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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.
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 ١.و نبـرد خيبـر بـه سـال هفـتم ق     . سال ششم ق

امـــا . انـــد جانشـــين پيـــامبر در مدينـــه دانســـته

هــايي ديگــر او را از اصــحاب بيعــت   گــزارش

و از  ٢داننـد  شجره در ماجراي صلح حديبيه مي

دهند کـه بـا    شرکت او در جنگ خيبر خبر مي

ــد  ــه همخــواني ن ــن . اردجانشــيني او در مدين اي

و  ٣ها از گرسنگي شديد او در اين نبرد گزارش

نيز تعيـين ميـزان سـهم او و بـرادرش از غنـايم      

همراهي او بـا پيـامبر يـا     ٤.جنگ حكايت دارند

به سـال   القضاء عمرةجانشيني وي در مدينه در 

ــتم ق ــت . هف ــد اس ــورد تردي ــز م ــه   ٥.ني ــر پاي ب

ــاني را    ــتران قرب ــفر ش ــن س ــي، او در اي گزارش

بر پايه نقل وي، در اين سـفر،   ٦.داد ميحرکت 

کـه بـر اثـر     ٧غفـار  بنـي  ايماء بن رحضه، رئـيس 

خشکسالي سرزمين خود، در منطقه ابواء چادر 

گوسفند همراه تعدادي شتر به  ۱۰۰زده بودند، 

ايشان هديـه او را پـذيرفت و   . پيامبر هديه کرد

  ٨.گوسفندان را ميان يارانش قسمت کرد

ابـورهم را همـراه    9مبرپيا. در سال هشتم ق
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.٧، ص٢يعقوبي، ج تاريخ؛ ١٢٧ص المحبر، .١

.١٣٢٧، ص٣االستيعاب، ج؛ ١٠٠١، ص٣المغازي، ج ٢.

  .٣٠٤، ص١؛ دانشنامه سيره نبوي، ج٦٦٠، ص٢المغازي، ج. ٣

.٣٢٦ص ،٦، جكبريال السنن؛ ٢٨٨٧ص ،٥ج الصحابه، معرفة .٤

االسـماع،   امتاع؛ ٣٠٥، ص٣المنتظم، ج؛ ١٨٤، ص٤، ج الطبقات ٥.

  .٢٢٧، ص٩ج

  .٧٣٣، ص٢المغازي، ج .٦

.١٨٨، ص١اسد الغابه، ج؛ ٢١٢، ص٢دالئل النبوه، ج ٧.

.٢٧٨، ص١االسماع، ج  امتاع؛ ٥٧٧، ص٢المغازي، ج .٨

غفـار   بنـي  هاي ايماء بن رحضه، مأمور بسيج قبيله

بـه نقـل مشـهور،     ٩.و ضَمره براي فتح مکه کـرد 

 ١٠.وي دراين غزوه جانشين پيامبر در مدينـه بـود  
نيـز از سـوي   . بـه سـال نهـم ق   تبوك او در نبرد 

 ١١.اش شـد  مأمور فراخـواني قبيلـه   9رسول خدا

ناني بـا ابـورهم،   در سـخ  تبـوك پيامبر در مسـير  

ــون    ــايلي چ ــتر قب ــور بيش ــود را از حض ــع خ  توق

گويا در همين سـفر بـود    ١٢.غفار ابراز داشت بني

آلود بـود، ناخواسـته    که وي در حالي كه خواب

شدن شترش به پيـامبر، پـاي پيـامبر را     نزديكبا 

آزرد و پيامبر با چوبدستي خود پاي او را از پاي 

يـا   ١٣يـک  خود دور کرد و روز بعد بـدان سـبب  

منابع بسياري ايـن   ١٤.چند گوسفند به وي بخشيد

از  9رخــداد را در مســير بازگشــت پيــامبراکرم

؛ امـا  ١٥انـد  يادکرده. غزوه طائف به سال هشتم ق

هاي جانشيني ابـورهم در مدينـه هنگـام     گزارش

پذيرش ايـن   ١٦نبردهاي فتح مکه، حنَين و طائف

  .كند رو مي گزارش را با مشكل روبه
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.٧٩٩، ص٢المغازي، ج .٩

؛ جمهرة انساب ٥٠، ص٣ج ،طبري تاريخ؛ ٤٨ص ،هخليف تاريخ ١٠.

  .١٨٦العرب، ص

.٤٧، ص٢االسماع، ج امتاع؛ ٩٩٠، ص٣المغازي، ج .١١

ــازي، ج ١٢. ــيرة؛ ١٠٠٢، ص٣المغـ ــه، ج السـ ؛ ٥٢٩، ص٢النبويـ

  .١٨٤، ص٤ج ،الطبقات

  .٩٣٩، ص٢مغازي، جال .١٣

  .٤٨، ص٥المنتظم، ج؛ ١٨٤، ص٤، ج الطبقات ١٤.

.٧٠، ص٧الهدي، ج  سبل؛ ٩٣٩، ص٣المغازي، ج .١٥

؛ ٣٦٦، ٣٦٤، ص١االشــراف، ج انســاب؛ ٤٨خليفــه، ص  تــاريخ ١٦.

.١٣٢٧، ص٣االستيعاب، ج



اسدي  ابوزمعه

ب
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و  9ابورهم پس از پيامبر گرامي از زندگي

  .پايان کار و دودمان او در منابع ياد نشده است

  منابع �

، بـه كوشـش   .)ق٤٦٣.م(ابن عبدالبر  :االستيعاب

 :اسـدالغابه ؛ ق١٤١٢البجاوي، بيروت، دار الجيل، 

، .)ق٦٣٠.م(محمـد الجــزري   ابـن اثيـر علـي بـن    

ابـن حجـر    :االصـابه ؛ ق١٤٠٩بيروت، دار الفکـر،  

محمـد و   ، به كوشش علـي .)ق٨٥٢.م(الني العسق

ــه،   ؛ ق١٤١٥ديگــران، بيــروت، دار الکتــب العلمي

 ، به كوشـش .)ق٨٤٥.م(المقريزي  :امتاع االسماع

محمد عبدالحميـد، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،     

، .)ق٢٧٩.م(الـبالذري   :انساب االشراف؛ ق١٤٢٠

؛ ق١٤١٧بــه كوشــش زكــار، بيــروت، دار الفکــر، 

ــالم  ــاريخ االس ــاهيرت ــات المش ــذهبي  :و وفي ال

، به كوشش عمر عبدالسـالم، بيـروت،   .)ق٧٤٨.م(

تـاريخ  (تاريخ طبري ؛ ق١٤١٠دار الکتاب العربي، 

 ، به كوشـش .)ق٣١٠.م(الطبري  ):االمم و الملوك

؛ محمد ابوالفضل، بيروت، دار احياء التراث العربـي 

، .)ق٢٤٠.م(خيــاط  بــن خليفــة :هخليفــ تــاريخ

ــب ا  ــروت، دار الکت ــه،بي ــاريخ  ؛ق١٤١٥ لعلمي ت

، به .)ق٢٦٢.م(ابن شبة النميري  :المدينة المنوره

تـاريخ  ؛ ق١٤١٠شلتوت، قم، دار الفکـر،   كوشش

، بيـروت،  .)ق٢٩٢.م(احمد بن يعقـوب   :اليعقوبي

ابـن   :جمهرة انسـاب العـرب  ؛ ق١٤١٥دار صادر، 

، گروهــي از علمــا، بــه كوشــش .)ق٤٥٦.م(حــزم 

دانشـنامه  ؛ ق١٤١٨بيروت، دار الکتـب العلميـه،   

قـم، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،      :سيره نبـوي 

، بـه  .)ق٤٥٨.م(البيهقـي   :دالئل النبوه ؛ش١٣٨٩

كوشش عبدالمعطي، بيروت، دار الکتـب العلميـه،   

 عبـدالمنعم  بـن  محمـد  :المعطار الروض؛ ق١٤٠٥

ــر ــان، .)ق٩٠٠.م(ي الحمي ــة لبن ــروت، مکتب  ، بي

ي محمد بن يوسف الصـالح  :سبل الهدي ؛م١٩٨٤

ــي  .)ق٩٤٢.م( ــد و عل ــادل احم ــش ع ــه كوش  ، ب

ــه،    ــب العلمي ــروت، دار الکت ــد، بي ؛ ق١٤١٤محم

، بيـروت، دار  .)ق٤٥٨.م(البيهقـي   :السنن الكبري

 بـه ، .)ق٢٣٠.م( سـعد  ابن :الكبري الطبقات؛ الفکر

، بيــروت، دار الکتــب عبــدالقادر محمــد كوشــش

ــه، ــر؛ ق١٤١٨ العلميـ ــب   :المحبـ ــن حبيـ ابـ

ــه کوشــش .)ق٢٤٥.م( ــزه ليخــتن شــتيتر، ، ب ايل

صفي  :االطالع مراصد ؛بيروت، دار اآلفاق الجديده

، بيـروت،  .)ق٧٣٩.م(ي بغـداد عبدالمؤمن ال الدين

ــل، ــدان ؛ .ق١٤١٢ دار الجي ــم البل ــاقوت  :عج ي

؛ م١٩٩٥، بيـروت، دار صـادر،   .)ق٦٢٦.م(الحموي 

به  ،.)ق٤٣٠.م( هانيفصنعيم االابو :همعرفة الصحاب

ــوطن، کوشــش العــزازي، ريــاض، د  ؛ق١٤١٩ار ال

 ، بـــه كوشـــش.)ق٢٠٧.م(الواقـــدي  :المغـــازي

؛ ق١٤٠٩مارســدن جــونس، بيــروت، اعلمــي،    

، به كوشش نعـيم  .)ق٥٩٧.م(ابن جوزي  :المنتظم

وفـاء  ؛ ق١٤١٢زرزور، بيروت، دار الکتب العلميه، 

محمـد   ، به كوشش.)ق٩١١.م(السمهودي  :الوفاء

.دار الكتب العلميه ،عبدالحميد، بيروت

  سعيد نجاتي محمد
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از دشــمنان پيــامبر  :اســدي ابوزَمعــه 

  در مکه 9گرامي

بـن اسـد بـن     ١عبدالمطّلب / اسود بن مطّلب

اســد قــريش مکنّــا بــه  بنــي از تيــره ٢ٰ عبــدالعزّي

، فــردي ٤وي از ســران قــريش ٣.ابوزمعــه اســت
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ــذهب، ج . ١ ــروج ال ــتيعاب، ج٢٩٥ ، ص٢ م ، ٣؛ ج٦٦٠، ص٢؛ االس

  .٩١٠ص

  .٣٦٢ ، ص١ السيرة النبويه، ج. ٢

  .١٤٨، ص١انساب االشراف، ج. ٣

  .٢٩٥ ، ص٢ ؛ مروج الذهب، ج١٥٠، ص١انساب االشراف، ج. ٤


