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سـير اعـالم    ق؛١٤١٧بيروت، دار الکتب العلميه، 

، به کوشش گروهـي از  .)ق٧٤٨.م(الذهبي : النبالء

ــاله،   ــروت، الرس ــان، بي ــذرات  ق؛١٤١٣محقق ش

، بــه .)ق١٠٨٩.م(عبــدالحي بــن عمــاد  :الــذهب

 ق؛١٤٠٦کوشش االرنؤوط، بيروت، دار ابن کثيـر،  

 الـدين السـبکي    تـاج  :طبقات الشافعية الکبـري 

، بــه کوشــش الطنــاحي و عبــدالفتاح، .)ق٧٧١.م(

الکامــل فــي  ق؛١٤١٣هجــر للطباعــة و النشــر، 

ــاريخ ــن محمــد الجــزري    :الت ــي ب ــر عل ــن اثي اب

الکنـي و   ق؛١٣٨٥، بيروت، دار صادر، .)ق٦٣٠.م(

، تهـران،  .)ق١٣٥٩.م(شيخ عباس القمي  :االلقاب

 يـاقوت  :البلـدان  معجم ش؛١٣٦٨مکتبة الصـدر،  

م؛ ١٩٩٥ بيـروت، دار صـادر،  ، .)ق٦٢٦.م( الحموي

، به کوشش نعـيم  .)ق٥٩٧.م(ابن جوزي  :المنتظم

 ق؛١٤١٢زرزور، بيـــروت، دار الکتـــاب العلميـــه، 

، به کوشـش  .)ق٧٦٤.م(الصفدي  :الوافي بالوفيات

االرنــؤوط و ترکــي مصــطفي، بيــروت، دار احيــاء 

ابــن  :وفيــات االعيــان ق؛١٤٢٠التــراث العربــي، 

وشـش احسـان عبـاس،    ، بـه ک .)ق٦٨١.م(خلکان 

ابوالعبـاس احمـد بـن     :الوفيات بيروت، دار صادر؛

، بـه کوشـش عـادل    .)ق٨٠٩.م(علي بن الخطيب 

  .م١٩٧٨نويهض، بيروت، دار االقامة الجديده، 

  خاني منصور رمضان
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و  9صحابي پيامبر :ابوالهيثم بن تَيهان

  7از ياران شهيد امير مؤمنان علي

انصـاري  مالك بن بن تيهان مالك ابوالهيثم 
ــه اوس   ــوراء قبيلــ ــره زعــ ــف  ١از تيــ و حليــ
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.٣٦٥، ص٧؛ االصابه، ج١٧٧٣، ص٤االستيعاب، ج. ١

برخي او را از قبيلـه بلـي    ٢.بود *عبداالشهل بني
هاي ديگر  در نسب او نقل ٣.اند از قُضاعه دانسته

ها از  هر چند در برخي گزارش ٤.نيز آمده است
در غـزوه خيبـر بـه     9همراهي پدرش با پيامبر

خطاي ، ابن حجر آن را ٥ياد شده. سال هفتم ق
کنـد   راويان دانسته، اين احتمال را تقويـت مـي  

مـادرش را   ٦.نکرده استدرك که او اسالم را 
  .اند دانسته ٧ليلي بنت عتيک

هاي زندگي پيش  ها از ويژگي بيزاري از بت
ــت    ــوده اس ــوالهيثم ب ــالم اب از ايــن رو، . از اس

وي در سـال   ٨.دانسـتند  گروهي او را موحد مي
ــس از بازگشــ    ــازدهم بعثــت پ ت دو تــن از ي

خزرجيان از حج، از ظهـور ديـن جديـد آگـاه     
سپس در بيعت عقبه اول به  ٩.شد و اسالم آورد

ــه ســال  ١٠ســال دوازدهــم بعثــت ــه دوم ب و عقب
حضــور يافــت و بــه عنــوان نقيــب   ١١ســيزدهم 
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  .٣٦٥، ص٧؛ االصابه، ج١٠١٦، ص٣االستيعاب، ج. ٢

  ،٢؛ تــاريخ ابــن خلــدون، ج  ٢٤٠، ص١االشــراف، ج  انســاب. ٣

.٣٤٨ص

  .١٠٤، ص٧البداية و النهايه، ج. ٤

  .٢٦٢، ص١؛ اسد الغابه، ج٤٢، ص٣الثقات، ج. ٥

  .٤٩٩، ص١االصابه، ج ٦.

  .٣٤٢، ص٣الطبقات، ج. ٧

؛ سير اعالم ١٦٥، ص٤؛ البدء و التاريخ، ج٣٤١، ص٣الطبقات، ج. ٨

  .١٩٠، ص١النبالء، ج

  .٤٣١-٤٣٠، ص٢؛ دالئل النبوه، ج١٦٩، ص١الطبقات، ج ٩.

-٢٩١، ص١؛ تاريخ االسـالم، ج ١٦٢، ص٣و النهايه، ج البداية ١٠.

٢٩٢.  

  .٣٥، ص٣المنتظم، ج؛ ٤٤١، ص١، جهالنبوي السيرة. ١١
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عبداالشــهل، در شـــمار يکــي از نقبـــاي    بنــي 
بعضـي نيـز وي را    ٢.شـد  9پيامبر ١گانه دوازده

ــي ــده عبداالشــهل حليــف بن ــد نامي ــه  ٣.ان ــر پاي ب
گزارشي، وي نخسـتين بيعـت كننـده بـا پيـامبر      

او در ديدار با ايشـان، نگرانـي جمعـي از     ٤.بود
يثربيان را که با پـذيرش اسـالم پيمانشـان را بـا     
يهوديان شکسته بودند، مطرح کرد و ايشان بـه  
او اطمينان داد که با دشمنان آنـان دشـمن و بـا    

  ٥.دوستانشان دوست باشد
 9پيـامبر . پيمان برادري بـه سـال اول ق   در

جمـح   از تيره بنـي  *ميان او و عثمان بن مظعون
ها  وي در همه غزوه ٦.قريش عقد برادري بست

و بـا دو   ٧از جمله بـدر و احـد شـرکت داشـت    
از اين رو، وي را ذوالسيفين . جنگيد شمشير مي

او که از ثروتمنـدان مدينـه بـود، در     ٨.خواندند
ا گوشـت گوسـفند و خرمـاي    نخلستان خود بـ 

و همراهانش  9مرغوب و آب گوارا از پيامبر
که بسيار گرسنه بودند، پذيرايي کـرد و همـان   
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؛ مجمـــع ٢٥٢، ص١؛ انســـاب االشــراف، ج ٢٦٨المحبــر، ص . ١

  .٣٩٦، ص٦البحرين، ج

؛ ٣٢٣، ص٥اســد الغابــه، ج  ؛٢٤٠، ص١انســاب االشــراف، ج . ٢

  .٣٦٥، ص٧االصابه، ج

؛ تـاريخ طبـري،   ٤٥٥، ص٣؛ الطبقـات، ج ١٥٨، ص١المغازي، ج. ٣

  .٣٦٣، ص٢ج

  .١٦٣، ص٣؛ البداية و النهايه، ج١٣٤٨، ص٣االستيعاب، ج. ٤

  .٤٤٢، ص١، جهالنبوي السيرة .٥

  .٢٧١، ص١؛ انساب االشراف، ج٣٤٢، ص٣الطبقات، ج. ٦

  .٣٦٥، ص٧، جهصاباال؛ ٤٧٧، ص٢االستيعاب، ج. ٧

  .٣٤٥، ص٢؛ االصابه، ج٤٧٧، ص٢االستيعاب، ج. ٨

پـس از   ٩.نمـاز گـزارد   9جا بـه امامـت پيـامبر   
شهادت ابـن رواحـه در جنـگ موتـه بـه سـال       
ــور    ــر ام ــارت ب ــئوليت وي را در نظ ــتم مس هش

 9زراعي و تقسيم خرماي خيبر از سوي پيامبر
  ١٠.دار شد عهده

فارسي  ابوالهيثم در كنار عمار ياسر و سلمان
و از  ١١پرداخـت  7به دفاع از حـق اميرمؤمنـان  

  او را ازجملــه. بيعــت بــا ابــوبكر ســر بــاززد    
ــوبکر شــمرده  ۱۲ ــت اب ــد کــه مخــالف خالف   ان

  در مسجد پيامبر بـه ابـوبکر اعتـراض کردنـد و    
ســخن  7در دفـاع از حقانيـت علـي   يـك  هـر  

ــا ا. گفــت ــوالهيثم ب ــه ســخن رســول  اب ســتناد ب
را هماننـد سـتارگان    :بيـت   كه اهـل  9خدا

ــي   ــت عل ــر حقاني ــود، ب و  7آســمان دانســته ب
نيـز   ١٢.شايستگي وي براي خالفت تأكيد کـرد 

اي موسوم به طالوتيه، روايتگر کالمي  در خطبه
اســت کــه در آن، وي از  7از حضــرت علــي

کمي يارانش براي دفـاع از حـق خـود شـکوه     
  ١٣.کرده است
ابـوالهيثم در دوره خالفـت ابـوبكر     از نقـش 

پس از تثبيت حكومت وي گزارشي در دست 
تنهـا خـودداري وي از ادامـه مسـئوليت     . نيست
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  .٥٣، ص٦البداية و النهايه، ج؛ ٢٣٩، ص٤اسد الغابه، ج. ٩

  .٣٢٢، ص١؛ امتاع االسماع، ج٦٩١، ص٢المغازي، ج. ١٠

  .٦٠٨-٦٠٧الخصال، ص. ١١

؛ اليقـين،  ١٩٠-١٨٩، ص٢٨؛ بحار االنـوار، ج ٤٦٢الخصال، ص. ١٢

  .٣٣٦ص

  .٣١، ص٨ج الكافي،. ١٣
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گــزارش شــده كــه  ١نظــارت بــر اراضــي خيبــر
توان آن را نتيجه مخالفت با خالفت ابوبكر  مي

او در زمان عمر بـراي قيمـت گـذاري    . دانست
تن از ، همراه چند فدكاراضي خيبر، از جمله 

گزارشي از حضور او در  ٢.صحابه برگزيده شد
در دسـت   7جلسات فقه و حديث امـام علـي  

  ٣.است
وي پس از مرگ عثمان همراه عمار ياسر و 
گروهــي ديگــر، مــردم را بــه پــذيرش واليــت  

دعوت کرد و از مـردم بـراي    7حضرت علي
ايشــان بيعــت گرفــت و از ســوي ايشــان بــراي  

کـراه داشـتند،   مذاکره با کساني کـه از بيعـت ا  
بر پايه گزارشي، امام او را همـراه   ٤.انتخاب شد

پس از آن  ٥.المال مدينه کرد  عمار مسئول بيت
در تهييج مردم مدينه بـراي   7كه سخنان علي

ــا   ــا تهــاجم طلحــه و زبيــر بــه بصــره، ب مقابلــه ب
رو شـد، ابـوالهيثم از    برخورد سـرد مـردم روبـه   

امـام  کساني بود که مردم را به اجابـت دعـوت   
فراخواندند و براي جبـران سسـتيِ ديگـران، از    

  ٦.امام حمايت کردند
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  .٣٤٢، ص٣الطبقات، ج. ١

 نهـج  شـرح ؛ ٣٨؛ فتوح البلـدان، ص ١٩٥، ص١تاريخ المدينه، ج. ٢

  .٢١١ص، ١٦ج ه،البالغ

-٢٧٤، ص١؛ كمـال الـدين، ج  ١٩٣کتاب سليم بن قـيس، ص  ٣.

  .٦٣١؛ التحصين، ص٢٧٥

  .٢٨-٢٧، ص٣٢بحار االنوار، ج. ٤

  .٣٣٦؛ اليقين، ص١٥٢االختصاص، ص. ٥

  .٦١١، ص٢خلدون، ج ابن تاريخ؛ ٢٣٣، ص٧يه، جالبداية و النها. ٦

بـه  . ق ۳۷ابوالهيثم در جنگ صفين به سـال  
او پس  ٧.پرداخت 7تنظيم صفوف لشکر امام

و بر پايه گزارشي ديگر، پس  ٨از شهادت عمار
در دعــوت بــه جنــگ  7از خطبــه امــام علــي

وشتاب به سوي بهشت، نخستين کسي بود کـه  
 ٩.دان رفت و جنگيد و بـه شـهادت رسـيد   به مي

بـر او نمـاز گـزارد و     7پس از شهادتش، امام
از او  7حضرت علـي  ١٠.سپردخاك وي را به 

ــه     ــار و خزيم ــون عم ــاني همچ ــار بزرگ در کن
ذوالشهادتين ياد کرده کـه بـر راه حـق اسـتوار     

ايـن حـاكي از جايگـاه ممتـاز او نـزد      . ١١ماندند
  .ايشان است

ابـوالهيثم را در  گزارشي ضعيف درگذشت 
دانسته و محل دفن او  ١٣يا عمر 9١٢زمان پيامبر

هـايي دربـاره    روايـت او  ١٤.را بقيع شمرده است
و  9از پيـامبر  ،ثواب سـالم و وظـايف مشـاور   

 ١٥.نقل کـرده اسـت   7امام علياي را از  خطابه
  ١٦.هايش، حديث غدير است از جمله روايت
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  .١٧٧، ص٣الفتوح، ج .٩
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 ١همسرش مليکه دختر سهل بن زيد بن عامر
مانان و بيعت كنندگان بود و اميمه را بـه  از مسل

ابـوالهيثم بـرادري بـه نـام عبيـد يــا       ٢.دنيـا آورد 
داشــت کــه در جنــگ بــدر در رکــاب عتيــك 

و در جنگ احد بـه شـهادت    ٣جنگيد 9پيامبر
  ٤.رسيد

  منابع �

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

 :اسد الغابهق؛ ١٤١٢البجاوي، بيروت، دار الجيل، 

، .)ق٦٣٠.م(محمـد الجــزري   بـن اثيـر علـي بـن    ا

االشارات الي معرفـة  ق؛ ١٤٠٩بيروت، دار الفکر، 

، .)ق٦١١.م(بكـر الهـروي    علي بـن ابـي   :الزيارات

 :االصـابه  ق؛١٤٢٣قاهره، مكتبة الثقافة الدينيـه،  

 ، به كوشش علـي .)ق٨٥٢.م(ابن حجر العسقالني 

محمــد و ديگــران، بيــروت، دار الکتــب العلميــه،  

ــاصق؛ ١٤١٥ ــد :االختص ــه، .)ق٤١٣.م( المفي  ب

 زرنــدي، بيــروت، دار المفيــد، و غفــاري كوشــش

، .)ق٨٤٥.م(المقريـزي   :امتاع االسـماع ق؛ ١٤١٤

محمد عبدالحميد، بيروت، دار الکتـب   به كوشش

الــبالذري  :انســاب االشــرافق؛ ١٤٢٠العلميــه، 

، به كوشش زكـار، بيـروت، دار الفکـر،    .)ق٢٧٩.م(

ـ  ق؛ ١٤١٧ ، .)ق١١١٠.م(المجلســي  :واربحـار االن

البدء و ق؛ ١٤٠٣بيروت، دار احياء التراث العربـي،  

، بيـروت،  .)ق٣٥٥.م(المقدسـي  المطهـر   :التاريخ

كثيـر   ابـن  :البدايـة و النهايـه  م؛ ١٩٠٣دار صادر، 

تـاريخ ابـن   ، بيروت، مکتبة المعارف؛ .)ق٧٧٤.م(
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  .٣٥، ص٨؛ االصابه، ج٢٤٨، ص٨الطبقات، ج ١.

، ٨؛ االصـابه، ج ٣٠، ص٦بـه، ج ؛ اسـد الغا ٢٤٨، ص٨الطبقات، ج. ٢

  .٣٥ص

  .١٥٨، ص١المغازي، ج. ٣

  .٣٢٩، ص١؛ انساب االشراف، ج٣٠١، ص١المغازي، ج. ٤

، بــه کوشــش .)ق٨٠٨.م(ابــن خلــدون  :خلــدون

تاريخ االسـالم و   دار الفکر؛ خليل شحاده، بيروت،

، به كوشـش  .)ق٧٤٨.م(الذهبي  :وفيات المشاهير

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

 :)و الملـوك  االمـم  تاريخ(تاريخ طبري ق؛ ١٤١٠

 ابوالفضـل،  محمد كوشش به، .)ق٣١٠.م( الطبري

تـاريخ المدينـة    ؛العربـي  التراث بيروت، دار احياء

ــوره ــب  :المن ــن ش ــري  ةاب ــه .)ق٢٦٢.م(النمي ، ب

ــر،  كوشـــش ــلتوت، قـــم، دار الفکـ ق؛ ١٤١٠شـ

ــين ــاووس   :التحص ــن ط ــم، دار .)ق٦٦٤.م(اب ، ق

، .)ق٣٥٤.م(ابن حبـان   :الثقات ق؛١٤١٣الکتاب، 

ــه،   ــب الثقافي ــالق؛ ١٣٩٣الكت ــدوق  :الخص الص

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

، بـه  ).ق٤٥٨.م(البيهقـي   :دالئل النبوهق؛ ١٤١٦

كوشش عبدالمعطي، بيروت، دار الکتـب العلميـه،   

، .)ق٧٤٨.م(الـذهبي   :سير اعالم النبالءق؛ ١٤٠٥

به كوشش گروهـي ازمحققـان، بيـروت، الرسـاله،     

ــه ق؛ ١٤١٣ ــيرة النبوي ــام   :الس ــن هش - ٨.م(اب

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

عبـدالحي بـن    :شذرات الـذهب المكتبة العلميه؛ 

، به کوشش االرنـؤوط، بيـروت،   .)ق١٠٨٩.م(عماد 

 ابـن  :البالغـه  نهـج  شرح ق؛١٤٠٦دار ابن کثير، 

ــي ــد اب ــه، .)ق٦٥٦.م( الحدي ــش ب ــد كوش  محم

ــاء  ــل، دار احي ــب ابوالفض ــه، الكت ق؛ ١٣٧٨ العربي

ــات ــري الطبق ــن :الكب ــعد اب ــه، .)ق٢٣٠.م( س  ب

، بيــروت، دار الکتــب عبــدالقادر محمــد كوشــش

ــه، ــفق؛ ١٤١٨ العلميـ ــاووس  :الطرائـ ابـــن طـ

 :الغاراتق؛ ١٣٩٩، قم، مطبعة الخيام، .)ق٦٦٤.م(

، بـه كوشـش   .)ق٢٨٣.م(ابراهيم الثقفـي الكـوفي   

ــوحش؛ ١٣٥٥محــدث، بهمــن،  ــن اعــثم  :الفت اب

ــه كوشــش علــي.)ق٣١٤.م(الكــوفي  شــيري،  ، ب

ــدانق؛ ١٤١١بيــروت، دار االضــواء،  ــوح البل  :فت

، بيـــروت، دار الهــــالل،  .)ق٢٧٩.م(الـــبالذري  

، به كوشـش  .)ق٣٢٩.م(الكليني  :لكافيام؛ ١٩٨٨

ش؛ ١٣٧٥غفاري، تهـران، دار الکتـب االسـالميه،    
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، بـه  .)ق٧٦.م(الهاللـي   :قـيس  كتاب سـليم بـن  

كمـال  ق؛ ١٤٢٠كوشش انصـاري، قـم، الهـادي،    

، بـه كوشـش غفـاري،    .)ق٣٨١.م(الصدوق  :الدين 

 :مجمــع البحــرينق؛ ١٤٠٥قــم، نشــر اســالمي، 

ش الحســيني، ، بــه كوشــ.)ق١٠٨٥.م(الطريحــي 

ابـن   :المحبـر ق؛ ١٤٠٨تهران، فرهنگ اسـالمي،  

ــب  ــزه ليخــتن  .)ق٢٤٥.م(حبي ــه کوشــش ايل ، ب

 :المغــازي شــتيتر، بيــروت، دار اآلفــاق الجديــده؛

 جـونس،  مارسدن كوشش به، .)ق٢٠٧.م( الواقدي

الخــوارزمي  :المناقــبق؛ ١٤٠٩ اعلمــي، بيــروت،

محمودي، قم، نشـر   مالك ، به كوشش.)ق٥٦٨.م(

ــالم ــتظمق؛ ١٤١١ي، اسـ ــوزي  :المنـ ــن جـ ابـ

، به كوشـش نعـيم زرزور، بيـروت، دار    .)ق٥٩٧.م(

ــه،  ــب العلمي ــهق؛ ١٤١٢الکت ــدة  :الوالي ــن عق اب

سـيد ابـن طـاووس     :اليقـين  ؛.)ق٣٣٣.م(الکوفي 

ــاب،   .)ق٦٦٤.م( ــاري، دار الکت ــش انص ــه کوش ، ب

  .ق١٤١٣

  محمد وحيدي

���

کوه مقـدس مشـرف بـر     :ابوقُبيس، کوه

  الحراممسجد

 مسـجدالحرام شرقي  وه ابوقبيس در شمال ک
از  *طالـب  ابـي  و شـعب  ١و مشرف بر آن است

ارتفـاع   )۱۱ تصوير شـماره (. شود آغاز مي جا آن
متـر و از سـطح دامنـه     ۴۲۰آن را از سطح دريا 

 به گفتـه ناصرخسـرو، ايـن    ٢.اند متر دانسته ۱۲۰
�����������������������������������������������������������

.١٠٦٦، ص٣؛ مراصد االطالع، ج٨٠، ص١معجم البلدان، ج. ١

.٩٥تاريخ و آثار اسالمي مکه، ص. ٢

؛ ولي امروزه آن ٣کوه گنبدي شکل بوده است
 ٥و برتـرين  ٤بوقبيس را نخسـتين ا. اند را تراشيده

  .اند کوه زمين خوانده
نام اين کوه برگرفته از اسم شخصي از قبيله 

است که براي نخسـتين بـار بـر     ٧يا اياد ٦مذْحج
به گفته برخي چـون   ٨.اي ساخت دامنه آن خانه

ابوقبيس بن شالح از قبيله جرهم بر اثر اختالف 
بـرد و  با خويشـاوندان خـود بـه ايـن کـوه پنـاه       

ديگر خبري از او بازنيامد، آن کوه به ايـن نـام   
برخي نيز با توجه به مناسبت معنايي  ٩.شهره شد

انـد   گفتـه ) اي از آتش قطعه(» قَبس«ابوقبيس با 
ــرت آدم ــه حضـ ــش   7کـ ــوه آتـ ــن کـ از ايـ

هاي ابوقابوس و شيخ الجبال نيز  نام ١٠.برگرفت
  ١١.بر ابوقبيس اطالق شده است
ــن کــوه آو  ــد کــه چــون   ردهدر فضــيلت اي ان

حجراالسود از بهشت فرود آمد، در اين کوه بـه  
ســپس ابــراهيم آن را در . وديعــت گذاشــته شــد

در طوفـان نـوح نيـز     ١٢.ساخت کعبه به کـار بـرد  
�����������������������������������������������������������

.١١٩سفرنامه ناصر خسرو، ص. ٣

.٣٢، ص١اخبار مکه، ازرقي، ج. ٤

  .٥٢٥، ص١م، جشفاء الغرا. ٥

.٢٧الجبال و االمکنه، ص. ٦

.٢٦٧، ص٢اخبار مکه، ازرقي، ج. ٧

، ١؛ معجــم البلــدان، ج٢٦٧، ٢٦٥، ص٢اخبــار مکــه، ازرقــي، ج. ٨

.٢٧؛ الجبال و االمکنه، ص٨٠ص

.٩٠، ص٣الروض االنف، ج. ٩

.٥٠، ص١شفاء الغرام، ج. ١٠

.٥٠، ص١شفاء الغرام، ج. ١١

.٢٧-٢٦، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ١٢


