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؛ ق١٤٠٠، بيـــروت، دار المعرفــــه،  .)ق١٠٤٤.م(

 بــه، .)ق٢١٣- ٨.م( هشــام ابــن :النبويــه الســيرة

الدين، مصر، مكتبة محمـد   ييمح محمد كوشش

  ســيرت رســول؛ ق١٣٨٣ علــي صــبيح و اوالده،

الـدين اسـحاق بـن محمـد قاضـي        رفيع :9اهللا

، بـه کوشـش مهـدوي، تهـران،     .)ق٦٢٣.م(ابرقوه 

 ابــن :البالغــه نهـج  شــرح ؛ش١٣٧٧خـوارزمي،  

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

ــاء  ــل، دار احي ــب ابوالفض ــه، الكت ؛ ق١٣٧٨ العربي

ــحاح ــوهري :الص ــه، .)ق٣٩٣.م( الج ــش ب  كوش

ــين،   ــم للمالي ــروت، دار العل ــار، بي ؛ ق١٤٠٧ العط

 مرتضـي  جعفـر  :9سـيرة النبـي   مـن  الصحيح

ـ ؛ ق١٤١٤ العاملي، بيـروت، دار السـيره،    اتالطبق

؛ ، بيروت، دار صـادر .)ق٢٣٠.م( سعد ابن :الكبري

 و المخزومي كوشش به، .)ق١٧٥.م( خليل :العين

 شـاذان  :الفضائل؛ ق١٤٠٩ ، دار الهجـره، السامرائي

، نجـف، المکتبـة   .)ق٦٦٠.م( القمـي  جبرئيـل  بن

 اثيـر  ابـن  :التاريخ في الكامل؛ ق١٣٨١الحيدريه، 

دار ، بيـروت،  .)ق٦٣٠.م( الجـزري  محمـد  بن علي

ــادر ــاف؛ ق١٣٨٥ ،صــ ــري :الكشــ  الزمخشــ

كنـــز ؛ ق١٣٨٥ البـــابي، مصـــطفي، .)ق٥٣٨.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق٩٧٥.م( الهنـدي  المتقي :العمال

 مسـند ؛ ق١٤١٣ السقاء، بيـروت، الرسـاله،   صفوة

، بيـروت، دار  .)ق٢٤١.م( حنبـل  احمد بـن  :احمد

ــدي؛ صــادر ــند الحمي ــر   :مس ــن الزبي ــداهللا ب عب

ــدي  ــ .)ق٢١٩.م(الحمي ــه کوش ــي، ، ب ش االعظم

 :المصـنّف  ؛ق١٤٠٩بيروت، دار الکتـب العلميـه،   

ــدالرزاق ــنعاني عب ــه، .)ق٢١١.م( الص ــش ب  كوش

 ابـن  :المعـارف  ؛العلمـي  المجلس الرحمن، حبيب

عكاشـه، قـم،    ثروت كوشش به، .)ق٢٧٦.م( قتيبه

 ابن :اللغه مقاييس معجم؛ ش١٣٧٣ شريف رضي،

عبدالسـالم، قـم،    كوشـش  بـه ، .)ق٣٩٥.م( فارس

 ابـن  :طالب ابي  آل مناقب؛ ق١٤٠٤ تبليغات، دفتر

 از گروهـي  كوشـش  بـه ، .)ق٥٨٨.م( آشـوب  شهر

؛ ق١٣٧٦ اســاتيد، نجــف، المکتبــة الحيدريــه،   

 احمـد  كوشش به، .)ق٢٤٥.م( حبيب ابن :المنمق

 :الميـزان  ؛ق١٤٠٥ فاروق، بيروت، عـالم الکتـاب،  

، بيـــروت، اعلمـــي،  .)ق١٤٠٢.م( الطباطبـــايي

، .)ق٧٦٤.م( الصـفدي  :يـات بالوف الوافي؛ ق١٣٩٣

مصطفي، بيروت، دار  تركي و وطؤاالرن كوشش به

  .ق١٤٢٠ التراث العربي، احياء

  سيد محمد رضا عالمي

����

مـؤذن پيـامبر در    :ابومحذوره جمحي

پـس از فـتح مکـه تـا هنگـام       مسجدالحرام

  .درگذشتش در دهه پنجم ق

 ابومحذوره اوس بن معير بـن لـوذان از تيـره   

در نام او اختالف فراوان  ١.ح قريش بودجم بني

و  ٢هاي او اوس شود و مشهورترين نام ديده مي

  ٣.سمره است

ــتم ق   ــال هش ــه س ــه ب ــتح مک ــس از ف . وي پ

ــش را در   ٤.مســلمان شــد برخــي اســالم آوردن

در  ٥.انـد  همان سال پس از جنگ حنين دانسـته 

پـس از  : انـد  چگونگي اسالم آوردن وي گفتـه 

ــ   ــراه گروه ــين، هم ــتح حن ــا  ف ــان ي ي از کودک

نزد ايشان آمـد   9براي تمسخر پيامبر ٦جوانان
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  .١٥٠ص, ١ج, اسد الغابه .١

  .١٧٥٢ص, ٤ج, ؛ االستيعاب١٥٠ص, ١ج, اسد الغابه .٢

  .١٥٣، ص٣؛ االصابه، ج٧ص, ٥ج, الطبقات .٣

  .٢٦٧ص, ١٠ج, انساب االشراف؛٧ص, ٥ج, الطبقات .٤

  .١٣٤ص, ١٠ج, امتاع االسماع ؛٣٠٦ص, المعارف .٥

  .٤٥٨-٤٥٧، ص١المصنف، ج. ٦
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تمسخر  و با شنيدن صداي مؤذن رسول خدا، به

زيبـا داشـت،    که صـدايي  جا آناز . اذان گفت

پيامبر او را فراخواند و دست مبارکش را بر سر 

ــرد    ــا کـ ــرايش دعـ ــيد و بـ ســـپس . وي کشـ

  ابومحــذوره اســالم آورد و تـــا پايــان عمـــر،   

، موهــاي جلــوي ســرش را بــه ســال ۵۰حــدود 

 ١.دسـتان پيـامبر کوتـاه نکـرد    تبرك پاسداشت 

و اقامـــه، بـــه   *وي پـــس از يـــادگيري اذان 

درخواست خود، از سـوي رسـول خـدا مـؤذن     

  ٢.الحرام شدمسجد

اذان از  دربــارههــايي  ابومحــذوره روايــت 

در برخـي از  . نقـل کـرده اسـت    9رسول خدا

ه را بنـدهاي اذان و اقامـ   9اين روايات، پيامبر

فقره به وي تعليم فرموده  ۱۷و  ۱۹به ترتيب در 

حـى علـي   «در اذان ابومحـذوره، جملـه    ٣.است

هـا   در برخي گـزارش . نيامده است» خير العمل

از وي نقل شده که رسول خـدا در اذان صـبح   

را بـه او امـر   » خيـر مـن النـوم    الصـالة «افـزودن  

هـا تحريـف    گويا در ايـن روايـت   ٤.کرده است

» حـي علـي خيـر العمـل    «يرا جملـه  رخ داده؛ ز

و در  ٥نقل شده، در اذان نخستين بـوده  که چنان
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, ؛ المعجم الکبير٦٢ص, ؛ المنتخب٤٥٩-٤٥٨، ص١المصنف، ج .١

  .١٧٧ص, ٧ج

؛ ١٣٧، ص٢؛ اخبار مکه، فاکهي، ج٤٥٩-٤٥٨، ص١المصنف، ج ٢.

  .١٧٣-١٧٠، ص٧المعجم الکبير، ج

  .١٤١١ص, ٣ج, ؛ معرفة الصحابه١٧١ص, ١ج, المعجم الکبير .٣

  .١٤١٢ص, ٣ج, ؛ معرفة الصحابه٤٥٩-٤٥٨ص, ١ج, المصنف .٤

  .٤٢٥ص, ١ج, الکبري؛ السنن ١٣٦االنتصار، ص. ٥

 الصالةجمله «نيز  ٦.زمان عمر حذف شده است

در زمان عمر به اذان افزوده شده » خير من النوم

بـــه دليـــل اخـــتالف در اذان و اقامـــه  ٧.اســـت

ــالل  ــذوره و ب ــل  *ابومح ــان اه ــه    فقيه ــنت ب س

ــه ــر داده  گون ــف نظ ــاي مختل ــ ه ــه   ٨.دان ــر پاي ب

گزارشي، اذان بـالل در نمـاز صـبح نيـز جملـه      

  ٩.داشته است» حي علي خير العمل«

به ادعـاي ابومحـذوره، رسـول خـدا منصـب      
جمـح و مـوالي    اش بني گويي را به او و تيره اذان

 مسـجدالحرام از اين رو، وي مؤذن  ١٠.آنان سپرد
گـويي او افتخـار    و مکيان بـه اذان  ١١لقب گرفت

ستمرار ايـن منصـب را بـراي وي،    ا ١٢.کردند مي
و عموزادگـان او و نيــز در   ١٣فرزنـدان، نوادگـان  

بايد در سـايه نصـب    ١٤هاي جمحي ديگر خاندان
اند از همين روي، معاويه  گفته. دانست 9پيامبر

که پيش از ابومحـذوره در   گاه آنمؤذن خود را 
اذان گفــت، بــه درون چــاه زمــزم  مســجدالحرام

  ١٥.انداخت
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  .٢٨٤ص, ٤ج, ؛ الصحيح من سيرة النبي٩٣ص, مسند زيد بن علي .٦

  .٩٣مسند زيد بن علي، ص. ٧

  .٨٦ص, ٨ج, سبل الهدي .٨

.٣٤٢، ص٨کنز العمال، ج. ٩

؛ ١٧٤ص, ٧ج, ؛ المعجم الکبير١٣٩، ص٢اخبار مکه، فاکهي، ج .١٠

  .٥١٥ص, ٣ج, المستدرک

  .٢٥٦ص, ٣٤ج, ل؛ تهذيب الکما١٧٤ص, ٣ج, الثقات .١١

  .٣٤٠، ص٢اخبار مکه، فاکهي، ج. ١٢

  .١٧٤ص, ٣ج, ؛ الثقات٨ص, ٦ج, الطبقات .١٣

  .١٧٥٢ص, ٤ج, االستيعاب .١٤

؛ اخبـار مکـه،   ٤٥٠، ص٥؛ الطبقـات، ج ٤٥٩ص, ١ج, المصـنف  .١٥

  .٥١٥ص ,٣ج, المستدرک؛ ١٤٠، ص٢فاکهي، ج
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وره عمر به تشـويق خليفـه،   ابومحذوره در د

اذان ظهــر را بــه ســبب گرمــاي هــوا بــه تــأخير 

وي هنگام طواف، حاجيـان را بـا    ١.انداخت مي

 ٢.کـرد  صداي بلند به تکبير و تهليل ترغيب مي

بــر اســاس نظــر مشــهور، وي بــه ســبب داشــتن 

به مدينه نرفت  مسجدالحرامگويي  منصب اذان

ــت ــه درگذش ــت  ٣.و در مک ــي از اقام ــا برخ  ام

يـاد  در شـام   يزن يو مدت ٤طوالني وي در کوفه

سهم و   بني خانه وي در مکه در محله ٥.اند کرده

 ٦.در مجـــاورت کـــوه قُعيقَعـــان قـــرار داشـــت

. ق۷۹تـا   ۵۸هـاي   درگذشت وي را ميـان سـال  

گويا اين اختالف نظر ناشي از ايـن   ٧.اند دانسته

و  *بر ابوهريره 9روايت است که رسول خدا

ــدب ســمرة ــن جن و ابومحــذوره وارد شــد و  ب

از آن سـه کـه ديرتـر بميـرد، از     هريـك  فرمود 

تـوان هشـداري    اين خبر را مي ٨.جهنميان است

ــده   ــته از آين ــر و برخاس ــه نف ــن س ــه اي ــري  ب نگ
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، ١؛ اتحــاف الخيــره، ج١٤١، ٩٨، ص٢اخبــار مکــه، فــاکهي، ج. ١

  .٤٣٦ص

  .١٤٦، ص٢اخبار مکه، فاکهي، ج. ٢

, ؛ تهذيب الکمال١٧٥٤ص, ٤ج, ؛ االستيعاب٨ص, ٦ج, الطبقات .٣

  .٢٥٩ص, ٣٤ج

  .٥٧ص, مشاهير علماء االمصار. ٤

  .١٤١١ص, ٣ج, معرفة الصحابه .٥

، ٣؛ اخبــار مکــه، فــاکهي، ج٢٦٤، ص٢اخبــار مکــه، ازرقــي، ج. ٦

  .٣٤٣ص

  .١٧٥٤ص ,٤ج, يعاباالست؛ ١٧٤ص, ٣الثقات، ج .٧

؛ امتـاع  ١٣٣ص, ١٢ج, ؛ تهذيب الکمال٦٥٤ص, ٢ج, االستيعاب .٨

  .٢٢٦-٢٢٥، ص١٢االسماع، ج

از اين  ٩.سرنوشت آنان دانست درباره 9پيامبر

سنت در سال وفات ايـن سـه نفـر      نزد اهلرو، 

وفـات   برخي سال. شود اختالف بسيار ديده مي

، ۵۸.م(بـن جنـدب    سمرةابومحذوره را پس از 

و  ١٢و برخي پيش از سمره ١١.)ق۷۹يا  ۶۰١٠، ۵۹

 ۵۹.م(بعضي ديگر پس از درگذشت ابوهريره 

به هر حال، اين روايـت   ١٤.اند دانسته) ١٣.ق۷۹يا 

از . موجب نقض ديدگاه عدالت صحابه اسـت 

سـنت بــه    همـين رو، گروهــي از بزرگـان اهــل  

خالف ظاهر در ايـن زمينـه   توجيهاتي سست و 

انـد بـا    در مرحله نخست خواسته. اند دست زده

تـاريخ مـرگ    دربـاره اظهار نظرهاي گوناگون 

بـه  . اين سه نفـر، ايـن موضـوع در ابهـام بمانـد     

ها، نام سـمره را   همين منظور، در برخي روايت

يـاد  » رجل آخـر «حذف کرده و از او با عنوان 

شـمرده و   نيز آن را حـديثي غريـب   ١٥.اند کرده

علت آن را حضور شخصـي بـه نـام سـعيد بـن      

امـا او  . داننـد  يزيد بن سلمه در سند روايت مـي 

هايش در صحاح سته ديـده   ثقه است و روايت
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  .٢١٥ابوهريره، ص. ٩

, ؛ االصـابه ٣٥٦ص, ٢ج, ؛ اسـد الغابـه  ٦٥٤ص, ٢ج, االستيعاب. ١٠

  .١٥٠ص, ٣ج

  .٣٥٦ص, ٧ج, االصابه. ١١

, ٦ج, ؛ البدايـــة و النهايـــه٢٦٧ص, ١٠ج, انســـاب االشـــراف. ١٢

  .٢٢٤ص, ١٢ج, اع؛ امتاع االسم٢٢٦ص

  .١٧٥٢ص, ٤ج, ؛ االستيعاب١٢٥ص, ١ج, يرالمعجم الصغ. ١٣

  .١٧٧ص, ٧ج, ؛ المعجم الکبير١٩ص, ٢ج, التاريخ الکبير. ١٤

.٢٥٧ص ،٣٤؛ تهذيب الکمال، ج١٧٧، ص٧المعجم الکبير، ج. ١٥
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   ١.شود مي

بـرخالف   برخي از جمله بيهقي و ابن کثيـر، 

را پذيرفتــه و  9ديگــران، ظــاهر ســخن پيــامبر

عالمـه   ٢.انـد  آخرين نفر را سمره معرفـي کـرده  

اين روايت توضيح فـراوان   دربارهالدين   شرف

خُبـث   از طرف پيامبر را دليـل  داده و اين ابهام

ســه، از جملــه ابومحــذوره، دانســته  بــاطني هــر

  ٣.است

  منابع �

ــوهريره ــيد :اب ــين س ــرف عبدالحس ــدين  ش  ال

ــم، انصــاريان، .)ق١٣٧٦.م( ــرة  ؛ق ــاف الخي اتح

، .)ق٨٤٠.م(بکر البوصيري  ابي احمد بن :المهره

 االزرقي :مكه اخبار ؛ق١٤٢٠، دار الوطن، رياض

 ه،مكـ  الصـالح،  رشـدي  كوشـش  به، .)ق٢٤٨.م(

 الفـاكهي  :مكـه  اخبـار ؛ ق١٤١٥ الثقافه، مكتبة

عبـدالملك، بيـروت، دار    كوشش به، .)ق٢٧٩.م(

 عبــدالبر ابــن :االســتيعاب؛ ق١٤١٤ خضــر،

البجــاوي، بيــروت، دار  كوشــش بــه، .)ق٤٦٣.م(

 بـن  علـي  اثيـر  ابن :الغابه اسد؛ ق١٤١٢ الجيل،

، بيـروت، دار الکتـاب   .)ق٦٣٠.م( الجزري محمد

ــابه؛ العربـــي ــر ابـــن :االصـ  العســـقالني حجـ

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

ــه،  ــب العلمي ــروت، دار الکت ــاع؛ ق١٤١٥ بي  امت

ــماع ــزي :االس ــه، .)ق٨٤٥.م( المقري  كوشــش ب

 عبدالحميد، بيروت، دار الکتـب العلميـه،   محمد

، .)ق٤٣٦.م( المرتضـي  السيد :االنتصار؛ ق١٤٢٠

 :انساب االشراف؛ ق١٤١٥قم، النشر االسـالمي،  

�����������������������������������������������������������
  .١٨٤، ص٣سير اعالم النبالء، ج. ١

.٢٥٤-٢٥٣، ص٦البداية و النهايه، ج. ٢

  .٢١٩-٢١٨ابوهريره، ص. ٣

، به کوشش زکار و زرکلـي،  .)ق٢٧٩.م(البالذري 

 :و النهايـه  البدايـة  ؛ق١٤١٧بيروت، دار الفکر، 

شـيري،   علـي  كوشـش  به، .)ق٧٧٤.م( كثير ابن

ــي،   ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٠٨ بي

، بيروت، دار .)ق٢٥٦.م( البخاري :الكبير التاريخ

 المــزي  :الكمــال  تهــذيب ؛ ق١٤٠٧الفکــر، 

ــه، .)ق٧٤٢.م( عــواد، بيــروت،  بشــار كوشــش ب

ــاله، ــن :الثقـــات؛ ق١٤١٥ الرسـ ــان ابـ  حبـ

ــب، .)ق٣٥٤.م( ــه، الكت ــبل؛ ق١٣٩٣ الثقافي  س

، .)ق٩٤٢.م( الصـالحي  يوسف بن محمد :الهدي

محمـد، بيـروت،    علـي  و احمد عادل كوشش به

 :الكبـري  السـنن ؛ ق١٤١٤ ب العلميـه، دار الکت

 ســير؛ ، بيــروت، دار الفکــر.)ق٤٥٨.م( البيهقــي

 كوشـش  بـه ، .)ق٧٤٨.م( الـذهبي  :النبالء اعالم

؛ ق١٤١٣ محققـان، بيـروت، الرسـاله،    از گروهي

 مرتضـي  جعفـر  :9سـيرة النبـي   من الصحيح

 الطبقـات ؛ ق١٤١٤ العاملي، بيروت، دار السيره،

ــري ــن :الكب ــعد اب ــروت، دار .)ق٢٣٠.م( س ، بي

، .)ق٩٧٥.م( الهنـدي  المتقي :كنز العمال؛ صادر

ــه ــاله، الســقاء، صــفوة كوشــش ب ــروت، الرس  بي

 الحـاكم  :الصحيحين علي المستدرك؛ ق١٤١٣

مرعشـلي،   كوشـش  بـه ، .)ق٤٠٥.م( النيشابوري

مسـند زيـد بـن    ؛ ق١٤٠٦ بيروت، دار المعرفه،

، بيــروت، دار .)ق١٢٢.م(زيــد بــن علــي  :علــي

 بن محمد :االمصار علماء مشاهير ؛ةمکتبة الحيا

 مـرزوق  كوشـش  بـه ، .)ق٣٥٤.م( البستي حبان

 عبـدالرزاق  :المصـنّف ؛ ق١٤١١ علي، دار الوفاء،

 حبيـــب كوشـــش بـــه، .)ق٢١١.م( الصـــنعاني

 قتيبـه  ابـن  :المعارف ؛العلمي المجلس الرحمن،

ــه، .)ق٢٧٦.م( ــروت كوشــش ب ــم،  ث عكاشــه، ق

ــي،  ــريف رض ــم؛ ش١٣٧٣ ش ــغير المعج  :الص

؛ ، بيروت، دار الکتب العلميه.)ق٣٦٠.م( لطبرانيا

 كوشش به، .)ق٣٦٠.م( الطبراني :الكبير المعجم

 العربـي،  التـراث  عبدالمجيـد، دار احيـاء   حمدي

 صـفهاني الا ابـونعيم  :الصـحابه  معرفة؛ ق١٤٠٥
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ــه، .)ق٤٣٠.م( ــزازي كوشــش ب ــاض،الع دار  ، ري

 ذيــل كتــاب مــن المنتخــب ؛ق١٤١٩ الــوطن،

  .اعلمي ،بيروت، .)ق٣١٠.م( الطبري :المذيل

  پناه محمد رضا هدايت

���  

  آل ابي نمي � :ابونمي

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

  .٢٩؛ تاريخ خليفه، ص١٢٤، ص٢السيرة النبويه، ج. ١

  .٢٠٢، ص٢؛ تاريخ االسالم، ج٣١٧، ص٥الغابه، ج اسد .٢

  .٢٩؛ تاريخ خليفه، ص١٢٤، ص٢السيرة النبويه، ج. ٣

  .٤٧٢جمهرة انساب العرب، ص. ٤

  .٦١اسماء من يعرف بکنيته، ص. ٥

؛ االصــابه، ٣١٧، ص٥؛ اســدالغابه، ج١٧٦٨، ص٤االســتيعاب، ج. ٦

  .٣٤٧، ص٧ج

  .٣٤٧، ص٧ج؛ االصابه، ٣١٧، ١٤، ص٥الغابه، ج اسد. ٧

  .١٥، ص٧االصابه، ج. ٨

؛ ٣١٧، ١٤، ص٥اســــدالغابه، ج  ؛١٧٦٨، ص٤االســــتيعاب، ج. ٩

  .٣٤٧، ص٧االصابه، ج

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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؛ االسـتيعاب،  ٢٩؛ تاريخ خليفه، ص١٢٤، ص٢السيرة النبويه، ج. ١٠

  .١٧٦٨، ص٤ج

  .٣٠٦ص ،١ج، المغازي. ١١

  .٤٠٦، ص١انساب االشراف، ج. ١٢

  .٢٥٤-٢٥٣ص ،١ج، المغازي. ١٣

 االصـابه،  ؛٣١٨ص ،٥ج الغابـه،  اسد ؛١٥٩٩ص ،٤ج، باالستيعا. ١٤

  .١٥ص ،٧ج

  .٢٩؛ تاريخ خليفه، ص١٢٤، ص٢السيرة النبويه، ج. ١٥


