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ــري ــي   درگي ــدي آن م ــراي تص ــايي ب ــد؛  ه ش
که قصي بن کـالب، جـد چهـارم رسـول      چنان
، با شکست دادن صوفه، اين منصب را 9خدا

ــت  ــار گرف ــز از ١.در اختي ــياره و   ني ــزاع ابوس ن
ــت    ــي در دس ــه گزارش ــن زمين ــان در اي حميري

  ٢.است

  منابع �

 كوشـش  بـه ، .)ق٢٤٨.م( االزرقـي  :مكـه  اخبار

؛ ق١٤١٥ الصالح، مکـه، مكتبـة الثقافـه،    رشدي

 كوشـش  بـه ، .)ق٢٧٩.م( الفـاكهي  :مكـه  اخبار

 :االعالم؛ ق١٤١٤ عبدالملك، بيروت، دار خضـر، 

 لعلــــمبيــــروت، دار ا، .)ق١٣٩٦.م( الزركلــــي

 كثيـر  ابـن  :البداية و النهايه؛ م١٩٩٧ للماليين،

بيـروت، دار   شيري، علي كوشش به، .)ق٧٧٤.م(

ــاء ــراث احي ــي، الت ــاريخ؛ ق١٤٠٨ العرب ــن ت  اب

بيـروت، دار  ، .)ق٨٠٨.م( خلـدون  ابـن  :خلدون

تـاريخ طبـري   ؛ ق١٣٩١ العربـي،  التـراث  احياء

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

ــش ــا،  كوش ــي از علم ــروت، گروه ــي، بي  اعلم

 يعقـوب  بـن  احمـد  :اليعقـوبي  تاريخ؛ ق١٤٠٣

 السيرة؛ ق١٤١٥ بيروت، دار صادر،، .)ق٢٩٢.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق٢١٣ ـ ٨.م( هشام ابن :النبويه

 علـي  محمـد  مكتبـة  مصر، الدين، ييمح محمد

 ابـن  :النبويـه  السيرة؛ ق١٣٨٣ اوالده، و صبيح

ــر ــه، .)ق٧٧٤.م( كثيـ ــش بـ ــطف كوشـ  يمصـ

 شـفاء ؛ ق١٣٩٦ عبدالواحد، بيروت، دار المعرفه،

 كوشـش  بـه ، .)ق٨٣٢.م( محمد الفأسـي  :الغرام

؛ م١٩٩٩ ،هالحديث النهضة مكه، محمد، مصطفي

ــحيح ــاري ص ــاري :البخ ــه، .)ق٢٥٦.م( البخ  ب
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.٦٨، ص١؛ الطبقات، ج٨١، ص١السيرة النبويه، ابن هشام، ج. ١

.٢٠٢-٢٠١، ص٥اخبار مکه، فاکهي، ج. ٢

 بيـروت، دار ابـن   البغـا،  ديـب  مصـطفي  كوشش

 ابـن  :الكبـري  الطبقات؛ ق١٤٠٧ ،هاليمام كثير،

 فـي  الكامل ؛روت، دار صادربي، .)ق٢٣٠.م( سعد

 الجــزري محمــد بــن علــي اثيــر ابــن :التــاريخ

 لسـان ؛ ق١٣٨٥ بيروت، دار صادر،، .)ق٦٣٠.م(

 ،هالحوز ادب قم،، .)ق٧١١.م( منظور ابن :العرب

ــل؛ ق١٤٠٥ ــاقي،   :المفص ــي، دار الس ــواد عل ج

 بـه ، .)ق٢٤٥.م( حبيـب  ابـن  :المنمق ؛ق١٤٢٢

 الكتــب، عــالم بيــروت، فــاروق، احمــد كوشــش

  .ق١٤٠٥

  زاده موسوي سيد حامد علي

����

 9نياکان پيـامبر  :9اهللا اجداد رسول

  به تصريح خود ايشان

 9شناسـان بـا اسـتناد بـه سـخن پيـامبر       نسب
، بـدين  ويجد بيستم  ايشان را تا عدنان، انپدر

ــد ترتيــب برشــمرده ــن  : ان ــداهللا ب محمــد بــن عب
بن  عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قُصَي

بن کَعب بن لُؤي بـن غالـب بـن     ةمرکالب بن 
بـن   ةخُزَيمـ بـن   ةکنانبن نَضر بن مالك فهر بن 

بن الياس بن مضَر بن نزار بـن معـد بـن     ةمدرِک
از نام بـردن نسـب خـويش از     9پيامبر. عدنان

 ؛ زيـــرا٣نهـــي کـــرد 7عـــدنان تـــا اســـماعيل
شناسان در برشمردن آنان به اشتباه افتـاده   نسب
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ــات، ج. ٣ ــر ٤٧، ص١الطبق ــاب االش ــار ١٦، ص١اف، ج؛ انس ؛ بح

  .١٠٦-١٠٤، ص١٥االنوار، ج
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اجـداد   ،نگـاران  حـال  شـرح رو،  از ايـن  ١.بودند
غــاز آپيــامبر را هماننــد خــود پيــامبر از عــدنان 

  . کنند مي
  زندگينامه �

ــ. �۱ عــتم( *ناند ــد بيس ــاوي ): ج   مکنّ
  و او را ، بـود بـه نـام فرزنـدش معـد    ، به ابومعـد 

»ــا» اُد ــي  ٢»اُدد«ي ــز م ــد ني ــتين .خواندن   وي نخس
 *انداخت و انصـاب  کعبه پرده کسي بودکه بر

فرزنـدان   ٣.برنهـاد را ) هـاي حـدود حـرم    نشانه(
هـاي گونـاگون    عدنان در گـذر زمـان بـه تيـره    

  )شــــمالي( و بــــه عــــرب عــــدناني قســــمت
ــام ــدند ن ــه، م  . آور ش ــون ربيع ــايلي چ ــقب ر، ضَ

ــواز ــه و بنـــي�ن،اهـ ــريش از آن  تميم،کنانـ قـ
   ٤.اند جمله
ــد . �۲ ــوزدهم(مع ــد ن ــاو  ):ج ــه مکنّ ا ب

لَهـم بـن    نـام مـادرش مهـدد دختـر     و ابوالديث
معد در زمان يورش بخت النصـر   ٥.جِلْحب بود

او بـه سـرزمين شـام    . ساله بـود  ۱۲به قوم يهود 
معـد   ٦.اسرائيل ماند  بني رفت و تا پايان نبرد نزد
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ــات، ج. ١ ــراف، ج ٤٧، ص١الطبق ــاب االش ــار ١٦، ص١؛ انس ؛ بح

  .١٠٥، ص١٥االنوار، ج

ــه، ج. ٢ ــيرة النبوي ــات، ج٢-١، ص١الس ــاب ٦١، ص١؛ الطبق ؛ انس

  .١٦، ص١االشراف، ج

؛ سبل ٢٢٣، ص١؛ تاريخ يعقوبي، ج٢٠، ص١انساب االشراف، ج. ٣

  .٢٩٥، ص١الهدي، ج

  .١٩٣، ص٢البداية و النهايه، ج. ٤

  .١٨، ص١انساب االشراف، ج. ٥

  .١٢-١١، ص١االكتفاء، ج؛ ١٩٤، ص٢البداية و النهايه، ج. ٦

بـن   ٧جشـم  /جوشمدختر با دختري به نام معانه 
کـه ثمـره آن،    ٩ازدواج کرد ٨عدي بن جرهمي

و نـزار  چهار پسر بـه نـام قُضـاعه، قَـنَص، إيـاد      
   ١٠.بود

ــزار. �۳ ــدهم ( ن  اش کنيــه ):جــد هج
سرور و بزرگ قوم خود و در مکه و  ١١حيدهابو

پـدرش  . نـام داشـت   ١٢مادرش معانه .ساکن بود
قبايـل   ،بسـيار  يهنگام تولد وي با کشتن شتران

مضَر،  هاي نزار چهار پسر به نام ١٣.را اطعام کرد
ين کسـي  نخسـت او  ١٤.ربيعه، اَنمار و اياد داشـت 

و نمـود  ش وصـيت  ا که در زمان زنـدگاني بود 
  ١٥.کرد قسمتاموال خود را ميان فرزندانش 

کنيـــه او  ):جـــد هفـــدهم(مضَـــر . �۴
بـن   عـك دختـر   ١٧و مـادرش سـوده   ١٦ابوالياس

هنگامي که پدرش نـزار امـوالش   . بود ١٨ عدنان
يــك کــرد، بــه او  قســمتفرزنــدانش  ميــانرا 
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  .٢٠، ص١انساب االشراف، ج. ٧

  .٢٧٠، ص٢، جتاريخ طبري. ٨

  .٢٧٢، ص١الکامل، ج. ٩

  .١٢، ص١االكتفاء، ج؛ ٩نساب العرب، صاجمهرة  .١٠

  .٢٠، ص١انساب االشراف، ج. ١١

  .٢٧٠، ص٢؛ تاريخ طبري، ج٢٠، ص١انساب االشراف، ج. ١٢

  .١٥، ص١االکتفاء، ج .١٣

  .٢٢، ص١؛ االنساب، ج٢٨، ص١انساب االشراف، ج. ١٤

ــوبي، ج. ١٥ ــاريخ يعق ــري، ج ٢٢٣، ص١ت ــاريخ طب ؛ ٢٦٨، ص٢؛ ت

  .٣٥، ص١االنساب، ج

  .٣٦، ص١انساب االشراف، ج. ١٦

  .٢٨، ص١انساب االشراف، ج. ١٧

  .١٩٩، ص٢البداية و النهايه، ج؛ ٢٨، ص١جانساب االشراف،  .١٨
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سرخ رسيد و از آن ي خيمه چرمي سرخ يا شتر
ــا ــه مزم ــن ب ــد  رضَ ــب ش ــراء ملق وي از  ١.الحم

صـدايي زيبـا   . زيباترين مردان عصر خـود بـود  
مضـر دو پسـر   . داشت و خردمند و حکيم بـود 

ــام ــه ن ــ ب ــيالن داشــتاهــاي الي ــامبر  ٢.س و ع پي
آنـان از  بـه  احترامـي    مردم را از بـي  9گرامي

برحـذر    انـد،  بوده 7بر دين ابراهيماين رو که 
  ٣.داشته است

ــاس. �۵ ــانزدهم( الي ــد ش ــه او ): ج کني
و نام مادرش ربـاب دختـر حيـده بـن      ٤ابوعمرو

وي در خردمنـدي شـهره    ٥.معد بن عدنان بـود 
ل او در عرب مانند لقمان حکـيم در  ثَزمان و م

دگرگـون  از  ويبر پايه گزارشي،  ٦.قومش بود
هاي ابراهيمي پدرانش ناخرسند بود  سنت شدن

. ازگرداندب وضع پيشين خودها را به  و آن سنت
او . مردم از کارهاي نيکش بسيار خرسند بودند

نخستين كسي بود كه شـتران فربـه را بـه کعبـه     
هديه کـرد و ركـن را پـس از وفـات حضـرت      

 الياس از همسرش خنـدف  ٧.بنا نهاد 7ابراهيم
، )عمــرو( هــاي مدركــه پســراني بــه نــام) ليلــي(
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  .٢٢٣، ص١؛ تاريخ يعقوبي، ج٣٥، ص١انساب االشراف، ج. ١

  .١٩٩، ص٢البداية و النهايه، ج. ٢

، ٢المنتظم، ج؛ ٣٢، ص٢؛ الکامل، ج٢٢٦، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ٣

  .٣٦، ص١؛ انساب االشراف، ج٢٣٥ص

  .٣٦، ص١انساب االشراف، ج. ٤

  .٥٤، ص١الطبقات، ج. ٥

  .٢٠-١٩، ص١االكتفاء، ج .٦

  .٢٢٧، ص١تاريخ يعقوبي، ج.٧

  ٨.طابخه و قمعه داشت
ــه . �۶ ــانزدهم (مدرکـ ــد پـ وي  ):جـ

 ٩ترين فرزند الياس، سرور فرزندان نـزار  بزرگ
. بـود  ١١و ابوعبـدالرحمن  ١٠ش ابوهـذيل ا کنيهو 

 کهاند  وي را مدرکه خواندهاز اين رو  :اند گفته
بـراي  . کرده بوددرك هر بزرگي و شرافتي را 

دو فرزند به نـام هـاي خزيمـه و هـذيل يـاد      او 
برخــي از دو فرزنـد ديگــر بــه نــام   ١٢.انــد کـرده 

  ١٣.اند ياد نمودههم  غالب حارثه و
اش  کنيـه  ):جـد چهـاردهم  (خزيمه . �۷

و نام مادرش سـلمي دختـر اسـلم ابـن      ١٤ابواسد
ــاعه    ــن قُض ــاف ب ــودح ــام   ١٥.ب ــه از حک خزيم

ــود) داوران( ــرب ب ــام   ١٦.ع ــه ن ــداني ب وي فرزن
از  ١٧.کنانه، اسد، اُسده، هـون و عبـداهللا داشـت   

ــايلي چــون ــد   بنــي نســل او قب ــاره پدي اســد و ق
  ١٨.آمدند
بـه دوکنيـه   او  ):جد سيزدهم(كنانه . �۸

�����������������������������������������������������������
  .٣٩-٣٨، ص١انساب االشراف، ج. ٨

  .٢٢٩، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ٩

  .١٩٩، ص٢؛ البداية و النهايه، ج٤١، ص١انساب االشراف، ج. ١٠

  .١١١، ص٣الطبقات، ج. ١١

ــه، ج. ١٢ ــراف، ج٩٢، ص١الســيرة النبوي ــاب االش ؛ ٤١، ص١؛ انس

  .١٩٩، ص٢ج البداية و النهايه،

  .٢٢٩، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ١٣

  .٢٩، ص١؛ تاريخ يعقوبي، ج٤١، ص١انساب االشراف، ج. ١٤

  .٥٤، ص١الطبقات، ج. ١٥

  .٢٢٨، ص١تاريخ يعقوبي، ج.١٦

  .٢٢٩، ص١؛ تاريخ يعقوبي، ج٤١، ص١انساب االشراف، ج. ١٧

  .١١؛ جمهرة انساب العرب، ص٢٢٩، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ١٨
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ــوقيس و ابونضــر شــهرت داشــت  ــادرش  ١.اب م
�عوانه دختر سعد بن قـيس بـن عـيالن يـا هنـد     

او عـرب   ٢.دختر عمرو بن قيس بن عيالن است
هـاي بسـيار    و فضـيلت  ردک مي را به بزرگي ياد

فـراوان  فرزنـدان  . انـد  گـزارش کـرده  وي براي 
نـان نضـر،   اندکـه از جملـه آ   براي وي برشمرده

�٣.هستند و مخرمهمالك 

نـام ديگـرش   ): جد دوازدهـم ( نضر. �۹
بـود کـه بـه سـبب      ٤بوالصـلت ااش  قيس و کنيه

 ،مـادرش هالـه   ٥.زيبارويي او را نضـر خواندنـد  
 بن أد دختر مر ،يا بره ٦دختر سويد بن غطريف

 نخسـتين نضـر   ،به گفته يعقوبي ٧.بن طابخه بود
ناميده  »شقري«کسي بود که به سبب بلندهمتي 

برخي نيز تجـارت و ثـروت وي را سـبب     .شد
مـادرش او   ،به سخني. اند دانستهگذاري  ناماين 

طوايــف منســوب بــه نضــر را  .را قــريش ناميــد
، يخلد و صـلت فرزنـدان   مالك ٨.قرشي گويند

  .وي بودند
ــازدهم(مالــک . �۱۰ ــه): جــد ي اش  کني
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  .٤٣، ص١انساب االشراف، ج. ١

  .٢٦٦، ص٢تاريخ طبري، ج. ٢

  .٢٣٢، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ٣

  .٢٣٣، ص١يعقوبي، ج تاريخ؛ ٤٣، ص١انساب االشراف، ج .٤

  .٤٣، ص١انساب االشراف، ج. ٥

  .٢٣٢، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ٦

  .٢٦٥، ص٢تاريخ طبري، ج.٧

-٢٦٣، ص٢؛ تاريخ طبـري، ج ٢٣٣-٢٣٢، ص١تاريخ يعقوبي، ج.٨

٢٦٥.  

ابوحارث و مـادرش عاتکـه دختـر عـدوان بـن      
فرزنـدانش فهـر   . عيالن بـود  عمرو بن قيس بن

  ٩.وحارث نام داشتند
ــه وي  ):جــد دهــم( فهــر. �۱۱ ملقــب ب

برخي قريش را نـام و فهـر را لقـب    . قريش بود
فرزنــدان وي را قرشــي و ســل . انــد وي دانســته

مـادر وي   ١٠.نـد ا گفتهکناني را ديگر برادران او 
جندلــه دختــر حــارث بــن مضــاض بــن عمــرو  

ايـن   خالقي اوهاي ا ويژگي از ١١.جرهمي است
يافـت و   وجو حاجتمندان را مـي  بود که با پرس

فرزنـدان وي غالـب،   . کـرد  ميكمك به ايشان 
سـد، عـوف، جـون و ذئـب     اَمحارب، حـارث،  

به گزارشي فهر همراه مـردم خـود در    ١٢.بودند
که قصد ربودن و  ايستاد برابر چهار پادشاه يمن

ــتند بـــردن  ــنعا را داشـ ــه صـ ــود بـ و  حجراالسـ
 .حج را از مکه به صنعا منتقل کنند خواستند مي

تن از آنان و به اسـارت گـرفتن   سه و با کشتن ا
 ،در ايـن ميـان  و  را شکست دادايشان  ،ديگري

  ١٣.فرزندش حارثه کشته شد
مهتر فرزندان وي ): جد نهم(غالب . �۱۲

 ١٤.مادرش ليلي دختر حارث بن تميم بودو  فهر
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  .٢٦، ص٢؛ الکامل، ج٥٠ص المحبر،. ٩

  .٤٦، ص١الطبقات، ج. ١٠

.٩٥، ص١السيرة النبويه، ج. ١١

  .٤٥، ص١؛ انساب االشراف، ج٩٥، ص١السيرة النبويه، ج. ١٢

  .٤٠-٣٩االخبار الطوال، ص. ١٣

  .٤٥، ص١انساب االشراف، ج. ١٤
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 وي فرزنداني به نام لـؤي، تـيم االدرم، يعلـب،   
امـا ابـن اسـحاق     ؛١وهب، کثير و حراق داشـت 

تنهــا دو پســر بــراي او نــام بــرده و مادرشــان را 
ابـن  . دانسـته اسـت  عمرو خزاعـي   سلمي دختر

پسر ديگر به نام قيس از همين زن يك هشام از 
  ٢.ياد کرده است

مـادرش عاتکـه    ):جد هشتم( لؤي. �۱۳
وي پـس از  . دختر يخلد بن نضر بن کنانه بـود 

ــه فضــل و  مــرگ پــدرش  جانشــين او شــد و ب
منابع در تعيين فرزنـدان و   ٣.آور بود شرافت نام

كعب، عامر، سامه،  ٤.همسران او اختالف دارند
خزيمه از عائذه و نيز عوف، حارث و جشَـم از  
ماويه دختر كعب بن قين قضـاعي، فرزنـدان او   

از زنـي بـه نـام     ،ديگر فرزند لـؤي  ،سعد. بودند
  ٥.بن خزيمه بود يسره دختر غالب بن هون

بـه   اوي مکنّـ  ):جـد هفـتم  ( کعب. �۱۴
را شخصي بزرگـوار، دانـا و    او. ابوهصيص بود

او روز . انـد  اش دانسـته  پناه درماندگان در قبيلـه 
شـد،   جمعه را که پيش از آن عروبه خوانده مي

زيرا در اين روز قوم خود را جمع  ؛جمعه ناميد
هـور  کرد و پس از احترام و اکرام ايشـان ظ  مي

آنـان   بـه  داد و پيامبري از نسل خود را نويد مي
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  .٢٣٣، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ١

  .٩٦-٩٥، ص١السيرة النبويه، ج. ٢

  .٢٣٤ص ،١تاريخ يعقوبي، ج. ٣

  .٢٠٣، ص٢؛ البداية و النهايه، ج٩٦، ص١السيرة النبويه، ج. ٤

  .٢٣٤، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ٥

کرد تا در صورتي که بـه ديـدن او    سفارش مي
آرزو ي و .کننــدوي پيــروي از  ،موفــق شــدند

ايشان را  کرد تا در آن روزگار زنده باشد و مي
ــددرك  ــان    ٦.کن ــب در مي ــاه واالي کع جايگ

قريش موجب شد تا قريش سـال وفـات وي را   
ار دهند و اين تا مبدأ شـدن  مبدأ تاريخ خود قر

براي کعب سـه فرزنـد    ٧.عام الفيل ادامه داشت
انـد کـه    يـاد کـرده  به نام مره، عدي و هصيص 

مادرشان وحشيه دختر شـيبان بـن محـارب بـن     
  ٨.بود فهر

فرزنداني به نـام  او  ):جد ششم(مره . �۱۵
بن حارث و  ةثعلبکالب از هند دختر سرير بن 

  ٩.عد بن بارق داشتتيم و يقظه از مره دختر س
وي جـد سـوم   ): جد پنجم(کالب . �۱۶

و پـس از   بـود  9مادر پيـامبر  3حضرت آمنه
  هپدر، شرافت او و جايگاه خاندان مادري را بـ 

  ١٠.دست آورد که اجازه حج داشتند

نـام او زيـد   ): جد چهـارم ( *يصَقُ. �۱۷
اش ابومغيره بـود و از آن رو کـه پـس از     وکنيه

 بـه قصـي   ،را به شام بـرد وفات پدر، مادرش او 
وي پــس از . ملقــب شــد) دور شــده از وطــن(

بازگشت به مکه، ازدواج کرد و مهتري يافـت  
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  .٢٧٨، ص١؛ سبل الهدي، ج٥٢-٥١، ص١الروض االنف، ج. ٦

  .٢٣٦، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ٧

  .٢٠٤، ص٢؛ البداية و النهايه، ج١٠٣، ص١السيرة النبويه، ج. ٨

  .٢٣٦، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ٩

  .٢٣٧، ص١اريخ يعقوبي، جت. ١٠
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و صـــاحب چهـــار پســـر بـــه نـــام عبـــدمناف، 
پـس از  . عبدالعزي، عبدالقصي و عبدالدار شـد 

 ،پدر زن قصي و بزرگ مکه، حليلدرگذشت 
او رياســـت مکـــه را در دســـت گرفـــت و بـــا 

بکـر،   خزاعـه و بنـي   شکست قبايل رقيب چون
هـا   و بـراي آن  گرد آوردپراکندگان قريش را 

او از اين رو، . هايي مشخص کرد در مکه مکان
ــجم«را  ــد» عم ــز گوين ــدوه ١.ني  *تأســيس دارالن

 ي وياز ديگر کارها )مجلس مشورتي قريش(
   ٢.بود

نــام وي  :)جــد ســوم( *عبــدمناف. �۱۸
 در ٣.مغيره بود و مادرش او را عبـدمناف ناميـد  

گـوي سـبقت   رساني به مردم،  و فيضسخاوت 
از ايــن رو، . را از بــرادران خــويش ربــوده بــود

در زيبـايي نيـز   . خوانـد  مـي  اضقريش او را فيـ 
كه به او قمر البطحاء  جا آنضرب المثل بود تا 

بـراي   همگان او راجهات،   همينبه  ٤.گفتند مي
ــده  ــدر و عه ــيني پ ــب جانش ــاي او  داري منص ه

شـش پسـر و شـش     او. دانستند ميترين  شايسته
ــر داشــت  ــب، هاشــم، عبدشــمس،   مطّ :دخت ل

حنه، قالبـه، بـره و هالـه کـه مادرشـان       تماضر،
 بن هالل بود و نوفـل، ابـوعمر   ةمرعاتکه دختر 
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؛ ٥٨-٥٤، ص١؛ انساب االشـراف، ج ٢٣٧، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ١

  .٢٠٧، ص٢البداية و النهايه، ج

  .٥٨، ص١انساب االشراف، ج .٢

  .٥٨، ص١انساب االشراف، ج. ٣

  .٢٧٢، ص١؛ سبل الهدي، ج٤٧، ص١الروض االنف، ج. ٤

عـدي   ابـي  ابوعبيد که مادرشان واقـده دختـر   و
  .٥بود و ريطه که مادرش ثقفيه نام داشت

نـام وي عمـرو    :)جد دوم( *هاشم. �۱۹
از ايـن رو،   .بعدها بـه هاشـم ملقـب شـد     و بود

هاشـم  . هاشـم شـهرت يافتنـد     بني فرزندان او به
ــدر  ــس از پ ــده شپ ــقايت   عه ــادت و س دار رف

نـواز و بزرگـوار    وي فردي مهمان. حاجيان شد
و  ءالبطحا سيد ،٦العلي که به عمرو جا آنبود تا 

در سالي که قحطي بر . شهرت يافت ءابوالبطحا
بـا تهيـه آرد از فلسـطين    او مکه حکمفرما شد، 

کـرد و  فـراهم  پخت و با گوشت شتر طعام  نان 
از اين رو، . نمودبا دست خود نان در غذا خرد 

او نخسـتين   ٧.ملقـب شـد  ) ردکنندهخُ( به هاشم
و تابسـتاني را   يکسي بود که سفرهاي زمسـتان 
ن قـريش  ميـا در ، براي تجارت بـا شـام و يمـن   

  ٨.کردجاري 
او ميـان  : )اول جد( *عبدالمطلب. �۲۰

 ١٠الحمــد ةشــيبو  ٩)بخشــنده(اض مــردم بــه فيــ
سـخاوتمندي او را سـبب ايـن    . شهرت داشـت 
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  .٦٢-٦١، ص١الطبقات، ج. ٥

  .١٨-١٧شرف النبي، ص؛ ٢٤١، ص١تاريخ يعقوبي، ج.٦

ــات، ج. ٧ ــوبي، ج ٦٢، ص١الطبق ــاريخ يعق ــاريخ ٢٤١، ص١؛ ت ؛ ت

  .٢٥٢، ص٢طبري، ج

ــه . ٨ ــيرة النبوي ــات، ج١٣٦، ص١، جالس ــاريخ ٦٢، ص١؛ الطبق ؛ ت

  .٢٤٧، ص٢طبري، ج

  .١٥٩، ص١؛ تاريخ الخميس، ج٩٤، ص١انساب االشراف، ج. ٩

ــراف .١٠ ــاب االش ــو؛ ا٧١، ص١، جانس ــالم النب ؛ ٧٧رازي، صه، ع

  .١٨٢ماوردي، صه، عالم النبوا
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بخشي از کـودکي خـود    يو ١.اند شهرت گفته
در شـهر مدينـه    ،جرزْخَـ ، را ميان قبيله مـادرش 
مطلب، عموي خود، همراه سپري کرد و سپس 

پـس از   ٢.بازگشـت  به سفارش هاشـم بـه مکـه   
 دالمطلب مهمانـــداريمطلـــب، بـــرادرش عبـــ

و  ٣عهده گرفـت  رحاجيان کعبه و آبرساني را ب
را پسر بـزرگش حـارث، چـاه زمـزم     كمك به 

 ٤.و به حافر الزمزم شهرت يافـت  دکربازسازي 
ــه ــاروييو نحـــوه  *داســـتان ابرهـ ــا اش  رويـ بـ

 ٥.اوستمهم دوران رخدادهاي  ازعبدالمطلب 
ــي  ــه روايت ــر پاي ــت   ،ب ــدالمطلب در قيام ــه  عب ب

حـالي   در شـود،  امت محشور مـي  يكصورت 
  ٦.كه سيماي پيامبران و شکوه پادشاهان را دارد

پـنج   9رسـول خـدا   ،روايتي ديگـر  بر پايه 
را   ســنت عبــدالمطلب در روزگــار جاهليــت    

هـا را در اسـالم تأييـد     که خداوند آنبرشمرده 
 ،همسر پـدر بـر پسـران    ام بودنحر: کرده است

رسـاني  آب ،هـا  ها و غنيمت خمس گنجپرداخت 
 ، وشـتر  ۱۰۰ا ديـه قتـل بـ   پرداخت  ،حاجيانبه 

  ٧.هفت شوطدر طواف 
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.٢٥٣، ص٢البداية و النهايه، ج. ١

-٢٤٧، ص٢؛ تاريخ طبـري، ج ٧٢-٧١، ص١انساب االشراف، ج .٢

٢٤٨.  

  .٦٣، ص١، جانساب االشراف .٣

.١٥٠، ص١السيرة النبويه، ج .٤

  .٥٠، ص١السيرة النبويه، ج. ٥

  .٤٤٧، ص١، جكافيال .٦

  .٣١٣-٣١٢ص، خصالال .٧

ــامبر  ــداد پي ــماعيل  9اج ــراهيم و اس  8اب
برخي از نياکان ايشان . مکه بودند گذاران بنيان

 يمانند عبدمناف، هاشم و عبدالمطلب، مناصـب 
و  ٨)آب دادن بـه حاجيـان  ( *مهم چون سقايت

يــز و برخــي ن ٩)پــذيرايي از حاجيــان( *رفــادت
 بـن کـالب   و قصـي  ١١، اليـاس ١٠همانند عـدنان 

بر رياست مکـه، توليـت و    افزون) جد چهارم(
ــرده ــتند   پ ــده داش ــر عه ــز ب ــه را ني  ١٢.داري کعب

هــاي  بــر مکــه از ويژگــي ١٣بزرگــي و ســروري
  .است شده اجداد رسول خدا شمرده

مکـه،  در را  9مکان زندگي اجـداد پيـامبر  
شو شعبهاشم   بني طالب، شعب  ابي) دره(ب ع 

محـل دفـن بيشـتر    از امـا   ١٤.انـد  عامر دانسـته  بني
ــامبر  ــداد پي ــي  9اج ــت اطالع ــت نيس . در دس

از ، برخي محققان، مدفن آخرين اجداد پيـامبر 
را مکـــه و قبرســـتان  ،قصـــي تـــا عبـــدالمطلب

جـز هاشـم کـه بـر پايـه       ،١٥انـد  ابوطالب دانسـته 
از ، در ســـفر تجــاري شـــام در غـــزه  ،ســخني 

بـه  جـا  همـان  و  رحلت کرد، شهرهاي فلسطين
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  .٢٥٣-٢٥٢، ص٢؛ تاريخ طبري، ج٦٣، ص١جالطبقات، . ٨

.٦٣، ص١انساب االشراف، ج .٩

؛ ٢٢٣، ص١؛ تــاريخ يعقــوبي، ج٢٠، ص١انســاب االشــراف، ج. ١٠

  .٢٩٥، ص١سبل الهدي، ج

  .٢٢٧، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ١١

  .٢٠٢ماوردي، صه، عالم النبوا .١٢

  .٢٠٢ماوردي، صه، عالم النبوا .١٣

.٣٠٦انديشه اسالمي، ص حج در  .١٤

.٥٢-٥١آثار اسالمي مکه و مدينه، ص ١٥
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   ١.شدسپرده خاك 
قبرهاي مطهر آنان در شمال آن قبرستان در 
 دامنه کوه قرار دارد و تا پيش از حکومـت آل 

نويسان و  و سفرنامه داشتهسعود، گنبد و بارگاه 
 ي،گزارشـ بـه   .انـد  مسافران به آن اشـاره کـرده  

هاي  گنبدهايي در اين قبرستان بر روي آرامگاه
لب، هاشم و ديگر اجـداد  عبدمناف و عبدالمط

ي خـاص بـراي   يدعاها ٢.است  پيامبر قرار داشته
ــده    ــت ش ــامبر رواي ــاي اجــداد پي ــارت قبره زي

  ٣.است
بـه گـزارش    :9اوصاف اجداد پيامبر �
همگي از برتـرين افـراد    9اجداد پيامبرمنابع، 

هـاي   برخـي از ويژگـي   ٤.اند روزگار خود بوده
  :آمده استچنين در منابع  آنان
 ياهـدا  :٥وت و بذل و بخشـش سخا. �۱

ــاس   ــوي الي ــه از س ــه کعب ــه ب ــد ( شــتران فرب ج
، قربـاني شـتران و پـذيرايي مـردم و     ٦)شانزدهم

جـد  ( حاجيان از سوي عبدالمطلب، اطعام نـزار 
به نيازمنـدان  ) جد دهم( فهركمك  ،٧)هجدهم

�����������������������������������������������������������
ــات، ج .١ ــوبي، ج٦٤، ص١الطبق ــاريخ يعق ــدان، ٢٤٤، ص١؛ ت ؛ البل

.١٦٧ص

.٦٥مرآة الحرمين، ص .٢

.٨-٦، ص٢مفتاح الجنات، ج .٣

، ٣؛ المسـتدرک، ج ٥٥٩؛ الخصال، ص١٦٦، ص٤مسند احمد، ج. ٤

  .٢٤٧ص

ــه، ج. ٥ ــيرة النبويـ ــوبي، ج١٧٣، ١٣٦، ص١السـ ــاريخ يعقـ ، ١؛ تـ

.٣٦-٣٤، ص١؛ االکتفاء، ج٢٤٢-٢٤١ص

.٢٢٧، ص١تاريخ يعقوبي، ج .٦

.١١، ص١االکتفاء، ج .٧

  . اند از آن جمله ٨)جد دوم( و اطعام هاشم
 9بيشـتر اجـداد پيـامبر    :سيماي زيبا. �۲

ايـن  بـه گـزارش منـابع،     .اند سيمايي زيبا داشته
به سبب نور مقدس رسول خدا در  ٩زيباسيماي 

اي  ننـده بيهر  :اند گفته ١٠.است وجود آنان بوده
 و ١١شـد  مي )جد بيستم( مجذوب زيبايي عدنان

 ١٣.بـود  آور به زيبايي نام ١٢ )مجد دوازده(نضر 
 انگيـزش  شـگفت زيبـايي   سـبب عبدمناف را به 

  ١٤.لقب داده بودند ءقمر البطحا
اجـداد   :و طهارت مولـد  پاکدامني. �۳

از يـك   و هـيچ  ١٥نـد پيامبر همگي پاکدامن بود
در ايـن   ١٦.اسـت  آميزشي نامشـروع زاده نشـده  

و امامان  9١٧معتبر از پيامبر ييها روايتزمينه، 
  . در دست است ١٨:معصوم
نياکان رسول خـدا   ايمان درباره: ايمان �

ــا  ــلمانان اتف ــان مس ــر قدر مي ــدارد نظ ــود ن . وج
ــ ــاموافق ــات نظــر خــود   ،نان و مخالف ــراي اثب ب

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

.٢٤١، ص١؛ تاريخ يعقوبي، ج٦٣-٦٢، ص١الطبقات، ج. ٨

  .٣٦-٣٤، ١٥، ص١االكتفاء، ج؛ ٢٦عمدة الطالب، ص .٩

  .٣٦-٣٤، ١٥، ص١االكتفاء، ج .١٠

  .١٤٧-١٤٦، ص١، جسيالخم خيتار. ١١

.»نضر« ،٢١٢، ص٥لسان العرب، ج .١٢

  .٤٣، ص١انساب االشراف، ج. ١٣

ــف، ج. ١٤ ــروض االن ــب، ص٤٧، ص١ال ــدة الطال ــبل ٢٦؛ عم ؛ س

  .٢٧٢، ص١الهدي، ج

  .٣١٤، ص٢؛ البداية و النهايه، ج٤٠١، ص٣تاريخ دمشق، ج. ١٥

  .٥٠، ٢١-٢٠، ص١؛ الطبقات، ج٤٠٩، ص٧المصنف، ج. ١٦

.٤٦؛ اوائل المقاالت، ص٥٧٥، ص٢من ال يحضره الفقيه، ج. ١٧

.٢٥٩-٢٥٨، ص١شناسي، ج شيعه؛ ٢٠٣، ص٩٧بحار االنوار، ج .١٨

 



��Y��%�.��`� 

 

����

�� 
�
�� ,	.�Q��
��

�$�+�/�*&g�"��-f1���]�6������,�%`���%��


�%%��	�
�%%��78%%�,�, ����?��%%`�	�^,�%%!g�	

�R
���
�5���`�����^ t	?9|�	��� �%:�@
��%��

�����
�#��
������s�%��	��%�I��s�%���q	�>�s��

��?%%�8g��%%��:�'���R
��5��%%�`���%%������%%����%%�

" .��� 8�����/L���
�5@��O�#��
������%�I��s�%�

��q	�>��M������,��
���v��NO����%�
�� �%��

��������w�%�$
����%����
��5��%�`��
,�%`������%V8�

� 8��#��
���\�� �?�8g�s�����5��%�`� 
�$
�����



,��������%���%�
���%��,	. �%��	�� �%�� ���w��$


�w��$
������
����b5%�����, �"8%N'�� 8%$	����%��

���.��#��
��zUVE���������
���^�%5Z
�, �?���

������� �:�@
���
�����������
���5�t
���6�O�����%�8�

?�O��������	�����%�.���%��
�?%��b%��;�
��N:���
?�
���@�	�?5��
��b��g�?��9�9���J��
R�����Z
#�

���%�.�\%�K�?��5g��O��$��O8O���
�
a�d� � ���O �e�0��%�<!��

oS���CPB��xx���F������%$8���E�%;���%����
�����

S��
��
�, ���0�,6��,�`������,�%`�"�%��	�� 8%�

S��
��
�?:�:V���,�O��
�����,�`�� 8���V8����

�5��%%�`� 
�%%$
�	���%%O�" .��v��%%NO��� �%%�

#��
����������R
d��
��!�O����
,����.�?L/U����

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

�?���"�$�
���#��
�����y$-6,89^�}�"O
.$1� ��T;��"8]k���
.-��T

}�"���	Q�8:��";^? 

�?�$�
���#��
�����y$-6,��"�89^? 

�?���"#Q
�5 ��bo���;k<;\? 

�?�}�"O
$1 ��x5H�;��";^]? 

��:��>�R
��~/������/L�������?%�	�9��%����%L�
 

�5��%%�`
�%%���
���%%� �	�����%%>	
�R
��%%�� �


� 8��"8N'�������R
�?%�����?%L/U�� �%:�@
��%��#��


��
�%��78%�,���������������%��`��%��
,� 8%����%��


���
 ���!�`�?J��N��#��
���

���'�����LIO�	�?�=}�b�}�, �.��$����%}

�5���`� 
�$
�����
�R
��M����������%�.���%����%�

����� 
��� ���%�
�?M�,�O�	�?/:@��?���V��?�.�1

��
����Q��

���������K56�7�S���������%���'�%���
�%LI��?���

���.���.8 ��l�
�W�0� �X�

����
@


�
3
�
n ����o�
�'��CXD��XPBF�

�5����	���L$�
,��5���`��������$���	���3��

� ��%%%���%%%�
#��/���� �%%%:�@
��%%%����%%%����
���%%%�

���V������
	
����.���
���LIO�, ������%��
���

#��,
 ���t �
���78�,� 
�$
�����+��%����%��`���

����LIO�5���`�������%O� 8%���
�5��%�`�E=>
�, 

"�U�
�%%�����b/;��
�%%5@��%%���
�%%5@��%%��	
�,8%%�

#���,���6�����%�.�	 �R
�����u ������
 ��l0������
���
W�}����

�
��

.�� �������Ø
�y _��
�
���

�
� ��
�
$��

�
� ���
OW�}����O
�
����o��%:�CX� �PXn�F�	

���+�� �3
�E�X�

�
�!�ë���

�
� ���
�
²��U
�

 �� �l����oY��RCxx��Xn�F

� �����
 ������
����%�/}��%�����}e�
�f��\%L��, 

�?�@��$�	�����������1�R	,��O�S��
��
�^��V

����%����, �
,��%�	
����}���������a�
�\L��R

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

�?�}�"���	Q���
-�8:��";^? 

�?�}�"�$4�
6 ��Lp���[Z	\��";k]? 

�?�}�"��t3��%tS���
�K	��8��"\=\? 

�?�}�"�54�&$�U,:��"8:k}�"O
$1 ��x5H��T]��"9:9<9:;? 

 



��Y��%�.��`��

 

����

� 8%%�#���%%��������%%�
��%%�89�R
���%%�.���%%@ �

S��
�%%�
�����	�	
��%%�
8��
�%%��R
��%%}��%%�


�%%��^ �%%5@�R
�
,�_�
�%%�R����Q�%%�
 �9�,	 ��%%�

�� �FN
��l0��������)� �

�
 �?0�0 �� ���q��l0� _�{��� �/!��0�1��&�

�#�
�
]��� �

��

��2���OO�Y0� �OO����c�%
�
$� � �FOO

�u ���#�oS��
�%%�
CPx��hp�, �F

��
��$��R
� 8N:����
�
 O�?0�0 ��O ������	��%����R
� 
�%�

�
��R������5���`� 
�$
����#�����S��
�%�
�6����

�I9�S�����.�1�c,
69����	����µ
,�9 ,	�`�Q

�
,�S�
�����Q� �,
�1��
,
69R����R
�� �F

��l0� 6{��

� �¥y
6�
�
��.�� �����M �T�0� �/!�3 ���#�oS��
��
CPx��hpF��

���������K9���S������� ���
	,�R
�
����%����

���&, ���	��
,�`�� 8�

 ���t ��5���`����%�,��

��������R
��%�
	,���
��5��%�`��Qe��k#S<-9��x#9��Q#�

2�Q�06�$��?HWDo�26�$��GK	��0 ��e��R
���%�8�`

b/>������
 �����&SV,�������%�����%�R�����&

?��\:����"��#f���	6�����Q�%�
	,���
e����%���%�	
��

�	� 
 �,
�1�" .�b/>�, �
,�b/>����r�����%�

SV,�	��
,�`�U��	� ���\:�����
, ��������%��

�	�����������������I�����9�	#f����
	,���
����

�O
8��#�%%��%%�/�^��e$�Q�06##�f��	e$���06##�f��R


����.�� 8�����`�������a� ,
 �
�%�R������%�	
��

Q� 8�����Oe���0�� �����&O� 4�O�
�
©� �%Q

�
g�1��#�o�%�8OCB��Xn�F

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

�}�"���4&53�&$�U,�?9��":k\}�"O
$1� ��T^��"8^;?��

�?�}�"���4&53�&$�U,:��":;k}�"O
�&1 ��T9��"988? 

�?�}�"�54�&$�U,8��":=\��"#Q
�5 ��bo����T;\��"��.��5 ���� ��T

}k��"^l? 

�?�}�"��..��5 ����.. �k��"^l}�"���..	Q���
..-��T8:��";l}�T8k�"

�88^? 

����}��5���`� 
�$
�, ��9
�?%����������%���%�'���

���
�����%���� ����%g���%�.�?%�����8%����%L�
��#�

��
	,�, �^,�!g�S�V�?�������R�R
�?��`�
,���

�L�
 ����
�����?%���
,��%�$8O��%�
���
����v�J%>��
8%O

�L�
 
��R�����%��U�����O������%���������#�%�


��
	,���
�, �^,�!g����
,�������������%�,
 ����, 

�����_:� �N���L�
 ����\�����.�R,���q
�N�

� ������������
#�����
�����	6�
���, ��?%�

��
	,�����
, �%��	��
,�%`�^,�!g������R
�r`����

�5���`���R
����?��
�}�`���� �%�����9
�$����.

����#��
��

����5@���
�R
�?��
	,�, ���%����
����.��,�%`

�^��V����.�	�"=�
����###	���
������	�����@

 8��S��
��
��
#�������%��E�;����5���`�R
�?���V�, 

?%%/@����?%%/@�
�Q�%%�
���%%�.µ�/;��
�%%5@�b

�"tR
��%%��"�%%L:��
�C��?/��%%$��
,	 �7�%%�@
�R
F�

?���?������	� �}���?�
8%�V���89�R
�	������`

���"�������}����?%��v%�K��%����?%�����%� �}���	� ,8%�

?���I9Q�����#S�L��S��
��
����.������?���V�, 

?/@�"��
�������
�� ��� �����98����b��g8�


b/;��
�5@����	�S%���@���Y����%5���%������%����%9

�����������	���S��
�%�
���%�.�����	��%� 8���8%���%�� �

�����"
�J�
�?��R����,
69 #�����

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

�?�}�"��p ��b138��":^8?��

�?�}�"���	Q���
-�];��"k\? 

�?�}�"yo�&H ����Lo�&� �9��"8=]k�}�"���.	Q���
-��T8k��"8;;�T

}9k��"l8}�"&��z ��T]��"9l]?��

 



��Y��%�.��`� 

 

��	�

��� ���
	,�R
���� �
��@�I��R
�������5��%�`
�_�������
����I9��M����
��	����%��`��%�����M%�

����%L���6��%$�S�����.�1���%���%��3��	��5��%�`���
��%%a��
�%%������%%��
8��cR�%%�.��@�I%%��	

�����#�o�%�8OCB��PPhF����?%��
	,��%��`��%����%�,�78

�������%�� 
 ����������%'��,�	��%����"��%� �
,

���.�
��R����� �� 8�����/L����
#���
��������K%GC�S����������/~������%��.��%�������


���%9
��%������5��%�`��
,�%`�, �����%�
 ��
,�?I'%y
���a�
�R
�" ��?��,
6������%�.�#�������
,��%�
�R
��

����?%%/:@��
,�R
��5��%%�`� 
�%%$
���%%��
�^�%%5Z
��%%�
���
 �`�#��
���

����������K^9��#�S�����?M�,�%O�+������,�%�, �
�5���`� 
�$
�����
��� 
���c,
69��
��&�����


��
�/�� ?��v��>�6����������5���`����������u
,

� ������
#��?����R
c,
69�����?%�������%��
��
8%O

���" �%%%���%%%���%%%�
��%%%�������%%%���, �
,���%%%�.
b/;��
�5@�
,�?��Z�S��
��
���b%:��#�%� 8��� 
 ��

�6����?������������%���%5'��b%��MO�
�%���%���
��
��%%��%%��"8%%U���%%��
,�b/;��
�%%5@��
��%%��	� �

��%��9�����G���	��%�����Q�%I9��%���
e�� �"# ��8� q;�D
N ���-���� )� �	� ��>�7$��f����Q�e29F�2i��?	�9���k#�D��#>7�$�;

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

�?�}�"����)��+��
,:��"9k}�"���	Q���
-��T8k��"8=l? 

�?�}�"#
�1� �8��";l}�"����)��+��
,�T8��"::\?��

���"��&5 ��cKS�?;]8<;]:��"�$�$ ��WD�T8;;?��

�?�}�"����)��+��
,:��"88��"���� ����) ��T89\? 

�?��"���	Q���
-�}8]��"::\? 

�	���� �U��>N�-�f#�����%����
����.���� �?�,
69�, 
b/;��
�%%5@�� ��%%:/V�*,��R
�	��%%��9�
,��%%5'�

���	
�����
8�Pm�#�����;@�	
�����L`���
�,�+��[���� "���G�f1��� ]�6�����(��3��/

?����������%�������%��\%�
��
,8%a�
 ���
���%a�
 
�'������������%��dO��5��%�`��
,�%`�?��%`�	���%��
��%�
��,
 ���R
�,��L����
���%�,
���,	���
,��.���a�
#�

������, :�
8�������
���a�
 "���,	.���S%a&���
?�����,8�������?�M�������%@ 
���� 
�%$
��%I}

�5���`����I��M�	���������
�M���R
,���
����
�� 8%���@ 
����Q ,
 �\%�� �	 ��+��%�.^��XPn�

XPB���
�'�XD�Q���
�
P0���½0�1

�
8�����B���2Q

�
3
�
n�l����

�
�
@


�
3
�
n ���

� �X���.8 ��l�OO
�
W�0���e
�%%�?���
,�8%%O��%%}?%%����%%����

�.�?����^ �5@�����}���9���.�	�6������%}���%9
��U�������, ���}�\:������9��?%��� �%9#f����%�

���I9R
,�� 
�����$�	�b�/:O�R
���$?��������, 
�$��
����b/�>�R
��5���`��I;��7�:��
��������`

��#�%�
��%�� ����`�����b/>�����%V�#E���?�
��}�������v��%NO��5��%�`��
, �%��	��
,�%`�?��%`��%�
 ,
 �QeQ ��� �k�SR92�� ��2� ����o�� �Q�0 �6#)�$�� �?HW2���G#K	2

��06�$�f#��
�����������������������������������������������������������

�?�}�"���1� ��j&$� �8��"k=}�"�&1!�+��
,�T:��"89;?��

�?�}�"���	Q���
-�8k��"8:^?��

���"�$�
���#��
�����y$-6,�?89^�}�"O
.$1� ��T;��"8]k���
.-��T

}�"���	Q�8:��";^?��

	?��)$/�[Z	�}�"�3
�/8��":k:<:\:?��

�
?�}�"&$1F ��&$�U� �:;��"k9]�T�U,$&��Q$H�}�"9��";=:?��

 



��583اهللا رسول اجداد

 و پدر و مادر خانداندر ديدگاه سيوطي نيز 
 7ديـن جدشـان ابـراهيم    رو بـ » حنَفا«از  پيامبر
کــه گروهــي از   او معتقــد اســت . انــد  بــوده

فخـر رازي،   برجسته اهل سنت، ماننددانشوران 
سيوطي در تأييد نظريه فخر . اند مين عقيدهبر ه

 وه آورد ديگر روايي چند دليل عقلي و  ،رازي
ــونعيم و   حــديث ــي و اب ــاري، بيهق ــايي از بخ ه

 از اي ادلهسپس کرده و محدثان گزارش  ديگر
به اعتقـاد او  . است  شهرستاني و ماوردي آورده

دسـته از  ايمان نياکان پيامبر را مـي تـوان بـا دو    
هايي كـه اجـداد    روايت .أ: كرد ثابتها  روايت

 .انـد  دانسـته را بهترين افراد زمان خود  9رپيامب
ــديث .ب ــايي ح ــه  ه ــد ك ــريح دارن ــراد  تص اف

 .انـد  روزگاري وجـود داشـته  يکتاپرست در هر 
يکتاپرسـتي  اين دو دسته روايت، پيوند دادن با 

  .شود نياکان پيامبر ثابت مي
نوشــته ايــن زمينــه  هــايي در ســيوطي کتــاب

الـدرج الرفيعـة فـي اآلبـاء      :است که عبارتند از
ــريف ــبة   ،هالشـ ــي النسـ ــية فـ ــد السندسـ المقاصـ

التعظيم و المنّة بـأن أبـوي رسـول     ،هالمصطفوي
السبل الجلية  ،هاللَّه صلي اهللا عليه و آله في الجنّ

مسالك الحنفاء فـي نجـاة آبـاء     ه،في اآلباء العلي
في اثبات عـدم وضـع   المصطفي و نشر العلمين 

ــه      ــه و آل ــلي اهللا علي ــه ص ــاء ابوي ــديث احي ح
از ديگر دانشـمندان اهـل    .واسالمهما علي يديه

 گفتـه که به  آور است مورخ نامسخاوي  ،سنت
در اين موضوع يـك جلـد كتـاب نوشـته      ،خود

  . است
ـاِجِدينَ {آلوسي ذيل آيـه   �َبـَك ِ� الس

�
 }َو َيَقل

مـادر رسـول   بر ايمـان پـدر و    )۱۹، ۲۶/شعراء(
يادآوري کرده است که استدالل و خدا تأکيد 

ياري از بزرگـان اهـل سـنت    به ايـن آيـه را بسـ   
او در رد انحصـار ايـن عقيـده بـه      ١.انـد  پذيرفته

از اهل سـنت پرداختـه    بسياري انسخنشيعه، به 
 7ر پدر حضـرت ابـراهيم  زآ  قيده دارندعکه 

ــوده و در  ــانب ــامبر هــيچ كــافري  مي ــدران پي ن پ
ــود ن ــته وج ــتداش ــديث  ٢.اس ــاني ح ــاي  كت ه

را متـواتر  يکتاپرستي نياکان پيامبر  گر بر داللت
ز كفــر، عيــب و پليــدي   را او آنــان شــمرده 

بـر پايـه    ٣.دانسته اسـت پاك روزگار جاهليت، 
، رازي، هـاي معاصـر، مـاوردي    برخي پـژوهش 

بـه   از دانشمندان اهل سنت،سنوسي و تلمساني 
  ٤.ندرداايمان نياکان رسول خدا تصريح 

ابن عربي در پاسخ کسي کـه پـدر   : اند گفته
موجـب   خود او را بـه  ،خواند دوزخيپيامبر را 
َعَنُهُم اُهللا {: اين آيه

َ
ُ ل

َ
Wوَن اَهللا َو َرُسو

ُ
ِيَن يؤذ

�
Rا �إِن

نيا َو اآلِخـَرةِ  ملعـون و   )۵۷، ۳۳/احـزاب ( }ِ� ا\�
 عمــر بــن عبــدالعزيز امــوي ٥.ي دانســتدوزخــ

 9کسي را که پدر پيامبر.) ق۱۰۱-۹۹ :حك(
�����������������������������������������������������������

.٢٥٩، ص١شناسي، ج شيعه؛ ١٣٤، ص١٠روح المعاني، ج .١

  .١٣٥، ص١٠روح المعاني، ج .٢

  .٢٠٢النظم المتناثر، ص .٣

، ١شناسـي، ج  شيعه: ؛ نک١٨٦، ص٢ن سيرة النبي، جالصحيح م .٤

.٢٥٩ص

  .١٧الدر المنيفه، ص .٥
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ديـوان   را کافر خوانده بود، شايسته کتابـت در 
نيز وي سليمان بـن سـعد را بـه سـبب     . ندانست

  ١.اي از ديوان عزل کرد داشتن چنين عقيده
بسياري از اهل سنت بـر  در برابر اين گروه، 

ثر أمتـ  پيامبراين باورند كه پدر و مادر و اجداد 
 ٢.انـد  ودهپرست بـ  بت خويش از محيط زندگي

ابــراهيم حلبــي و علــي  ، از جملــهحتــي برخــي
 ٣.اند هنوشتكتاب و رساله اين زمينه  در ،القاري

از  7پـدر ابـراهيم  ، تصريح قرآن بر کفـر آزر 
مورخـان اهـل    برخـي امـا  . ادله اين گروه است

ــنت ــن  س ــد اب ــان  مانن ــاع مورخ ــر، اجم را  حج
نبوده،  7كه آزر پدر ابراهيم اند كردهگزارش 

 اوپـدر   نـام بوده و  وي يا جد مادري بلكه عمو
ــالق   ــت و اط ــارخ اس ــو » باَ«ت ــر عم از روي ب

 ۱۳۳که در آيه چنان؛ توسع و مجازگويي است
خداوند اسـماعيل را از اجـداد يعقـوب     ۲/بقره

يکــي از در حــالي کــه عمــوي  ،شــمرده اســت
بر مربي، عمـو  » باَ« کلمه. ستاجداد او بوده ا

 کـه » والد«ف گردد، برخال و جد نيز اطالق مي
از برخـي  . شـود  گفته مي واسطه ي پدر ببه تنها 

رغـم اعتقـاد     بـه  9مخالفان ايمان اجداد پيامبر
، 9آزردن پيـامبر  متبا استدالل به حر به آن،

نظـر  ه بـ  ٤.انـد  حـرام دانسـته   طرح اين مسـئله را 

�����������������������������������������������������������
.١٩الدر المنيفه، ص .١

  .١٩٨، ص٨لبحر المحيط، ج؛ ا٥٣٧، ص٢٤، جالتفسير الکبير. ٢

  .٢٥٥، ص١شناسي، ج شيعه .٣

  .٢١٨، ص١روح البيان، ج. ٤

شـرك  مخالفان از طرح مسـئله  رسد هدف  مي

ه ، تطهير بزرگان خودشان بـود 9اجداد پيامبر
انـد، بلکـه    بـوده مشـرك  که نه تنها اجدادشـان  

  .اند زيستهشرك خود نيز مدتي بسيار در 

  منابع �

رسول جعفريان، قم،  :آثار اسالمي مکه و مدينه

ــار ؛ش١٣٧٣مشــعر،  ــوال االخب ــن :الط  داود اب

عبـدالمنعم،   كوشـش  بـه ، .)ق٢٨٢.م( الدينوري

ابوحـاتم   :اعـالم النبـوه  ؛ ق١٤١٢ قـم، الرضـي،  

 :اعالم النبوه ؛م٢٠٠٣وت، دار الساقي، رازي، بير

، به کوشش سـعيد محمـد   .)ق٤٥٠.م(الماوردي 

الكتفـاء  ا ؛م٢٠٠٠اللحام، بيروت، مکتبة الهالل، 

ـ       ةبما تضـمنه مـن مغـازی رسـول اهللا و الثالث

، .)ق٦٣٤.م(سليمان بن موسي الکالعي  :الخلفاء

 ؛به کوشش عبدالواحد، قاهره، مکتبـة الخـانجي  

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

ــر،     ــروت، دار الفک ــار، بي ــش زك  ؛ق١٤١٧كوش

 بـه ، .)ق٥٦٢.م( السـمعاني عبـدالکريم   :االنساب

عبدالرحمن، حيدر آباد، دائـرة المعـارف    كوشش

ــل؛ ق١٣٨٢ العثمانيــه، ــاالت اوائ  المفيــد :المق

االنصـاري، بيـروت، دار    كوشـش  به، .)ق٤١٣.م(

ــد، ــوار ؛ ق١٤١٤ المفي ــار االن ــيال :بح  مجلس

، بيروت، دار احياء التـراث العربـي،   .)ق١١١٠.م(

 االندلســي ابوحيــان :المحــيط البحــر؛ ق١٤٠٣

بحــر ؛ ق١٤١٢، بيــروت، دار الفکــر، .)ق٧٥٤.م(

، به كوشش عمر .)ق٣٧٥.م( السمرقندي :العلوم

 البرهـان ؛ ق١٤١٦بن غرامه، بيروت، دار الفکر، 

، قـم،  .)ق١١٠٧.م( البحرانـي  :القرآن تفسير في

 كثيـر  ابـن  :البدايـة و النهايـه  ؛ ق١٤١٥بعثه، ال

 :البلـدان  ؛المعـارف  مكتبة بيروت،، .)ق٧٧٤.م(

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

 بـن  حسـين  :الخميس تاريخ ؛ق١٤٢٣العلميـه،  
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 ةمؤسسـ  بيـروت،  ،.)ق٩٦٦.م( الدياربكري محمد

تـاريخ االمـم و   (تاريخ طبري ؛ ق١٢٨٣ شعبان،

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

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

، به .)ق٥٧١.م( عساكر ابن :دمشق مدينة تاريخ

 دار الفکــر، كوشــش علــي شــيري، بيــروت،   

 يعقـوب  بـن  احمـد  :اليعقـوبي  تاريخ؛ ق١٤١٥

؛ ق١٤١٥ ،، بيـــــروت، دار صـــــادر.)ق٢٩٢.م(

ــان ــي :التبي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب  كوش

ــام ــي  الع ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي  ؛لي، بي

، .)ق٤١٣.م( المفيـد  :االماميه اعتقادات تصحيح

ــه ــش ب ــد،   كوش ــروت، دار المفي ــاهي، بي  درگ

 بـه ، .)ق٣٠٧.م( القمـي  :القمي تفسير؛ ق١٤١٤

؛ ق١٤٠٤ الجزائــري، قــم، دار الکتــاب، كوشــش

ــير ــر التفس ــر :الكبي ــرازي الفخ ، .)ق٦٠٦.م( ال

ــراث    ــاء الت ــروت، دار احي ــي، بي ؛ ق١٤١٥العرب

ــير ــريف تفس ــي ش ــريف :الهيج ــي ش  الهيج

ــه، .)ق١٠٨٨.م( ــش ب ــيني كوش ــي، و حس  آيت

ــارات ــي، انتش ــير؛ ش١٣٦٣ علم ــرات تفس  ف

 كوشـش  به، .)ق٣٠٧.م( الكوفي الفرات :الكوفي

؛ ش١٣٧٤ كـاظم، تهـران، وزارت ارشـاد،    محمد

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

وت، دار الکتــب علمــا، بيــرگروهــي از  كوشــش

سيد  :حج در انديشه اسالمي؛ ق١٤١٨ العلميه،

حق اليقين  ؛ش١٣٧٥علي قاضي عسکر، مشعر، 

، قـم،  .)ق١٢٢٠.م(شبر  :في معرفة اصول الدين

ــدي،   ــوار اله ــرائج ؛ق١٤٢٤ان ــرائح الخ  :و الج

 االمـــام مؤسســـة ،قـــم، .)ق٥٧٣.م( الراونـــدي

 بـه ، .)ق٣٨١.م( الصـدوق  :الخصال ؛[المهدي

؛ ق١٤١٦ اري، قــم، نشــر اســالمي،غفــ كوشــش

جعفـر سـبحاني، قـم،     : دانشنامه کالم اسـالمي 

 :الدر المنثور ؛ش١٣٨٧، 7مؤسسه امام صادق

، بيــروت، دار المعرفــه،   .)ق٩١١.م( الســيوطي

ــير؛ ق١٣٦٥ ــان روح تفسـ ــوي :البيـ  بروسـ

 :المعـاني  روح ؛بيروت، دار الفكـر ، .)ق١١٣٧.م(

ــي ــه، .)ق١٢٧٠.م( اآللوسـ ــش بـ ــي كوشـ  علـ

؛ ق١٤١٥، الباري، بيروت، دار الکتب العلميهعبد

بـه كوشـش   ، .)ق٥٨١.م( السهيلي :االنف الروض

عبدالرحمن، بيروت، دار احيـاء التـراث العربـي،    

ــبل؛ ق١٤١٢ ــدي س ــد :اله ــن محم ــف ب  يوس

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

ــي  محمــد، بيــروت، دار الکتــب العلميــه،    عل

ــيرة؛ ق١٤١٤ ــه الس ــن :النبوي -٨.م( هشــام اب

، به كوشش السـقاء و ديگـران، بيـروت،    .)ق٢١٣

، .)ق٥٠٦.م(خرگوشي  :شرف النبي؛ دار المعرفه

 ؛ش١٣٦١راونــدي، تهــران، بابـــک،   : ترجمــه 

علـي اصـغر    :شناسي و پاسخ به شـبهات  شيعه

 مـن  الصحيح ؛ش١٣٨٤رضواني، تهران، مشعر، 

جعفر مرتضي العاملي، بيـروت،   :9سيرة النبي

 سعد ابن :الكبري الطبقات؛ ق١٤١٤ ،هالسير دار

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

ــه،  ــب العلمي ــروت، دار الکت ــدد؛ ق١٤١٨ بي  الع

 يوسـف  بـن  علـي  :ة لدفع المخاوف اليوميهالقوي

ــي ــه، .)ق٧٣٦.م( الحل ــم،  كوشــش ب رجــايي، ق

 ابـن  :الطالـب  عمـدة ؛ ق١٤٠٨ مکتبة النجفـي، 

حســن،  محمــد كوشــش بــه، .)ق٨٢٨.م( عنبــه

ــف ــه،نج ــة الحيدري ــدير؛ ق١٣٨٠ ، المکتب  :الغ

ــي ــب  .)ق١٣٩٠.م( االمينـ ــران، دار الکتـ ، تهـ

 الكلينــــي :الكــــافي؛ ش١٣٦٦االســــالميه، 

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

 :التاريخ في الكامل؛ ش١٣٧٥ الکتب االسالميه،

، .)ق٦٣٠.م( الجـزري  محمـد  بـن  علـي  اثير ابن

ــادر  ــروت، دار ص ــف؛ ق١٣٨٥ ،بي ــ كش  :رادالم

 حسـن  كوشـش  بـه ، .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العالمة

 لسـان ؛ ق١٤١٦ آملي، قم، نشـر اسـالمي،   زاده

، قــم، ادب  .)ق٧١١.م( منظــور ابــن :العــرب

ــوزه، ــع؛ ق١٤٠٥الح ــان مجم ــي :البي  الطبرس

؛ ق١٤٠٦، بيــــروت، دار المعرفــــه، .)ق٥٤٨.م(

، به کوشش ايلزه .)ق٢٤٥.م(ابن حبيب  :المحبر

مرآة  ؛اآلفاق الجديده ليختن شتيتر، بيروت، دار
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انصـاري،  : ابراهيم رفعت پاشا، ترجمـه  :الحرمين

 :الصـحيحين  علي المستدرك ؛ش١٣٧٧مشعر، 

ــاكم ــابوري الح ــه، .)ق٤٠٥.م( النيش ــش ب  كوش

 مسـند ؛ ق١٤٠٦ مرعشلي، بيروت، دار المعرفه،

، بيـروت، دار  .)ق٢٤١.م( حنبل احمد بن :احمد

ــادر ــدالرزاق :المصـــنّف؛ صـ  الصـــنعاني عبـ

 الـــرحمن، حبيـــب كوشـــش بـــه، .)ق٢١١.م(

 الصـدوق  :الفقيه يحضره ال من ؛العلمي المجلس

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

 الجــوزي ابــن :المنــتظم؛ ق١٤٠٤ اســالمي،

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

 ؛ق١٤١٢ ديگران، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،   

، .)ق٩٨٨.م( انيكاشـ  اهللا فـتح  :الصادقين منهج

ــران، ــي ته ــد كتابفروش ــن  محم ــي،حس  علم

محمد جعفـر کتـاني،    :النظم المتناثر؛ ش١٣٣٦

  .مصر، دار الکتب السلفيه

  سيد محمود ساماني

����

  حج جاهلي � :اجزاي صوفه

  اي در شهر مکه محله :اجياد

نـام دو دره اجيـاد کبيـر و اجيـاد      ١جياد / اجياد

جنـوب و   صغير در شهر مکه مکرمه است کـه در 

اجيـاد از  . الحرام قـرار دارنـد  مسجدجنوب شرقي 

هـايي   هاي قديم مکه است و در دامنـه کـوه   محله

واقـع   ٥و اجيـاد  ٤، خليفـه ٣، صـفا ٢همچون ابوقبيس
�����������������������������������������������������������

  .١٢؛ الروض المعطار، ص١٠٥، ص١لدان، جمعجم الب. ١

  .٢٠؛ المعالم االثيره، ص٩٦، ص١اخبار مکه، ج. ٢

  .١٠٥، ص١معجم البلدان، ج. ٣

امروزه نيز از نقـاط مسـکوني مکـه بـه     . شده است

هاي المصافي و بئر بليله در  رود که محله شمار مي 

محلـه جيـاد نيـز    گـاه بـه آن،    ٦.انـد  آن قرار گرفته

  )۱۲تصوير شماره ( ٧.شود گفته مي

گـذاري آن سـخنان گونـاگون     در علت نـام 

باشد، ) اسب(اگر اجياد جمع جواد . ۱: اند گفته

: گذاري ياد شده اسـت  چند سبب براي اين نام

ــوم تُبــع وارد ســرزمين مکــه   . أ هنگــامي کــه ق

 ٨.هاي خود را در اين منطقه بسـتند  شدند، اسب

 7ن منطقه براي حضرت اسماعيلاسبان اي. ب

بر پايه سخني، ايشان نخستين کسـي  . رام شدند

بـــود کـــه بـــه فرمـــان خـــدا در ايـــن منطقـــه  

در نبـرد ميـان جـرهم و    . ج ٩.سواري کرد اسب

قبيله قطوراء، اهل قطوراء با اسبان خود از محل 

 ١٠.سکونت خويش در اين منطقه بيرون آمدنـد 

شـد، علـت   با) گـردن (اگر اجياد جمع جيـد  . ۲

گذاري اين مکان آن است که چون در نبرد  نام

ميان دو قبيلـه جـرهم و قَطـوراء، مـردم جـرهم      

گردن شـماري فـراوان از افـراد قبيلـه قطـوراء،      

�����������������������������������������������������������������
  .٣٨٧، ص٢معجم البلدان، ج. ٤

  .١٢الروض المعطار، ص. ٥

  .٢٠المعالم االثيره، ص. ٦

؛ سبل ٣٣، ص١؛ مراصد االطالع، ج١٠٤، ص١معجم البلدان، ج. ٧

  .١٥٧، ص٢الهدي، ج

  .١٣٣، ص١اخبار مکه، ج. ٨

  .١٠٥، ص١؛ معجم البلدان، ج٢٢١، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ٩

؛ معجـم  ٨٢، ص١؛ اخبـار مکـه، ج  ١١٢، ص١السيرة النبويه، ج. ١٠

  .١٠٥، ص١البلدان، ج


