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، بـه کوشـش   .)ق٣١٠.م(الطبـري   ):و الملوک

ــي،    ــروت، اعلم ــا، بي ــي از علم  ؛ق١٤٠٣گروه

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

کوشش گروهـي از علمـا، بيـروت، دار الکتـب     

ابـن هشـام    :السيرة النبويه ؛ق١٤١٨العلميه، 

ــران،   .)ق٢١٨.م( ــقاء و ديگ ــش الس ــه کوش ، ب

 :شرح نهـج البالغـه   ؛بيروت، المکتبة العلميـه 

، به کوشـش محمـد   .)ق٦٥٦.م(الحديد  ابي ابن

 ؛ق١٣٧٨ابوالفضل، دار احياء الكتـب العربيـه،   

ــات  ــريالطبق ــعد   :الكب ــن س ، .)ق٢٣٠.م(اب

ــدير ؛بيــروت، دار صــادر ــتح الق الشــوکاني  :ف

 :الكامل في التاريخ ؛، عالم الکتب.)ق١٢٥٠.م(

، .)ق٦٣٠.م(ابن اثير علي بن محمـد الجـزري   

 :مجمـع الزوائـد   ؛ق١٣٨٥بيروت، دار صـادر،  

ــاب .)ق٧٣٥.م(الهيثمـــي  ، بيـــروت، دار الکتـ

ــي،  ــر ؛ق١٤٠٢العربـ ــب  :المحبـ ــن حبيـ ابـ

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

المسـتدرك علـي    ؛بيروت، دار اآلفاق الجديده

، به .)ق٤٠٥.م(الحاكم النيشابوري  :الصحيحين

کوشـــش مرعشـــلي، بيـــروت، دار المعرفـــه، 

ــازي ؛ق١٤٠٦ ــدي  :المغ ــه .)ق٢٠٧.م(الواق ، ب

ــروت، اعلمــي،   کوشــش مارســدن جــونس، بي

ر العلم جواد علي، بيروت، دا :المفصل ؛ق١٤٠٩

ــين،  ــل ؛م١٩٧٦للماليــ ــل و النحــ  :الملــ

ــتاني  ــيد  .)ق٥٤٨.م(الشهرس ــش س ــه کوش ، ب

 ؛ق١٣٩٥کيالنـــي، بيـــروت، دار المعرفـــه،   

، بـه کوشـش   .)ق٥٠٨.م(ابن جـوزي   :المنتظم

نعـــيم زرزور، بيـــروت، دار الکتـــب العليمـــه، 

، بـه  .)ق٢٤٥.م(ابن حبيـب   :المنمق ؛ق١٤١٢

، کوشش احمـد فـاروق، بيـروت، عـالم الکتـب     

  .ق١٤٠٥

  سيد محسن اميري

���

از شـهيدان   :اَبواَيمن خُريم بن فاتک

  اُحد

فاتـك  خُريم بن اَخْرم بن شداد بن عمرو بن 

يکـي از   ٢معروف به خُريم بن فاتـک  ١بن اَزْدي
ســه صــحابي مکنّــا بــه اَبــواَيمن و مشــهورترينِ 

ــت آن ــه. هاس ــداهللا  کني ــر او ابوعب ــاي ديگ و  ٣ه
ــويحيي ــت ٤اب ــاره. اس ــب او  درب ــانواده و نس خ

برخي او را فرزنـد عمـرو   . اختالف بسيار است
او . انـد  دانسته ٦يا غالم وي ٥بن جموح خَزْرجي

ــامبر  ــان احاديــــث پيــ ــز از  9٧از راويــ و نيــ
 کنندگان در جنگ بدر همراه بـرادرش  شرکت

 ٩.و از شـهيدان احـد دانسـته شـده اسـت      ٨سبره
) بـرص (اند که به نوعي عارضه پوسـتي   آورده

او را به سبب  9رسول خدا ١٠.تال بوده استمب
اش از بيماران و مستمندان دعا کرده  دستگيري

  ١١.است
چگونگي اسـالم آوردنـش داسـتاني     درباره
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  .٢٧٦، ص٢؛ االصابه، ج٣٨، ص٦ج ،الطبقات. ١

  .٢٥٣ص، ١١االغاني، ج. ٢

  .٢٠٥، ص٤المعجم الکبير، ج. ٣

  .٢٣٦، ص٢االصابه، ج؛ ٢٤٦، ص١تهذيب االسماء، ج. ٤

  .٤٥٢، ص٢االستيعاب، ج. ٥

  .١٢٦، ص٢السيرة النبويه، ج. ٦

  .١٦٤، ص٨؛ المبسوط، ج٢٠٩-٢٠٥، ص٤المعجم الکبير، ج. ٧

  .٢٤، ص٥اسد الغابه، ج. ٨

  .٢٤، ص٥؛ اسد الغابه، ج١٢٦، ص٢جالسيرة النبويه، . ٩

  .٣٠٢المحبر، ص. ١٠

  .٣٠-٢٩، ص٣ق، جئ؛ الفا١٩٧، ص١١انساب االشراف، ج. ١١
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براي يافتن شـتر  : گويند. عجيب نقل شده است
اش به جنّيان پناهنـده گشـت و در پـي     گمشده

به سوي جنّيان نَجـد   9ديدار با فرستاده پيامبر
برخي بر اين باورند که آيه شش  ١.شد مسلمان 

که پناه بـردن بـه جنّيـان را مايـه      ۷۲/سوره جن
گمراهـي دانسـته، نــاظر بـه ايــن سـنّت جــاهلي     

رخ داد که » اَبرق العزاف«اين ديدار در  ٢.است
ــگ    ــل و ري ــنگ و گ ــد و داراي س ــاني بلن مک

بردنـد هيـاهوي جنيـان     بود و گمان مي ٣)اَبرق(
اين محل  ٤).عزاف(د شو در آن بسيار شنيده مي

و  ٥ميلــي مدينــه بــه ســوي بصــره ۱۲در فاصــله 
  ٦.اَسد بود بني متعلّق به

ــن جمــوح  ــوالي عمــرو ب ٧برخــي او را از م ،
بـا آن کـه   . انـد  ديگر شهيد جنگ اُحد، دانسـته 

جز قبر حمزه سيدالشهداء، قبور ديگر شـهيدان  
اي مکـان   نوشـته  و تنها سـنگ  ٨اُحد معين نبوده

ــن شــ ، ٩کــرده هدا را مشــخص مــيعمــومي دف
گزارشي از سده دهم در دسـت اسـت کـه بـه     
مکاني بلند در بخش غربي مرقد حمـزه اشـاره   
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  .٣٠٥، ص٦٠بحار االنوار، ج ؛٧١الهواتف، ص. ١

  .٣٤٨، ص١٦تاريخ دمشق، ج. ٢

  .٦١٧، ص٢تاريخ االسالم، ج. ٣

  .٣٦٠، ص١العين، ج. ٤

  .٦٨، ص١معجم البلدان، ج. ٥

  .٢١، ص١معجم قبائل العرب، ج؛ ٩٠البلدان، ص. ٦

  .٢٤، ص٥؛ اسد الغابه، ج١٢٦، ص٢السيرة النبويه، ج. ٧

  .١١٨، ص٢خالصة الوفاء، ج. ٨

  .٢١٣الدرة الثمينه، ص. ٩

کنـد و آن را مـدفن هشـت تـن از شـهداي       مي
احــد، از جملــه ابــواَيمن و عمــرو بــن جمــوح، 

اي جاري بـوده   آن، چشمهنزديك داند که  مي
  ١٠.است

هاي مربوط به سه ابـواَيمن صـحابي    گزارش
تـوان بـه    انـد و نمـي   منابع با يکديگر آميخته در

تفكيك را يك هاي هر  صورت قطعي گزارش

آن دو صحابي ديگـر، يکـي ربـاح غـالم     . کرد
اسـت کـه مــؤذّن    9پوسـت رسـول خـدا    سـياه 

و ديگري سفيان بـن وهـب کـه بـه      ١١پيامبر بود
يـا   ۴۸عفان بن وهب تصحيف شده و متوفـاي  

از حضــور هــا  در ايــن گــزارش ١٢.اســت. ق۸۲
ــه   ــلح حديبي ــداد ص ــوايمن در رخ ــالم ١٣اب ، اس

ــه  ــتح مک ــش در روز ف ــور او در ١٤آوردن ، حض
ــاب     ــتان ب ــدنش در قبرس ــدفون ش ــق و م دمش

. سـخن بـه ميـان آمـده اسـت      ١٥الصغيرآن شهر
تــوان  هــايي را مــي پيداســت کــه تنهــا گــزارش

او محتمل دانست که با ايمان او پيش از  درباره
د سـازگار  جنگ بدر و شهادتش در جنگ اح

هاي مربوط به اَبـواَيمن   توان گزارش مي. باشند
همچـون شـرکت در    9پس از رحلـت پيـامبر  
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  .١١٨، ص٢خالصة الوفاء، ج. ١٠

  .١٢٧، ص٢؛ انساب االشراف، ج١٢٨ص المحبر،. ١١

  .٤٤، ص٩البداية و النهايه، ج. ١٢

  .٢٣٦، ص٢االصابه، ج. ١٣

  .٦٠٧، ص١اسد الغابه، ج. ١٤

  .٤١٩، ص٢خ دمشق، جتاري. ١٥
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فتح شام و پذيرفتن مسئوليت تقسـيم امـوال در   
، ٤يـا رقّـه   ٣، دمشـق ٢، سکونت در کوفـه ١دمشق

هاي جمل و صـفين   رويکرد بيطرفانه در جنگ
ــافتن در آن ــام ٥هــا و حضــور ني ــت از ام ، حماي

نشمردن ابوموسـي اشـعري در   در امين  7علي
 ٧.ق۴۸و درگذشت به سـال   ٦ماجراي حکميت

ــه  ــت معاوي ــال   ٨در دوره خالف ــا س را  ٩.ق۸۲ي
مربوط به دو ابـوايمن ديگـر بـه ويـژه اَبـواَيمن      
خُوالني دانسـت کـه برخـي او را از تـابعين بـه      

  ١٠.اند، نه از صحابه شمارآورده
 ١١اند که صـحابي  فرزندش اَيمن گفته درباره

 9بوده و پس از رحلت رسول خـدا  ١٢و شاعر
تحوالت سياسي مختلف را تجربه کرده اسـت  

و  ١٣هاشـم  بنـي  سـتودن : که از آن جملـه اسـت  
در اشـــعارش و  ١٤*تقبـــيح عبـــداهللا بـــن زبيـــر

ــه از شــرکت در کــردن  دلســرد ســپاهيان معاوي
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  .٣٤٤، ص١٦تاريخ دمشق، ج. ١

  .١١٤، ص٣الثقات، ج. ٢

  .٣٤٠، ص١٦تاريخ دمشق، ج. ٣

  .٢٣٦، ص٢االصابه، ج. ٤

  .٤٢١، ص٢٠االغاني، ج. ٥

  .٣١٤، ص٣٣؛ بحار االنوار، ج١٩٩، ص٤الفتوح، ج. ٦

  .١٨٩، ص١٣الوافي بالوفيات، ج. ٧

  .٣٥٤، ص١٦تاريخ دمشق، ج. ٨

  .١١٠، ص٣االصابه، ج. ٩

  .٣٦٤، ص٢١تاريخ دمشق، ج. ١٠

  .١٨٨، ص١اسد الغابه، ج. ١١

  .٤٢٥، ص٢٠االغاني، ج. ١٢

  .٤٢٣، ص٢٠االغاني، ج. ١٣

  .٤٢، ص٤انساب االشراف، ج. ١٤

رغـم پيشـنهاد معاويـه بـراي       بـه  ١٥جنگ صفين
ــطين   ــر فلس ــت او ب ــل،   ١٦حکوم ــز در مقاب و ني

و برقـراري   ١٧اشعاري در رثـاي معاويـه   سرودن
  ١٨.مـروان  بنـي  روابط دوستانه با امويان به ويـژه 

  ١٩.است نيز در دمشق مسجدي به وي منسوب

  منابع �

، بيـروت، دار  .)ق٤٦٣.م(ابن عبـدالبر   :االستيعاب

، .)ق٦٣٠.م(ابن اثيـر   :اسد الغابه ؛ق١٤١٢الجيل، 

ابـن حجـر    :االصـابه  ؛ق١٤٠٩بيروت، دار الفكـر،  

، به كوشش عادل احمد عبـدالموجود  .)ق٨٥٢.م(

وعلي محمد معوض، بيروت، دار الكتـب العلميـه،   

.) ق٣٥٦.م(ابـوالفرج اصـفهاني    :االغاني ؛ق١٤١٥

انسـاب   ؛ق١٤١٥بيروت، دار احياء التراث العربي، 

، به كوشـش سـهيل   .)ق٢٧٩.م(بالذري  :االشراف

 ؛ق١٤١٧زكار و رياض زركلي، بيروت، دار الفكـر،  

، بيـروت، دار  .)ق١١١٠.م(مجلسـي   :ار االنـوار بح

ابـن كثيـر    :البداية و النهايه ؛احياء التراث العربـي 

 :البلـدان  ؛ق١٤٠٧، بيروت، دار الفكر، .)ق٧٧٤.م(

، به كوشش يوسف الهـادي،  .)ق٣٦٥.م(ابن الفقيه 

 :تـاريخ االسـالم   ؛ق١٤١٦بيروت، عـالم الكتـب،   

ــه كوشــش عمرعبدالســالم .)ق٧٤٨.م(ذهبــي  ، ب

ــي،   ــاب العرب ــروت، دار الكت ــدمري، بي  ؛ق١٤١٣ت

، .)ق٥٧١.م(ابـن عسـاكر    :تاريخ مدينـة دمشـق  

ــماء ؛ق١٤١٥بيــروت، دار الفكــر،  ــذيب االس  :ته

ــووي   ــدين ن ــي ال ــش  .)ق٦٧٦.م(محي ــه كوش ، ب

 ؛مصطفي عبدالقادر، مصـر، ادارة الطباعـة المنيـره   

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

  .٤٢، ص٤انساب االشراف، ج .١٥

  .٥٠٣وقعة صفين، ص. ١٦

  .١٥٧، ص٥انساب االشراف، ج. ١٧

  .٣٣٣، ٣٠٤، ص٦انساب االشراف، ج. ١٨

  .٢٨٩ص، ٢تاريخ دمشق، ج. ١٩
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، بيروت، دار الفکـر،  .)ق٣٥٤.م(ابن حبان  :الثقات

 :ة الوفـاء باخبـار دار المصـطفي   خالص ؛ق١٤٢٠

ــمهودي  ــه،  .)ق٩١١.م(س ــة الثقاف ــاهره، مکتب ، ق

محمـد   :الدرة الثمينة في اخبار المدينه ؛ق١٤٢٧

، .)ق٦٤٣.م(بن محمـود بـن الحسـن بـن النجـار      

 ؛ق١٤٢٧مرکز بحوث و دراسات المدينة المنـوره،  

، به كوشش .)ق٢١٨.م(ابن هشام  :السيرة النبويه

 ؛يگـران، بيـروت، دار المعرفـه   المصطفي السقا و د

، بيـروت،  .)ق٢٣٠.م(ابـن سـعد    :الطبقات الکبري

جـار اهللا   :الفائق فـي غريـب الحـديث    ؛دار صادر

ــري  ــب  .)ق٥٣٨.م(الزمخشـ ــروت، دار الکتـ ، بيـ

، .)ق٣١٤.م(ابـن اعـثم    :الفتوح ؛ق١٤١٧العلميه، 

بــه كوشــش علــي شــيري، بيــروت، دار االضــواء، 

، بـــه .)ق١٧٠.م(الفراهيـــدي  :العـــين ؛ق١٤١٠

ــره،    ــامرائي، دار الهج ــي و الس ــش المخزوم كوش

ــوط ؛ق١٤٠٩ ــي  :المبس ــه .)ق٤٦٠.م(الطوس ، ب

كوشش محمد باقر بهبودي، المکتبـة المرتضـويه،   

، بــه .)ق٢٤٥.م(ابــن حبيــب  :المحبــر ؛ش١٣٥١

کوشش ايلزه ليختن شـتيتر، بيـروت، دار اآلفـاق    

ــده ــدان  ؛الجدي ــم البل ــوي   :معج ــاقوت الحم ي

المعجـم   ؛م١٩٩٥، بيروت، دار صـادر،  .)ق٦٢٦.م(

، به كوشـش حمـدي   .)ق٣٦٠.م(الطبراني  :الكبير

عبدالمجيــد الســلفي، بيــروت، دار احيــاء التــراث 

عمر كحالـه،   :معجم قبائل العرب ؛ق١٤٠٥العربي، 

ــاله،   ــروت، الرس ــات  ؛ق١٤١٤بي ــوافي بالوفي  :ال

، به كوشش االرنؤوط و تركي .)ق٧٦٤.م(الصفدي 

ــروت،  ــطفي، بي ــراث، مص ــاء الت  ؛ق١٤٢٠دار احي

، بـه  .)ق٢١٢.م(نصـر بـن المـزاحم     :وقعة صفين

ــة    ــة العربي ــاهره، مؤسس ــالم، ق ــش عبدالس كوش

ــه،  ــف ؛ق١٣٨٢الحديث ــن :الهوات ــي اب ــدنيا  اب ال

  .ق١٤١٣، مؤسسة الکتاب الثقافيه، .)ق٢٨١.م(

  حامد قرائتي

���

صـحابي و ميزبـان   : ابوايوب انصـاري 

  در مدينه 9رسول خدا

ابوايـوب  «زيد بن كُليب، مشهور به  خالد بن
 ،اي از قبيلـه خـزرج   ار، تيرهنج بني از ١»انصاري

د زْبدان سبب كه نسب انصار بـه قبيلـه اَ   ٢.است
دي نيـــز زْابوايـــوب اَوي را رســـد،  يمــن مـــي 

 يا زهـرا، دختـر سـعد    ٤مادرش هند ٣.اند خوانده
از يکـي   ٥.از خـزرج اسـت   ،بن قيس بن عمـرو 

بـن   تـر قـيس بـن سـعد    ايوب دخ ام شهمسران
 ٨.دختــر دايــي ابوايــوب بــود ٧خزرجــي ٦قــيس

 حسـن دختـر زيـد بـن ثابـت       همسر ديگرش ام
پيش از اسالم گزارشي در وي از گذشته  ٩.بود

  .دست نيست
ابوايوب در سـال   :9ابوايوب و پيامبر �

ــان  مســيزده در  ،بعثــت، همــراه كســاني از يثربي
 9عقبه با رسول خدادوم مراسم حج، در پيمان 

با هجرت ايشان به يثرب، ابوايـوب   ١٠.بيعت كرد
�����������������������������������������������������������

  .١٥٣، ص٣اللباب، ج ؛٨٩، صالكني. ١

-٢٨٠، ص١االشـرف، ج  انسـاب ؛ ٣٥٢، ص٢السيرة النبويـه، ج . ٢

٢٨١.  

  .٢٩، ص٧ج االصابه،. ٣

  .١٢١، ص٢ج اسد الغابه، ؛١٠٣، ص٣، جالثقات. ٤

  .٣٦٩، ص٣لطبقات، ابن سعد، جا. ٥

  .٢٣٥، ص١؛ تاريخ المدينه، ج٤٤٨، ص٨الطبقات، ابن سعد، ج. ٦

  .٣٦٢، ص٨؛ االصابه، ج٥٦٨، ص٥غابه، جاسد ال. ٧

  .٦٦٤، ص٢التهذيب، ج تقريب. ٨

  .٤٣٨ص ،الطبقات، خليفه ؛٤٨٤، ص٣لطبقات، ابن سعد، جا. ٩

  ،٣الطبقــات، ابــن ســعد، ج   ؛٣١٣، ص٢الســيرة النبويــه، ج . ١٠
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