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 :الصـحابه  معرفة؛ ق١٤٠٥ العربـي،  التراث ياءاح

ــونعيم ــفهانيالا اب ــه، .)ق٤٣٠.م( ص ــش ب  كوش

 :المغـازي  ؛ق١٤١٩ ، رياض، دار الـوطن، العزازي

 مارســدن  كوشــش بــه، .)ق٢٠٧.م( الواقــدي

ابـن   :المنتظم؛ ق١٤٠٩ جونس، بيروت، اعلمي،

 عبـدالقادر  محمد كوشش به، .)ق٥٩٧.م( جوزي

  .ق١٤١٢ كتب العلميه،ديگران، بيروت، دار ال و

  يرمضان محمد
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بن حارث بن قيس بـن    ابوسفيان

  از شهيدان احد :هبيعزيد بن ضَ

 بن زيـد از  ضبيعة بني تيره ،ابوسفيان از اوس

انتسـاب   حزم در ابن ١.است بن عوف عمرو بني

 را او کـرده و  ترديـد  بن زيـد  ضبيعة بني وي به

معرفـي   قـيس بـن يزيـد    بن حارث بن ابوسفيان

 ن نام جدديگراتوجه به اين که  با ٢.موده استن

 ممکن است ترديد، ٣اند گفته زيد اعالي وي را

 يزيـد  بـا  نام زيـد آميختگي  حزم حاصل از  ابن

نــام  ٤.خواننــد ابوالبنــات هــم مــي وي را .باشــد

شموس دختر نعمان بن عامر، همسر ابوسـفيان،  

 درهمراه ليلي، تميمه و عايشـه، از دختـران او،   

  ديـده  9رسـول خـدا   بـا  کننـدگان  بيعت شمار
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  .٣٦٤، ص٢جه، النبوي السيرة ؛٣٩٠، ص١انساب االشراف، ج. ١

  .٣٣٣جمهرة انساب العرب، ص. ٢

ــ. ٣ ــ ؛١٢٣، ص٢، جهالســيرة النبوي ــاريخ خليف انســاب ؛ ٢٩، صهت

  .٣٩٠، ص١االشراف، ج

  .١٥٤، ص٧االصابه، ج ؛٣٦٤، ص١انساب االشراف، ج. ٤

  ٥.شود مي

شـهادتش   .اسالم است صدرشهيدان  وي از

توجـه بـه    با ٨.اند گفته خيبريا  ٧احد، ٦بدر در را

قطعـــي  احـــد در شـــهادت او ،ذيـــل شـــواهد

نخستين، به ويژه منابع  ،منابع ربيشت .۱ :نمايد مي

 ٩.انـد  دهيـاد کـر   احـد در شمار شـهيدان   وي را

 آمده، زمره شهيدان احد در ام اوکه ن جا آن .۲

 در امـا ؛ ١٠بيان شـده اسـت   نسب او نام نياکان و

عنـوان ابوسـفيان بـن     تنهـا  خيبـر شهيدان  شمار

وي  نياکاناز که ، بي آن شود الحارث ديده مي

ابوسـفيان بـن   گزارش شـده کـه    .۳ ١١.ياد کنند

صحابه براي شرکت  ازيکي  حارث بن قيس با

صـحابي چنـين    آن .همـراه بـود   جنگ احد در

ــا ــرد دع ــدايا :ک ــرا! خ ــانواده  م ــوي خ ــه س ام  ب

 راه پيــــامبرت را شــــهادت در بــــازمگردان و

ابوسفيان بـن حـارث    ،در برابر! ام گردان روزي

!  خدايا :کرد مي خويش نجوا معبود گونه با اين

نـزد   مرا ن وکم ا روزي همراه پيامبرت را جهاد
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، ٥اسد الغابه، ج ؛٣٦٤، ص٤االستيعاب، ج ؛١١٣تاريخ خليفه، ص. ٨
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مخزومي عبداالسد بن ابوسلمة

ب
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پس ابوسـفيان  سـ ! دختـرانم بـازگردان   وهمسـر  

بـه   خبـر . آن صـحابي زنـده مانـد    و شـد  دشـهي 

نيت  ابوسفيان در :و فرمود رسيد 9رسول خدا

آمده است هنگامي که ابوسفيان  ١.بود تر صادق

 :گفـت ، ديـد  ن راانابن حارث شکسـت مسـلم  

؛ ام بـازگردم  خـانواده نـزد  خـواهم   نمـي !  خدايا

 در و .کشـته شـوم   راه تـو  خـواهم در  مـي بلکه 

  ٢.جنگ به شهادت رسيدهمين 

  منابع �

، به كوشـش  .)ق٤٦٣.م(ابن عبدالبر  :االستيعاب

ــد ؛ ق١٤١٢البجــاوي، بيــروت، دار الجيــل،  اس

ــه ــن  :الغاب ــي ب ــر عل ــن اثي ــد الجــزري  اب محم

 :االصابه؛ ، بيروت، دار الکتاب العربـي .)ق٦٣٠.م(

، بـه كوشـش   .)ق٨٥٢.م(ابن حجـر العسـقالني   

ــي ــب    عل ــروت، دار الکت ــران، بي ــد و ديگ محم

المقريــزي  :امتــاع االســماع؛ ق١٤١٥العلميــه، 

ــش.)ق٨٤٥.م( ــه كوش ــد،  ، ب ــد عبدالحمي محم

انســاب ؛ ق١٤٢٠بيــروت، دار الکتــب العلميــه، 

ــراف ــبالذري :االش ــه کوشــش.)ق٢٧٩.م( ال  ، ب

المؤسسـة الثقافيـه،    ،دمشـق  اهللا، حميـد  محمد

 :تاريخ االسـالم و وفيـات المشـاهير    ؛م١٩٥٩

م، ، به كوشش عمر عبدالسال.)ق٧٤٨.م(الذهبي 

ــي،   ــاب العرب ــروت، دار الکت ــاريخ ؛ ق١٤١٠بي ت

 ، به کوشش.)ق٢٤٠.م(بن خياط  خليفة :هخليف

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الکت ــواز، بي  ؛ق١٤١٥ ف

، بـه  .)ق٤٥٦.م(ابن حـزم   :جمهرة انساب العرب

كوشــش گروهــي از علمــا، بيــروت، دار الکتــب  

هشـام   ابـن  :السـيرة النبويـه  ؛ ق١٤١٨العلميه، 
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  .٢١٥، ص٥اسد الغابه، ج. ١

  .١١٣، ص١المغازي، ج. ٢

ي الـدين،  يمح محمد كوشش، به .)ق٢١٣-٨.م(

ــبيح و اوالده،     ــي ص ــد عل ــة محم ــر، مكتب مص

ــري ؛ ق١٣٨٣ ــات الكبـ ــعد   :الطبقـ ــن سـ ابـ

ــروت، دار صــادر.)ق٢٣٠.م( ــر؛ ، بي ــن :المحب   اب

، بــه کوشــش ايلــزه ليخــتن .)ق٢٤٥.م(حبيــب 

 :المغـازي  ؛شتيتر، بيـروت، دار اآلفـاق الجديـده   

مارســدن   ، بــه كوشــش .)ق٢٠٧.م(الواقــدي 

  .ق١٤٠٩اعلمي، جونس، بيروت، 

  خاني حسين قاضي
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 :مخزومـي  بن عبداالسد سلمةابو

در مدينـه، از   9پيـامبر و جانشـين  عمه  پسر

  مجروحان اُحد

، مشـهور بـه   ٣عبداالسد بـن هـالل  عبداهللا بن 

 قـريش  *مخـزوم   بنـي  از تيـره  ٤اش ابوسلمه کنيه

عمــه  ه دختــر عبــدالمطلبمــادرش بــر ٥.اســت

کنيـز   *ه ثُويبـه کـ  جا آناز  ٦.خدا بود 9رسول

ابولهب، پيامبر، حمـزه و ابوسـلمه را شـير داده    

بود، آنان برادر رضـاعي يکـديگر نيـز شـمرده     
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؛ ٢٣٦، ص١ج ،االشـــراف  ؛ انســـاب ١٨٠، ص٣ج الطبقـــات، .٣

  .١٦٨٢، ص٤االستيعاب، ج

معجــم ؛ ١٨٠، ص٣ج ،الطبقــات؛ ٣٦٩، ص١الســيرة النبويــه، ج .٤

  .٦٧، ص٢الصحابه، ج

؛ ٢٣٦، ص١ج ،االشــراف انسـاب  ؛٣٢٦ص ،١ج السـيرة النبويــه،  .٥

  .١٥٢، ص٥ج ،اسد الغابه

؛ تاريخ ٢٥٤، ص١٠؛ االنساب االشراف، ج١٨١، ص٣الطبقات، ج .٦

.٢١٣، ص٢طبري، ج


