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ابوهبانصاري  شهيدان از :ة بن حارثير

  احد

بـن عمـرو بـن     علقمةبن  ابوهبيرة بن حارث

 تيـره  ،٢خزرجقبيله  ازرا  ١ثقف بن مالک/کعب

ايـن   ٣.انـد  دانسـته ) مالـك ( بن مبذول عمرو بني

نــام او را  ٤.شــود نجــار شـمرده مــي  بنــي تيـره از 

نـامش   :دانـ  گفتـه نيـز  برخي  ٥.اند آورده» بحير«

بـر ابـوهبيره، از وي بـا     افـزون  ٦.ابوهبيره اسـت 

. ياد شـده اسـت   نيز ٨برهيا ابوس ٧عنوان ابواُسيره

  ٩.دانند برخي ابواسيره را برادر وي مي
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نـام شـهيدي از    ،نبرد احـد  شهيداندر شمار 

ن نام ايـ . شود عمرو بن مبذول ديده مي بني تيره

 ١٠.دانـ  گفتـه   بن حارث ابوهبيرةشهيد را برخي 

واقــدي از ابواســيره بــه جــاي ابــوهبيره نــام  امــا

از احـد   شمار شهيدانبالذري نيز در  ١١.برد مي

 هـم هـا   که آن مبذول بن عمرو بن غنم بني تيره

، از ابواسـيره يـاد   رونـد  به شمار مـي نجار  بني از

  ١٢.کند که به دست خالد بن وليد کشته شد مي

شـــهادت وي بـــاره چگـــونگي واقـــدي در

به رزم عوف  بني يکي از اسيره با واب :نويسد مي

ــس از وپرداخــت  ــد لحظــه پ ــا از را او چن  يپ

 کـه در  بـن وليـد   خالد ،اين هنگام در .درآورد

 حالي کـه سـوار   در مشرکان بود، از هنگامآن 

ــر ــود ب ــا ،اســب ب  ســر، پشــت اي از زدن نيــزه ب

بـر آننـد    برخي ١٣.به شهادت رساند ابواسيره را

شـهيد در  ؛ زيـرا  شـده اشـتباه  دچـار  واقدي  که

 اين گفتـه بـا   ١٤.ابواسيرهابوهبيره است نه  ،حداُ

 شـهيدان  از منابع که ابـوهبيره را  ديگرتوجه به 

ابـوهبيره  ايـن   ١٥.يابـد  ، قوت مياند شمرده احد

 ؛ امـا نقل نکرده است 9خداروايتي از رسول 
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سخناني راوي  ،کنيه ابوهبيرهصحابي ديگري با 

  ١.است 9از پيامبر

  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

 اسـماء ؛ ق١٤٠٩، بيروت، دار الفكر، .)ق٦٣٠.م(

محمـد بـن حسـين ازدي     :من يعـرف بکنيتـه  

ــلي ــد( موص ــلفيه، .)ق٣٧٤متول ــد، دار الس  ، هن

ــابه؛ ق١٤١٠ ــقالني  :االصـ ــر العسـ ابـــن حجـ

محمـد و ديگـران،    ، به كوشش علي.)ق٨٥٢.م(

 انســاب؛ ق١٤١٥، هبيــروت، دار الكتــب العلميــ

، به كوشش زكار .)ق٢٧٩.م(البالذري  :االشراف
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، .)ق٧٤٨.م(الذهبي  :االسالم و وفيات المشاهير

به كوشش عمر عبدالسالم، بيـروت، دار الكتـاب   

 خليفة :خياط بن خليفة تاريخ؛ ق١٤١٠العربي، 

 بيـروت،  ،زفـوا  كوشش به، .)ق٢٤٠.م( خياط بن

جمهــرة انســاب ؛ ق١٤١٥ ،هالعلميــ دار الكتــب

گروهي ، به كوشش .)ق٤٥٦.م(ابن حزم  :العرب

؛ ق١٤١٨، ه، بيـروت، دار الكتـب العلميـ   از علمـا 

، بـه  .)ق٢٠٨/٢١٣.م(ابن هشام  :النبويه السيرة

 ،كوشــش مصــطفي الســقاء و ديگــران، بيــروت 

، .)ق٢٠٧.م(الواقـدي   :المغازي؛ هالمكتبة العلمي

به كوشـش مارسـدن جـونس، بيـروت، اعلمـي،      

  .ق١٤٠٩

  خاني حسين قاضي
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ــوهريره ــديث از   :اب ــترين ح راوي بيش

  9پيامبر

دوس از تيـره   ٢عمير بن عامر بن ذي الشـري 

نگـاران بـا توجـه     شرح حال ٣.قبيله اَزْد يمن بود

به اختالف بسيار در نام او، شرح حـالش را در  

هـاي رجـالي و    كتـاب . اند ها آورده بخش کنيه

انـد؛   نام براي او ثبت کـرده  ۱۸تاريخي بيش از 

عبــدالرحمن بــن صــخر، عبــداهللا بــن : از جملــه

ر عامر، عبداهللا بن عائذ، سكَين بن صخر و عـام 

 / دختـر صُـفيح   ٥اميمه / ميمونه ٤.بن عبدشمس

كه بـه گـزارش    ٦صبيح بن حارث، مادر او بود

 جـا  آناز  ٧.ابوهريره با دعاي پيامبر مسلمان شد

ــال   ــه ســ ــه وي بــ ــالگي  ۷۸در . ق۵۸کــ ســ

سـال   ۲۰توان تولد او را حدود  درگذشت، مي

  ٨.پيش از هجرت دانست

بر پايـه  . وي به کنيه ابوهريره شهرت داشت

ــ ــودش، از گ ــا آنزارش خ ــواني   ج ــه در ج ک

، اين کنيه را پدرش ٩داشت اي را نگاه مي گربه
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