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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

  .٤٨٤ص
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هنگـامي   .را بـه دسـت آورد   ويافتخار ميزبـاني  

در يثرب پس از ورود به  9كه شتر رسول خدا

سـاخته   جـا  آندر  جايي زانو زد كه بعدا مسـجد 

ايشـان  اثـاث   ١ام ايوب ابوايوب و همسرش ،شد

را به خانه خود بردند و چـون بزرگـان انصـار از    

فرود آيد، بـا گفـتن    نزد آناناستند كه خوپيامبر 

اين جملـه کـه آدمـي همـراه بـار و بنـه خـويش        

مدت اقامـت   ٢.وارد شد *است، به خانه ابوايوب

، مسجدالنبيپيامبر در اين خانه را تا ساخته شدن 

  ٤.اند تا هفت ماه نوشته ٣از يك

در مــاجراي پيمــان بــرادري ميــان  9پيــامبر

ب بـن  عصْـ ب و ممهاجران و انصار، ميان ابوايو

 هـا ميـان او و   و بـر پايـه برخـي گـزارش     ٥عمير

  ٦.بستپيمان برادري   اهللابن عبيدطلحة 

بر پايـه گزارشـي، ابوايـوب از حاضـران در     

ــدر ــه  جنــگ ب ــود .ق ســال دومب ــه  ٧ب ــر پاي و ب

، در آن نبـرد، ابوالعـاص دامــاد   ديگـر  گـزارش 

هشـام،   اما بر پايه نوشته ابن ٨.پيامبر را اسير كرد
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  .٣١٥-٣١٤، ص١انساب االشراف، ج. ١

  .٤١، ص٢تاريخ يعقوبي، ج ؛١٨٣، ص١الطبقات، ابن سعد، ج. ٢

؛ البداية ٩٧، ص٣؛ تهذيب التهذيب، ج٢٨، ص٢مروج الذهب، ج. ٣

  .٦٤، ص٨و النهايه، ج

ــه. ٤ ــيرة النبوي ــه، ص٣٥٢، ص٢ج ،الس ــاريخ خليف ــة ٢٩؛ ت ؛ معرف

.٩٣٣، ص٣الصحابه، ج

؛ ١٢٠، ص٣الطبقات، ابن سـعد، ج  ؛٣٥٢، ص٢السيرة النبويه، ج. ٥

  .٢٠٠، ص٢االصابه، ج

  .٤٨٤، ص٣الطبقات، ابن سعد، ج. ٦

  .٣٦٨، ص٣؛ الطبقات، ابن سعد، ج١٦١، ص١المغازي، ج. ٧

  .٣٨٠، ص٣لبداية و النهايه، جا. ٨

بـن حنطـب مخزومـي     د اسـير شـده، مطلـب   فر

ــود ــار    ٩.ب ــاي روزگ ــر نبرده ــوب در ديگ ابواي

ــز شــركت داشــت  ــامبر ني ــه نوشــته   ١٠.پي ــر پاي ب

بازگشــت مســلمانان از غــزوه در پــي  ١١واقــدي

بــن  عبــادةابوايــوب و  .ق ســال ســومبــه  احــد

منـافق   بـن ابـي    تمسخر عبـداهللا  در برابر صامت

ــاره ــد  درب ــلمانان در اح ــت مس ــخت شكس ، س

ابوايوب محاسن او را گرفت و  .موضع گرفتند

بيــرون  از مســجد پيــامبررا ناچــار ســاخت وي 

منافقـان قبيلـه    9نيز به دستور رسول خدا. رود

خــود را كــه در مســجد بــه تمســخر مســلمانان  

نــام  ١٢.بيــرون رانــدپرداختــه بودنــد، از مســجد 

نبـرد خنـدق نيــز   شـمار مجاهــدان  ابوايـوب در  

  ١٣.شود ديده مي

افــكي در مــاجرا
) تهمــت بــه عايشــه  ( *

 هنگامي که ابوايوب ماجرا را از زبان همسرش

برخـي   ١٤.به انکار آن پرداخـت  ،ام ايوب شنيد

  اواز  ۲۴/نــور ۱۶و  ۱۲مفســران ذيــل آيــات   

  واکـنش  دربـاره نام برده و نزول ايـن آيـات را   

  ذيـل آيـات   ١٥.انـد  دانسـته افـك  او به مـاجراي  
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  .٥٣٣، ص٢السيرة النبويه، ج. ٩

؛ ٤٨٤، ص٣لطبقات، ابن سعد، جا ؛٣١٣، ص٢لسيرة النبويه، جا. ١٠

  .٢٨، ص٦فتح الباري، ج

  .٣١٨، ص١المغازي، ج. ١١

  .٣٧٠، ص٢السيرة النبويه، ج ؛٣١٨، ص١المغازي، ج. ١٢

.٣٦٩، ص٣الطبقات، ابن سعد، ج. ١٣

  .٣٣٥، ص١تاريخ المدينه، ج ؛٤٣٤، ص٢المغازي، ج. ١٤

  .١٢٨، ص١٨جامع البيان، ج. ١٥
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ــور ۶۱ ــال ۵و  ١نـ ــ  ۸/انفـ ــاد شـ ــز از او يـ   دهنيـ

   ٢.است

بـه   بر پايه گزارشي، ابوايوب در غزوه خيبـر 

و بنـا بـر    ٣محافظ رسول خدا بود. ق سال هفتم

ــ ــر يگزارش ــه   ،ديگ ــامي ك ــزوه هنگ در آن غ

ي بن اخطـب يهـودي    *هپيامبر با صفييدختر ح

ازدواج كرد، تا صبح از خيمـه ايشـان پاسـباني    

او را ديـد،   9هنگامي كه رسول خدا. كرد مي

از ايـن زن  !  9اي رسول خدا: فتابوايوب گ

. بر تو ترسـيدم  ،اند كه پدر و قومش كشته شده

  ٤.وي دعا كردبراي پيامبر 

 .ق بـه سـال دهـم    الـوداع  ةحجـ ابوايوب در 

ــه نقــل از وي، رســول خــدا   .حضــور داشــت ب

ميـان   ،مشـعر الحـرام  ، هنگام حضور در مزدلفه

 نمازهاي مغرب و عشـا فاصـله نينـداخت و آن   

ــه در پــيدو را   صــاحب وي  ٥.جــا آورد  هــم ب

و از كاتبــان ايشــان بــود و از  9٦رحــل پيــامبر

 عـذَره نامـه نوشـت و     بنـي  به تيـره  ايشانطرف 

در انـد   گفتـه  ٧.بـه اسـالم دعـوت كـرد     آنان را

 9زمان رسـول خـدا  در كه بوده شمار كساني 
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  .٢٠١، ص٢االصابه، ج. ١

.١٤، ص٤الدر المنثور، ج. ٢

  .٦٣ص خليفه،تاريخ . ٣

  .٤٠٢، ص٢عيون االثر، ج؛ ٨٠٢، ص٣لسيرة النبويه، جا. ٤

  .١٢٠، ص٥السنن الکبري، ج؛١٧٧، ص٢صحيح البخاري، ج. ٥

  .٢٠٦، ص١تهذيب الكمال، ج. ٦

، ١ج ؛٣٨١، ص١١ج ،سـبل الهـدي   ؛٤٠١، ص٢عيون االثـر، ج . ٧

  .٥٨ص

  ٨.به گردآوري قرآن پرداختند

که وي تصميم به طالق همسـرش  اند  آورده

امــا در پــي ســخن پيــامبر، از  ؛داشــتام ايــوب 

ام ايــوب راوي  ٩.تصــميم خــود منصــرف شــد 

ابوايوب نيـز از راويـان    ١٠.بود 9حديث پيامبر

عباس،  بود و كساني چون ابن 9حديث پيامبر

بـن    عـروة و بن عازب، سـعيد بـن مسـيب،     براء

در تعــداد  ١١.انــد زبيـر از او حــديث نقــل كــرده 

 هـا  مار آنبرخي ش .نيست نظر قاحاديث او اتفا

حديث ذكر  ۱۵۵و برخي ديگر  ۵۰١٢را حدود 

اما بخـاري و مسـلم فقـط بـر هفـت       ١٣.اند كرده

  ١٤.دارند نظر قحديث او اتفا

که او براي شـنيدن حـديثي از   اند  نقل کرده

ستر المـؤمن بـه مصـر رفـت و بـا       دربارهپيامبر 

  ١٥.كـرد ديـدار  بـن عـامر جهنـي صـحابي      عقبة

ره توحيـد را  از وي روايت شده كه پيـامبر سـو  

نقـل شـده كـه    او نيـز از   ١٦.ثلث قـرآن دانسـت  
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 ؛٦٦، ص١، جالتـاريخ الصـغير   ؛٣٥٧، ص٢الطبقات، ابن سعد، ج. ٨

  .١٩٤، ص٢٦تاريخ دمشق، ج

  .٤٥٥، ص١؛ النهايه، ج٥٥، ص٦الكافي، ج. ٩

  .٤٥٩، ص٣لثقات، جا. ١٠

؛ سـير  ٦٧، ص٨ج ،تهذيب الكمال ؛٣٣، ص١٦مشق، جتاريخ د. ١١

  .٤٠٣، ص٢اعالم النبالء، ج

  .٦٧-٦٦، ص٨تهذيب الكمال، ج. ١٢

  .٤٠٣، ص٢سير اعالم النبالء، ج. ١٣

، ٤المعجـم الکبيـر، ج   به بعـد؛  ٤١٢، ص٥، جاحمدمسند : نک. ١٤

  .٤٠٣، ص٢ج ،سير اعالم النبالء به بعد؛ ١٣٠ص

  .١٥٩، ص١اري، جالب فتح ؛٥٥، ص٥٨ج ،تاريخ دمشق. ١٥

  .١٣٦، ص٣الكبير، ج تاريخ؛ ال٤١٩-٤١٨، ص٥مسند احمد، ج. ١٦
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  ::بيـت   ابوايـوب بـا اهـل    پيوند �

بــه امــام  9دااز وي نقـل شــده كـه رســول خـ   

تو را به زينتـي آراسـته    وندخدا: فرمود 7علي

كـس را بـدان نياراسـته و آن زهـد در       كه هيچ

  ي ديگـــر نيـــزيهـــا روايـــت وياز  ١.دنياســـت

او  ٢.نقـل شـده اسـت    7در مناقب اميرمؤمنـان 

ــاكثين،  7امــام علــينبــرد راوي حــديث  ــا ن ب

چگونـه بـا   : گفتنـد  به او . قاسطين و مارقين بود

ايـن  : گفـت  اي؟  ه جنـگ برخاسـته  اهل قبلـه بـ  

بـا   7خواست پيامبر بود تـا همـراه امـام علـي     

عالمه اميني  ٣.قاسطين و مارقين بجنگم ،ناكثين

آوري كرده  طرق مختلف اين احاديث را جمع

   ٤.است

نقـل کـرده    9ابوايـوب از رسـول خـدا   نيز 

تو به دسـت  ! اي عمار: فرمود است كه به عمار 

خـواهي شـد و در   سركشان و ستمكاران كشته 

اگـر  ! اي عمـار . آن حال بـر حـق خـواهي بـود    

به راهي، تـو راه   7مردم به راهي رفتند و علي

ــيش او را ــر در پ ــه راه هالكــت  . گي ــو را ب او ت

او  ٥.كنـد   برد و از راه هدايت بيرونت نمـي  نمي

داد گـواهي  در كوفه،  7پس از سخنراني امام

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

  .٢٩١، ص١المحاسن، ج. ١

بحـار االنـوار،    ؛٢٦٥، ص١مناقب االمام امير المـؤمنين، ج  :نک. ٢

  .٨٧، ص٤٠؛ ج٣٠١، ص٣٩ج

  .٢٠٧، ص٣شرح نهج البالغه، ج ؛١٤٠، ص٣المستدرك، ج. ٣

  .١٩٥-١٩٢، ص٣الغدير، ج. ٤

.٦١٤، ص١١؛ كنزالعمال، ج١٨٨، ص١٣، جبغدادتاريخ . ٥

 :دگوينـ   ٦.حديث غدير را از پيامبر شنيده است

: گفت كرد و مي را موال خطاب مي 7اماموي 


	���  �� �� «: شـنيدم  9از رسول خدا  ���� �����

ــحاب ٧.»������ ���� ــد هاو از ص ــت   معتق ــه امام ب

نيـز از وي روايـت شـده كـه      ٨.اميرمؤمنان بـود 

هـاي   گل و حسين حسن: فرمود 9رسول خدا

  ٩.خوشبوي من در دنيا هستند

 :7ابوايوب پس از شـهادت علـي   �

وايوب در دوران خالفت معاويه، در نبردهاي اب

 ١٠.شـركت داشـت  » صـائفه «موسوم به تابستاني 

ــيعي، حضــور    ــابع ش ــپاهي بــه  وي من را در س

بــه و معصــوم امــام فرمانــدهي يزيــد، بــا اجــازه 

مخـالف  او  ١١.انـد  انگيزه تقويت اسـالم دانسـته  

رو، بـه معاويـه     از ايـن  .عهدي يزيد بود واليت

ــدار داد او را جان ــد  هش ــود نكن ــين خ وي  ١٢.ش

 هجـا و از هـر كــ   گـو داشــت و هـر   حـق  يزبـان 

 .ق۴۶در سال  .كرد ديد، گوشزد مي لغزشي مي
�����������������������������������������������������������

ــند . ٦ ــدمس ــق، ج  ؛٤١٩، ص٥، جاحم ــاريخ دمش ؛ ٢١٤، ص٤٢ت

  .به بعد ٦١٨، ص١لغدير، جا ؛١٢٦، ص٦لکامل، جا

، ٤ج ،المعجـم الكبيــر  ؛٣٧٨مناقـب االمـام اميــر المـؤمنين، ص   . ٧

  .١٧٣ص

  .٣٨، ص١رجال کشي، ج. ٨

  ،٣ر اعـــالم النـــبالء، جســـي ؛١٣٠، ص١٤ج ،تـــاريخ دمشـــق. ٩

  .٢٨٢ص

 ؛١٨٢، ص١البلـدان، ج  فتوح ؛٣٦٩، ص٣ابن سعد، ج ،لطبقاتا. ١٠

  .٣٠٤، ص٣ج ،تاريخ طبري

، ٨؛ معجـم رجـال الحـديث، ج   ٣٨، ص١رجال کشـي، ج  :نک. ١١

  .٢٦ص

  .٣٢٠، ص٤٣تاريخ دمشق، ج. ١٢
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، عقبة بن عـامر چون و  ١براي جهاد به مصر رفت

از صحابه پيامبر و حاكم منصوب معاويه، نمـاز  

بـه وي اعتـراض    ،مغرب را بـه تـأخير انـداخت   

ممكن اسـت مـردم گمـان كننـد     : كرد و گفت

 ٢.كنـد  ميرفتار  9طبق رفتار رسول خدا كه او

اند که در نبردي، مأمور غنايم را كـه   نيز آورده

جـدايي انداختـه   و نوزادش زن اسير شده  ميان

 9رسـول خـدا  : بود، نكـوهش كـرد و گفـت   

كســي كــه ميــان مــادر و فرزنــدش : فرمــود مــي

جدايي افكند، خداونـد روز قيامـت ميـان او و    

  ٣.اندازد دوستانش جدايي مي

و  ۵۲٥ ،۵۱ ،۴۹٤ را سـال وي مان درگذشـت  ز

گزارش مشهور آن است که  ٦.اند گفته .ق۵۵نيز 

وي بـر اثــر  رحلــت  ٧.درگذشـت . ق۵۲ بـه ســال 

هنگام محاصره باروي شـهر  در نبردي بيماري و 

او در همين نبرد وصيت كـرد  . ه رخ دادينقسطنط

حد امکان بـه  وفات يافت، پيكرش را تا که اگر 

   ٨.دفن كنند جا نآ ،دشمن برده خاك

�����������������������������������������������������������
.٤١، ص١٦تاريخ دمشق، ج. ١

  .٣١٢، ص١٧المعجم الكبير، ج ؛١٤٧، ص٤مسند احمد، ج. ٢

  .٤١٣، ص٥مسند احمد، ج. ٣

  .٤٥٩، ص٣، جالكامل.  ٤

، الثقات؛ ١٥٩تاريخ خليفه، ص ؛٤٨٥، ص٣الطبقات، ابن سعد، ج. ٥

  .١٠٢، ص٣ج

  .٢٠١، ص٢االصابه، ج. ٦

؛ ١١٨، ص٤جالمعجـم الكبيــر،  ؛ ٤٢-٤١، ص٦تـاريخ مدينــه، ج . ٧

  .١٦٥، ص١ج بغداد،تاريخ 

-٩٣٥، ص٢ج معرفـة الصـحابه،   ؛١١٨، ص٤المعجم الکبيـر، ج . ٨

٩٣٦.  

ه دفن شد نيرو، در كنار ديوار قسطنط  از اين

ــد    ــيحيان گردي ــرام مس ــورد احت ــزارش م  ٩.و م

 تبـــركروميـــان بــه مرقـــد وي   :گوينـــد مــي 

بـا تسـلط    ١٠.كردنـد  ميطلب جستند و باران  مي

 مــزار ابوايــوب  ه، آنــان بــرتركـان بــر قســطنطني

 و بــزرگ يآرامگــاه و در جــوارش مســجد  

اي براي نيازمندان سـاختند   انهمدرسه و مهمانخ

ــه  ــت   ک ــان دول ــان و بزرگ ــياري از اعي ــر بس قب

ــاني  ــار عثمـ ــرار داردکنـ ــزارش . آن قـ ــه گـ بـ

کــه  يزيــد بــن معاويــه ١٢و بــالذري ١١ســعد ابــن

در اين نبرد، فرمانـده سـپاه مسـلمانان    و  عهديول

نمازگزارد و او را بـه خـاك   وي بر جنازه  ،١٣بود

بـا   .ان بـرد سپرد و آثار ظاهري قبـرش را از ميـ  

بـه  جـاي قبـرش را يافتنـد و    اين حال، روميـان  

به آنـان پاسـخ   يزيد . تهديد كردندشکافتن آن 

، مــا نيــز كليســاها را در اگــر چنــين کنيــد :داد

از  .هاي اسـالمي ويـران خـواهيم كـرد     سرزمين

جســارت دســت  ايــن رو، مســيحيان از   ايــن

سـعد، ابوايـوب    بـر پايـه نوشـته ابـن     ١٤.كشيدند

الحسـن دختـر     نام عبدالرحمان از امفرزندي به 

از او نسـلي بـر جـاي    کـه  زيد بن ثابت داشـت  
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ــد ــد ديگــر وي، عمــره از ام  ١.نمان ــوب   فرزن اي

دختر قيس بن سعد بود كه با صفوان بـن اوس  

  ٢.بن جابر نجاري ازدواج كرد

  منابع �

ــاج ــه كوشــش .)ق٥٤٨.م(الطبرســي  :االحتج ، ب

؛ ق١٤١٦ه، سـو بهادري و ديگـران، تهـران، دار اال  

به كوشـش   ،.)ق٢٨٢.م(الدينوري  :االخبار الطوال

عبدالمنعم عامر، قاهره، دار احياء الكتـب العربيـه،   

 ):اختيـار معرفـة الرجـال   (رجال کشي ؛ م١٩٦٠

ــي  ــطفوي،   .)ق٤٦٠.م(الطوس ــش مص ــه کوش ، ب

ــگاه مشــــهد،  ــتيعاب ؛ش١٣٤٨دانشــ  :االســ

، به كوشـش علـي محمـد    .)ق٤٦٣.م(عبدالبر  ابن

 دل احمد، بيروت، دار الکتب العلميـه، معوض و عا

، بــه .)ق٦٣٠.م(اثيــر  ابــن :اســد الغابــه؛ ق١٤١٥

كوشش علي محمد معـوض، بيـروت، دار الکتـب    

حجـر العسـقالني    ابـن  :االصابه؛ ق١٤١٥العلميـه،  

بيـروت، دار   ، به كوشش عادل احمـد، .)ق٨٥٢.م(

ابـن   :هاالمامة و السياس؛ ق١٤١٥الكتب العلميـه،  

قـم،  ، به كوشش علـي شـيري،   .)ق٢٧٦.م(ه بقتي

ــراف؛ ق١٤١٣رضــي، لا ــاب االش ــبالذري  :انس ال

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

، بـه  .)ق١١١٠.م(المجلسي  :بحار االنوار ؛ق١٤١٧

 ؛ق١٤٠٣کوشش بهبودي، بيروت، مؤسسة الوفاء، 

ــه ــة و النهاي ــر  :البداي ــن کثي ــه .)ق٧٧٤.م(اب ، ب

احياء التـراث العربـي،   کوشش شيري، بيروت، دار 

به  ،.)ق٢٥٦.م(البخاري  :التاريخ الصغير ؛ق١٤٠٨

كوشــش محمــود ابــراهيم، بيــروت، دار المعرفــه، 

 :)مـم و الملـوک  تاريخ اال(تاريخ طبري ؛ ق١٤٠٦

ــري  ــي.)ق٣١٠.م(الطب ــروت، اعلم ــاريخ ؛ ، بي الت

، المکتبـة االسـالميه،   .)ق٢٥٦.م(البخاري  :الكبير
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.٤٨٤، ص٣الطبقات، ابن سعد، ج. ١

  .٤٣١؛ المحبر، ص٤٤٩، ص٨الطبقات، ابن سعد، ج. ٢

 ةشـب  ابـن  :المدينة المنوره تاريخ؛ ديار بکر ،ترکيا

به كوشش حبيـب محمـود،   ، .)ق٢٦٢.م(نميري ال

اليعقـوبي   :تاريخ اليعقـوبي ؛ ١٤١٠قم، دار الفکـر، 

ــادر.)ق٢٨٤.م( ــروت، دار ص ــداد ؛، بي ــاريخ بغ  :ت

به كوشش مصـطفي  ، .)ق٤٣٦.م(خطيب بغدادي 

 ؛ق١٤١٧عبدالقادر، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،    

، بـه  .)ق٢٤٠.م(اط بـن خيـ   ةخليف :هتاريخ خليف

؛ ق١٤١٤کوشش سهيل زکار، بيروت، دار الفکـر،  

، بـه  .)ق٥٧١.م( ابن عسـاكر  :تاريخ مدينة دمشق

؛ ق١٤١٥ دار الفکـر،  كوشش علي شيري، بيروت،

، .)ق٥١٠.م(البغوي  ):معالم التنزيل(تفسير بغوي 

 ؛به کوشش خالد عبدالرحمن، بيروت، دار المعرفه

ســـقالني ابـــن حجـــر الع :تقريـــب التهـــذيب

، بــه کوشــش عبــدالقادر، بيــروت، دار .)ق٨٥٢.م(

ــه،  ــب العلمي ــذيب ؛ق١٤١٥الکت ــذيب الته  :ته

ــن ــر  اب ــه كوشــش ، .)ق٨٥٢.م( عســقالنيالحج ب

تهـذيب  ؛ مصطفي عبـدالقادر، بيـروت، دار الفکـر   

، به کوشش بشار عواد، .)ق٧٤٢.م(المزي  :الکمال

ــاله،  ــروت، الرس ــات ؛ق١٤٠٦بي ــن :الثق ــان  اب حب

الكتــب  ةسســؤم ،حيــدر آبــاد دكــن ،.)ق٣٥٤.م(

، بـه  .)ق٣١٠.م( طبـري ال :جامع البيـان  ؛هالثقافيـ 

ــر،     ــروت، دار الفک ــل، بي ــدقي جمي ــش ص کوش

 المفيـد  :العتـره  لسيد ةو النصر الجمل؛ ق١٤١٥

 :خصــالال ؛قــم، مکتبــة الــداوري   ،.)ق٤١٣.م(

قــم، بــه كوشــش غفــاري، ، .)ق٣٨١.م(صــدوق ال

ــين  ــه مدرس ــور  ؛جامع ــدر المنث ــيال :ال  وطيس

ــبل ؛ ق١٤١٤، بيــروت، دار الفکــر، .)ق٩١١.م( س

، .)ق٩٤٢.م(الصـالحي الشـامي    :الهدي و الرشـاد 

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الکت ــنن  ؛ق١٤١٤بي الس

ســير  ؛، دار الفکــر.)ق٤٥٨.م(البيهقــي  :الکبــري

ـ  :اعالم النـبالء  ، بـه کوشـش   .)ق٧٤٨.م( ذهبيال

الســيرة ؛ ق١٤١٣ ، الرســاله،گروهــي از محققــان

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

 محمد علـي صـبيح و اوالده،    مكتبة الدين،  محيي

الحديـد   ابي ابن :شرح نهج البالغه؛ ق١٣٨٣مصر، 
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، به کوشش محمد ابوالفضل، دار احياء .)ق٦٥٦.م(

ــه  ــب العربي ــاري  ؛الکت ــحيح البخ ــاري  :ص البخ

 :الكبري الطبقات ؛ق١٤٠١، دار الفکر، .)ق٢٥٦.م(

 محمـــد كوشـــش بـــه، .)ق٢٣٠.م( ســـعد ابــن 

؛ ق١٤١٨ ، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،   عبدالقادر

ــات ــاط   :الطبق ــن خي ــة ب ــه  ،.)ق٢٤٠.م(خليف ب

عيـون  ؛ ق١٤١٤ بيـروت،  كوشش سـهيل زکـار،  

ــر ــن :االث ــيد  اب ــاس س ــروت، ، .)ق٧٣٤.م(  الن بي

ــدين،  ــة عزال ــارات ؛ق١٤٠٦مؤسس ــراهيم  :الغ اب

سـيني،  حالبه كوشش  ،).ق٢٨٣.م( الکوفي ثقفيال

ــران ــي ، ته ــار مل ــن آث ــدير؛ انجم ــياال :الغ  مين

بيــــروت، دار الكتــــاب العربــــي،  ،.)ق١٣٩٢.م(

ــاري ؛ق١٣٩٧ ــتح الب ــن حجــر  :ف ، .)ق٨٥٢.م(اب

ــدان ؛لبنــان، دار المعرفــه ــ :فتــوح البل بالذري ال

ــه كوشــش صــالح، .)ق٢٧٩.م( ــاهره،   ب ــدين، ق ال

ابـن   :الفتـوح  ؛ق١٣٧٩مكتبة النهضـة المصـريه،   

ــثم  ــوفيالاع ــدوة  .)ق٣١٤.م( ک ــروت، دار الن ، بي

ــده ــاب ؛ الجدي ــليمکت ــيس س ــن ق ــي  :ب الهالل

ــاري ، .)ق٧٦.م( ــش انص ــه كوش ــادي،  ب ــم، اله ، ق

ــال  ؛ق١٤٢٠ ــز العمـ ــدي   :کنـ ــي الهنـ المتقـ

، به کوشـش بکـري حيـاني و السـقاء،     .)ق٩٧٥.م(

ــاله،   ــروت، الرس ــافي ؛ق١٤٠٩بي ــيال :الك  کلين

 ،، تهـــران، دار الکتـــب االســـالميه  .)ق٣٢٩.م(

 الجـزري  اثيـر   ابـن  :الكامل في التاريخ؛ ش١٣٦٥

الكنـي   ؛ق١٣٨٥، ، بيروت، دار صـادر .)ق٦٣٠.م(

، .)ق٢٥٦.م(البخـاري   :تـاريخ الكبيـر  الجزء مـن  

اللباب فـي تهـذيب   ؛ ديار بكره، مكتبة االسالميال

، بيروت، دار .)ق٦٣٠.م(ابن اثير الجزري  :االنساب

، بـه كوشـش   .)ق٢٧٤.م(برقي ال :المحاسن ؛صادر

 ؛يهحســيني، دار الكتــب االســالمالالــدين   جــالل

، به کوشـش ايلـزه   .)ق٢٤٥.م(ابن حبيب  :المحبر

 مـروج  ؛ليختن شتيتر، بيروت، دار اآلفاق الجديده

 اسـعد  كوشش به، .)ق٣٤٦.م( المسعودي :الذهب

المستدرك علـي  ؛ ق١٤٠٩ قم، دار الهجره، داغر،

، بـه  .)ق٤٠٥.م( نيشـابوري الحـاكم  ال :الصحيحين

شش مصطفي عبـدالقادر، بيـروت، دار الکتـب    کو

ــه ــند؛ العلمي ــد مس ــل   :احم ــن حنب ــد ب  احم

المعجـــم ؛ ق١٣٦٨ ، دار المعـــارف،.)ق٢٤١.م(

ــط ــي ال :االوس  دار الحــرمين، ،.)ق٣٦٠.م(طبران

، به .)ق٣٦٠.م(الطبراني  :المعجم الکبير ؛ق١٤١٥

کوشش حمدي السلفي، دار احياء التراث العربـي،  

 خـــوئيال :حـــديثمعجـــم رجـــال ال ؛ق١٤٠٥

 :معرفة الصـحابه  ؛ق١٤٠٩، بيـروت،  .)ق١٤١٣.م(

؛ الـوطن ، دار رياض، .)ق٤٣٠.م( هانيفصالابونعيم ا

، به کوشش جـونس،  .)ق٢٠٧.م(الواقدي  :المغازي

  ابن :طالب ابي مناقب آل ؛ق١٤٠٩بيروت، اعلمي، 

ــه كوشــش  ،.)ق٥٨٨.م( شهرآشــوب گروهــي از ب

مناقب  ؛ق١٣٧٦، نجف، المکتبة الحيدريه، اساتيد

محمـد بـن سـليمان     :7االمام امير المـؤمنين 

، بـه کوشـش محمـودي، قـم،     .)ق٣٠٠.م(الکوفي 

ـ  ؛ق١٤١٢مجمع احياء الثقافة االسـالميه،   ةالنهاي

به كوشش  ،.)ق٦٠٦.م(اثير   ابن :في علم الحديث

؛ ش١٣٦٤ ، قـم، اسـماعيليان،  الـزاوي و الطنـاحي  

بـه   ،.)ق٢١٢.م(ابن مزاحم المنقـري    :وقعة صفين

کوشش محمد هارون، قـاهره، المؤسسـة العربيـه،    

  .ق١٣٨٢

  سيد محمود ساماني

���

صـحابي   :قحافـه  ابوبکر بـن ابـي  

  و نخستين خليفه 9پيامبر

بن عامر ) عثمان(قحافة  ابي عبداهللا بن ابوبکر

 ١بن عمرو بن کعب ازتيره بنوتَيم بن مره قريش

و صخر بـن عمـر   بنتاُم الخير سلْمي  مادرشو 
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