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و در پي شـکايت شـيعيان بـه اميـر مکـه،       ١آمد

به نقل ذهبي . دستور وي تازيانه خوردهياج به 

او در مکــه داراي خانــداني بــوده   .) ق۷۴۸.م(

  ٢.است

  منابع �

، بـه کوشـش   .)ق٧٤٨.م(الـذهبي   :تاريخ االسالم

ــي،    ــاب العرب ــروت، دار الکت ــالم، بي ــر عبدالس عم

، .)ق٧٤٨.م(الـذهبي   :سير اعالم النبالء ؛ق١٤١٥

 ؛ق١٤٠٦به کوشش االرنـؤوط، بيـروت، الرسـاله،    

، .)ق١٠٨٩.م(عبدالحي بن عمـاد   :ذرات الذهبش

به کوشـش االرنـؤوط و ديگـران، دار ابـن کثيـر،      

  تـاج  :طبقات الشافعية الکبري ؛.ق١٤٠٦ دمشـق،  

، بـه كوشـش الحلـو و    .)ق٧٧١.م(الدين السـبکي  

طبقـات   ؛ق١٤١٣ديگران، هجر للطباعة و النشر، 

.) ق٨٥١.م(ابن قاضي شهبة الدمشـقي   :الشافعيه

الحافظ عبدالعليم خان، بيـروت، عـالم   به کوشش 

الـذهبي   :العبر في خبر من غبر ؛ق١٤٠٧الکتـب،  

، به کوشش محمـد السـعيد، بيـروت،    )ق ٧٤٨م (

عمـر رضـا    :معجـم المـؤلفين   ؛دار الکتب العلميه

موسـوعة طبقـات    ؛کحاله، بيروت، التراث العربـي 

ــاء ــام    :الفقه ــة االم ــي مؤسس ــة ف ــة العلمي اللجن

ــام الصــادقمؤسســة اال ،7الصــادق ــم، 7م ، ق

ــات ؛ق١٤١٨ ــوافي بالوفي ــک   :ال ــن ايب ــل ب خلي

  .ق١٤١١، بيروت، دار النشر، .)ق٧٦٤.م(الصّفدي 

  علي اصغر احمدي

����
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؛ ٣٥٠، ص٤؛ طبقات الشـافعيه، ج ٢٧٧، ص٣٤تاريخ االسالم، ج. ١

  .٤٠٨، ص٣شذرات الذهب، ج

.٢٧٦، ص٣٤تاريخ االسالم، ج .٢

صــحابي مشــهور،  :ابوعبيــده جــراح

  آفرين در ماجراي سقيفه نقش

، مشهور .)ق۱۸.م(عامر بن عبداهللا بن جراح 

 هو از تيـر  9به ابوعبيده جراح، صحابي پيـامبر 

در نسـب او  . حارث بن فهـر از قـريش بـود     بني

پس از ذکر کنيه، بر خـالف رسـم عـرب، نـام     

 اح(جدوجهي بـراي   ٣.به جاي آمده است) جر

اين نام در منابع ياد نشده است؛ اما با توجـه بـه   

توان گفـت از اسـامي رايـج در     فراواني آن مي

پزشـك  ميان اعـراب بـوده؛ گرچـه بـه معنـاي      

  .رفته است جراح نيز به کار

نفر با سواد مکه هنگـام   ۱۷ابوعبيده يکي از 

وي در روزگــار جاهليــت  ٤.ظهــور اســالم بــود

پـدر او   دربـاره  ٥.کرد براي مکيان گورکني مي

بر پايه نقلي، پـدر وي  . اند سخنان متناقض گفته

بر پايـه   ٦.کرد و اسالم آورددرك را  9پيامبر

 9گزارشي ديگـر، پـدر او از مخالفـان پيـامبر    

به همـين  : اند گفته. کرد ود و ايشان را سب ميب

سبب، ابوعبيده در جنگ بدر سر پـدر خـود را   

صــحت ايــن    ٧.آورد 9بريــد و نــزد پيــامبر  

روسـت؛ زيـرا بـه گفتـه      گزارش با ترديد روبـه 

�����������������������������������������������������������
ــک. ٣ ــراف، ج : ن ــاب االش ــاريخ ٦٧، ص١١؛ ج٢٥٧، ص١انس ؛ ت

  .٤٧٥، ص٣؛ االصابه، ج٤٤٣، ص٢٥دمشق، ج

  .٤٥٧فتوح البلدان، ص. ٤

  .٦٦٣، ص٢السيرة النبويه، ج. ٥

  .٢٥٧، ص١انساب االشراف، ج. ٦

  .٨٧، ص٥البدء و التاريخ، ج. ٧
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برخي مورخان، پدر وي از رؤسـاي قـريش در   

جنگ فجار بود و مرگ او پيش از اسـالم رخ  

هــاي  از ســاختهايــن داســتان را  برخــي  ١.داد

�شـمار   سازي براي صـحابه بـه   روزگار فضيلت

مادر ابوعبيده، أميمه بنـت غـنم بـن     ٢.اند هآورد

حارث قريش بـود کـه بعـدها     بني جابر، از تيره

  ٣.اسالم آورد

 ۹۰در منــابع شــيعي، شــأن نــزول آيــاتي چــون 

، ۴٧/نسـاء  ۱۰۸، ۹٦/توبه ۷۴، ۶۸٥/قلم ۵۱، ۵٤/مائده

در  ۴۷٩/محمـــد ۲۶- ۲۵و  ۴۳٨/زخـــرف ۸۰- ۷۹

  .نکوهش ابوعبيده ياد شده است

ــامبر  � ــار پي ــده در روزگ  :9ابوعبي

ارقـم   ابـي  اند که ابوعبيده همراه ارقـم بـن   گفته

اسـالم  .) ق۲.م(و عثمان بـن مظعـون   .) ق۵۵.م(

 ١٠.رود آورد و از نخستين مسلمانان به شمار مي

 ١١.انـد  برخي اسالم او را به دست ابوبکر دانسته
�����������������������������������������������������������

  .٤٧٦، ص٣؛ االصابه، ج١٧٠المحبر، ص. ١

؛ دائـرة المعـارف بـزرگ    ٣٦، ص٢دائرة المعارف قرآن کـريم، ج . ٢

  .٧١٨، ص٥اسالمي، ج

  .٤٧٥، ص٣؛ االصابه، ج٢٤٧المعارف، ص. ٣

  .٣٦٠، ص٢البرهان، ج. ٤

  .٥٥٩، ص٢يحضره الفقيه، ج؛ من ال٥٦٧-٥٦٦، ص٤الکافي، ج. ٥

  .٣٠١، ص١تفسير قمي، ج. ٦

  .٣٣٤، ص٨؛ الکافي، ج٢٧٥، ص١تفسير عياشي، ج. ٧

  .١٨٠، ص٨؛ ج٤٢١، ص١الکافي، ج. ٨

  .٨٨٤، ص٤؛ البرهان، ج٤٢١، ص١الکافي، ج. ٩

ــه، ج. ١٠ ــات، ج٢٥٣-٢٥٢، ص١الســيرة النبوي ؛ ٣٩٣، ص٣؛ الطبق

  .١٤٤، ٨، ٦، ٥، ص١سير اعالم النبالء، ج

  ،٣؛ الريــــاض النضــــره، ج٤١٤، ص١الســــيرة النبويــــه، ج. ١١

  .٣٤٦ص

زارشـي کـه سـن او را در جنـگ     با استناد به گ

تـوان گفـت هنگـام     ، مـي ١٢سال دانسـته  ۴۱بدر 

ــالم آوردن  ــت   ۲۷اس ــته اس ــال داش وي از . س

بــه اســالم در زمــان دعــوت  کننــدگان دعــوت

نام او در شمار  ١٣.در مکه بود 9مخفيانه پيامبر

مهاجر نخستين ياد شده که پـيش از جعفـر    ۱۰

برخـي   ١٤.طالب به حبشه هجرت کردنـد  ابي بن

اند که وي در مهـاجرت دوم بـه    ورخان گفتهم

بعضي نيز او را حاضر در هـر دو   ١٥.حبشه رفت

وي پــس از هجــرت    ١٦.انــد هجــرت دانســته 

به مدينه، از حبشه به مکه بازگشت و  9پيامبر

سپس به مدينه مهاجرت کرد و در خانه کلثـوم  

بن هـدم کـه خانـه مـردان مجـرد بـود، سـاکن        

  ١٧.شد

ن معـاذ بـن نعمـان    ميان او و سعد ب 9پيامبر

حذيفـــه  ابـــي يـــا ســـالم مـــوالي   ١٨.)ق۵.م(

پيمـان   ٢٠.)ق۲۰.م(و يا بالل حبشي  ١٩.)ق۱۲.م(

وي بـــا محمــد بـــن مســـلمه  . بــرادري بســـت 

�����������������������������������������������������������
  .٢٤٨؛ المعارف، ص٤١٤، ص٣الطبقات، ج. ١٢

  .١٤٠، ص١انساب االشراف، ج: نک. ١٣

  ،٣؛ البدايـــة و النهايـــه، ج ٣٢٩، ص١الســـيرة النبويـــه، ج . ١٤

  .٣٢١ص

  .١٧١٠، ص٤؛ االستيعاب، ج٢٦٩، ص٧الطبقات، ج. ١٥

  .٤٧٥، ص٣ه، ج؛ االصاب٢٥٧، ص١انساب االشراف، ج. ١٦

  .٣٦٩، ص١السيرة النبويه، ج: نک. ١٧

  .٤٢١، ص٣؛ الطبقات، ج٥٠٥، ص١السيرة النبويه، ج. ١٨

؛ انساب االشـراف،  ٧١؛ المحبر، ص٣١٣، ٨٨، ص٣الطبقات، ج. ١٩

  .٢٥٧، ص١ج

  .٤٥٥، ص١االصابه، ج. ٢٠



��������	
��
��� 

 

����

���������	

�����������

�	����	

���

��������

�������	����	�	������	����������� 
��!
�����"
#

�������$�	
�%�$&�'(�����&�)���*�	)�+,�����

���-

.��������

/���+
012������3

4�� 

��5"
��

�-.����

-����������&
��6,7����$&�'(������89����%

��&
�����-��:9������.�;�.�+��&<9=�����6
,7���

���&9�����	����+
>0?� �	
�@��
A�+������"��B�

�	'��

�������"C��#

B������+

������&

��	��D�

E�

�F
������&���������-
���	���	
'����
9�	G����
%

�H����+#E��	E�	'�����"��I������+�����"%��+J19

���&
���H��� ��%�����&�I����	�����&����������
%

�������
���K	
LM��������-
N7� 
�������-
B:)�O,�I��

�F#%���&,#PC��$����Q���C�"4�)�R��,�������+
��&��

"1(��N,A��	7��� ������������+
��7���ST�������

	'�������,����&�&�������+
��$&�@�R��,��"�	����

�����+����	EU'J(��+
J19�3%�� �����$	
NV�������
%

	'����������@���	�����

����;�
.�+
��+
�'�&9�W1X���	7������$&�'(���

�����������������������������������������������������������

���������	
��������
����
�����
�������������������	
�����

�������

����� �����!"�#�	
$�����%���

����!&�'�	
����������(%)���*+,�-	
�.���	
�/0�������1$��

���2+"�3	
�4�56�	
���$����

����!&�'�	
������(%)��(%����2+"�3	
�4�56�	
�����$��7+
6�	
��

���*+�8-	
�4%����)���

����9:�;	
��$�����$�����<+
��=	
�>�?@�����������A���"�
�����

�$����

�����"�B�	
��(%$�����B�3C�
��(����%(���

������O��
������
��W1X� �����%��C������FI)

������
�����Y�
��H��
%��C�	
Z�����,�����+#
)���+
���

�&)�������C���������
)����H���
�����
.��
��3'
.�+

�����[�\�$��
]��������&
)�*�
^#�����
������&%�)

���F#I%�;�.�+��_.`B?����;�
.�+��a'��+�	.�H

���F#I%	��������&4
.� 
���+
#PC�+���Tbc�������

6,7�+�%�	'�������%��
� ��� ^.�+������	G9

���deb$��]�+�%����������$��
]��7�H�%���
��

����-
)���-�	
)����F
N��;�.�+����������+�	
.��

��\����	

0'?��f�

.��a'

�����;�

.�+

��+

/J?�

F

I)��Ha'

��+�	

.�������

��$�g

.�$&

���	E���

	'��������$�	
�%������bcc�����+
�������1
B���� 
A

+1�'����.����#.	E�+,h�KN<7���������

�	'��

���_

.`B?��[�\�$��

]�������

�������

���+

��+��0

X���"

%�	C��������+

��"%�g

.

�������i�
(� 
���	
�(�"%&���	E�b���������#
.	E

�������"
)���;��i�
(� 
���	
�(������+
�� 
�����

�	'��
�����#.������	���3'.�+��H-)�&������
�

	'�����H���� �������&�@���,���	�(��������

��	�� �B0A������C�.������'��$���������89

�����������������������������������������������������������

����!&�'�	
��(���1�(���

����*D�'	
�6C
�������%(���

	��������	
����������������(1����!��E�2+"�F�������(���

�
��������	
������(1����

�����*D� �
��1���($���

����������	
������(1����

�����!&���'�	
��(�����)G������*��+,�-	
�.�����	
��(���1(�G

1(%�2+"�F�����!��E�����(���



��487جرّاح ابوعبيده

  منـابع اهـل  . در دست اسـت تبوك او در غزوه 

و  ١حضور نداشتتبوك سنت معتقدند وي در 

برخي  ٢.او را در مدينه باقي نهاده بود 9پيامبر

منابع شيعه معتقدند او از کساني بود کـه قصـد   

بـا رم دادن  تبوك از غزوه  داشتند در بازگشت

  ٣.ايشان را ترور کنند 9شتر پيامبر

. ابوعبيده در روز فتح مکه به سـال هشـتم ق  

بود و فرماندهي بخشـي از سـپاه    9کنار پيامبر

و پيشاپيش پيامبر وارد مکـه   ٤را بر عهده داشت

هـاي   نامـه هيئـت   نيز او از گواهـان پيمـان   ٥.شد

يـامبر او را  پ ٦.بـود  9نمايندگي قبايل با پيـامبر 

آوري زکــات بــه قبايــل و  بــراي تبليــغ و جمــع

 9او از سـوي پيـامبر  . مناطق مختلـف فرسـتاد  

براي گرفتن جزيه به بحرين فرسـتاده شـد و بـا    

ــه    ــه مدين ــود، ب ــه دســت آورده ب امــوالي کــه ب

از بازگشت او خوشـحال   9بازگشت و پيامبر

گروهـي از مـردم نجـران بـه     هنگامي که  ٧.شد

ه، از او خواسـتند تـا فـردي    آمـد حضور پيـامبر  

را  هابوعبيدامين را به سوي آنان بفرستد، ايشان 

�����������������������������������������������������������

  .٢٨، ص٦االصابه، ج. ١

  .١١٣، ص٤تاريخ االسالم، ج. ٢

  .٤٩٩، ص٢الخصال، ج. ٣

  .١٥٩، ص٣؛ تاريخ طبري، ج٥٢فتوح البلدان، ص. ٤

ــه، ج . ٥ ــيرة النبويـ ــري، ج ٤٠٧، ٣٢٧، ص٢السـ ــاريخ طبـ   ،٣؛ تـ

  .١٥٩ص

  .٧٥-٧٤، ص٢؛ الطبقات، ج٦١٢، ص٢المغازي، ج. ٦

؛ ٦٣-٦٢، ص٤ج ؛ صـحيح البخـاري،  ١٣٧، ص٤مسند احمد، ج. ٧

  .٣١٩، ص٦دالئل النبوه، ج

 9نيز او به فرمـان پيـامبر   ٨.فرستادهمراه ايشان 

  ٩.براي آموزش امور ديني به يمن رفت

کسي را بـه دنبـال او و    9هنگام دفن پيامبر

ــتادند    ــه فرس ــي ابوطلح ــر را در پ ــردي ديگ . ف

و قبـــر  ابوطلحـــه زودتـــر از ابوعبيـــده رســـيد

  ١٠.را کَند 9پيامبر

ابوعبيـده   :9ابوعبيده پس از پيـامبر  �

بـا سـپاه اسـامه رهسـپار      9هنگام رحلت پيامبر

به سـپاه   9چون خبر وفات پيامبر ١١.جنگ بود

رسيد، با اسامه و عمر به مدينـه بازگشـت و در   

  پــس ١٢.مراســم دفــن پيــامبر حضــور يافــت    

ــامبر  ــت پيـ ــوبکر،  9از رحلـ ــا ابـ ــت بـ   و بيعـ

. تداد اعراب برخي نواحي پيش آمدماجراي ار

وقــاص از ابــوبکر  ابــي وي و عمــر و ســعد بــن

خواستند از اعزام سپاه اسـامه بـه روم منصـرف    

مرتـدان  کـردن   شود و ايشان را براي سـرکوب 

ــر را در  . بفرســتد ــا عم ــذيرفت و تنه ــوبکر نپ اب

مدينه نگاه داشت و ديگران را بـه سـپاه اسـامه    

  ١٣.ملحق کرد

سـاعده    بنـي  مـر در سـقيفه  ابوعبيده همـراه ع 
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؛ ١٣٤، ص٨؛ صـــحيح البخـــاري، ج ٣١٥، ص٣الطبقـــات، ج. ٨

  .١٧١١، ص٤االستيعاب، ج

  .٤٧٦، ص٣؛ االصابه، ج١٧١٠، ص٤االستيعاب، ج. ٩

  .٦٦٤، ص٢السيرة النبويه، ج. ١٠

  .١١١٨، ص٣المغازي، ج. ١١

؛ تـاريخ  ٦٦٣، ص٢؛ السيرة النبويـه، ج ١١٢٠، ص٣المغازي، ج. ١٢

  .٢١٣، ص٣طبري، ج

  .١١٢١-١١٢٠، ص٣المغازي، ج. ١٣
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.) ق۱۳.م(و در رساندن ابـوبکر   ١حضور داشت

برخي . به خالفت نقشي مهم و اساسي ايفا کرد

از منابع شيعه معتقدند ابوعبيـده، ابـوبکر، عمـر    

ــرة، .)ق۲۳.م( ــعبه  مغيـــ ــن شـــ ، .)ق۵۰.م(بـــ

 و سالم موالي.) ق۳۱.م(عبدالرحمن بن عوف 

بودنـد   با هـم عهـد کـرده   .) ق۱۲.م(حذَيفه  ابي

نگذارنـد خالفـت بـه     9پس از رحلت پيـامبر 

هنگامي که ابوبکر، عمر  ٢.هاشم افتد بني دست

و ابوعبيده شتابان به سقيفه رسيدند، انصار براي 

آنان  ٣.گرد آمده بودند جا آنانتخاب خليفه در 

را از مهاجران شـمردند و خـود را بـه     9پيامبر

کر عمـر و ابـوب   ٤.جانشيني او سزاوارتر دانسـتند 

؛ ٥نخست قصد داشتند تا با ابوعبيده بيعت کنند

ــالم و    ــدم در اس ــل تق ــه دلي ــوبکر را ب ــا او اب ام

در هجرت بـه مدينـه    9همراهي با رسول خدا

  ٦.مقدم دانست

چون ابوبکر به خالفت رسيد، ابوعبيده نقشي 

ــژه    ــه وي ــان ب ــت از مخالف ــرفتن بيع ــده در گ عم

او بــراي بيعــت گــرفتن از    ٧.داشــت  7علــي
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  .٢٠١، ص٣؛ تاريخ طبري، ج٢٦٠، ص٢انساب االشراف، ج. ١

  .١٨٠-١٧٩، ص٨الکافي، ج. ٢

؛ ١٢٣، ص٢؛ تــاريخ يعقــوبي، ج٢٦٠، ص٢انســاب االشــراف، ج. ٣

  .٢١٩، ص٣تاريخ طبري، ج

  .١٢٣، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٤

؛ ٢٦٣، ص٢الشــراف، ج؛ انسـاب ا ٦٥٩، ص٢السـيرة النبويــه، ج . ٥

  .٢٢١، ص٣الطبقات، ج

؛ شـرح نهـج البالغـه،    ٩١، ص١؛ االحتجاج، ج٤٢-٤١الرده، ص. ٦

  .٨، ص٦ج

  .٤٦؛ الرده، ص١١٢١، ص٣المغازي، ج. ٧

اشاره به سابقه وي در اسالم و فضل و  با 7علي

، به سبب جوان بودن 9خويشاوندي او با پيامبر

او و نيز کهنسالي و تجربه بيشـتر ابـوبکر، بـر آن    

. تـر اسـت   بود که ابوبکر بـراي خالفـت شايسـته   

پس از علي خواست تـا ايـن مقـام را بـه ابـوبکر      

بر پايه گزارشي، وي در مشاجره بـا   ٨.تسليم کند

ــي ــت  او  7عل ــت دانس ــه خالف ــريص ب  ٩.را ح

اسـتناد   9هنگامي که ابوبکر به حديثي از پيامبر

هاشـم جمـع    بنـي  نمود که نبـوت و خالفـت در  

شــوند، ابوعبيــده بــه صــحت ايــن حــديث   نمــي

هـاي   برخـي مفسـران شـيعي سـده    �١٠.گواهي داد

دانند که براي گـرفتن   نخست او را از کساني مي

  ١١.هجوم برد 3بيعت به خانه حضرت زهرا

بن شـعبه در   مغيرةنيز ابوعبيده همراه عمر و 

ــاس   ــت از عبـ ــرفتن بيعـ ــوي .) ق۶۸.م(گـ عمـ

بـر پايـه    ١٢.بـراي ابـوبکر تـالش کـرد     9پيامبر

نقلي، آنان کوشـيدند بـا تطميـع عبـاس وي را     

او تـا   ١٣.تشـويق کننـد   7براي جدايي از علـي 

تــرين عناصــر اســتحکام  پايــان زنــدگي از مهــم

زمـان ابـوبکر   ارکان خالفت شيخين بـود و در  

ســپس بــه  ١٤.مــدتي متصــدي بيــت المــال شــد 
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  .١٢، ص٦؛ شرح نهج البالغه، ج٤٦الرده، ص: نک. ٨

  .٣٠٥، ص٩؛ شرح نهج البالغه، ج٧٦٧، ص٢الغارات، ج. ٩

  .١٨٣، ص١االحتجاج، ج. ١٠

  .٦٦، ص٢سير عياشي، جتف. ١١

  .١٢٥-١٢٤، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ١٢

  .١٢٥-١٢٤، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ١٣

  .٦٦تاريخ خليفه، ص. ١٤
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و  ١فرماندهي کل سپاه مسلمانان در شـام رسـيد  

  شــهرها و منــاطق عمــده شــام از جملــه دمشــق 

ــرد ــتح ک ــانزدهم ق. را ف ــال پ ــراه. او در س   هم

خالد بن وليد به قصد فتح حمص به اين منطقه 

هـا محاصـره    مسلمانان پس از مـاه . لشکر کشيد

ــه، پ  ــن منطق ــدند و آن را تصــرف   اي يــروز ش

  ٢.کردند

ــا برکنــار. ق۱۷خليفــه دوم در ســال کــردن  ب

خالد بن وليـد، ابوعبيـده را بـه حکومـت شـام      

خليفــه آن قــدر بــه او اعتمــاد  ٣.منصــوب کــرد

خواسـت پـس از    داشت که به گفتـه خـود مـي   

ــه جــاي خــويش بگمــارد  او  ٤.مــرگ، وي را ب

اي آکنده از مردانـي   آرزو دارم خانه: گفت مي

ــده داشــته باشــم  ــده از  ٥.همچــون ابوعبي ابوعبي

ــه    ــره بـ ــتح جزيـ ــلمانان در فـ ــدهان مسـ فرمانـ

  ٦.بود. ق۱۸و فتح مصر به سال. ق۱۷سال

بر پايه گزارشي، از خدمات او به خليفه دوم 

و اهالي مدينه آن بـود کـه چـون مدينـه دچـار      

ــان     ــر از والي ــد و عم ــالي ش ــي و خشکس قحط

يي شــهرهاي مختلــف بــراي ارســال مــواد غــذا
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؛ البـدء و التـاريخ،   ٤٠٦-٤٠٥، ٣٥٥، ٣٤٠، ص٣تاريخ طبـري، ج . ١

  .١٥٦، ص١؛ المعجم الکبير، ج١٦٦، ص٥ج

  .٥٩٨، ص٣تاريخ طبري، ج. ٢

  .٧٩٣، ص٢االستيعاب، ج. ٣

؛ تاريخ طبـري،  ١٨، ص١؛ مسند احمد، ج٢٦١، ص٣الطبقات، ج. ٤

  .٢٢٧، ص٤ج

  .٢٦٩، ص٧الطبقات، ج. ٥

  .١٠٧، ٥٧، ص٤تاريخ طبري، ج. ٦

ياري جست، ابوعبيده مـواد غـذايي فـراوان بـا     

بـا توجـه   . بار شتر از شام به مدينـه آورد  ۴۰۰۰

به گسترده نبـودن مدينـه در آن روزگـار، ايـن     

هنگـامي کـه عمـر    . رسد رقم گزاف به نظر مي

خواست بهاي اين مـواد خـوراکي را بپـردازد،    

ابوعبيده از پذيرش آن خـودداري کـرد و ايـن    

  ٧.اي خدا دانستکار را براي رض

 ۴۰۰م و هـ در ۴۰۰۰عمر بن خطـاب  روزي 

. تـا وي را بيازمايـد  دينار براي ابوعبيده فرستاد 

در منابع آمـده   ٨.كرد قسمتآن پول را  او همه

کـرد گوسـفندي بـود و     است که وي آرزو مي

اش او را ذبح کرده، از گوشـتش بهـره    خانواده

اين سخن شـايد بـر اثـر پشـيماني از      ٩.بردند مي

ــوده اســتا او ســرانجام در ســال . شــتباهاتش ب

سال داشـت، در طـاعون    ۵۸هنگامي که . ق۱۸

عمواس در اردن مرد و معاذ بن جبل بر او نماز 

در منطقه غور » عمتا«وي در روستاي  ١٠.گزارد

�١١.سپرده شدخاك به ) بيسان(

سـنت بـه عنـوان      ابوعبيده در منابع کهن اهـل 

و از  ١٢بشّـره ، يکـي از عشـره م   9صحابي پيامبر
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  .٢٥١، ص٤المنتظم، ج. ٧

  .٢٦٩، ص٧الطبقات، ج. ٨

  .٦، ص٣؛ اسد الغابه، ج٣١٥، ص٣الطبقات، ج. ٩

؛ ٢٥٨-٢٥٧، ص١؛ انسـاب االشـراف، ج  ١٣٨تاريخ خليفـه، ص  ١٠

  .٢٩، ص١شذرات الذهب، ج

  .٢٥٢، ص٣؛ االعالم، ج١٥٣، ص٤معجم البلدان، ج. ١١

؛ البدايــة و ٢٠٦، ص٥؛ اســد الغابــه، ج٢٤، ص٤االســتيعاب، ج. ١٢

  .٩٤، ص٧النهايه، ج
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ياد شـده و   ٢و فقيهان صحابه 9١حواريان پيامبر

در  ٤و صــحابه 9٣هــايي از زبــان پيــامبر فضــيلت

اند؛ مثال او را امـين امـت و    ستايش او نقل کرده

شناسـان   برخي حديث ٥.اند شمرده 9امين پيامبر

ترديـد   9در صحت انتساب اين سخن به پيامبر

آورنـدگان  و گرد ٧او را از کاتبان وحـي  ٦.دارند

ــته ــرآن دانس ــد ق ــبت   ٨.ان ــه او نس ــم ب اشــعاري ه

نيز او در منابع حديثي يکـي از راويـان    ٩.اند داده

رود کـه روايـاتي    به شمار مـي  9احاديث پيامبر

  ١٠.از زبان پيامبر نقل کرده استاندك 

ــت � راويــان  :هــاي ابوعبيــده  رواي

: از اين قرارنـد  9وي از پيامبراندك احاديث 

، عربـاض بـن جاريـه، ابوامامـه     جابر بن عبـداهللا 

بــن جنــدب،  ســمرةبــاهلي، اســلم غــالم عمــر، 

 ١٢.، و عيـاض بـن غطيـف   ١١عبدالرحمن بن غنم
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  .٤٧٤المحبر، ص. ١

  .٧- ٦، ص١سير اعالم النبالء، ج: ؛ نک٣٥، ص١طبقات الفقهاء، ج. ٢

  .٤٧، ٤٥تاريخ الخلفاء، ص. ٣

؛ البدايـة و  ٢٠٤، ص٥اسد الغابه، ج؛ ٨٨١، ص٣تاريخ المدينه، ج. ٤

  .٩٧، ص٧النهايه، ج

؛ ٢٢٣، ص١؛ انســاب االشــراف، ج٨٨١، ص٣تــاريخ المدينــه، ج. ٥

  .٢٤٧المعارف، ص

  .١٧٥، ص٧؛ ج١٢٢، ص٣، جءحلية االوليا. ٦

  .٣٤٩، ص٥البداية و النهايه، ج. ٧

  . ٨، ص١سير اعالم النبالء، ج. ٨

  .٥٨٤، ص٢السيرة النبويه، ج. ٩

، ١؛ سير اعالم النبالء، ج٦٢٤، ٣٢٧، ٩٩، ص٢ة النبويه، جالسير. ١٠

  .٧-٦ص

  .٦، ص١سير اعالم النبالء، ج. ١١

  .٢٣٣، ص٢السنن الدارمي، ج. ١٢

احاديث منتسب به وي موضوعاتي پراکنـده را  

، ١٣فضيلت نماز جمعه: گيرند؛ از جمله در بر مي

، عذاب ١٤فضيلت امرکردن حاکمان به معروف

اق ، پاداش انفـ 9١٥دهنده دروغ به پيامبر نسبت

، بــه تـأخير انــداختن قصــاص زن  ١٦در راه خـدا 

، اســتدراج ١٧گناهکــار تــا زاده شــدن فرزنــدش

، هشـدار خـروج دجـال    ١٨براي امـت گناهکـار  

، وصـيت  ١٩براي هر قومي از جمله پيروان خود

، ٢٠جزيرة العـرب براي اخراج يهود از  9پيامبر

، روايتـي  ٢١شوند کساني که شهيد محسوب مي

گر داستان ديـدار  رؤيت خداوند که بيان درباره

وگـوي ايشـان در    و خداوند و گفـت  9پيامبر

ــت  ــراج اس ــب مع ــنودي   ٢٢ش ــزارش ناخش و گ

  ٢٣.از انحراف امتش پس از ايشان 9پيامبر

ــي  ــز گزارش ــارهني ــدوه وي از   درب ــار ان اظه

ــامبر  ــت نکــردن وصــيت پي در دســت  9رعاي

از مسـلم بـن أکـيس گـزارش شـده کـه       . است

دوهگين ديد عبيده رفت و او را ان روزي نزد ابو
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  .١٦٨، ص٢مجمع الزوائد، ج. ١٣

  .٢٧٢، ص٧مجمع الزوائد، ج. ١٤

  .٢٨١، ص١٠تاريخ بغداد، ج. ١٥

  .٢٦٥-٢٦٤، ص٣؛ المستدرک، ج١٨١، ص٢مسند ابي يعلي، ج. ١٦

  .٨٩٩-٨٩٨، ص٢ابن ماجه، ج سنن. ١٧

  .١٥٩، ص٨السنن الکبري، ج. ١٨

  .٣٤٤، ص٣؛ سنن الترمذي، ج٤٢٦، ص٢سنن ابي داود، ج. ١٩

  .٢٣٣، ص٢سنن الدارمي، ج. ٢٠

  .٤٢٣، ص٤کنز العمال، ج. ٢١

  .١٤٧، ص٨تاريخ بغداد، ج. ٢٢

  .١٣٢کتاب السنه، ص. ٢٣
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ــيد  ــت آن پرس ــت آن را  . و از عل ــده عل ابوعبي

وصيت پيامبر دانست که وي را کردن  فراموش

گرايي منع نموده و توصيه کـرده بـود    از تجمل

اي در پيش گيرد؛ ولي وي چنـين   زندگي ساده

  ١.نکرده بود

هاي يزيد و عميـر   منابع از دو پسر وي به نام

؛ امـا  ٢دانـ  از هند بنت جابر بن وهب يـاد کـرده  

  ٣.نسلي از او نمانده است

  منابع �

، بــه .)ق٥٢٠.م(ابومنصــور الطبرســي  :االحتجـاج 

؛ ق١٣٨٦محمد بـاقر، دار النعمـان،    کوشش سيد

، بيـروت، دار المفيـد،   .)ق٤١٣.م(المفيد  :االرشاد

، بـه  .)ق٤٦٣.م(ابن عبدالبر  :االستيعاب؛ ق١٤١٤

محمد و ديگران، بيروت، دار الکتـب   کوشش علي

اثيـر علـي بـن      ابـن  :اسد الغابه؛ ق١٤١٥ميه، العل

، بيــروت، دار الفکــر، .)ق٦٣٠.م(محمــد الجــزري 

ــابه؛ ق١٤٠٩ ــن :االصـ ــقالني    ابـ ــر العسـ حجـ

محمـد و ديگـران،    ، به کوشـش علـي  .)ق٨٥٢.م(

ــالم؛ ق١٤١٥بيــروت، دار الکتــب العلميــه،   :االع

 للماليـين،  بيروت، دار العلم، .)ق١٣٩٦.م( الزركلي

، .)ق٢٧٩.م(الـبالذري   :االشراف انساب؛ م١٩٩٧

به کوشش سهيل زكار و ريـاض زركلـي، بيـروت،    

ــر،  ــاريخ؛ ق١٤١٧دار الفک ــدء و الت ــر  :الب المطه

؛ م١٩٠٣، بيروت، دار صادر، .)ق٣٥٥.م(المقدسي 

، بيـروت،  .)ق٧٧٤.م(كثيـر   ابـن  :البداية و النهايه

 :البرهـان فـي تفسـير القـرآن    ؛ مکتبة المعـارف 
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ــي، ج. ١ ــي يعل ــد، ج١٩٦-١٩٥، ص١مســند اب ، ١٠؛ مجمــع الزوائ

  .٢٥٣ص

  .٤٠٩، ص٣الطبقات، ج. ٢

  .٨، ص١؛ سير اعالم النبالء، ج٢٤٧المعارف، ص. ٣

؛ ق١٤١٥، قــم، البعثــه،  .)ق١١٠٧.م(البحرانــي 

ــاريخ ــالم ت ــات و االس ــاهير وفي ــذهبي :المش  ال

بيـروت،   عبدالسـالم،  عمر كوشش به، .)ق٧٤٨.م(

ــاب ــي، دار الكت ــاء؛ ق١٤١٠ العرب ــاريخ الخلف  :ت

، بيروت، دار الکتب العلميـه،  .)ق٩١١.م(السيوطي 

ــداد  ؛ق١٤٠٨ ــاريخ بغ ــدادي   :ت ــب البغ الخطي

بيــروت، دار ، بــه کوشــش عبــدالقادر، .)ق٤٦٣.م(

خليفة بن  :هتاريخ خليف؛ ق١٤١٧الکتب العلميه، 

ــاط  ــار،  .)ق٢٤٠.م(خي ــهيل زك ــش س ــه کوش ، ب

تـاريخ  (تاريخ طبري ؛ ق١٤١٤بيروت، دار الفکر، 

، به کوشـش  .)ق٣١٠.م(الطبري  ):االمم و الملوك

؛ محمد ابوالفضل، بيروت، دار احياء التراث العربـي 

، بـه  .)ق٥٧١.م(ابن عسـاكر   :مدينة دمشق تاريخ

؛ ق١٤١٥کوشش علي شيري، بيروت، دار الفکـر،  

ــوره ــة المن ــاريخ المدين ــري  :ت ــن شــبة النمي اب

، به کوشـش شـلتوت، قـم، دار الفکـر،     .)ق٢٦٢.م(

ــاريخ؛ ق١٤١٠  يعقــوب بــن احمــد :اليعقــوبي ت

تفسـير  ؛ ق١٤١٥ بيروت، دار صـادر، ، .)ق٢٩٢.م(

 ، به کوشش رسـولي .)ق٣٢٠.م(العياشي  :العياشي

ــ ــرانمحالّت ــة االســالمي  ،ي، ته ــة العلمي  ؛هالمكتب

، بـه کوشـش   .)ق٣٠٧.م(القمـي   :تفسير القمـي 

 :حلية االولياء؛ ق١٤٠٤الجزائري، قم، دار الکتاب، 

، بيروت، دار الکتاب .)ق٤٣٠.م(ابونعيم االصفهاني 

، .)ق٣٨١.م(الصـدوق   :الخصـال ؛ ق١٤٠٥العربي، 

؛ ق١٤١٦به کوشش غفـاري، قـم، نشـر اسـالمي،     

زير نظر بجنـوردي،   :لمعارف بزرگ اسالميدائرة ا

؛ ش١٣٧٢تهــران، مركــز دائــرة المعــارف بــزرگ، 

مرکز فرهنگ و معارف  :دائرة المعارف قرآن کريم

دالئـل   ؛ش١٣٧٨قرآن کريم، قم، بوستان کتاب، 

ــوه ــي  :النبـ ــش .)ق٤٥٨.م(البيهقـ ــه کوشـ ، بـ

؛ ق١٤٠٥عبدالمعطي، بيروت، دار الکتب العلميه، 

، به کوشـش الجبـوري،   .)ق٢٠٧.م(الواقدي  :الرده

الريـاض   ؛ق١٤١٠بيروت، دار الغـرب االسـالمي،   

، بـه کوشـش عيسـي    .)ق٦٩٤.م(الطبري  :النضره

 ؛م١٩٩٦عبــداهللا، بيــروت، دار الغــرب االســالمي، 
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، به کوشـش  .)ق٢٧٥.م(ابن ماجه  :سنن ابن ماجه

محمــد فــواز، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي، 

، .)ق٢٧٥.م(السجسـتاني   :داود ابي سنن؛ ق١٣٩٥

به کوشش سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفکـر،  

 به، .)ق٢٧٩.م( الترمذي :الترمذي سنن؛ ق١٤١٠

؛ ق١٤٠٢ بيـروت، دار الفكـر،   عبدالوهاب، كوشش

بيـروت، دار  ، .)ق٤٥٨.م( البيهقـي  :الكبري السنن

، احيـاء  .)ق٢٥٥.م(الـدارمي   :سنن الدارمي ؛الفكر

ــه ــير ؛ الســنة النبوي ــبالءس ــالم الن ــذهبي  :اع ال

ــي از  .)ق٧٤٨.م( ــش گروه ــه کوش ــان،  ، ب محقق

ابـن   :السـيرة النبويـه  ؛ ق١٤١٣بيروت، الرسـاله،  

، بـــه کوشـــش الســـقاء و .)ق٢١٣- ٨.م(هشـــام 

 :شذرات الذهب؛ ديگران، بيروت، المكتبة العلميه

، بيـروت، دار ابـن   .)ق١٠٨٩.م(عبدالحي بن عماد 

الحديـد   ابي ناب :شرح نهج البالغه ؛ق١٤٠٦کثير، 

، به کوشش محمد ابوالفضل، دار احياء .)ق٦٥٦.م(

ــب العربيــ  ــاري ؛ ق١٣٧٨، هالكت ــحيح البخ  :ص

؛ ق١٤٠١، بيروت، دار الفکـر،  .)ق٢٥٦.م(البخاري 

ابـراهيم بـن محمـد الشـيرازي      :طبقات الفقهـاء 

، به کوشش احسـان عبـاس، بيـروت،    .)ق٤٧٦.م(

، .)ق٢٣٠.م(ابن سـعد   :الطبقات الكبري ؛دار الرائد

ــادر  ــروت، دار ص ــرا ؛ بي ــل الش ــدوق  :عيعل الص

، به کوشش بحر العلوم، نجف، المکتبة .)ق٣٨١.م(

ــه،  ــارات؛ ق١٣٨٥الحيدري ــي   :الغ ــراهيم الثقف اب

، به کوشش المحـدث، بهمـن،   .)ق٢٨٣.م(الكوفي 

، .)ق٢٧٩.م(الـبالذري   :فتوح البلـدان ؛ ش١٣٥٥

به کوشـش محمـد رضـوان، بيـروت، دار الکتـب      

 به، .)ق٣٢٩.م( الكليني :الكافي؛ ق١٣٩٨العلميه، 

 تهــران، دار الكتــب االســالميه، غفــاري، كوشــش

، بـه  .)ق٢٨٧.م(الشيباني  :كتاب السنه؛ ش١٣٧٥

کوشش محمد الباني، بيروت، المکتب االسـالمي،  

ــال ؛ ق١٤١٣ ــز العمـ ــدي   :كنـ ــي الهنـ المتقـ

، بــه کوشــش صــفوة الســقاء، بيــروت، .)ق٩٧٥.م(

ــاله،  ــع الز؛ ق١٤١٣الرس ــدمجم ــي  :وائ الهيثم

؛ ق١٤٠٢، بيروت، دار الکتاب العربـي،  .)ق٨٠٧.م(

، به کوشـش ايلـزه   .)ق٢٤٥.م(حبيب   ابن :المحبر

ــده   ــاق الجدي ــروت، دار اآلف ــتيتر، بي ــتن ش  ؛ليخ

الحاكم النيشـابوري   :المستدرك علي الصحيحين

ــروت، دار  .)ق٤٠٥.م( ــه کوشــش مرعشــلي، بي ، ب

بن علـي   احمد :يعلي ابي مسند؛ ق١٤٠٦المعرفه، 

، به کوشش حسين سـليم،  .)ق٣٠٧.م(بن المثني 

احمـد   :مسند احمـد ؛ دار المأمون للتراث ،بيروت

ــل  ــن حنبـ ــادر.)ق٢٤١.م(بـ ــروت، دار صـ ؛ ، بيـ

، به کوشش ثـروت  .)ق٢٧٦.م(ابن قتيبه  :المعارف

ــم، شــريف رضــي،   ــم ؛ ش١٣٧٣عكاشــه، ق معج

، بيـروت، دار  .)ق٦٢٦.م(ياقوت الحمـوي   :البلدان

الطبرانـــي  :المعجـــم الكبيـــر؛ م١٩٩٥صــادر،  

، به کوشش حمـدي عبدالمجيـد، دار   .)ق٣٦٠.م(

الواقـدي   :المغـازي ؛ ق١٤٠٥احياء التراث العربي، 

، به کوشش مارسدن جونس، بيـروت،  .)ق٢٠٧.م(

الصـدوق   :من اليحضره الفقيـه ؛ ق١٤٠٩اعلمـي،  

، به کوشش غفاري، قم، نشر اسـالمي،  .)ق٣٨١.م(

، بــه .)ق٥٩٧.م(ي ابــن جــوز :المنــتظم؛ ق١٤٠٤

کوشش نعيم زرزور، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،    

  .ق١٤١٢

  علي غفراني، معصومه اخالقي

����

امير مکـه،   :ابوعزيز قتادة بن ادريس

  قتاده  از اشراف حسني و سرسلسله آل

مظاعن،  /بن ادريس بن مطاعن قتادةابوعزيز 

واســطه بــه امــام حســن  ۱۵ملقــب بــه نابغــه، بــا 

مــادرش نيــز از  ١.رســاند ينســب مــ 7مجتبــي
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؛ ٣٩، ص٧؛ العقـد الثمـين، ج  ١٠٦، ص٢٢سير اعالم النـبالء، ج . ١

.٥٥١-٥٥٠، ص١غاية المرام، ج


