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گزارش، ابوسـعد اسـت کـه ايـن کارهـا را در      

هاي پس  زمان جد امير مكثر، امير مکه در سال

ــج   . ق۵۱۸از  ــم ح ــورش در مراس ــام حض هنگ

   ١.انجام داده است

ن را بـا  از كساني كه ابوسعد و فرزندش حسي

شکوه فراوان يـاد کـرده، رازي، شـاعر شـيعه بـا      

بندي مشتمل بـر   است که ترجيع» قوامي«تخلص 

ــت    ۱۱۶ ــروده اس ــدح او س ــت در م ــز در . بي ني

بيـت کـه گويـا هنگـام      ۴۴بندي ديگر بـا   ترجيع

سروده حضور حسين فرزند ابوسعد در سفر حج 

شده، وي را به سبب اهتمامش به کعبه سـتوده و  

  ٢.به بخشندگي و کرم وصف کرده است

  منابع �
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ــدالكريم الســمعاني  ــروت، دار .)ق٥٦٢.م(عب ، بي

ــض ؛ق١٤٠٨الجنــان،  ــات نق ميــرجالل  :تعليق

ــوي،  ــدين ارم ــي،     ال ــار مل ــن آث ــران، انجم ته

بـدر الـدين    :ديوان شـرف الشـعراء   ؛ش١٣٥٨

رازي، به کوشش حسيني ارموي، تهـران،     قوامي
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  .ش١٣٥٨ازي، تهران، انجمن آثار ملي، ر

  سيدجعفر جوادي
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  .١٠٦-١٠٤رحلة ابن جبير، ص. ١

  .١٨٥-١٨١ديوان شرف الشعراء، ص. ٢

  بهادر خان � :ابوسعيد ايلخاني

، 9صحابي رسول خدا :ابوسعيد خُدري

  از فقيهان مدينه، راوي احاديث فراوان

بـن سـنان انصـاري از تيـره     مالـك  سعد بـن  

سال پيش از هجرت در يثـرب زاده   ۱۰خزرج 

نياي  چون ٣.اش شهرت داشت وي به کنيه. شد

ــته  ــام داش ــدره ن ــد ٤او خ ــدري گفتن  ٥.، او را خ

نجـار،   بنـي  حارثه از قبيله مادرش انيسه دختر ابو

ــدا   ــول خ ــا رس ــه ب ــود ک ــاني ب ــت  9از زن بيع

بن سنان در غـزوه احـد   مالك پدرش  ٦.کردند

 او بـا حويصـة  پيمان برادري  ٧.به شهادت رسيد

در غــزوه  ٨.بــن مســعود بــن کعــب برقــرار شــد

و نيـز در بيعـت    ٩س از آنخندق و نبردهاي پـ 

  ١٠.حضور داشت. به سال ششم ق *رضوان

سـبب خردسـالي     ابوسعيد در جنگ بـدر بـه  

ساله بـود کـه پـدرش او را     ۱۳. حضور نداشت
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، ١؛ االصابه، ج٣٦٢لعرب، ص؛ جمهرة انساب ا٢٦٨المعارف، ص. ٥
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، ٨؛ االصابه، ج١٦٧١، ص٤؛ االستيعاب، ج٣٠٢، ص١المغازي، ج. ٦
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  .٢٥١، ص٤؛ اسد الغابه، ج٣٦٢جمهرة انساب العرب، ص. ٧

  .٩٦، ص٢الطبقات، ج. ٨

  .١٦٩، ص٣؛ سير اعالم النبالء، ج١٠٢االکمال، ص. ٩

  .١٦٩، ص٣؛ سير اعالم النبالء، ج١٠٢االکمال، ص. ١٠
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بـراي شــرکت در جنــگ احــد معرفــي کــرد و  

به سبب خردسـالي، شـرکت او را در    9پيامبر

سالگي نخستين بـار در   ۱۵در . جنگ نپذيرفت

و سـپس در   ١رکت کـرد مصـطلق شـ    بنـي  غزوه

. حضـور يافـت   9هاي گونـاگون پيـامبر   غزوه

  ٢.غزوه گزارش شده است ۱۲حضور وي در 

از رابطه ابوسعيد خدري با خليفه اول و دوم 

تنها در زمـان خليفـه   . گزارشي در دست نيست

دوم به عنوان يکـي از فقيهـان مدينـه از او نـام     

در زمـان خليفـه سـوم نيـز از فقيهـان       ٣.انـد  برده

هنگامي که عثمان بن عفـان خطبـه    ٤.دينه بودم

بر نمـاز مقـدم   ) فطر و قربان(را در نماز عيدين 

را مقدم داشـتن   9خدا داشت، او روش رسول

  ٥.ها شمرد نماز بر خطبه

بود که در  7او از اصحاب خاص امام علي

هاي نهروان، جمـل و صـفين در رکـاب     جنگ

حضور داشـت و از جملـه يـاران     7٦امام علي

  ٧.الخميس بود شرطةن در ايشا

اي دوسـتانه   اميه رابطه بني ابوسعيد خدري با

ــاي  ــت و در جــ ــاگون از   نداشــ ــاي گونــ هــ
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  .٤، ص٩البداية و النهايه، ج

  .١٦١، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٣

  .٧٥، ص١؛ االصابه، ج١٧٧، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٤

  .١١، ص٥؛ المجموع، ج٤، ص٢صحيح البخاري، ج. ٥

  .١٤٤، ص٦؛ المنتظم، ج٢٠١، ص١ال کشي، جرج. ٦

  .٣٣رجال برقي، ص. ٧

از جملـه بـه   . کـرد  هاي آنان انتقـاد مـي   سياست

مروان بن حکم کـه خطبـه عيـدين را پـيش از     

 ٨.نماز خواند، اعتراض کرد و با او درگيـر شـد  

وي در ماجراي يورش سپاه معاويه بـه مکـه بـه    

رمانــدهي يزيــد بــن شــجره رهــاوي، قــثم بــن ف

عبــاس بــن عبــدالمطلب، فرمانــدار مکــه، را     

ترك دلداري داد و او را از تصميم خود براي 

اين تهـاجم شـاميان بـا پيـروزي     . مکه بازداشت

  ٩.در مکه پايان يافت 7طالب ابي سپاه علي بن

ابوسعيد خدري در روزگار خالفت معاويه، 

نيـز   ١٠.به شام رفتبراي اعتراض به کارهاي او 

در واقعه حره در حمله سپاهيان شـام بـه مدينـه    

 ١١.اميـه قـرار گرفـت    بنـي  مورد هجوم سـربازان 

هنگامي که مـروان بـن حکـم مـانع دفـن امـام       

شد، او با نقل  9در کنار رسول خدا 7حسن

جايگـاه امـام    دربـاره  9حديثي از رسول خدا

 ١٢.مروان را از اين کار بر حذر داشت 7حسن

در روز عاشــورا هنگــامي کــه  7ينامــام حســ

خواست حقانيت خود و يارانش را به سـپاه   مي

زياد ثابت کند، با يادکرد نـام ابوسـعيد، بـه      ابن

  ١٣.حديثي به نقل از وي استناد کرد
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  .٥٠٨، ص٢الغارات، ج. ٩

  .٦٦، ص٣؛ االصابه، ج٣٧٧، ص٢٠تاريخ دمشق، ج. ١٠

؛ االصـابه،  ٥٥٣، ص٥؛ تاريخ االسالم، ج١٤٩تاريخ خليفه، ص. ١١

.٦٦، ص٣ج

  .٦٠، ص٣؛ المنتظم، ج٦٦، ص٣ج انساب االشراف،. ١٢

  .٤٢٥، ص٥تاريخ طبري، ج. ١٣
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بن اکوع  سلمةهمراه . ق۷۳ابوسعيد در سال 

وي در  ١.بـن مـروان بيعـت کـرد    عبـدالملك  با 

ــرين ــره مکث ــت  زم ــث روايتگــران احاد(رواي ي

ــود) بســيار ــد  . ب ــن مخل ــي ب  ۱۱۷۰در مســند بق

از جملــه  ٢.حــديث از وي نقــل شــده اســت   

هاي مشهور نقل شـده از وي، احاديـث    روايت

و  7علـي  دربـاره ، نزول آيه تطهيـر  ٣فتح خيبر

������ ������� «، حــديث معـروف  3٤فاطمـه 
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���� ���بـر   افـزون . اسـت  ٧و حديث ثقلـين  ٦»�

ارزشـمند  هـايي   حـديث ، ياد شـده هاي  روايت

کـه   دارد :بيـت   فضايل و مناقب اهل درباره

توان بـه ايـن دو روايـت اشـاره      از آن جمله مي

�� !� ��«: کرد�" � #�$�%� &
مـا گـروه   «و  ٨»�)� ��'

ــن   ــي بـ ــمني علـ ــه دشـ ــان را بـ ــار، منافقـ  انصـ

ــي ــب ابـ ــي 7طالـ ــناختيم مـ ــز از وي  ٩.»شـ نيـ

مهـدويت در کتـب    دربـاره ي فراوان ها روايت
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؛ تـاريخ  ٢٣٠، ص٩؛ تاريخ بغـداد، ج ٣٠٦، ص٢سنن الترمذي، ج. ٥

  .٣٧٤، ص٥دمشق، ج

ــل، ج. ٦ ــواهد التنزي ــان، ج ٢٠١، ص١ش ــع البي ؛ ٢٧٤، ص٢؛ مجم

  .١٥، ص٢تفسير ابن کثير، ج

؛ امتاع االسماع، ٤٩٠، ص١؛ اسد الغابه، ج١٥٠، ص٢الطبقات، ج. ٧

  .١٣، ص٦ج

  .٨٦طالب، ص  ؛ مناقب علي بن ابي٣٣، ص١االرشاد، ج. ٨

  .٣٥٠، ص٢شراف، جانساب اال. ٩

سنت گـزارش شـده     و کتب اهل ١٠اصلي شيعه

چـون   9 اصحاب ديگـر رسـول خـدا    ١١.است

جابر بن عبداهللا انصاري، زيد بـن ثابـت، انـس،    

زبيـر و شـماري از     عمـر، ابـن    عبـاس، ابـن    ابن

ــابعين از جملــه ســعيد بــن مســيب، ابوســلمه،   ت

بـن   امامـة ابوعبيداهللا بن عتبه، عطاء بن يسـار و  

 ١٢.انـد  سهل بن حنيف از وي روايت نقل کـرده 

کـه   ١٣بـود  9او از فقيهان اصحاب رسول خدا

سنت با عناويني چون امام مجاهد   در منابع اهل

انـد کـه در    گفتـه . و مفتي مدينه ياد شده اسـت 

تـر از   عـالم  9 ميان اصحاب جوان رسول خدا

احاديـــث فقهـــي وي در  ١٤.وي نبـــوده اســـت

  ون در کتـب شـيعه و اهـل   هاي گوناگ موضوع

ــت  ــده اس ــنت آم ــام  . س ــي از ام ــه روايت ــر پاي ب

پايدار ماند  9ابوسعيد بر سنت پيامبر 7سجاد

نيــز از امــام   ١٥.و دگرگــوني در او راه نيافــت 

تشـيع و پيـروي   : روايت شـده اسـت   7صادق

نصيب ابوسعيد خدري شد و او بر اين  7علي
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  .٣١٠، ص٢ابي داود، ج

؛ ١٦٩، ص٣؛ سـير اعـالم النـبالء، ج   ٢١٣، ص٢اسد الغابـه، ج . ١٢

  .٦٥، ص٣االصابه، ج

  .٢٨٤، ص٢الطبقات، ج. ١٣

؛ سير اعـالم  ١٩٢، ص١؛ تاريخ بغداد، ج٢٨٤، ص٢الطبقات، ج. ١٤

  .١٦٨، ص٣النبالء، ج

ــي، ج. ١٥ ــال کشـ ــيعه، ج٢٠٥-٢٠٤، ص١رجـ ــائل الشـ   ،٢؛ وسـ
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  ١.عقيده پايدار ماند

بيمـار شـد و    .ق۷۴ابوسعيد خدري در سـال  

پيش از وفات وصيت کرد که در جـايي معـين   

 جا آنسپرده شود که کسي در خاك از بقيع به 

او جايي را که خود در نظر . مدفون نشده باشد

اين مکـان در  . گرفته بود، به فرزندش نشان داد

ــع،   ــره نزديــك بخــش شــرقي قبرســتان بقي مقب

 ٢.اســت 7فاطمــه بنــت اســد مــادر امــام علــي 

پس از سه روز بيماري سخت در سرانجام وي 

سالگي درگذشت و در همان مکـان معـين    ۸۴

  ٣.سپرده شدخاك شده در بقيع، به 

  منابع �

الطوسـي   :)الرجـال  معرفـة  اختيار( كشّي رجال

 قـم،  رجـائي،  و ميرداماد كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

ــاد؛ ق١٤٠٤ ،:البيـــت  آل ــد :االرشـ  المفيـ

، بيـروت،  :البيـت   آل كوشش به، .)ق٤١٣.م(

 عبـدالبر  ابـن  :االسـتيعاب ؛ ق١٤١٤ دار المفيد،

البجــاوي، بيــروت، دار  كوشــش بــه، .)ق٤٦٣.م(

 بـن  علـي  اثيـر  ابن :الغابه اسد؛ ق١٤١٢ الجيل،

، بيـروت، دار الفکـر،   .)ق٦٣٠.م( الجـزري  محمد

ــابه؛ ق١٤٠٩ ــن :االصـ ــر ابـ ــقالني حجـ  العسـ

ديگـران،   و محمـد  علي كوشش به، .)ق٨٥٢.م(

 االكمـال ؛ ق١٤١٥ لميـه، بيروت، دار الکتـب الع 

 التبريــزي الخطيــب :الرجــال اســماء فــي

 ،قـم  الحافظ، بن اسد اهللا واب: تعليق، .)ق٧٤١.م(

ــ ــل ةمؤسس ــتال اه ــاع؛ :بي ــماع امت  :االس
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  .٢٠٥-٢٠٤، ٢٠١، ص١رجال کشي، ج. ١

  .٢٩٩، ص٣؛ وفاء الوفاء، ج٥٦٤، ص٣المستدرک، ج. ٢

  .١٢٥، ص٣؛ الکافي، ج٢٦٨المعارف، ص. ٣

 محمـــد كوشـــش بـــه، .)ق٨٤٥.م( المقريـــزي

ــه،  ــب العلميـ ــروت، دار الکتـ ــد، بيـ  عبدالحميـ

ــاب؛ ق١٤٢٠ ــراف انســ ــبالذري  :االشــ الــ

ر، بيروت، دار الفکـر،  ، به كوشش زكا.)ق٢٧٩.م(

ــة ؛ق١٤١٧ ــه البدايـ ــن :و النهايـ ــر ابـ  كثيـ

ــة المعــارف.)ق٧٧٤.م( ــاريخ؛ ، بيــروت، مکتب  ت

، .)ق٧٤٨.م( الذهبي :المشاهير وفيات و االسالم

عبدالسالم، بيـروت، دار الکتـاب    عمر كوشش به

و  االمـم  تـاريخ (تاريخ طبري ؛ ق١٤١٠ العربي،

 محمد كوشش به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)الملوك

ــي  ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي  ؛ابوالفضــل، بي

 بـه ، .)ق٤٦٣.م( البغدادي الخطيب :بغداد تاريخ

 عبدالقادر، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،    كوشش

ــاريخ ؛ق١٤١٧ ــ ت ــة :هخليف ــن خليف ــاط ب  خي

فواز، بيروت، دار الکتـب   كوشش به، .)ق٢٤٠.م(

 ابـن  :دمشـق  مدينـة  تـاريخ ؛ ق١٤١٥ العلميه،

، بــه كوشــش علــي شــيري، .)ق٥٧١.م( عسـاكر 

 :اليعقـوبي  تـاريخ ؛ ق١٤١٥ دار الفکـر،  بيروت،

 ،، بيروت، دار صـادر .)ق٢٩٢.م( يعقوب بن احمد

 القرآن تفسير(حاتم  ابي تفسيسر ابن؛ ق١٤١٥

 كوشـش  بـه ، .)ق٣٢٧.م( حـاتم  ابي ابن :)العظيم

؛ ق١٤١٩ محمد، بيروت، المكتبة العصريه، اسعد

 :)العظـيم  قـرآن ال تفسـير (تفسير ابـن کثيـر   

ــن ــر اب ــه، .)ق٧٧٤.م( كثي مرعشــلي،  كوشــش ب

 :البيــان  جــامع؛ ق١٤٠٩ بيــروت، دار المعرفــه،

ــري ــه،  .)ق٣١٠.م( الطبـ ــروت، دار المعرفـ ، بيـ

ــرة؛ ق١٤١٢ ــاب جمه ــرب انس ــن :الع  حــزم اب

گروهي از علما، بيـروت،   كوشش به، .)ق٤٥٦.م(

 :رجــال البرقــي؛ ق١٤١٨ دار الکتــب العلميــه،

البرقي، به کوشش القيومي، نشـر  احمد بن خالد 

 السجسـتاني  :داود ابـي  سـنن  ؛ق١٤١٩القيوم، 

، به كوشـش سـعيد محمـد اللحـام،     .)ق٢٧٥.م(

 :الترمــذي ســنن؛ ق١٤١٠ دار الفکــر، بيــروت،

، بـه كوشـش عبـدالوهاب،    .)ق٢٧٩.م( الترمـذي 

 :النـبالء  اعالم سير؛ ق١٤٠٢ دار الفکـر،  بيروت،
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ــذهبي ــه، .)ق٧٤٨.م( ال ــش ب ــي كوش  از گروه

ــروت، الرســاله، ــان، بي ــيرة؛ ق١٤١٣ محقق  الس

 كوشــش بــه، .)ق٢١٨. م(ابــن هشــام  :النبويــه

الدين، مصر، مكتبـة محمـد علـي     ييمح محمد

ــبيح و اوالده، ــواهد؛ ق١٣٨٣ ص ــل ش  :التنزي

ــاكم ــكاني الح ــه، .)ق٥٠٦.م( الحس ــش ب  كوش

ــاد،  ــران، وزارت ارشـ ــودي، تهـ ؛ ق١٤١١ محمـ

بيـروت،   ،.)ق٢٥٦.م( البخـاري  :البخاري صحيح

 سـعد  ابـن  :الكبري الطبقات؛ ق١٤٠١دار الفکر، 

، عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٢٣٠.م(

 :الغـارات ؛ ق١٤١٨ بيروت، دار الکتـب العلميـه،  

 كوشـش  بـه ، .)ق٢٨٣.م( الكوفي الثقفي ابراهيم

الطوسـي   :الغيبـه ؛ ش١٣٥٥ بهمـن،  الحسيني،

، به کوشـش التهرانـي و ناصـح، قـم،     .)ق٤٦٠.م(

 الكلينـي  :الكـافي  ؛ق١٤١١سالميه، المعارف اال

ــه، .)ق٣٢٩.م( ــش ب ــاري، كوش ــران، دار  غف ته

 علـي  :االثـر  كفاية؛ ش١٣٧٥ الكتب االسالميه،

 كوشـش  بـه ، .)ق٤٠٠.م( قمـي  خـزاز  محمد بن

 :البيـان  مجمع؛ ق١٤٠١بيدار،  قم، كمري، كوه

ــه، .)ق٥٤٨.م( الطبرســي از  گروهــي كوشــش ب

شـرح   المجموع؛ ق١٤١٥ علما، بيروت، اعلمـي، 

ــذب ــووي :المهـ ــر، دار .)ق٦٧٦.م( النـ  ؛الفكـ

ــتدرك ــي المسـ ــحيحين علـ ــاكم :الصـ  الحـ

مرعشـلي،   كوشـش  بـه ، .)ق٤٠٥.م( النيشابوري

 :احمــد مســند؛ ق١٤٠٦ بيــروت، دار المعرفــه،

؛ ، بيروت، دار صـادر .)ق٢٤١.م( حنبل احمد بن

 كوشــش بــه، .)ق٢٧٦.م( قتيبــه ابــن :المعــارف

؛ ش١٣٧٣ عكاشــه، قــم، شــريف رضــي، ثــروت

ــازي ــدي :المغ ــه، .)ق٢٠٧.م( الواق ــش ب  كوش

ــدن ــونس، مارس ــروت، ج ــي، بي ؛ ق١٤٠٩ اعلم

 سـليمان  محمد بن :المؤمنين امير االمام مناقب

 قـم،  محمـودي،  كوشش به، .)ق٣٠٠.م( الكوفي

 علـي  مناقـب ؛ ق١٤١٢االسالميه،  الثقافة احياء

، .)ق٤١٠.م( مردويـه  بن احمد :7طالب ابي بن

 ابن جـوزي  :المنتظم؛ ق١٤٢٤الحديث، دار  قم،

ــه، .)ق٥٩٧.م( ــش ب ــد كوش ــدالقادر محم  و عب

  .ق١٤١٢ ديگران، بيروت، دار الکتب العلميه،

ــر  ــيمن الکبي ــد و ال ــب المع ــي  :نس ــن الکلب اب

، به کوشش محمود فردوس، بيروت، .)ق٢٠٤.م(

ــه ــيعه  ؛دار اليقظ ــائل الش ــاملي  : وس ــر الع الح

ــه کوشــش آل.) ق١١٠٤.م( ــم، :البيــت  ب ، ق

 به، .)ق٩١١.م( السمهودي :الوفاء وفاء ؛ق١٤١٤

عبدالحميد، بيـروت، دار الکتـب    محمد كوشش

  .م٢٠٠٦ العلميه،

  عبدالقادر کمالي

���

سرسلسله امويان سـفياني و از   :ابوسفيان

  در مکه 9ترين دشمنان پيامبر سرسخت

ابوحنظلـه   / نـام و نسـب او ابوسـفيان    کنيه و

بن عبـد شـمس امـوي     ةاميبن حرب بن  صخر

مادرش صَفيه دختر حـزَن هالليـه، عمـه     ١.ستا

بنا بر سخن  ٢.بوده است 9ميمونه همسر پيامبر

سال پيش از عام الفيل در مکه زاده  ۱۰مشهور 

بر اين اساس، تولـد او را بايـد در حـدود     ٣.شد

  .دانست .م۵۶۰سال 

زندگي ابوسـفيان   :هاي زندگي دوره �

کــرد کــه  قســمتتــوان بــه شــش دوره  را مــي

اسـالم آن را در معـرض تالطـم قـرار      پيـدايش 

  :داده است
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.٢٧٧، ص١المقتني، ج. ١

.٣٣٣، ص٣االصابه، ج. ٢

.٣٣٣، ص٣االصابه، ج .٣


