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، به كوشش اسعد داغر، قم، .)ق٣٤٦.م(المسعودي 

المســــتدرك علــــي ؛ ق١٤٠٩دار الهجـــره،  

، بـه  .)ق٤٠٥.م(الحـاكم النيشـابوري    :الصحيحين

؛ ق١٤٠٦رفـه،  مرعشلي، بيـروت، دار المع  كوشش

، بيروت، .)ق٢٤١.م(بن حنبل  احمد :مسند احمد

، بــه .)ق٣٧٦.م(ابــن قتيبـه   :المعـارف ؛ دار صـادر 

ــي،     ــريف رض ــم، ش ــه، ق ــروت عكاش ــش ث كوش

محمـد محمـد حسـن     :المعالم االثيره؛ ش١٣٧٣

 :معالم العلمـاء  ؛ق١٤١١شراب، دمشق، دار القلم، 

 :معجم البلـدان ؛ ، قـم .)ق٥٨٨.م(ابن شهر آشوب 

، بيــروت، دار صــادر، .)ق٦٢٦.م(وت الحمــوي يــاق

، بـه  .)ق٣٦٠.م(الطبراني  :المعجم الكبير؛ م١٩٩٥

كوشــش حمــدي عبدالمجيــد، دار احيــاء التــراث 

ـ  :قبائل العرب معجم؛ ق١٤٠٥العربي،   ه،عمر كحال

ــاله،   ــروت، الرس ــازي؛ ق١٤٠٥بي ــدي  :المغ الواق

مارسدن جونس، بيـروت،   ، به كوشش.)ق٢٠٧.م(

ــي،  ــول؛ ق١٤٠٩اعلم ــب الرس ــدي :مكاتي  احم

المناسـک  ؛ ق١٤١٩ميانجي، تهران، دار الحديث، 

ابراهيم بـن اسـحاق الحربـي     :و اماکن طرق الحج

، بــه کوشــش حمــد الجاســر، ريــاض، .)ق٢٨٥.م(

ابـن شـهر آشـوب     :طالب ابي مناقب آل ؛ق١٤٠١

، به كوشش گروهي از اسـاتيد، نجـف،   .)ق٥٨٨.م(

ابن جـوزي   :مالمنتظ؛ ق١٣٧٦المکتبة الحيدريه، 

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

الطباطبــايي  :الميــزان؛ ق١٤١٢الکتـب العلميــه،  

ــه؛ ق١٣٩٣، بيــروت، اعلمــي، .)ق١٤٠٢.م(  :نمون

ــارم ــران، و شــيرازي مك ــب  ديگ ــران، دار الكت ته

ــين؛ ش١٣٧٥ االســالميه، ــور الثقل ــي  :ن العروس

 ، بـــه كوشـــش رســـولي.)ق١١١٢.م(الحــويزي  

ــاء؛ ش١٣٧٣اســماعيليان،  محالتــي، ــاء الوف  :وف

، بيروت، دار الکتب العلميه، .)ق٩١١.م(السمهودي 

  .م٢٠٠٦

  علي رضا واسعي سيد
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راهنمـاي اصـحاب فيـل هنگـام      :غالابورِ

  حمله به مکه

غال چنـدان آگـاهي در   از نام و زندگي ابورِ
کــه  گــاه آنگزارشــي،  بــر پايــه. دســت نيســت

روز پـيش   ۵۵ا سال پيش از بعثت يـ  ۴۰ *ابرهه
کـردن   براي ويـران  9از والدت پيامبر گرامي

بــه طــائف لشکرکشــيد، در راه کعبــه بــه مکــه 
ي ياز اهالي اين شهر خواست تا راهنما و رسيد

از ، غـــالدر اختيـــار او بگذارنـــد و آنـــان ابورِ
: گوينـد  ١.در اختيار او نهادندرا  ،غالمان طائف

 ،يـر غُم دو ميلـي ، سمـ غَدر همين سـفر در م  او
جايي ميان ذات عو يعني ميقـات عراقيـان،    رق

 مـس غَقبري که مـردم در م  ٣.درگذشت ٢تانبس
  سـنگ زدن  ٤.سـت وزنند، قبـر ا  بدان سنگ مي

ــده    ــنت درآم ــورت س ــه ص ــر او ب ــه قب   و در ٥ب
  ابـن  ٧.اسـت شهرت يافتـه  ل عرب امثاو  ٦اشعار
غــال يــاد کنــد، نــام کــه از ابورِ ق بــي آنااســح

  ٨.نفيل دانسته است راهنماي ابرهه را
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؛ سـبل  ١٦١، ص٥معجم البلدان، ج؛ ٥٥٢، ص١تاريخ طبري، ج. ١

.٢١٧، ص١الهدي، ج

؛ المعــالم ٣٤٣، ص٧؛ المفصـل، ج ٢١٣، ص٤معجـم البلـدان، ج  . ٢

.٢٢٢االثيره، ص

.٣٨٧، ص٣٠جامع البيان، ج. ٣

.٢٨٣، ص٦؛ تفسير سمعاني، ج٣٨٧، ص٣٠جامع البيان، ج. ٤

  .٢٩٩، ص٤؛ االغاني، ج٣١، ص١انساب االشراف، ج. ٥

.٦١، ص٢؛ تاريخ ابن خلدون، ج٢١٣، ص٢ه، جالبداية و النهاي. ٦

  .٣٥١، ص٩؛ المحلي، ج١٤، ص٢مسند احمد، ج. ٧

.٣٨، ص١سيره ابن اسحاق، ج. ٨
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از فردي با کنيه ابورغال يـاد  منابع در برخي 
شــده کــه فاصــله زمــاني بســياري بــا راهنمــاي  

از بزرگان قـوم  او را . اصحاب فيل داشته است
کـه هنگـام نـزول عـذاب بـر       ١انـد  ثمود دانسـته 

ثمود، در حرم الهي بود و بدين روي از عذاب 
م الهـي  که حر گاه آناما  .ماند در امانآسماني 

او را  و گشـت  کرد، عذاب بر او نازلترك را 
زيـد بـن   برخي ايـن ابورغـال را کُنيـه     ٢.کشت

جـد اعـالي   ، ه بـن نبيـت  نَبـ بن م يسقُ ،٣مخلف
 :ويندگ .اند دانسته ٥يا قسي برده ابورِغال ٤ثقيف

پس از فتح مکه بـه   9که پيامبر گرامي گاه آن
داد به طائف رفت، به مردم خبر . هشتم ق سال

ف شمشي طـال  لَخْزيد بن م ابورغال که در قبر
شـمش را  آن شکافتند و  او رامردم قبر  .هست
را رخداد اين  سنت  اهلفقيهان . آوردندبيرون 

دسـت    کافران براي بـه دليلي بر جواز نبش قبر 
  ٦.اند دانسته آوردن مال

ــزارش  ــازگاري گ ــا  ناس ــارهه ــال  درب ابورغ
در وجـود  موجب شده است تا برخي محققـان  

ــد و  ــد کنن اي  را شخصــيتي افســانهوي او تردي
�����������������������������������������������������������

؛ ٥٣، ص٣؛ معجـم البلـدان، ج  ٧٨، ص١٤صحيح ابن حبـان، ج . ١

.٣٩٧، ص٤؛ ج١٥٨-١٥٧، ص١البداية و النهايه، ج

رة ؛ السـي ٣٢، ص١؛ السيرة النبويه، ج١٦٢، ص١تاريخ طبري، ج. ٢

  .٧٧-٧٦، ص٣الحلبيه، ج

  .١٤٩، ص٤؛ المفصل، ج٥٣، ص٣معجم البلدان، ج. ٣

  .٢٩٨، ص٤االغاني، ج. ٤

.٣١، ص١انساب االشراف، ج. ٥

؛ فقـه  ١٦٨، ص٢؛ كشـاف القنـاع، ج  ٥٤، ص٢سنن ابي داود، ج. ٦

  .٥٦٠، ص١السنه، ج

 ميـان  تشابه اسمي نقل ابن کثير، بر پايه ٧.بدانند
با ابورغال پيش اصحاب فيل راهنماي غال ابورِ

ــا   ــده ت ــب ش ــر   از او موج ــردم قب ــر دو م را ه
  ٨.باران کنندسنگ

  منابع �

، بيـروت،  .)ق٣٥٦.م(ابوالفرج االصـفهاني   :االغاني

الـبالذري   :انسـاب االشـراف   ؛ميـه دار الکتب العل

، بــه کوشــش ســهيل زكــار و ريــاض  .)ق٢٧٩.م(

ــة و  ؛ق١٤١٧زرکلــي، بيــروت، دار الفکــر،  البداي

، بـه کوشـش علـي    .)ق٧٧٤.م(ابن كثيـر   :النهايه

 ؛ق١٤٠٨شيري، بيروت، دار احياء التراث العربـي،  

، .)ق٨٠٨.م(ابــن خلــدون  :تــاريخ ابــن خلــدون

تـاريخ طبـري    ؛ق١٣٩١بيروت، مؤسسة اعلمي، 

، بـه  )٣١٠.م(الطبـري   ):تاريخ االمم و الملـوك (

 ؛ق١٤٠٣کوشش گروهي از علما، بيروت، اعلمي، 

ــمعاني  ــير س ــرآن(تفس ــير الق ــور  ):تفس منص

، به کوشش ياسر ابـراهيم و  .)ق٤٨٩.م(السمعاني 

ــوطن،   ــاض، دار ال ــران، ري ــامع  ؛ق١٤١٨ديگ ج

، بـه کوشـش خليـل    .)ق٣١٠.م(الطبـري   :البيان

 ؛ق١٤١٥و ديگــران، بيــروت، دار الفكــر،  المــيس

احمد شـنتاوي  : مترجم :دائرة المعارف االسالميه

سبل الهـدي و   ؛م١٩٣٣و ديگران، تهران، جهان، 

، به .)ق٩٤٢.م(محمد بن يوسف الصالحي  :الرشاد

کوشش احمد عـادل و علـي محمـد، بيـروت، دار     

 :داود ابـــي ســـنن ؛ق١٤١٤الکتـــب العلميـــه، 

 محمـد  سعيد كوشش به، .)ق٢٧٥.م( السجستاني

سـيره ابـن   ؛ ق١٤١٠ بيـروت، دار الفكـر،   اللحام،

ابــن اســحاق    ):الســيرو المغــازي (اســحاق 

، به کوشش محمد حميـد اهللا، معهـد   .)ق١٥١.م(
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.٣٤٠، ص١دائرة المعارف االسالميه، ج. ٧

  .٢١٣، ص٢البداية و النهايه، ج. ٨
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الحلبـي   :السـيرة الحلبيـه   ؛الدراسات و االبحـاث 

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

به کوشـش  ، .)ق٧٧٤.م(ابن كثير  :السيرة النبويه

ــه،   ــروت، دار المعرفـ ــد، بيـ ــطفي عبدالواحـ مصـ

 :صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـان    ؛ق١٣٩٦

، بـه کوشـش   .)ق٧٣٩.م(علي بن بلبان الفارسـي  

سـيد   :فقـه السـنه   ؛ق١٤١٤االرنـؤوط، الرسـاله،   

 :كشـاف القنـاع   ؛سابق، بيروت، دار الکتاب العربي

، به کوشـش محمـد   .)ق١٠٥٢.م(منصور البهوتي 

ــ  ــن، بي ــه،  حس ــب العلمي  ؛ق١٤١٨روت، دار الکت

، بـه  .)ق٤٥٦.م(ابن حزم االندلسي  :المحلي باآلثار

مسـند   ؛کوشش احمد شـاكر، بيـروت، دار الفکـر   

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

 :المعـالم االثيـره   ؛ق١٣٩٩احياء التراث العربـي،  

محمد محمد حسـن شـراب، بيـروت، دار القلـم،     

يــاقوت الحمـــوي   :لـــدانمعجــم الب  ؛ق١٤١١

ــي،   .)ق٦٢٦.م( ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ، بي

جواد علـي، بيـروت، دار العلـم     :المفصل ؛ق١٣٩٩

  .م١٩٧٦للماليين، 

  سيد مجتبي موسوي
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در  9جانشـين پيـامبر   :ابورهم غفاري

  ها ه مدينه در برخي غزو

ابورهم کلثوم بن حصَين بـن خـالد از شـاخه    
در نام پدر . بود ١*غفار بني س قبيلهاَحم / اُحيمس

وي درآغاز هجرت  ٢.و اجدادش اختالف است
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ــرب، ص  .١ ــاب الع ــرة انس ــه، ج ؛ ١٨٦جمه ــد الغاب ؛ ١٩٣، ص٤اس

  .١١٩، ص٧االصابه، ج

.١١٧، ص٥؛ اسد الغابه، ج١٦٥٩، ص٤االستيعاب، ج. ٢

 ٣.اش بـه مدينـه رفـت و مسـلمان شـد      همراه تيره
آنان را در مدينه سکونت داد و  9پيامبر گرامي

غفـار در   بنـي  هـاي  خانه ابورهم نيز در کنار خانه
ــت   ــرار گرف ــه ق ــد او بيشــتر در   ٤مدين ــر چن ؛ ه

ــان ــه بياب ــاي غَيقَ ــفْراء ٥ه ــکونت٦و صَ ــل س  ، مح
به گزارش سمهودي،  ٧.کرد غفار، زندگي مي بني

منازل غفاريان در سـمت غـرب بـازار مدينـه در     
بـر پايـه روايتـي،     ٩.قـرار داشـت   ٨كنار کوه سلَيع

منزل ابـورهم بـود کـه    نزديك مسجد قبيله غفار 
او در نبـرد بـدر    ١٠.پيامبر در آن نماز گزارده بود

گزارشي كه جـاي تأمـل   حضور نداشت؛ اما در 
دارد، مشاهده خود را از حضور فرشـتگان الهـي   
بـراي يـاري مسـلمانان در نبــرد بـدر نقـل کــرده      

حضـور  . او درغزوه احد به سال سـوم ق  ١١.است
که از ناحيه گلو مجروح شد، بـه   گاه آنيافت و 

وي را منحور . شفا يافت 9اعجاز پيامبر گرامي
  ١٢.خواندند) زخمي شده از حلق(

بــه  ١٣ي اخبــار، او را در صــلح حديبيــهبرخــ 
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  .١٦٩، ص١ج ،سالماال تاريخ؛ ١٨٤، ص٤، ج الطبقات ٣.

.٢٦٤، ص٢ج ،الوفاء وفاء؛ ٢٦٠، ص١تاريخ المدينه، ج .٤

  .١٠٠٧، ص٢ج ،االطالع مراصد؛ ٢٢٢، ص٤البلدان، ج معجم. ٥

.١١٣المعطار، ص الروض؛ ٤١٢، ص٣البلدان، ج معجم .٦

.١٨٥ ، ص٤، ج الطبقات. ٧

.٩٢٠، ص٢ج ،االطالع مراصد؛ ٨٥، ص٤البلدان، ج معجم .٨

.٥٨، ص٣ج ،الوفاء وفاء ٩.

.٢٦٤، ص٢؛ وفاء الوفاء، ج٢٦١، ص١المدينه، ج تاريخ. ١٠

  .٣٩، ص٤الهدي، ج سبل؛ ٧٧، ص١ج ،المغازي ١١.

  .١٨٤، ص٤، ج الطبقات؛ ٢٤٣، ص١المغازي، ج .١٢

.٣٥٠، ص١االشراف، ج انساب؛ ١٢٧ص المحبر، ١٣.


