و ﺣرام بن عثمان مذکور در نزد جميع محدثين ضعيف است چنانچه امام
شافعی 12گفته است که روايت از ﺣرام بن عثمان ﺣرام است.
 12امام محمد بن ادريس شافعی ھاشمی قرشی مطلبی مکی :محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن
عبديزيد بن ھاشم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی بن کالب بن مره بن کعب بن لوئی بن قالب بن فھر بن مالک بن نضر بن کنانه بن
خزيمه بن مدرک بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان شافعی ھاشمی مطلبی قرشی مکی مکنی به ابو عبدﷲ بوده و امام
يکی از چھار مذھب فقھی اھل سنت و جماعت می باشد و مادرش مسمات به فاطمه را اکثر مؤرخين از قبيله ازد يکی از قبائل
معروف عرب گفته اند اما ابن ﺣجرعسقالنی در کتاب تھذيب التھذيب می نويسد :ﺣاکم در مناقب وی آورده است که از ابونصر اﺣمد
بن ﺣسين شنيدم که او از ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزيمه شنيده است که يونس بن عبداألعلی گفته است مادر امام شافعی فاطمه
دختر عبدﷲ بن ﺣسن بن ﺣسن بن علی بن ابی طالب بوده است و عطار نيشابوری نيز در تذکرةاالولياء می نويسد :مادرش زاھده أی
بود از بنی ھاشم .از اجداد شافعی سائب بن عبيد در روز غزوه بدر اسالم آورد و پسرش شافع بن سائب را از صغار صحابه شمرده
اند که امام شافعی لقب خود را منسوب به او کردھخ است و خود شافعی از جمله اتباع تابعين می باشد ،مولود امام شافعی را در شھر
غزه يا عسقالن و بعضی ھم يمن گفته اند که ھمان شامات يعنی غزه يا عسقالن صحيح تر است ،شافعی در سال  150ھجری قمری
در ھمان شب وفات امام ابوﺣنيفه زاده شده است چنانکه خاقانی گويد:
اول شب بوﺣنيفه درگذشت

شافعی آخر شب از مادر بزاد

اما ادريس پدر شافعی که به علت فقر و تنگدستی از مکه به شام مھاجرت کرده بود قبل از دو سالگی وی وفات يافت و مادرش او را
بواسطۀ ﺣفظ نسبش دوباره به مکه برگردانيد و در آنجا او را به مکتب فرستاد اما چون از نظر مالی فقير و قادر به پرداخت اجرت
معلم نبود ،معلم در تربيت و تعليم او مسامحه و اﺣمال می ورزيد ،اما ھمين بی توجھی استاد سبب بروز ﺣس کنجکاوی و شدت
عالقۀ او به کسب علم و دانش گرديد و موجب شد که ھميشه در کالس درس ﺣاضر و بيشتر به بيانات معلم توجه نمايد و مطالب را
به ﺣافظه بسپارد .شافعی در ھفت سالگی قرآن را ﺣفظ کرد و ده ساله بود که مؤطاء امام مالک را نيز از بر نمود و در پانزده
سالگی يا ھژده سالگی مسلم بن خالد زنجی مفتی مکه اجازه افتاء را برای او داد او علوم قرآنی را در نزد اسماعيل بن قسطنطين و
فقه و ﺣديث را در نزد سفيان بن عيينه ،سعيد بن سالم قداح ،داؤود بن عبدالرﺣمن عطار و عبدالحميد بن عبدالعزيز آموخت که
ھمگی از شاگردان عبدﷲ بن عباس ،عبدﷲ بن زبير  ،عبدﷲ بن مسعود ،زيد بن ثابت و ديگران بوده اند .نامبرده مدتی در بين قبيله
ھذيل بسر برد و در آنجا در شعر ،ادبيات و لغات فصيح عرب متبحر گرديد .وی در نوجوانی به مدينه رفت و در نزد مالک بن انس
شتافت و از او کسب دانش نمود و باز به اجازۀ امام مالک سفری به عراق کرد و با امام ابی يوسف و امام محمد شيبانی شاگردان
امام ابوﺣنيفه مالقات نمود و دوباره به مدينه باز گشت و تا ھنگام در گذشت مالک يعنی سال  179ھجری قمری در آنجا بماند .در
مدينه ديگر استادان امام شافعی عبارت بودند از :ابراھيم بن ابی يحيی ،ابراھيم بن سعد انصاری ،عبدالعزيز بن محمد دراوردی،
محمد بن سعيد بن ابی فديک و عبدﷲ بن نافع صائغ.
ھنگاميکه امام شافعی در مدينه بود والی يمن به مدينه منوره آمد و چون عظمت مقام علمی او را مشاھده کرد پيشنھاد نمود که ھمراه
او به يمن برود امام دعوت او را قبول نموده و به ھمراه او به صنعاء رفت و در آنجا ﺣديث و فقه را از مطرف بن مازن و ھشام بن
يوسف قاضی صنعاء و عمرو بن ابی سلمه و يحيی بن ﺣسان آموخت اما ديری نگذشت که ﺣسد ﺣسودان شعله کشيد و امام را نشانۀ
تير ھای زھرآلود تھمت قرار دادند و به ھارون الرشيد خليفه عباسی سعايت کردند که شافعی به گروه علويان پيوسته و برای
تخريب خالفت عباسی فعاليت دارد اگرچه شافعی با علويان خصوصاً ابناء زيد بن علی بن ﺣسين و از جمله يحيی بن زيد رضوان
ﷲ تعلی عليھم اجمعين ھمدردی داشت و ھميشه می گفت:
فليشھد الثقالن انی رافض
ان کان رفضا ً ﺣب آل محمد
اگر دوستی با اوالد رسول ﷲ)ص( رافضيگری است ،گواھی دھند معتمدان و دانشمندان که رافضی ام .ھمان بود که شافعی را دست
بسته به قصد اعدام به ﺣضور ھارون الرشيد به بغداد بردند ،در آنوقت يک سال از فوت امام ابويوسف قاضی شاگرد معروف امام
ابوﺣنيفه می گذشت و در اين وقت امور قضاء به امام محمد بن ﺣسن شيبانی شاگرد ديگر امام اعظم)رح( تعلق داشت و او امام
شافعی را قبالً در مدينه منوره در نزد امام مالک مالقات کرده بود و از مقام علمی او آگاھی داشت و چون اين ﺣالت غير منتظره را
مشاھده کرد و امام شافعی را زير شکنجه و قيد و زنجير ديد دانست که اين از وی ﺣسد ورزی و بيماردلی دشمنان بوجود آمده رو به
ھارون الرشيد کرد و گفت :او دارای مقام بلند علمی است و اين ستم و ظلمی که به او وارد گرديده سزاوار نيست ،سپس ھارون
خطاب به امام شافعی گفت :دليل و سند شما برای نبرئه از خيانتی که نسبت به ما مرتکب شده ايد و رھبری و رياست مردم را بر
عليه من بعھده داشته ايد چيست؟ امام شافعی اين آيه را قرائت نمود :إذا جاءکم فاسق بنبإٍ فتيبينوا سوره ﺣجرات آيه ششم .اگر فاسقی
برای شما خبری آورد به تحقيق بپردازيد .و بعد از محاوره و مناظره زياد ھارون از امام خواست که او را نصيحت نمايد و چون
شروع به پند و اندرز نمود اشک از چشمان ھارون جاری گرديد و مجلس رنگ و شکل ديگری بخود گرفت و ﺣضار از تأثير
بيانات امام غرق در بھت و ﺣيرت گرديدند.
می گويند :بعد از اين واقعه ھارون الرشيد برای امام ھزار دينار و طبق گفته بعضی از مؤرخين پنجھزار دينار تحفه داد .و بعد در
سال  180ھجری امام شافعی از بغداد به مکه رفت تا با اقوام و بستگانش ديداری داشته باشد.
و باز مجدداً به بغداد برگشت و به تدريس فقه و ﺣديث پرداخت و تعداد زيادی از افراد فاضل و دانشمند نيز در ﺣلقه درس او جمع
شدند که از جملۀ ايشان از امام ابوعبدﷲ اﺣمد بن ﺣنبل ،ابوثور ابراھيم بن خالد ﺣسين بن علی کرابيسی ،ﺣارث بن شريح بقال،
ابوعبدالرﺣمن شافعی ،ﺣسن بن محمد صباع زعفرانی می توان ياد کرد.
و بعد امام شافعی در بيست و ھشتم شوال  189به معيت عباس بن عبدﷲ بن عباس بن موسی که از طرف مأمون خليفه عباسی والی
مصر تعين گرديده بود از ﺣران سوريه گذشت و به مصر رفت و والی مصر خواست امام را به عنوان مھمان به خانۀ خود ببرد اما

امام شافعی نپذيرفت و به منزل اقوام مادری اش رفت و از سنت رسول ﷲ)ص( که در مدينه به منزل بنی نجار رفتند پيروی نمود
موصوف در سال  195ھجری به بغداد رفت و در سال  198ھجری بھمراه جمعی از شاگردانش از جمله ربيع بن سليمان مرادی و
عبدﷲ بن زبير ﺣميدی وارد مصر گرديد و باز بار ديگر به مکه باز گشت و دوباره در سال  200ھجری بمصر رفت و اين بار به
زنده گی علمی خويش ادامه داد و در مسجد جامع عمرو بن عاص مصروف تدريس گرديد تا آنکه بعد از نماز خفتن در شب جمعه
آخر ماه رجب سال  204ھجری قمری در فسطاط مصر به عمر  54سالگی و بقولی ياقوت ﺣموی در  58سالگی درگذشت و در
روز جمعه که شب آن ﺣالل ماه شعبان ديده می شد در پای جبل مقطم در قرافة الصغری در مقبره بنی زھره مدفون گرديد که ﺣاال
به تربت شافعی مشھور است.
امام شافعی مرد سفيد چھره ،بلند قامت و با ھيبت بود و ريش خود را با ﺣنا رنگ می کرد ،شافعی در تير اندازی و اسب سواری نيز
مھارت داشت چنانکه گفته اند اگر ده تير می انداخت ھمگی بجا می خورد و کتابی نيز در باره تيراندازی تصنيف نموده است.
اساتيذ شافعی عبارت اند از :مسلم بن خالد زنجی ،سفيان بن عيينه ،سعيد بن سالم قداح ،داؤود بن عبدالرﺣمن عطار ،عبدالحميد بن
عبدالعزيز ،مالک بن انس ،مطرف بن مازن ،ھشام بن يوسف قاضی صنعاء ،عمرو بن ابی سلمه ،يحيی بن ﺣسان ،وکيع بن جراح،
ﺣماد بن اسامه ،عبدالوھاب بن عبدالحميد و عدۀ ديگر.
و شاگردان معروف امام شافعی عبارت اند از :امام ابوعبدﷲ اﺣمد بن ﺣنبل ،ﺣسن بن صباغ زعفرانی ،اﺣمد بن خالد خالل ،اﺣمد
پسر امام شافعی ،ﺣسين بن علی کرابيسی ،ابوثور ابراھيم بن خالد ،ابوابراھيم اسماعيل بن يحيی مزنی ،ابومحمد ربيع بن سليمان
مرادی ،ربيع بن سليمان جيزی ،ابويعقوب يوسف بن يحيی بيوطی ،ابوﺣفص ﺣرمله بن يحيی ،ابويوسف يونس بن عبداألعلی ،محمد
بن عبدﷲ بن عبدالحکم مصری و عبدﷲ بن زبير ﺣميدی و از فقھای بزرگ مذھب شافعی ابواسحاق فيروزآبادی ،ابوﺣامد غزالی و
خواجه نظام الملک طوسی می باشند.
امام شافعی از مسلم بن خالد زنجی ،مالک بن انس ،ابراھيم بن سعد انصاری ،سعيد بن سالم قداح ،عيدالعزيز بن محمد دراوردی،
عبدالوھاب ثقفی ،ابن عليه ،ابن عنينه ،ابی ضمره ،ﺣاتم بن اسماعيل ،ابراھيم بن محمد بن ابی يحيی ،اسماعيل بن جعفر ،محمد بن
خالد جندی ،و عمويش محمد بن علی بن شافع ،عطاف بن خالد مخزومی ،ھشام بن يوسف صنعانی و جماعتی ديگر ﺣديث روايت
نموده و از او سليمان بن داؤود ھاشمی ،ابوبکر عبدﷲ بن زبير ﺣميدی ،ابراھيم بن منذر ﺣزامی ،ابوثور ابراھيم بن خالد ،اﺣمد بن
ﺣنبل ،ابويعقوب يوسف بن يحيی بيوطی ،ابوطاھر بن سرح ،ابوابراھيم اسماعيل بن يحيی مزنی ،ربيع بن سليمان مرادی ،ربيع بن
سليمان جيزی ،عمرو بن سواد عامری ،ﺣسن بن محمد بن صباح زعفرانی ،ابوالوليد موسی بن ابی الجارود مکی ،يونس بن
عبداألعلی ،ابويحيی محمد بن سعيد بن غالب عطار و ديگران روايت نموده اند.
امام شافعی با ﺣافظه نيرومند و وسعت نظر و معلومات وسيع در علوم اصول ،تفسير  ،ﺣديث ،فقه ،ادبيات ،شعر و فنون مناظره
تأليفات زيادی از خود بجا گذاشته که ياقوت ﺣموی در ﺣدود  140کتاب را از وی نامبرده که مشھور ترين آنھا قرار ذيل اند :اثبات
النبوة والردعلی البراھمه ،اﺣکام القرآن ،اختالف الحديث ،امالی الکبيرفی الفقه ،امالءالصغير ،تعظيم قدرالصالة ،التنقيح فی علم
القيافه ،ﺣجةالعراقی ،رسالةفی بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة ،السنن فی الحديث ،فقھاالکبر ،کتاب اسماءالقبائل ،اختالف
العراقيين ،کتاب االم در فقه در چندين جلد ،کتاب الجديد ،کتاب القديم ،کتاب المبسوط ،مختصربيوطی ،مختصرالربيع ،مختصر
المزنی ،الحجة ،اجماع العلم و ادب القاضی.
ابن فالح ﺣنبلی در کتاب شذرةالذھب می نويسد :شافعی در سال  150ھجری قمری در غزه يا عسقالن يا يمن يا منی متولد گرديد و
در مکه نشوء و نما کرد و در ھفت سالگی قرآن را ﺣفظ نمود و در ده سالگی مؤطاء را به خاطر سپرد وفقه را در نزد مسلم بن خالد
زنجی فراگرفت و در پانزده سالگی اجازۀ فتوی يافت و بعد به نزد امام مالک به مدينه رفت و باز در سال  105ھجری به بغداد رفت
و علماء به گرد او جمع شدند و از او علم فراگرفتند و دو سال در بغداد باقی ماند و در آنجا کتاب قديمش را تصنيف نمود و باز به
مکه مراجعت کرد و باز در سال  198ھجری به بغداد رفت و يک ماه در آن شھر بود و باز دوباره رھسپار مصر شد و در آنجا
کتاب جديدش موسوم به ام و امالی الکبری و امالءالصغير و مختصرالبيوطی ومختصرالمزنی ومختصرالربيع والرساله وسنن را
تصنيف نمود.
امام شافعی شاعری برجسته بود و اشعاری چند از او را ابن فالح ﺣنبلی در کتاب شذرةالذھب و ابن کثيردمشقی در کتاب البدايه
والنھايه آورده اند .امام شافعی در ﺣاليکه شاگرد امام مالک بود و در مکتب اصحاب ﺣديث درس خواند و کتابی را در اين موضوع
بنام کتاب خالف مالک تأليف نمود وقتی که وارد بغداد گرديد و با امام محمد بن ﺣسن شيبانی ارتباط نزديک برقرار نمود مکتب اھل
رأی را نيز مورد مداقه و بررسی قرار داد و فقه را به روش عراقيان آموخت و او جامع علم ﺣديث و اصحاب رأی گرديد و کتابی
را بنام خالف العراقيين تأليف کرد .در آراء و نظريات امام شافعی دو دورۀ بارز ديده می شود وی اول در شھر مدينه ديرزمانی در
مالزمت امام مالک بود و فقه و مذھب او را تحصيل کرد وپس از آن به بغداد رفت و فقه ﺣنفی را بوسيلۀ اصحاب امام ابوﺣنيفه
بياموخت .شافعی در آغاز امر از اتباع مالک به شمار ميرفت زيرا در نزد وی شاگردی کرده بود عالوة بر اين مؤطاء را درس
ميداد وی پس از مسافرت به عراق و خواندن کتاب اوسط امام ابوﺣنيفه و تدريس مذھب او و يارانش و برخورد مسائلی که در ﺣجاز
نبود آراء نوينی برای خود پيدا کرد که با نظريات سابقش مخالف بود از اينرو رويه اھل ﺣجاز را با طريقه اھل عراق ممزوج کرد و
در مسائل بسياری با مذھب استادش مالک مخالفت نمود و در مدت چھار سال استنباطات جديدی برای او دست داد و مذھب قديمش
را جرح و تعديل ،خالصه و تنقيح و مذھب جديدش را تحرير و مھذب ساخت.
بزرگان ،علماء و عرفاء ھريک به نحوی از امام شافعی تحسين و تمجيد نموده اند .ﺣافظ ابوعبدﷲ محمد بن عثمان ذھبی در کتاب
الکاشف می نويسد :امام محمد بن ادريس مکنی به ابوعبدﷲ مطلبی شافعی ملقب به ناصرالحديث بوده است و امام اﺣمد بن ﺣنبل می
گويد :از رسول ﷲ)ص( روايت است که خداوند)ج( در سر ھر صد سال مجددی را می فرستد تا سنت رسول خدا را نگھدارد و در
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ﺍﲰﺎﺀ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺷﺪﻩ ﺣﺎﺭﺛﯽ
اسماء دختر مرشده ﺣارثيه خواھر بنی ﺣارثه را ابن اثير جزری در کتاب اسدالغابه ذکر نموده و محمد ابن
سعد در کتاب طبقات در باره وی چنين نگاشته است :اسماء دختر مرشده بن جبر بن مالک بن ﺣويرثه بن
ﺣارثه ،مادرش سالمه دختر مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعه بن ﺣارثه است .او را ضحاک بن
استواری پايه ھای دين خدا و استحکام آن تالش نمايد ،وقتيکه نگاه کردم در سده اول عمر بن عبدالعزيز را فرستاد و در سده دوم
امام شافعی را .و اسحاق بن راھويه می گويد :اﺣمد بن ﺣنبل را در مکه مالقات کردم ،برايم گفت :بيا که برای تو مردی نشان دھم
که ھنوز چشم تو به مثل آن نيافته باشد و مرا به نزد شافعی برد .و ابوثور می گويد :عبدالرﺣمن بن مھدی برای شافعی نوشت که
برای او کتابی در بارۀ معانی قرآن ،اخبار درست ،ﺣجت اجماع و بيان ناسخ و منسوخ از قرآن وسنت تأليف نمايد و او کتاب رساله
را برای او نوشت در صورتيکه ھنوز جوان کم سن و سالی بود .و مبرد می گويد :شافعی واردترين و دانسته ترين مردم در علم
قراآت است و عارف بزرگ عطار نيشابوری در کتاب تذکرةاالولياء می نويسد :نقل است که از بالد روم ھر سال مال بسيار می
فرستادند به ھارون الرشيد .يک سال رھبانی چند بفرستادند تا با دانشمندان بحث کنند اگر ايشان بدانند مال بدھيم و اال از ما ديگر مال
مطلبيد .چھارصد مرد ترسا بيامدند ،خليفه فرمود تا منادی کردند و جمله علمای بغداد بر لب دجله ﺣاضر شدند ،پس ھارون شافعی
را طلبيد و گفت :جواب ايشان ترا ميبايد کرد .چون ھمه لب دجله ﺣاضر شدند شافعی سجاده بر دوش انداخت و برفت و بر سر آب
انداخت و گفت :ھرکه باما بحث کند اينجا آيد ،ترسايان چون آن بديدند جمله مسلمان شدند و خبر به قيصر روم رسيد که ايشان
مسلمان شدند)بر دست شافعی( قيصر گفت :الحمد که آن مرد اينجا نيامد که اينجا آمدی زنارداری نماندی .و باز می نويسد :ربيع
گفت :در خواب ديدم پيش از مرگ شافعی که آدم عليه السالم وفات کرده بودی و خاق می خواستند که جنازه بيرون آرند ،چون بيدار
شدم از معبری پرسيدم .گفت :کسيکه عالمترين زمانه بود وفات کند که علم خاصيت آدم است :وعلم آدم األسمآء کلھا .پس در آن
نزديکی شافعی وفات کرد و باز شيخ فريدالدين عطار از قول امام اﺣمد می نويسد :شافعی فيلسوف است در چھار علم :درلغت،
اختالف الناس ،علم فقه و علم معانی .و نيز عطار از قول ثوری گفته است  :اگر عقل شافعی را وزن کردندی با عقل يک نيمه خلق
او را جمع آمدی .و بالل خواص گويد :از خضر پرسيدم در ﺣق شافعی چه گوئی؟ گفت :از اوتاد)پيشوايان و بزرگان طريقت( است.
و باز ربيع می گويد :در ﺣلقه درس شاگردان امام شافعی بعد از وفات او نشسته بودم مردی بر ما گذشت سالم کرد و برای ما گفت:
خورشيد اين جلسه کجاست؟ گفتم :وفات يافته است و خداوند او را رﺣمت کند .مرد شديداً گريست و می گفت :خداوند او را رﺣمت
کند و بيامرزد که او با سخنانش بسياری از دروازه ھای بسته را بر ما می گشود .و ﺣميدی گفته است :محمد بن ادريس شافعی
سردار فقھا بوده و از اﺣمد بن محمد شافعی روايت است که در مکه ﺣلقه أی از برای جوانان در مسجدالحرام بود که در رأس آن
ابن عباس قرار داشت و بعد از ابن عباس عطاء بن ابی رباح در رأس آن ﺣلقه قرار گرفت و بعد از او عبدالملک بن عبدالعزيز بن
جريج و بعد از او مسلم بن خالد زنجی و بعد از او سعيد بن سعيد قداح و بعد از او محمد بن ادريس شافعی قرار گرفتند .و يونس بن
عبداآلعلی می گويد :امام شافعی ھميشه به اندازه فھم ما با ما صحبت می کرد و اگر به اندازه فھم خود صحبت می کرد عقل ما از
درک آن عاجز بود .و ابوعبيد می گويد :من فصيح تر عاقل تر و پرھيزگارتر از شافعی را نديدم .و داؤود بن علی ظاھری گفته
است :آنچه برای شافعی جمع گرديده برای ديگران نيست و آن شرف در نسب ،درستی در دين و اعتقاد ،سخاوت در نفس و شناخت
درست ﺣديث از روی صحت و سقم ،ناسخ و منسوخ و ﺣفظ کتابت ،سنت و سيرۀ خلفای راشدين و نيکوئی تصنيف آن و بودن
دوستان و شاگردان برجسته می باشد .و ربيع می گويد :از شافعی شنيدم که می گفت :بھترين مردم بعد از رسول ﷲ)ص( ابوبکر و
بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی بوده اند و در اين باره شعری نيز سروده است.
امام شافعی با يکی از نواده گان ﺣضرت عثمان ذی النورين به نام ﺣميده عثمانيه در سال  179ھجری قمری که در ﺣدود سی سال
از سن وی می گذشت ازدواج کرد که از ايشان پسری بنام اﺣمد مکنب به ابوعثمان که بعداً قاضی ﺣلب شد و دو دختر به نامھای
فاطمه و زينب متولد گرديدند.
پيروان مذھب شافعی امروزه در سرزمين ھای مصر ،شام ،ﺣجاز ،عربستان جنوبی ،بحرين ،مجمع الجزائر ماليزی ،افريقای
شرقی ،داغستان ،کردستان و مناطقی چند ديگر اکثريت دارند.
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لغت نامه دھخدا جلد نھم صفحه  14021 ،14020 ،14019و 14022
تذکرةاالولياء از صفحه  250الی صفحه 256
ﺣليةاالولياء جلد سوم از صفحه  116الی 135
صفةالصفوة جزءاول از صفحه  433الی 439

خليفه بن ثعلبه بن عدی بن کعب بن عبداالشھل به ھمسری گرفت و اسماء برای او چھار پسر به نامھای ثابت،
ابو جبيره ،ابوبکر و عمر و دختری به نام ثبيته زائيد که اين دختر را محمد بن مسلمه به ھمسری گرفت عالوتا ً
اسماء سه دختر ديگر ھم به نامھای بکره ،ﺣماده و صفيه آورد ،او مسلمان شده و با پيامبر اسالم)ص( بيعت
کرده است.
و اما ابن ﺣجر عسقالنی می گويد :شايد ھمين اسماء ھمان اسماء دختر مرثد ﺣارثی باشد که از آن ﺣديثی
روايت کرده اند و شايد ھم غير آن باشد .و ابو نعيم اصفھانی در کتاب معرفة الصحابه می نويسد :محمد بن
محمد بن يعقوب معروف به ﺣافظ نيشابوری 13در کتابش آورده است که محمد بن عباد نيشابوری از اﺣمد بن
ﺣفص و او از پدرش و او از ابراھيم بن طھمان و او از ﺣرام بن عثمان و او از عبدالرﺣمن و محمد پسران
جابر و او از جابر بن عبدﷲ روايت نموده که اسماء خواھر بنی ﺣارثه به نزد رسول ﷲ)ص( رسيد و در باره
ﺣيض از آنحضرت)ص( پرسان نمود و نيز ﺣديثی را در اين باره از وی نقل کرده که ﺣديث مذکور را بيھقی
نيز در جلد اول صفحه  330کتابش آورده است.
معرفة الصحابه جلد پنجم صفحه 188
اسدالغابه جلد ھفتم صفحه 14
طبقات ابن سعد جلد ھشتم صفحه 344
االصابه صفحه 1636

ﺍﲰﺎﺀ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﮐﻨﺪﯼ
اسماء دختر نعمان بن ﺣارث بن شراﺣيل بن کندی بن جون بن ﺣجر) اکل المرار( 14ابن عمرو بن معاويه بن
ﺣارث االکبری کندی را با چنين نسب ابن کلبی آورده و تعدادی ديگر از مورخين او را اسماء دختر نعمان بن
جون بن شراﺣيل و ھم چنين عده ای از جمله ابو عمر او را اسماء دختر نعمان بن اسود بن ﺣارث بن شراﺣيل
بن نعمان گفته اند.
ابو عمر می گويد :در اينکه پيامبر اسالم)ص( با او نکاح کردند تمام مورخين اتفاق نظر دارند اما در قصه ای
جدائی وی از پيامبر اسالم)ص( اختالف است :قتاده و ابو عبيده می گويند که پيامبر اسالم)ص( با زنی از
اھالی يمن بنام اسماء دختر نعمان بن جون ازدواج کردند و قبل از نزديکی او را طالق دادند و يونس نيز به
نقل از ابن اسحاق آورده است که پيامبر اسالم)ص( با اسماء دختر کعب جونی ازدواج نمودند اما قبل از
نزديکی با او او را طالق کردند.
و اما عبدﷲ بن محمد بن عقيل کندی که از نزديکان اسماء مذکوره بوده می گويد :اسماء شخص بد بختی بوده
و خودش از پيامبر اسالم)ص( خواسته که او را طالق دھند و به نزد قومش برگردانند و پيامبر اسالم او را
طالق دادند و بھمراه ابی اسيد ساعدی او را به نزد قومش برگرداندند و بعضی از مورخين گفته اند که اسماء
مذکوره زنی زيبا روی بوده و ديگر زنان از ترس زيبائی اش به او تلقين کردند تا از پيامبر)ص( بخواھد که
او را از خود دور نمايند و او ھم ار روی بد بختی ھمان کار را کرد.
تعدادی از مورخين و محدثين از جمله بخاری در ﺣديثی آورده که وی لفظ استعاذت را بکار برده است چنانکه
محمد بن محمد بن سرايا بن علی و مسمار بن عمر بن اويس و ديگران به اسنادی که آنرا به محمد بن اسماعيل
بخاری می رسانند آورده اند که گفته است ﺣميدی از قول وليد و او از اوزاعی 15روايت نموده که می گويد:
 13ﺣافظ نيشابوری :ﺣاجی خليفه در کتاب کشف الظنون از دو نفر نام برده که اﺣتماالً يکی از آنھا ﺣافظ نيشابوری مزبور می باشد.
اول -محمد بن يعقوب شيبانی نيشابوری :محمد بن يعقوب بن يوسف شيبانی مکنی به ابوعبدﷲ نيشابوری و معروف به ابن اخرم
ﺣافظ و محدث بوده و در سال  250ھجری قمری متولد و در سال  344ھجری قمری وفات يافته است و تصنيفات او عبارت اند از:
کتاب الرساله مستخرج علی الصحيحين و مسندالکبير فی الحديث.
دوم -محمد بن محمد نيشابوری مقری :محمد بن محمد نيشابوری معروف به ﺣافظ ابوالحسن نيشابوری مقری متوفی سال 368
ھجری قمری بوده و از تصنيفات او کتاب ناسخ القرآن می باشد.
کشف الظنون ﺣاجی خليفه جلد ششم صفحه  34و 40
 14آکل المرار :آکل المرار لقب ﺣارث بن عمرو بن ﺣجر کندی ھجدھمين از ملوک معد جد إمرئ القيس شاعر معروف می باشد.
لغت نامه دھخدا جلد اول صفحه 178
 15عبدالرﺣمن بن عمرو اوزاعی شامی :شيخ االسالم عبدالرﺣمن بن عمرو بن يحمد)ابوعمرو( اوزاعی شامی بوده و کنيه او
ابوعمرو و طبق گفته بعضی از مؤرخين از جمله ﺣاجی خليفه ابوزرعه می باشد ،وی از مشاھير فقھا و زھاد در عھد بنی اميه و
امام اھالی شام بود و در سال  88ھجری قمری در منطقه بعلبک متولد گرديد و بعد در بيروت ساکن شده و در ھمانجا در سال 157
ھجری قمری و به قول عده از مؤرخين از جمله ابن سعد در سال  158وفات يافت .ﺣاکم ابواﺣمد در الکنی گفته است :اوزاعی از
ﺣمير است و نسبت اوزاعی به اوزاع است که محققين تعابير مختلفی آورده اند :بعضی می گويند اوزاع اسم قبيله ايست و عده ای را
گمان بر اين است که اوزاع قريه و يا محله در دمشق می باشد و تعدادی را عقيده بر اين است که او را از اين جھت اوزاعی گفته اند
که از پراگنده گان قبائل می باشد ،و ابو سليمان بن زبر گفته است که اوزاع مکان مشھوری در دمشق بوده که تعدادی از پراگنده گان
قبائل در صدر اسالم در ھمانجا سکونت اختيار نموده اند ،و ابوزرعه دمشقی می گويد :اسم اوزاعی در اصل عبدالعزيز بوده و او

از زھری پرسيدم که کدام زوجه ای پيامبر اسالم استعاذه کرد از آن ﺣضرت؟ زھری گفت :عروه از عائشه
روايت نموده که او ھمان دختر جون است وقتيکه پيامبر اسالم)ص( به نزديک او رفتند نامبرده گفت :پناه می
جويم به خدا از تو و پيامبر اسالم)ص( فرمودند :پناه گرفتی به عظيم و برو ملحق شو به اھل خود.
اسم دختر جون را اسماء و بعضی ھم اميه و تعدادی اسامی ديگر از جمله اميمه و امامه گفته اند.
و در ﺣديث ديگری نيز بخاری موضوع طالق اسماء را به عبارت ديگری از طريق ابو نعيم و او از
عبدالرﺣن بن غسيل و او از ﺣمزه بن ابی اسيد و او از ابی اسيد روايت نموده است.
گفته شده که وی بعد از طالق با مھاجر بن ابی اميه مخزومی ازدواج کرد و بعد از وی او را قيس بن مکشوح
مرادی به نکاح گرفت و از واقدی نيز نقل گرديده که عکرمه بن ابو جھل در زمان جنگ با مرتدين با وی
ازدواج کرد اما اين مطلب تثبيت نگرديده است و ابن سعد نيز قصه اسماء جونيه را از طريق سعيد بن
عبدالرﺣمن بن ابزی 16بطور مفصل در شرح ﺣال نعمان بن ابی جون آورده و در آخر آن نگاشته است که
خود را عبدالرﺣمن ناميده است و نامبرده اص ً
ال از اسيران سند بوده که در اوزاع ساکن گرديده اند .اوزاعی مفتی و از فقھای اھل
شام می باشد و مردی صاﺣب فضيلت ،فصيح اللسان و کثيرالروايت بوده و ھفتاد سال عمر نموده است .و عمر بن علی به نقل از ابن
مھدی گفته است که ائمه ﺣديث چھار کس بوده اند :اوزاعی ،مالک ،ثوری و ﺣماد بن زيد .و ابو عبيد به نقل از ابن مھدی آورده
است که در شام دانسته تر در سنت از اوزاعی کسی نبود .و ابو مسھر به نقل از ھقل بن زياد آورده است که اوزاعی در ﺣدود ھفتاد
ھزار مسئله را پاسخ گفت .و ابن عيينه می گويد :وی امام اھل زمانه خود بود .و ابن سعد گفته است :اوزاعی در سال  88ھجری
قمری متولد گرديد ،وی شخصيتی ثقه ،قابل اعتماد ،راستگو ،دانشمند ،عالم ،خيير ،فقيه و کثيرالحديث بود و در سال  158ھجری
قمری در بيروت وفات يافت ،مرگ او را در ﺣمام گفته اند و می گويند :به ﺣمام رفت و در آنجا لغزيد و افتيد و غش کرد و بيھوش
شد و در آنحال وفات کرد .آورده اند که اوزاعی چھل روز بعد از مرگ ﺣسن بصری به بصره رفت و در آنجا با محمد بن سيرين
نيز مالقات نمود ،و نسائی در الکنی آورده است :اوزاعی امام و فقيه اھل شام بوده است .و امام محمد بن ﺣنبل می گويد :ثوری و
اوزاعی به نزد مالک رفتند وقتيکه بيرون شدند مالک گفت :يکی از ايشان از رفيق ديگرش دانسته تر بود اما صالﺣيت امامت را
نداشت و ديگری صالﺣيت امامت را داشت و اشاره وی به اوزاعی بود .و ابواسحاق فزاری می گويد :من مثل اين دو مرد يعنی
اوزاعی و ثوری کسی را نديدم ،اما اوزاعی مرد عامه است و ثوری مرد خواص می باشد و اگر برای امت اختيار کنم برای آنھا
اوزاعی را اختيار می کنم چرا که او وسعت نظر بيشتری دارد و امامی مسلم می باشد .و ابن مبارک می گويد :اگر گفته شود که
امامی برای اين امت اختيار کن من ثوری و اوزاعی را اختيار می کنم و باز اوزاعی را اختيار می کنم چون او ارفاق بيشتری دارد.
و خريبی می گويد :اوزاعی بھترين اھل زمانه خود بود .و عجلی گفته است :اوزاعی شامی ثقه و از سران مسلمين بود .و شافعی
گفته است :من کسی را نديدم که فقه وی به ﺣديثش مثل اوزاعی شباھت داشته باشد .و امام ابن ﺣبان در کتاب تقريب الثقات آورده
است :عبدالرﺣمن بن عمرو بن يحمد اوزاعی مکنی به ابوعمرو از جمله اتباع تابعين و اصالً از ﺣمير و طبق گفته بعضی از ھمدان
بوده است و می گويند :اوزاع که اوزاعی منسوب به آن است قريه ايست در دمشق در بيرون از باب فراديس ،نامبرده از فقھای شام
بوده شخصيتی زاھد ،قاری و با اعتبار بود که در سال  87ھجری متولد و در سال  157به سن ھفتاد سالگی وفات يافت.
اوزاعی از اسحاق بن عبدﷲ بن ابی طلحه ،شداد بن عمار ،عبده بن ابی لبابه ،عطاء بن ابی رباح ،قتاده ،ابی نجاشی،
عطاء بن صھيب ،نافع موالی ابن عمر ،زھری ،محمد بن ابراھيم تيمی ،محمد بن سيرين ،مطلب بن عبدﷲ بن ﺣنطب ،يحيی بن
سعيد انصاری ،يحيی بن ابی کثير ،ابی عبيد مذﺣجی ،ابی کثير سحيمی ،سليمان بن ﺣبيب محاربی ،ﺣسان بن عطيه ،ربيعه بن ابی
عبدالرﺣمن ،عبدالرﺣمن بن قاسم بن محمد ،عمرو بن زيات ،وليد بن ھشام معيطی ،يزيد بن يزيد و مردمانی زيادی ديگر از
نزديکانش و ديگران ﺣديث روايت نموده و از او مالک ،شعبه ،ثوری ،ابن مبارک ،ابن ابی الزناد ،عبدالرزاق ،بقيه ،بشر بن بکر،
محمد بن ﺣرب ،ھقل بن زياد ،يحيی بن سعيد قطان ،شعيب بن اسحاق ،ابوضمره بن ربيعه ،اسماعيل بن عبدﷲ بن سماعه ،ابواسحاق
فزاری ،اسماعيل بن عياش ،عبدﷲ بن کثير دمشقی قاری ،عبدﷲ بن نمير ،عمرو بن ابی سلمه تنيسی ،مبشر بن اسماعيل ،محمد بن
شعيب بن شابور ،محمد بن مصعب قرقسائی ،مخلد بن يزيد ﺣرانی ،ھيثم بن ﺣميد ،وليد بن مسلم ،وليد بن يزيد عذری ،يحيی بن
ﺣمزه ﺣضرمی ،يزيد بن سمط ،يحيی بن عبدﷲ بن ضحاک بابلتی ،موسی بن أعين جزری ،عيسی بن يونس ،عمر بن عبدﷲ سلمی،
عبدالحميد بن ﺣبيب بن ابی العشرين ،ابوعاصم نبيل ،محمد بن يوسف فريابی ،مغيره خوالنی ،عبيدﷲ بن موسی عبسی ،محمد بن
کثير مصيصی و جماعتی ديگر روايت نموده اند ،و از جمله شيوخ مشھور اوزاعی می توان زھری ،يحيی بن کثير و قتاده را نام
برد .و از تصنيفات اوزاعی کتاب السنن فی الفقه و کتاب المسائل فی الفقه می باشد.
تھذيب التھذيب جلد سوم صفحه  381 ،380و 382
کشف الظنون جلد پنجم صفحه 416
الکاشف جزء دوم صفحه 174
تقريب الثقات صفحه  765و 766
لغت نامه دھخدا جلد سوم صفحه 3633
 16سعيد بن عبدالرﺣمن خزاعی کوفی :سعيد بن عبدالرﺣمن بن ابزی خزاعی کوفی از جمله اتباع تابعين بود ه و در کوفه سکونت
داشته و از پدرش و عبدﷲ بن عباس و واثله بن أسقع ﺣديث روايت نموده و از او جعفر بن ابی مغيره ،طلحه بن مصرف ،عزره بن
عبدالرﺣمن ،قتاده ،عبده بن ابی لبابه ،زبيد يامی ،سلمه بن کھيل ،ذر بن عبدﷲ ،ﺣبيب بن ابی ثابت ،ﺣکم بن عتبه ،عطاء بن سائب و
ديگران روايت نموده اند .نسائی او را ثقه گفته و ابن ﺣبان او را در شمار ثقات آورده و اﺣمد بن ﺣنبل می گويد :ﺣسن الحديث است.
تھذيب التھذيب جلد دوم صفحه 322
الکاشف جزء اول صفحه 319
تقريب الثقات صفحه 526

قضيه مذکور در ربيع االول سال نھم ھجری بوده است و اما ابن عبدالبر قرطبی صاﺣب کتاب االستيعاب نيز
از قول جرجانی صاﺣب کتاب الموفق آورده است که اسماء دختر نعمان کندی را پيامبر اسالم )ص( به نکاح
گرفته اند و زمانيکه پيامبراسالم قصد نزديکی با او را داشتند او از پيامبر اسالم استعاذت خواست و آن
ﺣضرت)ص( او را به نزد خانواده اش روان کردند که بعد از آن او را مھاجر بن ابی اميه مخزومی به نکاح
گرفت و پس از آن نيز قيس بن مکشوح مرادی با او ازدواج کرد و نيز در تاريخ طبری آمده است که پيامبر
اسالم)ص( اسماء دختر نعمان بن اسود بن شراﺣيل کندی را به زنی گرفتند و چون با او خلوت کردند سپيدی
در تن وی ديدند و بدو چيز بخشيدند و لوازم دادند و سوی کسانش پس فرستادند .به قولی نعمان او را سوی
پيامبر)ص( فرستاده بود که او را رھا کردند و سبب آن بود که چون پيامبر)ص( با او خلوت کردند او به خدا
پناه برد و پيامبر)ص( کس پيش نعمان فرستادند و گفتند) :مگر اين دختر تو نيست؟( نعمان پاسخ داد :چرا!
آنگاه از اسماء پرسيدند :مگر تو دختر نعمان نيستی؟ اسماء گفت :چرا؟ پس از آن نعمان به پيامبر)ص( گفت:
او را نگاه داريد که چنين و چنان است از جمله گفت که ھرگز عادت زنانه نداشته است.
پيامبر)ص( او را رھا کردند معلوم نيست به سبب سخن زن بود يا سخن پدرش که گفته بود ھرگز عادت زنانه
نداشته است و نيز در تاريخ طبری آمده است که بعداً عکرمه بن ابی جھل او به زنی گرفته است.
عالمه دھخدا نيز در لغت نامه اش به نقل از اعالم زرکلی می نويسد :اسماء دختر نعمان بن ابی الجون کندی
از زنان مشھور عرب از جھت شرف و جمال بوده و نسب وی باکل المرار ملک کنده می رسد .مقام اھل او
در نجد بود و او با پدر خويش نزد پيامبر اسالم)ص( به مدينه آمد و پدر او وی را بر پيغمبر)ص( عرضه
داشت و رسول ﷲ)ص( او را خطبه نمودند اما با وی تزويج نکردند پس اسماء در مدينه اقامت گزيد و در
زمان خالفت ﺣضرت عثمان)رض( بمرد.
صاﺣب تاريخ يعقوبی می نويسد:اسماء دختر نعمان کندی از فرزندان) آکل المرار( از زيباترين و آراسته ترين
زنانش بود .پس زنانش به او گفتند :اگر بخواھی نزد او کامياب باشی ،ھرگاه به او در آمدی بخدا پناه ببر ،پس
چون پيامبر)ص( در آمد و پرده را انداخت .گفت :از تو به خدا پناه می برم.
پس روی خويش از او بگرداند و سپس گفت) :أمن،عائذﷲ ،الحقی باھلک( پناه بنده به خدا در امان است ،به
خاندانت ملحق شو.
سپس اسماء دختر نعمان کندی را مھاجر بن اميه گرفت و پس از مھاجر به عقد قيس بن مکشوح مرادی در
آمد.
و محمد بن سعد در کتاب طبقات اسم او را اسماء دختر نعمان بن ابی جون بن اسود بن ﺣارث بن شراﺣيل بن
جون بن آکل المرار کندی آورده و می نويسد که محمد بن عمر واقدی از محمد بن يعقوب بن عتبه ،17از
عبدالواﺣد بن ابی عون دوسی 18ما را خبر داد که می گفته است :نعمان ابن ابی جون کندی که خودش و
برادران و بستگانش در منطقه نجد و اطراف شربه 19زنده گی می کردند در ﺣالی که مسلمان شده بودبه مدينه

 17محمد بن يعقوب عنبری :محمد بن يعقوب بن ابی عبيده)عتبه( مکنی به ابو عبدالرﺣمن عنبری از جمله اتباع تابعين و از اھالی
بصره بوده است.
تقريب الثقات صفحه 1121
 18عبدالواﺣد بن ابی عون دوسی اويسی مدنی :عبدالواﺣد بن دوسی و طبق گفته بعضی ھا اويسی مدنی از جمله اتباع تابعين بوده و
از سعد بن ابراھيم بن عبدالرﺣمن بن عوف ،قاسم بن محمد ،سعيد مقبری ،ابن منکدر ،زھری ،اسماعيل بن محمد بن سعد و ديگران
ﺣديث روايت نموده و از او دراوردی ،عبدﷲ بن جعفر مخرمی ،ابن اسحاق ،عبدالعزيز بن عبدﷲ بن ابی سلمه ماجشون روايت
کرده اند .بزاز ،دارقطنی و ابن منصور به نقل از ابن معين او را ثقه گفته و ابوﺣاتم می گويد :وی از ثقات اصحاب زھری بوده و از
کسانی است که اﺣاديث او را جمع آوری می کردند ،و ابن ﺣبان او را در شمار ثقات آورده اما می گويد که خطا می کرده است و
آورده است که نامبرده در سال  144ھجری قمری در منطقه طرف القدوم وفات يافته است ،و ابن سعد می گويد :عبدالواﺣد بن ابی
عون به طرف عبدﷲ بن ﺣسن گرويد و او را ابو جعفر)منصور خليفه عباسی( متھم به ھمکاری با محمد بن عبدﷲ علوی معروف به
نفس الزکيه کرد و او گريخت و متواری شد و بسوی محمد بن يعقوب بن عتبه رفت و در نزد او در يک مرگ ناگھانی در سال 144
ھجری قمری وفات يافت و از او اﺣاديثی را روايت کرده اند.
تھذيب التھذيب جلد سوم صفحه 497
الکاشف جزء دوم صفحه 211
تقريب الثقات صفحه 802
 19شربه :شربه نام موضع است به ديار بنی عبس ،و در معجم البلدان آمده است :جايگاھی است بين سليله و ربذه .گويند :در موقع
مسافرت به مکه وقتيکه از نقرة و ماوان بگذرند به شربه می رسند.
لغت نامه دھخدا جلد نھم صفحه 14209

و ﺣضور پيامبر)ص( آمد و گفت ای رسول خدا! آيا اجازه می دھی که زيباترين زن بيوه عرب را که ھمسر
پسر عمويش بوده و شوھرش درگذشته و بيوه شده است به عقد شما در آورم و او مائل به ازدواج با شما است
و شيفته شما است؟ پيامبر آن زن را با کابين 20دوازده و نيم وقيه 21برای خود عقد فرمود .نعمان بن ابی
جون گفت ای رسول خدا در باره کابين اوکوتاھی مکن افزون از اين مقدار قرار بده -فرمود من در باره ھيچ
يک از ھمسران خود و نيز در باره ھيچ يک از دختران خود کابينی بيش از اين قرار نداده ام ،نعمان گفت:
آری که کار تو سر مشق است و اينک کسی را روانه فرمای تا ھمسرت را پيش تو بياورد من ھم ھمراه
فرستاده شما می روم و ھمسرت را ھمراه او روانه می کنم .پيامبر)ص( ابو اسيد ساعدی را ھمراه نعمان
روانه فرمود .ھنگاميکه آن دو آنجا رسيدند اسماء در خانه خود نشست و به ابو اسيد اجازه ورود داد .ابو اسيد
می گويد :چون اين موضوع پس از نزول اﺣکام ﺣجاب بود به او پيام دادند که ھمسران پيامبر)ص( ھيچ يک
از مردان نامحرم را نبايد ببينند ،و آنگه بايد از پس پرده با مردان نا محرم سخن بگوئی ،او پذيرفت و من سه
روز آنجا بودم و سپس او را بر شتری راھوار که ھودج 22و سايبانی داشت سوار کردم و به مدينه آوردم و
در محله بنی ساعده مسکن دادم .زنان قبيله به ديدن اسماء رفتند و خوش آمد گفتند و چون از پيش او بيرون
آمدند در باره زيبائی او سخن می گفتند و آمدن اسماء در مدينه شائع شد ،من به ﺣضور رسول خدا)ص( که در
قبيله)محله( بنی عمرو بن عوف بود رفتم و ايشان را از آمدن اسماء آگاه ساختم.
گروھی از زنان پيش او رفتند تا از زيبائی او که از زيباترين زنان بود آگاه شوند و خبر زيبائی او به ايشان
رسيده بود برای او فريب سازی کردند و يکی از آنان بدو گفته بود تو از تبار پادشاھانی اگر می خواھی مورد
توجه پيامبر قرار بگيری ھنگاميکه آنحضرت پيش تو آمدنداز او به خدا پناه ببر که در آنصورت رسول خدا به
تو رغبت پيدا می کند و تو مورد توجه ايشان قرار خواھی گرفت.
واقدی ما را خبر داد و گفت :موسی بن عبيده 23از عمر بن ﺣکم 24از ابو اسيد ساعدی برايم ﺣديث کرد که
می گفته است :رسول خدا)ص( مرا برای آوردن آن بانوی جونيه که در ناﺣيه نجد ساکن بودند فرستاد ،من او

 20کابين :کابين در اصل فارسی است و آن مھر زنان را گويند و آن مبلغی باشد که در ھنگام عقد بستن و نکاح کردن زنان مقرر
کنند ،چنانکه فرخی سروده است:
به کابين ديدن او را خريدار.
زنان پارسا از شوی گردند
لغت نامه دھخدا جلد دوازدھم صفحه 17874
 21وقيه :وقيه يا اوقيه وزنی از اوزان قديمه معادل چھل درھم است.
لغت نامه دھخدا جلد پانزدھم صفحه  23230به نقل از منتھی العرب
 22ھودج :ھودج چيزی چون سبدی بزرگ و سايبانی بر سر آن که بر پشت شتر نھند و بر آن نشينند .و در غياث اللغات آمده است:
کجاوه ايکه در آن زنان نشينند .فردوسی گويد:
ھمی اشتر و اسب و ھودج گذشت.
زايوان شاه جھان تا به دشت
فرخی سروده است:
ھودج او يک تنه بگذاشتند
پرده نشينان که درش داشتند
سعدی می گويد:
مھار شتر در کف کار دان
تو خوش خفته در ھودج کاروان
لغت نامه دھخدا جلد پانزدھم صفحه 23581
 23موسی بن عبيده ربذی مدنی :موسی بن عبيده بن نشيط بن عمرو بن ﺣارث ربذی مکنی به ابوعبدالعزيز مدنی بوده و از برادرانش
عبدﷲ و محمد و عبدﷲ بن دينار و إياس بن سلمه بن أکوع و ايوب بن خالد و جمھان أسلمی و علقمه بن مرثد و داؤود بن مدرک و
سعيد بن ابی سعيد موالی ابی بکر بن ﺣزم و عبدﷲ بن رافع و محمد بن کعب قرظی و قاسم بن مھران و محمد بن ثابت و مصعب بن
محمد بن شرﺣبيل و محمد بن ابراھيم تيمی و خلق ديگر ﺣديث روايت نموده و از او برادرزاده اش بکار بن عبدﷲ ،ثوری ،شعبه،
ابن مبارک ،عيسی بن يونس دراوردی ،قران بن تمام ،ابوھمام محمد بن زبرقان ،زيد بن ﺣباب ،وکيع ،ﺣماد بن عيسی جھنی ،عبدﷲ
بن نمير ،جعفر بن عون ،عبيدﷲ بن موسی مکی و ديگران روايت نموده اند.
ابن ماکوال می گويد :گفته شده که محمد بن عبيده ھشت سال از برادرش موسی بزرگتر است .نامبرده را ضعيف شمرده اند چنانکه
جوزجانی می گويد :از اﺣمد بن ﺣنبل شنيدم که می گفت :ﺣالل نيست روايت در نزد من از موسی بن عبيده .ومحمد بن اسحاق
صائغ از اﺣمد روايت نموده که روايت از او ﺣالل نيست .و اﺣمد بن ﺣسن ترمذی از اﺣمد روايت کرده که من از چھار کس ﺣديث
نمی نويسم :از موسی بن عبيده ،اسحاق بن ابی فروة ،جويبر و عبدالرﺣمن بن زياد .و بخاری به نقل از اﺣمد گفته است که
منکرالحديث است .و ابن سعد در کتاب طبقات می نويسد :موسی بن عبيده بن نشيط ربذی ،کنيه اش ابوعبدالعزيز بوده است خود را
از تبار يمنی ھا ميداند ولی مردم می گويند از وابستگان ايشان شمرده می شود .موسی در مدينه به سال  153روزگار خالفت
منصور در گذشته است ،محدثی مورد اعتماد و پر ﺣديث است و با اين ھم ﺣجت نيست .ھيثم بن عدی می گويد :موسی بن عبيده را
ﺣميری نيز گفته اند وفات او در سال  152ھجری قمری بوده و ذھبی نيز وفات او را به سال  152گفته است .نامبرده را مردی عابد
و صالح گفته اند.
تھذيب التھذيب جلد پنجم صفحه  554 ،553و 555

را آوردم و در کوشکھای 25بنی ساعده منزل دادم ،آنگاه به ﺣضور پيامبر رفتم و ايشان را آگاه کردم ،ايشان
پياده آمد و چون پيش او رسيد به زانو نشست و اراده فرمود تا او را ببوسد و اين شيوه آنحضرت نسبت به
ھمسران خود که آراسته شده بودند بود ،آن زن در آن ﺣال خطاب به پيامبر گفت از تو به خدا پناه می برم،
پيامبر)ص( از او فاصله گرفت و فرمود ھمانا که به خدا پناه بردی ،آنگاه از جا برخاست و به من دستور
فرمود که او را پيش قوم خودش برگردانم.
محمد بن عمر واقدی از عبدﷲ بن جعفر از عمرو بن صالح ،از سعيد بن عبدالرﺣمن بن ابزی ما را خبر داد
که می گفته است :به آن بانوی جونيه گفته بودند که اگر از رسول خدا به خدا پناه ببری برای تو بھتر است و
به بھره بيشتری از ايشان ميرسی ،و چون زيبائی و خوب روئی او را ديده بودند بدينگونه او را فريب دادند و
ھيچ بانوی از ھمسران رسول خدا غير از او از آنحضرت به خدا پناه نبرده بود ،به پيامبر)ص( گفتند که چه
کسی او را به گفتن آن جمله واداشته است ،رسول خدا فرمود آری آنان ھمان زنان اطراف يوسف اند و فريب
آنان بزرگ است ،گويد نام آن بانو اسماء و دختر نعمان بن ابی جون بود.
و ھمو از عبدﷲ بن جعفر ما را خبر داد که نام آن بانو اميه و دختر نعمان بن ابی جون بوده است.
و نيز ھمو ،از عبدﷲ بن جعفر از ابن ابی عون ما را خبر داد که می گفته است :رسول خدا)ص( آن بانوی
جونيه را به ماه ربيع االول سال نھم ھجرت عقد فرمود.
و ھمو ،از عبدالرﺣمن بن ابی الزناد ،26از ھشام بن عروه ،از پدرش ما را خبر داد که می گفته است :وليد بن
عبدالملک 27برای او نامه نوشته و پرسيده است که آيا رسول خدا)ص( با قتيله خواھر اشعث بن قيس ازدواج
الکاشف جزء سوم صفحه 117
طبقات ابن سعد جلد ھشتم صفحه 259
 24عمر بن ﺣکم ﺣجازی مدنی :عمر بن ﺣکم بن ابی الحکم)ثوبان( ﺣجازی مکنی به ابو ﺣفص مدنی از بزرگان مدينه بوده و از
اسامه بن زيد ،سعد بن ابی وقاص ،ابی الس ،عبدﷲ بن عمرو بن عاص ،عبدﷲ بن عنمه ،کعب بن مالک ،ابوسعيد ،ابی ھريره ،ابی
سلمه بن عبدالرﺣمن ،قدامه موالی اسامه و قدامه بن مظعون ﺣديث روايت نموده و از او سعيد مقبری ،شريک بن ابی نمر ،محمد بن
ابراھيم تيمی ،محمد بن عمرو بن عقبه ،يحيی بن ابی کثير ،يحيی بن سعيد انصاری ،عمر بن اسحاق بن يسار و ديگران روايت نموده
اند.
ابن معين می گويد :وی عموی عبدالحميد بن جعفر بوده و او عمر بن ﺣکم بن سنان است اما ديگران آنھا را دو کس گفته
اند .ذھبی در کتاب الکاشف او را ثقه گفته و ابن ﺣبان او را در شمار ثقات آورده و می نويسد :عمر بن ﺣکم بن ابی الحکم)ثوبان( بن
فطيون مکنی به ابو ﺣفص از ھم پيمانان اوس و از تابعين بوده و فطيون ملک يثرب)مدينه( بوده است ،وی از اھالی ﺣجاز می باشد
و در سال  117ھجری قمری به عمر ھشتاد سالگی وفات يافت ،يحيی بن بکير نيز وفات او را در سال  117ھجری قمری و به عمر
ھشتاد سالگی گفته و ابن سعد در کتاب طبقات می نويسد :عمر بن ﺣکم بن ابی الحکم از خاندان عمرو بن عامر و از اعقاب فطيون
است که ھم پيمان قبيله اوس انصار بوده اند .در ديوان به خاندان اميه بن زيد وابسته بوده و به شمار آنان شمرده می شده اند ،خاندان
اميه بن زيد ھم آخرين طبقه اوس بوده اند .کنيه عمر بن ﺣکم ابوﺣفص و مردی مورد اعتماد بوده است و اﺣاديث پسنديده داشته است
او به سال  117به روزگار خالفت ھشام بن عبدالملک در ھشتاد سالگی در گذشته است.
تھذيب التھذيب جلد چھارم صفحه 262
الکاشف جزء دوم صفحه  298و 299
تقريب الثقات صفحه 899
طبقات ابن سعد جلد پنجم صفحه 392
 25کوشک :کوشک در زبان عربی بنای رفيع ،بلند ،سرای عالی و قصر مانند را گويند چنانکه نظامی سروده است:
قبله گاه ھمه سپيد و سياه
کوشکی برج بر کشيده به ماه
وز ايشان کوشکی در خواست کردم
دل خود بر جدائی راست کردم
لغت نامه دھخدا جلد دوازدھم صفحه  18721و 18722
 26عبدالرﺣمن بن ابی الزناد قرشی مدنی :عبدالرﺣمن بن ابی الزناد بن عبدﷲ بن ذکوان قرشی مدنی مکنی به ابو محمد از پدرش و
موسی بن عقبه و ھشام بن عروه و عمرو بن ابی عمرو موالی مطلب و سھيل بن ابی صالح و محمد بن عبدﷲ بن عمرو بن عثمان و
عبدالرﺣمن بن ﺣارث بن عياش بن ابی ربيعه و صالح موالی توأمه و اوزاعی و معاذ بن معاذ عنبری و شرﺣبيل بن سعد و ديگران
ﺣديث روايت نموده و از او ابن جريج و زھير بن معاويه و معاذ بن معاذ عنبری و ابوداؤود طيالسی و ﺣجاج بن محمد و سعد بن
عبدالحميد بن جعفر و ابن وھب و ابوعلی ﺣنفی و نعمان بن عبدالسالم و اصمعی و يحيی بن ﺣسان و وليد بن مسلم و عبدﷲ بن نافع
و ابوالوليد طيالسی و سعد بن ابی مريم و عبدالعزيز اويسی و ابوجعفر نفيلی و اسماعيل بن ابی اويس و محمد بن جعفر ورکانی و
سليمان بن داؤود ھاشمی و اﺣمد بن عبدﷲ بن يونس و علی بن ﺣجر و سويد بن سعيد و محمد بن سليمان لوين و ھناد بن سری و
ديگران روايت نموده اند.
مصعب گفته است :دوستدارترين اھل مدينه عبدالرﺣمن بن ابی الزناد ،پسرش و نواسه اش بوده اند و سعيد بن ابی مريم به نقل از
خالويش موسی بن سلمه گفته است :به مدينه آمدم و به نزد مالک بن انس رفتم ،و برايش گفتم :به نزد تو آمدم تا از تو دانش بياموزم
و بشنوم که به نزد کی برای آموختن دانش بروم؟ مالک مرا به سوی عبدالرﺣمن بن ابی الزناد رھنمائی کرد ،و ابوداؤود می گفت:
آگاه ترين کس در روايات ھشام بن عروه عبدالرﺣمن بن ابی الزناد است اما عده ديگری از محدثين او را ضعيف گفته اند و ابن سعد
در کتاب طبقات می نويسد :عبدالرﺣمن بن ابی الزناد و نام ابی الزناد عبدﷲ و نام پدرش ذکوان بوده و ذکوان برده آزاد کرده و

فرموده است؟ و عروه پاسخ داده است که پيامبر)ص( ھرگز نه با او نه با زن کنديه ديگری جز ھمان زن
جونيه ازدواج نکرده است ،و چون ھمان زن را ھم به مدينه آوردند پيامبر)ص( به او نگاھی افگند و او را
طالق داد بدون اينکه با او زفاف فرموده باشد .ھمچنين واقدی از معمر از زھری ما را خبر داد که می گفته

وابسته رمله دختر شيبه بن ربيعه بن عبد شمس بوده است و رمله ھمسر عثمان بن عفان)رض( می باشد .کنيه عبدالرﺣمن ابومحمد
است و به سال صد ھجری به روزگار ﺣکومت عمر بن عبدالعزيز متولد شده است.
محمد بن عمرواقدی ما را خبر داد و گفت :عبدالرﺣمن بن ابی الزناد ما را خبر داد و گفت :محمد بن عبدالعزيز زھری که از دوستان
بسيار يکرنگ و پيوسته به ابی الزناد پدر عبدالرﺣمن بود سرپرست قضای مدينه شد و چنان اتفاق افتاد که ميان عبدالرﺣمن بن ابی
الزناد و عبدﷲ بن محمد بن سمعان گفتگو و ستيزی در گرفت ،عبدالرﺣمن به عبدﷲ دشنام زشت داد ،و عبدﷲ به مردم گفت :گواه
باشيد و عبدالرﺣمن را به داوری پيش محمد بن عبدالعزيز برد و چون گواھان گواھی دادند که عبدالرﺣمن چنان گفته است ،محمد بن
عبدالعزيز او را زندانی کرد و ھفده تازيانه زد.
واقدی می گويد :سپس عبدالرﺣمن بن ابی الزناد به سرپرستی خراج مدينه گماشته شد .او در آن باره از اھل خير و مردم پارسا و
کسانيکه ﺣديث می دانستند ياری خواست و عبدالرﺣمن در کار خود مردی خردمند و محدثی دانشمند و پرﺣديث بود .مردی در
ﺣضور او ﺣديثی را خواند که اعراب پاره ای از کلمات را درست نخواند .برخی از کسان که آنجا ﺣاضر بودند خنديدند و
عبدالرﺣمن خاموش بود ،چون آن مرد برخواست و برفت ﺣاضران را در باره خنديدن ايشان سرزنش کرد و گفت :از اين کار خود
آزرم نمی آريد؟
گويد مردی ﺣديثی را که عبدالرﺣمن می نوشت و دوست نمی داشت ھمگان آنرا بشنوند بلند خواند ،چون آن مرد برخواست به
عبدالرﺣمن نگريست ،عبدالرﺣمن گفت :اگر به او می گفتم اين ﺣديث را پوشيده بدار با فرياد آنرا می خواند! من او را به ﺣال خود
رھا کردم که نفھمد می خواھم آنرا پوشيده بدارم و بر ﺣال اھميتی ندارد اين ھم مانند اﺣاديث ديگری که پيش اوست.
عبدالرﺣمن بن ابی الزناد به بغداد آمد و برای بغداديان ﺣديث می کرد ،در بغداد بيمار شد و ھمان جا به سال  174ھجری قمری به
عمر ھفتاد و چھار سالگی در گذشت ،محدثی پر ﺣديث ولی ضعيف بوده است .و ذھبی در کتاب الکاشف می نويسد :نامبرده از ثابت
ترين مردم در روايات ھشام بن عروه بوده و در بغداد فتوی می داده است.
تھذيب التھذيب جلد سوم صفحه  341 ،340و 342
الکاشف جزء دوم صفحه  159و 160
طبقات محمد ابن سعد جلد ششم صفحه  300و 301
 27وليد بن عبدالملک اموی :وليد بن عبدالملک بن مروان بن ﺣکم بن عاص بن اميه اموی بوده و نامبرده در سال  86ھجری قمری
بعد از مرگ پدرش عبدالملک خليفه شد و در زمان خالفت او قتيبه بن مسلم به خراسان رفت و از آنجا آھنگ ترکستان نمود و شھر
ھای بخارا ،سمرقند ،جاج ،فرغانه ،خوارزم و کاشغر را ضميمه سرزمين ھای اسالمی نموده و مرو را دارالملک خود قرار داد و
در شمال مسلم بن عبدالملک قسطنطنيه را تصرف نموده و در آنجا مسجد بزرگی برپا کرد ،و در زمان وليد بود که محمد بن قاسم
ثقفی قسمت بزرگی از ھند خصوصا ً سند را بطور کامل فتح نمود و در وقت خالفت او موسی بن نصير به غزای اندلس رفت و در
سال  92ھجری قمری شھر ھا و قلعه ھای آن سرزمين به دست طارق بن زياد آزاد کرده موسی بن نصير فتح گرديد و بااآلخره وليد
بن عبداملک به روز دوشنبه نيمه جمادی اآلخر سال  96ھجری قمری مطابق  25فوريه  715ميالدی وفات نمود و در مدت خالفت
او اختالف است ،زھری می گويد :وليد يکماه کم ده سال خالفت کرد و ابومعشر دوره خالفت اورا نه سال و ھشت ماه گفته و ﺣمدﷲ
مستوفی نه سال و ھشت آورده است و درسن وی نيز اختالف است .محمد بن عمر واقدی چھل و شش سال و يکماه و ھشام بن محمد
چھل و پنج سال گفته و ابن اثير در تاريخ الکامل چھل و دو سال و شش ماه و عده ای نيزچھل و ھفت سال آورده اند و در محل دفن
وی نيز اختالف است ،واقدی می گويد :وليد در دمشق مرد اما عده ای ديگر از مؤرخين وفات او را در ديرمران گفته اند و می
گويند او را در بيرون دروازه خرد در مقبره فراديس به خاک سپردند.
بر جنازه وليد ،عمر بن عبدالعزيز نماز گذارد .وليد  19پسر داشت که عبارت اند از :عبدالعزيز ،محمد ،عباس ،ابراھيم ،تمام ،خالد،
عبدالرﺣمن ،مبشر ،مسرور ،ابوعبيده ،صدقه ،منصور ،مروان ،عنبسه ،عمر،روح ،بشر ،يزيد و يحيی.
وليد بن عبدالملک در نزد شاميان از بھترين خلفای اموی و مردی سخی و بخشنده بود وی کسان نيازمند و درمانده را عطاء و
بخشش می داد ،مجذومان را مقرری داده به ھر که از پا افتاده بود خادمی تعين و برای نابينايان رھنمای مقرر نمود .در زمان وی
مساجد بسياری از جمله مسجد بزرگ دمشق معروف به مسجد اموی ساخته شد و مسجد نبوی را نيز از نو بنياد نھاد و مسجداالقصی
را نو سازی کرد .وی در دمشق دارالشفاء)بيمارستان( دارالصفاء)محل ضرب سکه( و دارالضيافه)ھتل و مھمانخانه( ساخت .وليد
در کار ساختمان ،عمارت ،سد و آبگير عالقه خاصی داشت .در زمان او عمر بن عبدالعزيز مدتی والی مدينه بود .وليد از نظر قيافه
مردی زشت رخسار و کج رفتار بود ،چون راه می رفت گردن فراز می نمود و از بينی اش ھمواره آب روان بود .وليد زنان بسيار
گرفت و بعد طالق داد ،گويند :شصت و سه زن گرفته است.
تاريخ طبری جلد نھم از صفحه  3802الی صفحه 3892
تاريخ الکامل جلد ششم از صفحه  2746الی صفحه 2828
تاريخ گزيده ﺣمدﷲ مستوفی صفحه  275 ،274 ،273و 276

است :رسول خدا ھيچ زنی از قبيله کنده 28را به ھمسری نگرفت ،جز ھمان زن جونيه را که با او ھم تا
ھنگاميکه از او جدا شد زفاف نفرمود.
ھشام بن محمد بن سائب کلبی ،29از پدرش ،از ابو صالح ،از ابن عباس ما را خبر داد که می گفته است:
پيامبر)ص( اسماء دختر نعمان را که از زيباترين و پرطراوت ترين زنان روزگار خود بود برای خود عقد
فرمود ،گويد ھنگاميکه پيامبر)ص( شروع به ازدواج با زنان غير قرشی و شھره به زيبائی کرد ،عائشه گفت:
اينک دست بر زنان غريبه زيبا نھاده است و ممکن است به زودی خاطر او را از ما منصرف کنند،
پيامبر)ص( ھنگاميکه نماينده گان قبيله کنده به ﺣضور شان آمدند اسماء را از پدرش خواستگاری فرمود،
ھنگاميکه ھمسران پيامبر او را ديدند بر او رشگ بردند و او را گفتند اگر می خواھی در نظر پيامبر مورد
توجه قرار گيری ھنگاميکه پيش تو می آيد از او به خدا پناه ببر ،و چون رسول خدا بر او وارد شد و پرده
ﺣجره فرو افگند و دست خود را بسوی او دراز کرد ،اسماء گفت :از تو به خدا پناه می برم ،پيامبر فرمود از
چه کسی به خدا پناه می بری! پيش قوم خود بر گرد.
ھشام بن محمد ،از ابن غسيل از ﺣمزه پسر ابو اسيد ساعدی از گفته پدرش ابو اسيد که از شرکت کننده گان در
جنگ بدر بوده است ما را خبر داد که می گفته است :پيامبر)ص( اسماء دختر نعمان جونی را عقد فرمود و
مرا روانه کرد ،من او را آوردم ،ﺣفصه ب عائشه يا عائشه به ﺣفصه گفت تو او را خضاب کن و من موی
ھايش را شانه ميزنم و به آن کار پرداختند ضمن آن يکی از آن دو به اسماء گفت :پيامبر)ص( دوست ميدارد
که چون پيش زن خود می آيد زن بگويد از شر تو به خدا پناه می برم .بدين سبب بود که چون پيامبر)ص( پيش
اسماء آمد و در ﺣجره را بست و پرده را فرو ھشت ھمينکه دست به سوی او دراز کرد اسماء گفت :از شر تو
 28کنده :کنده نام پدر قبيله يا تيره أی است که از اعراب يمن می باشند و آن کنده بن ثور بوده است و قبيله کنده در جنوب شبه جزيره
عربستان سکونت کردند سپس گروھی از آنجا به ديگر بالد ھجرت نمودند.
لغت نامه دھخدا جلد دوازدھم صفحه 18631
 29ھشام بن محمد کلبی کوفی شيعی :ھشام بن محمد)ابونضر( بن سائب بن بشر بن عمروالنسابه بن ﺣارث بن عبدالحارث بن
عبدالعزی بن إمرئ القيس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن کنانه بن عوف بن عذره بن زيدالالت بن رفيده بن ثور بن کلب
کلبی کوفی شيعی مکنی به ابوالمنذز و معروف به ابن کلبی است.
جد وی سائب و دو عموی پدرش عبيد و عبدالرﺣمن و پدر ايشان بشر بن عمرو در جنگ جمل ھمراه ﺣضرت علی)رض( بودند و
سائب بن بشر ھمراه مصعب بن زبير کشته شد و سفيان و محمد دو پسر سائب ھستند که محمد بن سائب در جنگ جماجم ھمراه
عبدالرﺣمن بن محمد بن اشعث شرکت کرده و عالم به تفسير ،انساب و اخبار عرب است و به سال  146ھجری قمری به روزگار
خالفت منصور درگذشته است .ھشام بن محمد کلبی نيز از مؤرخان و عالمان انساب و اخبار عرب می باشد و او را آثار بسياری
است ،ابن النديم در کتاب الفھرست بيش از صد کتاب از آثار ابن کلبی را نامبرده است .وی از اھالی کوفه بوده ﺣاجی خليفه وفات او
را در سال  204و عده ای ديگری از مؤرخان  206ھجری قمری در کوفه گفته اند .برخی از آثار ابن کلبی عبارت اند از:
آباءالنبی)ص( ،اسد بن عبدالعزی ،اخبارالحر و أسعارھم ،اخبار زياد بن ابيه ،اخبار عباس بن عبدالمطلب ،اخبار عمرو بن معدی
کرب ،اخذکسری ،رھن العرب ،ادعاءزياد ،معاويه ،اديان العرب ،ازدواج النبی)ص( ،اﺣاديث النبويه اسماء فحول العرب ،استان
الجزور ،اسواق العرب ،اصحاب الکھف ،افتراق ولدنزار ،القاب بنی طابحه ،القاب ربيعة ،القاب قريش ،القاب قيس غيالن ،القاب
اليمن ،امثال ﺣمير ،امھات الخلفاء ،بنی ﺣنيفة ،ايام فزارة ،وقائع بنی شيبان ،ايام قيس بن ثعلبة ،بيوتات ربيعة ،بيوتات اليمن ،تاريخ
اجنادالخلفاء ،تسميه مافی شعرامرئ القيس تسمية من قال بينا و قيل فيه ،تسميه من نقل من عاد و ثمود ،تسمية من بالحجاز من
اﺣياءالعرب نفرق االزد ،تفرق عاد ،جمھرةالجمھرة ،ﺣبيب العطار ،ﺣديث آدم و ولده ،ﺣديث بيھس و أخوته ،ﺣکام العرب ،ﺣيرة و
تسميةالبيع ،ﺣی الضحاک ،خطبة علی بن ابی طالب کرم ﷲ وجھه ،خلق اسلم فی القريشريا ،خلق عبدالمطلب و خزاعة ،خلق الفضول
و قصةالغزال ،داﺣس والغبراء ،دخول جرير علی الحجاج ،الديباج فی اخبارالشعراء ،رفع عيسی عليه السالم ،زيد بن ﺣارثة ،شرف
قصی بن کالب ،صفات الخلفاء ،صنايع قريش ،طلسم و جدليس ،عادلالولی واآلخرة ،عجائب االربعة ،عجائب البحر ،عدی بن
زيدالعبادی ،فضائل قيس غيالن ،قسمةاألرخين ،کنی آباءالرسول عليه السالم ،لغات العرب ،ماکانت الجاھليةتفعله و يوافق ﺣکم
اإلسالم ،مروان القرط ،المنسوخ من بنی اسرائيل ،مسيلمةالکذاب ،ملوک الطوائف ،ملوک کندة ،ملوک اليمن ،مناراليمن ،من
فخرباخواله قريش ،من قال بيتا ً من الشعر و نسب اليه ،من ھاجروابوه ،منطق الطير ،نسبة ولد عبدالمطلب ،النسب الکبير يحتوی،
کتاب االنساب ،نسب اليمن ،وصاياالعرب ،وقايع الضباب و فزاره ،يوم شنيق ،کتاب ابی عتاب ،کتاب االصنام ،کتاب االقاليم ،کتاب
االنھار ،کتاب االوائل ،کتاب االيام ،کتاب البلدان کبير ،کتاب البلدان صغير ،کتاب التاريخ ،کتاب الجن ،کتاب الحيل ،کتاب الدفائن،
کتاب الدوسی ،کتاب السمر ،کتاب السيوف ،کتاب العواقل ،کتاب الغزيه ،کتاب الفتيان االربعة ،کتاب الغداء ،کتاب الکالم ،کتاب
الکنی ،کتاب الکھان ،کتاب القداح ،کتاب المثالب ،کتاب المساجرات ،کتاب المشعبات ،کتاب المصلين ،کتاب المعاتبات ،کتاب
المعرفات من قريش ،کتاب المعران ،کتاب المعمرين ،کتاب المقطعات ،کتاب المنافرات ،کتاب المناقالت ،کتاب المناکح ،کتاب المنذر
ملک العرب ،کتاب الموؤدات ،کتاب النوافل ،کتاب الوفود ،کتاب اليمن و أمر سيف ذی يزن ،جمھرةاالنساب االصنام ،نسب الخيل فی
الجاھلية واالسالم ،ملوک الطوائف ،تاريخ اخبار الخلفاء.
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به خدا پناه می برم ،پيامبر)ص( آستين جامه خود را بر چھره خويش نھاد و سه بار فرمود تو به بھترين
پناھگاه پناه بردی .ابو اسيد می گويد :پيامبر پيش من آمد و فرمود :ای ابو اسيد! دو دست جامه کتانی سپيد به
او بده و او را پيش قوم خودش ببر ،اسماء می گفت مرا بد بخت فرا خوانيد.
ضحاک بن مخلد شيبانی از موسی بن عبيده از عمر بن ﺣکم ،از ابواسيد ما را خبر داد که می گفته است:
پيامبر)ص( زنی از بنی جون را به ھمسری گرفت و مرا برای آوردن او روانه فرمود ،من او را آوردم و در
خانه ای که در منطقه شوط 30و باالتر از منطقه ذباب 31بود مسکن دادم ،آنگاه پيش پيامبر)ص( رفتم و گفتم
ای رسول خدا ھمسرت را آورده ام ،آنحضرت در ﺣاليکه من ھمراھش بودم پياده ﺣرکت کرد و چون او را
ديد به شيوه خود بر زانو نشست و خواست او را ببوسد ،آن زن گفت از شر تو به خدا پناه می برم ،پيامبر
فرمود به پناھگاه بزرگ پناه بردی سپس مرا دستور داد که آن زن را پيش قوم خودش برگردانم و چنان کردم.
محمد بن عمر واقدی ،از سليمان بن ﺣارث ،از عباس بن سھل 32ما را خبر داد که می گفته است :از ابو اسيد
ساعدی شنيدم که می گفت :ھمينکه با اسماء پيش قبيله اش رسيديم فرياد بر آوردند که ای اسماء چه نافرخنده
ای ،چه بر سرت آمده است او گفت :فريبم دادند و مرا گفتند که چنين و چنان بگو .خويشاوندانش گفتند :ما را
ميان اعراب به بد نامی مشھور کردی .اسماء به ابو اسيد ساعدی رو کرد و گفت :به ھر ﺣال اينکار شده است.
اينک من بايد چه کار کنم؟ ابو اسيد گفت :در خانه ات بنشين و از غير محارم خود ﺣجاب را رعايت کن تا پس
از رسول خدا ھيچ طمع کننده در تو طمع نکند که تو از مادران مومنانی.
گويد اسماء در خانه نشست و ھيچ کس طمع به ازدواج به او نبست و او را جز اشخاص محرم نديدند و سر
انجام به روزگار خالفت عثمان بن عفان)رض( پيش اقوام خود در نجد 33در گذشت.
ھشام بن محمد بن سائب از پدرش از ابو صالح از ابن عباس ما را خبر داد که می گفته است :اسماء دختر
نعمان را مھاجر بن ابی اميه بن مغيره به ھمسری گرفت .عمر)رض( خواست تا آن دو را عقاب کند .اسماء
گفت :به خدا سوگند نه مقررات ﺣجاب در باره ام انجام شد و نه ملقب به ام المومنين شدم .وعمر)رض( از آن
دو دست بر داشت.
 30شوط :شوط بستانی است نزديک کوه اﺣد.
لغت نامه دھخدا جلد دوازدھم صفحه  14517به نقل از منتھی اإلرب و معجم البلدان
 31ذباب :ذباب کوھی است به مدينةالرسول و نام او در کتب مغازی مکرر آمده است.
لغت نامه دھخدا جلد ھشتم صفحه  11485به نقل از مراصداالطالع
 32عباس بن سھل ساعدی :عباس بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبه بن ﺣارثه بن عمرو بن خزرج بن ساعده ساعدی بوده ومادرش
عايشه دختر خزيمه بن وﺣوح بن أجثم از خاندان سليم بن منصور است .موصوف از جمله ای تابعين می باشد و از پدرش و ابی اسيد
ساعدی و ابو ﺣميد ساعدی و ابو ھريره و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و عبدﷲ بن زبير و جابر و عبدﷲ بن ﺣنظله و ديگران
ﺣديث روايت نموده و از او پسرانش أبی و عبدالمھيمن و عمرو بن يحيی بن عماره و عبدالرﺣمن بن سليمان بن غسيل و عماره بن
غزيه و ابن اسحاق و عالء بن عبدالرﺣمن و محمد بن عمرو بن عطاء و فليح بن سليمان و ابی ذئب و جماعتی ديگر روايت نموده
اند.
ابن معين و نسائی او را ثقه گفته و ابن ﺣبان او را در شمار ثقات آورده و می گويد :وی زمان ﺣضرت عثمان بن عفان)رض( را در
يافته و در زمان شھادت ﺣضرت عثمان پانزده ساله بوده و در سال  95ھجری قمری وفات يافته است.
ابن سعد در کتاب طبقات آورده است :عباس بن سھل اين فرزندان را داشته :أبی ،عبدالسالم ،ام ﺣارث ،آمنه ،ام سلمه که مادر شان
جمال دختر جعده بن مالک بن سعد بن نافذ از خاندان سليم بن منصور است ،عبدالمھيمن و عنبسه که مادرشان کنيزی است و نيز ابن
سعد آورده است:عباس بن سھل در زمان خالفت ﺣضرت عمر فاروق)رض( ديده به جھان گشود و ھنگاميکه ﺣضرت عثمان)رض(
که خدايش بيامرزد کشته شد عباس بن سھل پانزده ساله بود .عباس از عثمان)رض( روايت نقل کرده است .پس از آن به عبدﷲ بن
زبير)رض( پيوست و ھمراه او قيام کرد .از ابو ﺣميد ساعدی ھم روايت کرده است ،او مورد اعتماد بوده و پرﺣديث نبوده است.
معن بن عيسی از أبی ذئب از عباس بن سھل ما را خبر داد که می گفته است :به روزگار عثمان)رض( که من پانزده ساله بودم در
سختی گرما و سرما مردم به ھنگام سجده دست ھای خود را روی لباس)پارچه( می نھادند .محمد بن عمر واقدی و ديگران گفته اند
که عباس بن سھل به روزگار خالفت وليد بن عبدالملک در مدينه درگذشت ،و ھيثم بن عدی نيز می گويد :وی در مدينه در زمان
خالفت وليد بن عبدالملک وفات يافته است اما عده ای ديگری از مؤرخان وفات او را در سال  110ھجری قمری گفته و ذھبی نيز
ھمين سال را آورده و می گويد :عباس بن سھل و قتاده ھمزمان در ھمان ﺣدود سال  110ھجری قمری وفات يافته اند.
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الکاشف جزء دوم صفحه 62
تقريب الثقات صفحه 658
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 33نجد :نجد سرزمين کوھستانی است در شمال جزيرةالعرب.
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ھشام بن محمد بن سائب از گفته زھير بن معاويه جعفی 34ما را خبر داد که می گفته است :اسماء از اندوه در
گذشت.
واقدی می گويد :از کسی شنيدم که می گفت به ھنگام جنگ با مرتدان عکرمه پسر ابوجھل اسماء را که برای
او از سوی رسول خدا مقررات ﺣجاب وضع نشده بود به ھمسری گرفت و اين ﺣديث درستی نيست .و صاﺣب
صحيح البخاری ضمن ﺣديثی چنين آورده است :ﺣدثنی الحميدی :ﺣدثنا الوليد :ﺣدثنا االوزاعی قال :سألت
الزھری :أی ازواج النبی)ص( استعاذت منه؟ قال اخبرنی عروة،عن عائشه)رض( :أن ابنةالجون ،لما ادخلت
علی رسول ﷲ)ص( و دنامنھا قالت:اعوذبا منک،فقال لھا ):لقد عذت بعظيم ،الحقی باھلک(
ﺣميدی از وليد و او از اوزاعی روايت نموده اند که گفت :از زھری پرسيدم که کدام يک از زنان پيامبر
اسالم)نسبت نارضايتی با آنحضرت( به خدا پناه جسته است؟ زھری گفت :عروه مرا خبر داده که
عائشه)رض( گفت :آنگاه که دختر جون به پيامبر)ص( آورده شد آنحضرت)ص( نزديک وی آمدند آن زن
گفت :از تو به خدا پناه می جويم .آنحضرت)ص( به وی گفتند) :به تحقيقی که به عظيم پناه جستی ،به خانواده
ات ملحق شو(.
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 34زھير بن معاويه جعفی کوفی :زھير بن معاويه بن خديج بن رﺣيل بن زھير بن خيثمه بن ابی ﺣمران)ﺣارث( بن معاويه بن ﺣارث
بن مالک بن عوف بن سعد بن ﺣريم بن جعفی بن سعدالعشيرة جعفی مکنی و معروف به ﺣافظ ابو خيثمه کوفی بوده و از قبيله مذﺣج
می باشد نامبرده در سال صد ھجری قمری در کوفه متولد گرديده و بعد از مدتی در زمان خالفت ھارون الرشيد از کوفه به ناﺣيه
جزيره کوچ نموده و شيخ جزيره گرديد و ھمان جا ساکن بود تا درگذشت ،وفات او را مطين در سال  172و ذھبی در آخر سال 73
و ابن منجويه در سال  177و ابو جعفر بن نفيل رجب سال  73و ابن ﺣبان در رجب سال  73يا  74گفته اند.
موصوف از ابی اسحاق سبيعی ،سليمان تيمی ،عاصم اﺣول ،اسود بن قيس ،بيان بن بشر ،خصيف  ،زيد بن جبير ،اعمش ،سماک بن
ﺣرب ،عبدالعزيز بن رفيع ،عبدالرﺣمن بن زياد بن أنعم ،عبدالکريم جزری ،زبيد يامی ،عمرو بن ميمون بن مھران ،ابی زبير،
منصور بن عبدالرﺣمن ﺣجبی ،موسی بن عقبه ،ھشام بن عروه ،يحيی بن سعيد انصاری ،زياده بن عالقه و ديگران ﺣديث روايت
نموده و از او ابن مھدی ،قطان ،ابوداؤود طيالسی ،ابونضر ھاشم بن قاسم ،يحيی بن آدم ،اسود بن عامر شاذان ،ھيثم بن جميل
أنطاکی ،عمرو بن عثمان رقيع ،عبدﷲ بن محمد نفيلی ،ابوغسان نھدی ،ابونعيم ،عمرو بن خالد ﺣرانی ،يحيی بن يحيی نيشابوری،
اﺣمد بن عبدﷲ بن يونس ،علی بن جعد ،عبدالسالم بن عبدالحميد ﺣرانی)و او آخرين کس بود که از وی سخن گفته است( و جماعتی
ديگر روايت نموده اند.
بشر بن عمر زھرانی به نقل از ابن عيينه می گويد :مثل زھير بن معاويه در کوفه نيست .و ميمونی به نقل از اﺣمد گفته است :وی از
معادن راستی است .و ابن معين و ابوزرعه او را ثقه گفته اند و ابوﺣاتم او را ثقه و قابل اطمينان در سنت گفته و عجلی او را ثقه و
قابل اعتماد آورده و نسائی می گويد او ثقه و ثابت قدم است و ابن منجويه گفته است :او ﺣافظ قابل اطمينان در بين ھم عصرانش در
عراق و از کسانی است که در اعتماد پيش قدم ھستند و ذھبی او را ﺣجت خوانده و ابن ﺣبان در کتاب تقريب الثقات می نويسد:
زھير بن معاويه بن رﺣيل جعفی مکنی به ابوخيثمه از اتباع تابعين و از اھالی کوفه بوده و در جزيره سکونت اختيار نموده و ﺣافظی
قابل اعتماد است ،اھل عراق در روزگار ثوری می گفتند :اگر ثوری بميرد جانشين وی زھير است و او قابل اعتمادتر از ديگر
ھمرديفان خود بود .و ابن سعد در کتاب طبقات آورده است :عمرو بن خالد مصری ما را خبر داد و گفت :شنيدم که سعيد بن
منصور ،زھير را می ستود و از او به نيکی ياد می کرد و دستور می داد اﺣاديث او را بنويسند ،گويد :زھير بن معاويه به سال 164
يعنی در زمان خالفت ھارون الرشيد به جزيره آمد ،زھير محدثی مورد اعتماد ،استوار ،امين و پر ﺣديث بوده است.
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