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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

���

 :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
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هنگـام  کساني بود که اندك از  وي ١.شدند مي

  ٢.نددانست بعثت نوشتن مي

وي در دار ارقم يـا بـر پايـه گزارشـي ديگـر،      

 ٤يـازدهمين  او را ٣.پيش از آن به اسـالم گرويـد  

همراه چند نفر نزد رسول وي . اند همسلمان دانست

آيـاتي از قـرآن   رفت و پـس از شـنيدن    9خدا

كـه پـس از    سلمه  و همسرش اماو  ٥.آورداسالم 

ــر  ــوهرش همس ــهادت ش ــامبر ش ــد 9پي از ، ٦ش

. مهــاجران بــه حبشــه در ســال پــنجم قنخســتين 

، ٨تندحبشه بـه مكـه بازگشـ   که از  گاه آن ٧.بودند

و از سپردنش  ٩فتابوطالب او را در پناه خود گر

گزارشـي نيـز از    ١٠.مخزوم خودداري کرد  بني به

  ١١.هجرت ديگر بار او به حبشه در دست است

 كـه  کسي اسـت ابوسلمه نخستين  در صحابه

زمـان ايـن هجـرت را     ١٢.به يثرب هجرت کـرد 
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.١٦٩٤، ص٣معرفة الصحابه، ج؛ ٩٦، ص٢ج ،السيرة النبويه .١

  .٤٥٣ص ،فتوح البلدان. ٢

.٤٧٥، ص٣االصابه، ج ؛١٨١، ص٣، جتالطبقا .٣

.١٩١، ص٣ج ،؛ اسد الغابه٩٤٠ص، ٣ج االستيعاب، .٤

.١٩١، ص٣ج ،اسد الغابه .٥

  .٩٥ص، ١ج بهجة المحافل، ؛٦٢، ص٢ج انساب االشراف،. ٦

ــه، ج. ٧ ــات٣٢٢، ص١الســيرة النبوي ــاريخ  ؛١٨١، ص٣ج ،؛ الطبق ت

.٣١٢، ص١االسالم، ج

  .٣٦٧، ص١السيرة النبويه، ج .٨

  .٩٣ص ،٣ج البداية و النهايه،؛ ٣٦٧ص ،٢ج، السيرة النبويه .٩

؛ ١٦٩، ص٧٦تـاريخ دمشــق، ج  ؛٣٧١، ص١السـيرة النبويـه، ج  . ١٠

.١٩١ص, ٣ج, اسد الغابه

  سـبل ؛ ٢٣٦، ص١ج ،االشـراف  ؛ انساب١٨١ص ،٣ج الطبقات، .١١

  .١٨٧ص ،١١ي، جالهد

.٢٣٦، ص١ج ،االشراف ؛ انساب١٧٥، ص١الطبقات، ج .١٢

ــال يـــك  ــه سـ ــيش از بيعـــت عقبـ ــه پـ   دوم بـ

ــال  ــته  ۱۳س ــت دانس ــد بعث ــه ١٣.ان ــبب  او را ب س

 »ذو هجــرتين«، هجــرت بــه حبشــه و مدينــه   

را همـراه  ش به يثـرب  برخي هجرت ١٤.اند ناميده

ــرش ــي و  ســـلمه  ام همسـ ه تنهـــايي بـــبرخـ

درسـت  گزارش دوم از اين جهت  ١٥.اند دانسته

 تيـره ، مردانـي از  مسـير  دررسـد کـه    به نظر مي

و  ســلمه  مغيــره، همســرش ام بنــي مخــزوم،  بنــي

ــلَمه  ــدش س ــد و را  ١٦فرزن ــدا كردن ــا از او ج  ت

آنان نتوانستند به ابوسلمه در ال س يك نزديك

  ١٧.يثرب بپيوندند

به منـزل   اقبمحله  ابوسلمه پس از هجرت در

وارد عمرو بن عـوف   بني ازمبشر بن عبدالمنذر 

را با او  9، رسول خداپيمان برادريدر  ١٨.شد

 عمـرو بـن عـوف    بنـي  از تيـره  *سعد بن خيثمه

هايي  ابوسلمه و همسرش در زمين ١٩.کردبرادر 

بـراي اسـکان او و    9ند کـه پيـامبر  ساکن شـد 

عبـدالعزيز تعيـين    بنـي  محلـه نزديـك  مهاجران 

به محلـه  آنان بعدها با فروش آن مکان،  ٢٠.کرد
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 فتح ؛٣١٢، ص١ج تاريخ االسالم، ؛٣٦٩، ص٢، جطبريتاريخ . ١٣

  .٢٠٤، ص٧، جيالبار

.٤٧٥، ص٣ج ،هاالصاب ؛١٦٩٤، ص٣، جمعرفة الصحابه .١٤

  .١٩١، ص٣ج اسد الغابه، .١٥

؛ ٣٠٤، ص١ج ،االشـراف  انسـاب  ؛٤٦٩، ص١السيرة النبويه، ج. ١٦

.٣١٢، ص١ج ،االسالم تاريخ

.٤٦٩ص ،١ج السيرة النبويه،. ١٧

  .١٧١، ص٣؛ البداية و النهايه، ج١٨١، ص٣، جالطبقات .١٨

.٣١٨، ص١ج ،االشراف ؛ انساب١٨١، ص٣ج ،الطبقات .١٩

  .١٨٢، ص٣ج ،الطبقات .٢٠
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  ١.انتقال يافتند كعب بني

ــامبر ــال  9پي ــه س ــيره ب ــزوه ذات العش   در غ

ــود   . دوم ق ــين خ ــه جانش ــلمه را در مدين ابوس

 هــاي برخــي از جانشــيني وي در غــزوه ٢.کــرد

نيــز يــاد . و ســويق بــه ســال دوم ققينقــاع  بنــي

و  ٤.دوم ق در جنگ بدر بـه سـال  او  ٣.اند کرده

شرکت داشـت و در ايـن   . اُحد به سال سوم ق

ــازو مجــروح شــد و در غــزوه   نبــرد از ناحيــه ب

کـه پـس از احـد بـراي تعقيـب       ٥حمراء االسـد 

ــت    ــان جراح ــا هم ــت، ب ــورت گرف ــريش ص ق

 در جريـان تقسـيم غنـايم غـزوه     ٦.حضور يافت

، بويلـه  9پيـامبر  .نضير بـه سـال چهـارم ق    بني

و  سـلمه وببـه ا ، را يرضـ ن بني هاي زميندر جايي 

٧.داد *اقطاعام زبير بن عو   

ــلمه ــوم ق   ابوسـ ــال سـ ــر سـ ــه . در اواخـ بـ

، نفري به سـوي قَطَـن   ۱۵۰گروهي  ٨فرماندهي

 از آن در کرانـه وادي الرمـه   كـوهي  يـا  ٩گاهآب

 ١٠دينــه،از مكيلــومتر  ۳۳۰بــه فاصــله  اســد بنــي
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.١٨٢، ص٣ج ،الطبقات .١

ــري، ج٣٤١، ص١ج ،االشــراف انســاب .٢ ــاريخ طب ؛ ٤٠٨، ص٢؛ ت

.٩٤٠ص ،٣ج االستيعاب،

.٢٢٧، ص٩ج ،االسماع امتاع .٣

.١٢٤، ص٢ج ،االسالم ؛ تاريخ١٥٥ص ،١ج المغازي، .٤

  .٣٢٠، ص٣ل النبوه، جدالئ ؛٣٤١-٣٤٠، ص١المغازي، ج. ٥

.٣٤٠ص ،١ج ،يالمغاز. ٦

.٤٥ص، ٢ج الطبقات، ؛٣٨٠، ص١، جالمغازي .٧

.٣ص ،١ج المغازي،. ٨

.٣٧٤، ص٤معجم البلدان، ج ؛٣٤٢ص ،١ج المغازي،. ٩

.٢٢٧المعالم االثيره، ص ؛٣٧٤، ص٤معجم البلدان، ج. ١٠

» ســريه ابوســلمه«ايــن نبــرد بــه  ١١.فرســتاده شــد

زخم ، سريه اين بازگشت از در ١٢.شهرت يافت

ماه مداوا، او در يك او باز شد و پس از بازوي 

ســال  ١٣خــرياال  روزهــاي پايــاني مــاه جمــادي

در  وبـه شـهادت رسـيد     ١٤در مدينـه . چهارم ق

 غسـل هاي خـزرج   از تيرهبن زيد  ميةا بني محله

ــه و د ١٥يافــت ــه ب  ١٦.ســپرده شــدخــاك ر مدين

يـا   ١٧.گزارشي درگذشت او را در سال سوم ق

که با توجه  ١٨دانسته. پس از بدر به سال دوم ق

ــه شــهرت نقــش او در ســريه قطــن و برخــي    ب

  .رويدادهاي ديگر، پذيرش آن دشوار است

ابوســلمه ايــن افتخــار را داشــت کــه هنگــام 

بر بـالينش حضـور    9احتضارش پيامبر گرامي

وي در اين لحظـات دعـا کـرد کـه او      ١٩.يافت

. اش داشــته باشــد جانشــين خــوبي در خــانواده

دعاي او بدين سان اجابـت يافـت کـه پـس از     

 ٢٠.ازدواج كـرد  9خدا با پيامبرسلمه   مدتي ام

گفت  تكبير نُه پس از رحلت او 9رسول خدا

هم گفتـه   تكبير ۱۰۰۰ ابوسلمه بر اگر: و فرمود
�����������������������������������������������������������

  .٣٢٠، ص٣ج دالئل النبوه،؛ ٣٤١ص ،١ج المغازي، .١١

.٣٢٠-٣١٩، ص٣ج بوه،دالئل الن. ١٢

  .٢٥٣، صالعقبي ؛ ذخائر١٦٩٥، ص٣ج ،معرفة الصحابه. ١٣

.١٩٢، ص٣ج اسد الغابه، .١٤

.٣٠٠، ص١ج ،المغازي .١٥

.١٨٢، ص٣الطبقات، ج .١٦

.١٩٢، ص٣ج اسد الغابه،؛ ٩٤٠، ص٣ج، االستيعاب. ١٧

.١٣١، ص٤االصابه، ج ؛١٩٢، ص٣اسد الغابه، ج .١٨

  .١٩٢-١٩١ص ،٣ج ،اسد الغابه .١٩

.١٩٢-١٩١، ص٣ج ،؛ اسد الغابه٩٤٠، ص٣ج ،االستيعاب. ٢٠
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وي پيش از زفاف درگذشت و کسـي از نسـل   

عمرو، ديگر فرزند ابوسلمه، در  /رعم ١.او نماند

وي از راويـان حـديث    ٢.زاده شـد . سال دوم ق

از روايـات او حـديث    ٣.بـود  9پيامبر گرامـي 

او در  ٦.و ائمه اثناعشر اسـت  ٥، غدير خم٤کساء

سـپس از سـوي    ٧.جنگ جمل حضـور داشـت  

و در گزارشي  ٨به واليت بحرين 7اميرمؤمنان

امـام   پيش از نبرد صـفين، . منصوب شد ٩فارس

اي وي را به شرکت در صـفين   در نامه 7علي

فراخواند و او را به عنوان کسي که پشـتش بـه   

وي گرم است، ستود و ضمن اظهار رضايت از 

او  ١٠.او، حکمراني بحرين را به ديگـري سـپرد  

 ١١.با معاويه بـود  7از گواهان صلح امام حسن

ــه ســال ــه درگذشــت و در . ق۸۳وي ب در مدين

�����������������������������������������������������������
، العــرب  انســاب جمهــرة ؛٦٤ص المحبــر، ؛٨، ص٣الطبقــات، ج .١

.١٧ص

.٤٨٧، ص٤ه، ج؛ االصاب٢٩٨، ص٦امتاع االسماع، ج .٢

 ،٤ج االصـابه،  ؛٥٦٠ص ،١١ج، طبـري   تـاريخ  ؛٢٩٣المحبر، ص. ٣

.٤٨٧ص

 سـبل  ؛٣٨٣، ص٥االسـماع، ج  امتـاع   ؛٤٩٠، ص١الغابـه، ج  اسد. ٤

  .٤٤٤ص ،١١ج ،يالهد 

.٢٢٨، ص٢مناقب، ج .٥

.٤١، ح٤٧٧الخصال، ص .٦

، طبـري   تـاريخ  ؛١٦٨، ص٢هخامسـ ، ؛ الطبقـات ٢٩٣المحبر، ص. ٧

.٥٦٠ص ،١١ج

.٦٨٠، ص٣الغابه، ج اسد ؛١٤٤العرب، ص جمهرة انساب  .٨

، طبـري   تـاريخ ؛ ٢٩٣ص المحبـر،  ؛١٦٨، ص٢هالطبقات، خامسـ . ٩

  .٥٦٠ص ،١١ج

.٣٨٦ص ،٢ج، االشراف  انساب ؛٢٠١ص ،٢جي، يعقوب تاريخ. ١٠

  .١٩٦، ص٣مناقب، ج .١١

نسـل ابوسـلمه از    ١٢.شـد سـپرده  خـاك  بقيع به 

  ١٣.طريق او ادامه يافت

بر  ١٤.زينب دختر ابوسلمه در حبشه زاده شد

 ١٥.وي را زينـب ناميـد   9پايه گزارشي، پيـامبر 

. ق۶۴دو تن از پسران او در واقعه حره به سـال  

از  9زينب راوي حديث پيامبر ١٦.کشته شدند

از او بـا  . بـود  ١٧طريق برخي از همسـران ايشـان  

ين زنـان روزگـار خـود يـاد شـده      تـر  تعبير فقيه

و در  ١٩درگذشــت. ق۷۴وي بــه ســال  ١٨.اســت

ــه   ــع ب ــاك بقي ــد خ ــپرده ش ــر   ٢٠.س ــر ديگ دخت

ابوسلمه، دره نام داشت که در منابع، گزارشـي  

  ٢١.از او در دست نيست

  منابع �

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

ــد؛ ق١٤١٢ البجــاوي، بيــروت، دار الجيــل،  اس

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

؛ ق١٤٠٩، بيـــــروت، دار الفکـــــر، .)ق٦٣٠.م(

�����������������������������������������������������������
.١٦٠ص ،٦ج، االسالم  تاريخ ؛١٦٨ص ،٢هخامس ، الطبقات. ١٢

.١٤٤ص العرب،  انساب جمهرة؛ ١٦٦ص ،٢هسخام الطبقات، .١٣

 ؛ انسـاب ١٨١، ص٣الطبقـات، ج ؛ ٣٢٦، ص١السيرة النبويـه، ج  .١٤

.٢٣٦، ص١ج ،االشراف

.٣٠٠ص ،٦ج امتاع االسماع،؛ ١٨٥٥، ص٤االستيعاب، ج. ١٥

امتــاع ؛ ١٣٢، ص٦ج الغابــه، ؛ اســد١٨٥٥، ص٤االســتيعاب، ج. ١٦

  .٣٠٠، ص٦ج االسماع،

.١٥٩، ص٨ج االصابه،؛ ٤٠٦ص ،٥، جاالسالم  تاريخ .١٧

.١٣٢ص، ٦ج الغابه، اسد ؛١٨٥٥، ص٤االستيعاب، ج. ١٨

.٤٠٦، ص٥، جاالسالم  تاريخ .١٩

  .٣٣٧ص ،٨، ج الطبقات .٢٠

.١٤٤ص، العرب  انساب جمهرة .٢١
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 بـه ، .)ق٨٥٢.م( العسـقالني  حجـر  ابـن  :االصابه

ــي كوشــش ــد عل ــروت، دار  و محم ديگــران، بي

ــه،  ــب العلمي ــاع؛ ق١٤١٥ الکت ــماع امت  :االس

 محمـــد كوشـــش بـــه، .)ق٨٤٥.م( المقريـــزي

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

ــاب؛ ق١٤٢٠ ــراف انســ ــبالذري  :االشــ الــ

، به كوشش زكار، بيروت، دار الفکـر،  .)ق٢٧٩.م(

، .)ق٣٧٥.م( الســمرقندي :بحرالعلــوم ؛ق١٤١٧

به كوشش عمر بـن غرامـه، بيـروت، دار الفکـر،     

ــة؛ ق١٤١٦ ــه البدايـ ــن :و النهايـ ــر ابـ  كثيـ

ــروت،، .)ق٧٧٤.م( ــة بي ــارف مكتب ــة  ؛المع بهج

بکـر   ابـي  يحيـي بـن   :المحافل و بغيـة االماثـل  

 تـاريخ  ؛، بيروت، دار صـادر .)ق٨٩٣.م(امري الع

، .)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

، .)ق٢٩٢.م( يعقـوب  بـن  احمد :عقوبيالي تاريخ

ــادر  ــروت، دار ص ــاريخ؛ ق١٤١٥ ،بي ــة ت  مدين

، به كوشش علي .)ق٥٧١.م( عساكر ابن :دمشق

ــروت، ــير ؛ ق١٤١٥ دار الفکــر، شــيري، بي تفس

 القرطبــي :)القــرآن الحكــام الجــامع(قرطبـي  

، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي، .)ق٦٧١.م(

 الـرازي  حاتم ابي ابن :و التعديل الجرح؛ ق١٤٠٥

 جمهرة؛ ق١٣٧٢، بيروت، دار الفکر، .)ق٣٢٧.م(

 كوشـش  به، .)ق٤٥٦.م( حزم ابن :العرب انساب

 گروهــي از علمــا، بيــروت، دار الکتــب العلميــه،

محمـد قـوام    :و سيرته 9حياة النبي؛ ق١٤١٨

 الصدوق :الخصال ؛ق١٤٢٤اي، قم، اسوه،  وشنوه

ــه، .)ق٣٨١.م( ــش ب ــر    كوش ــم، نش ــاري، ق غف

ــالمي ــور؛ ق١٤١٦ ،اس ــدر المنث ــيوطي :ال  الس

؛ ق١٣٦٥، بيــــروت، دار المعرفــــه، .)ق٩١١.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق٤٥٨.م( البيهقـي  :النبوه دالئل

 عبـــدالمعطي، بيـــروت، دار الکتـــب العلميـــه،

ــائر؛ ق١٤٠٥ ــي ذخ ــن احمــد :العقب  عبــداهللا ب

ــري ــه،  .)ق٦٩٤.م( الطبـ ــروت، دار المعرفـ ، بيـ

 به، .)ق١٢٧٠.م( اآللوسي :المعاني روح؛ م١٩٧٤

 روض؛ ق١٤١٥ بيروت، عبدالباري، علي كوشش

 كوشـش  به، .)ق٥٥٤.م( رازي ابوالفتوح :الجنان

 ناصح، مشـهد، آسـتان قـدس رضـوي،     و ياحقي

ــبل؛ ش١٣٧٥ ــدي س ــن محمــد :اله  يوســف ب

 و احمـد  عـادل  كوشش به، .)ق٩٤٢.م( الصالحي

ــي  محمــد، بيــروت، دار الکتــب العلميــه،    عل

، .)ق٤٥٨.م( هقـي البي :الكبري السنن؛ ق١٤١٤

 هشـام  ابـن  :النبويـه  السيرة؛ بيروت، دار الفکـر 

ــه كوشــش الســقاء و ديگــران،  .)ق٢١٣-٨.م( ، ب

 مسـلم  :مسـلم  صحيح؛ بيروت، المکتبة العلميه

 :الكبري الطبقات؛ ، بيروت، دار الفکر.)ق٢٦١.م(

ــن ــعد اب ــه، .)ق٢٣٠.م( س ــش ب ــد كوش  محم

 ؛ق١٤١٨ ، بيروت، دار الکتب العلميـه، عبدالقادر

، .)ق٨٥٢.م( العسـقالني  حجـر  ابـن  :الباري فتح

 الشــوكاني :القــدير فــتح؛ بيــروت، دار المعرفــه

؛ ق١٤١٤ ،، بيــروت، دار ابــن کثيــر.)ق١٢٥٠.م(

، بيروت، دار .)ق٢٧٩.م( البالذري :البلدان فتوح

ــالل ــرار كشــف؛ م١٩٨٨ ،اله  ميبــدي :االس

حكمـت، تهـران، اميـر     كوشـش  به، .)ق٥٢٠.م(

ــر، ــب   :بـــرالمح؛ ش١٣٦١ کبيـ ــن حبيـ ابـ

، به کوشـش ايلـزه ليخـتن شـتيتر،     .)ق٢٤٥.م(

 ابـن  :الوجيز المحرر ؛بيروت، دار اآلفاق الجديده

ــة ــي عطيـ ــه، .)ق٥٤٦.م( االندلسـ  كوشـــش بـ

؛ ق١٤١٣ عبدالسالم، لبنان، دار الکتب العلميـه، 

، .)ق٢٤١.م( حنبــل احمــد بــن :احمــد مســند

 محمـد  محمد :االثيره المعالم؛ بيروت، دار صادر

 معجم؛ ق١٤١١ شراب، بيروت، دار القلم، نحس

، بيروت، دار .)ق٦٢٦.م( الحموي ياقوت :البلدان

 بـن  عبـدالباقي  :الصحابه معجم؛ م١٩٩٥ ،صـادر 

 سـالم،  بـن  صـالح  كوشـش  به، .)ق٣٥١.م( قانع

 :الصـحابه  معرفة؛ ق١٤١٨ ،هاالثري الغرباء مكتبة

ــونعيم ــفهانيالا اب ــه، .)ق٤٣٠.م( ص ــش ب  كوش
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 :المغـازي  ؛ق١٤١٩ دار الـوطن،  ، رياض،العزازي

 مارســدن  كوشــش بــه، .)ق٢٠٧.م( الواقــدي

  آل مناقــب؛ ق١٤٠٩ جــونس، بيــروت، اعلمــي،

 بــه، .)ق٥٨٨.م( آشــوب شــهر ابــن :طالــب ابــي

ــش ــي كوش ــة   از گروه ــف، المکتب ــاتيد، نج اس

  .ق١٣٧٦ الحيدريه،

  سيد خليل جوادي

���

وزيـر شـيعي    :ابوشجاع ظهيرالـدين 

ــيم م ــت عباســيان، مق ــدفون در دول ــه، م دين

  قبرستان بقيع

ظهيـر   بـه  ملقـب  حسين، بن محمد ابوشجاع

زاده  ١اهـواز  منطقـه  در .ق۴۳۷بـه سـال    ،الدين

 .اصل او از رودراور، از توابع همـدان بـود   .شد

. فراگرفـت  شـيرازي  اسحاق ابو شيخ نزد را فقه

 بسيار و سيرت نيكو عادل، و شاعر، اديبرا  او

 نسبت او به تصانيفي. اند خوانده نيكوكار و خير

 ذيـل  كتـاب  به توان مي جمله آن از كه اند داده

  ٢.كرد اشاره ابن مسكويه االمم تجارب

پس از عزل عميد الدوله ابومنصور بن جهير 

 بـاهللا  مقتـدي  يفـه خل وزارت بـه  .ق۴۷۶ سال در

و از سوي خليفه بـه ظهيـر الـدين     رسيد عباسي
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ــل، ج .١ ــان، ج٢٥٠، ص١٠الكام ــات االعي ــير ١٣٥، ص٥؛ وفي ؛ س

  .٢٨-٢٧، ص١٩؛ ج٦١٦، ص١٨اعالم النبالء، ج

؛ االعالم، ٣٦٢، ص٣٣؛ تاريخ االسالم، ج٢٥٠، ص١٠الكامل، ج. ٢

  .١٠١، ص٦ج

 هفتمـين  را او تهرانـي  بـزرگ  آقـا  ٣.ملقب شـد 

 دولت وزارت به كه داند مي امامي شيعه ايراني

هاي اخالقـي   در بيان ويژگي ٤.فتيا راه عباسي

در امور ديـن بسـيار سـختگير و در    : اند او گفته

ــا ســهل ــود امــور دني ــر ب  وزارت دوران در ٥.گي

 برابـر  در فروتني و مردم بهضمن احترام  خود،

، پيوسته در مجالست با فقها از فتواي آنان علما

 وقـف  همچـون  خير کارهاي به و ٦برد هره ميب

ــراي  و  ســاختن مســاجد، المنفعــه، عــام امــورب

و  پرداخت مي ايتام وفقيران  اطعامدستگيري و 

 ۰۰۰/۶۰۰حتي همه اموال خـود را كـه حـدود    

وي . دينار بود، در دوران وزارتـش صـدقه داد  

ــل از راه     ــد حاص ــت و درآم ــا داش ــي زيب خط

ود را در راه خطاطي و فروش تابلوهاي خط خ

ابوشجاع خط نيكو و دينـار  . كرد خدا انفاق مي

دانست كه در راه  ترين چيزهايي مي را محبوب

او از معدود وزيران عباسي  ٧.كرد خدا انفاق مي

بـود كــه در دوران تصـدي وزارت خــود حــج   

  ٨.گزارد
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، ٤؛ طبقـات الشـافعية الكبـري، ج   ١٧، ص٣٢تاريخ االسـالم، ج  .٣

  .١٠١، ص٦؛ االعالم، ج١٣٧ص

  .٤١٠ص ،٢٤ج الذريعه، .٤

؛ ٩٦، ص١؛ الكنــي و االلقــاب، ج١٣٥، ص٥وفيـات االعيــان، ج  .٥

  .١، ص١٧ج

.٢٦٣، ص٣٣تاريخ االسالم، ج .٦

؛ ١٥٠، ص١٢؛ البداية و النهايه، ج٢٦٣، ص٣٣االسالم، ج تاريخ .٧

  .٢١٧دولة السالجقه، ص

.٢٨٧تجارب السلف، ص .٨


