
��409غفاري ابوذر

، به كوشش زكار، بيروت، دار الفکـر،  .)ق٢٧٩.م(

، .)ق١١١٠.م(المجلسـي   :اربحار االنو؛ ق١٤١٧

ــي،    ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٠٣بي

، بــه .)ق٧٧٤.م(ابــن كثيــر  :البدايــة و النهايــه

شيري، بيـروت، دار احيـاء التـراث     كوشش علي

ــي،  ــات  ؛ ق١٤٠٨العرب ــالم و وفي ــاريخ االس ت

، به كوشش عمـر  .)ق٧٤٨.م(الذهبي  :المشاهير

؛ ق١٤١٠، عبدالسالم، بيروت، دار الکتاب العربي

الطبـري   :)تاريخ االمم و الملـوك (تاريخ طبري 

، به كوشش گروهي از علما، بيـروت،  .)ق٣١٠.م(

احمـد بـن    :تـاريخ اليعقـوبي  ؛ ق١٤٠٣اعلمي، 

؛ ق١٤١٥، بيروت، دار صادر، .)ق٢٩٢.م(يعقوب 

ــان ــي  :التبي ــش  .)ق٤٦٠.م(الطوس ــه كوش ، ب

جمهرة ؛ العاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي

، به كوشـش  .)ق٤٥٦.م(ابن حزم  :اب العربانس

، بيــروت، دار الکتــب العلميــه، گروهــي از علمــا

، بـه  .)ق٤٥٨.م(البيهقي  :دالئل النبوه؛ ق١٤١٨

كوشش عبدالمعطي، بيروت، دار الکتب العلميه، 

ــدي؛ ق١٤٠٥ ــبل اله ــف   :س ــن يوس ــد ب محم

، به كوشش عـادل احمـد و   .)ق٩٤٢.م(الصالحي 

ــي کتــب العلميــه،  محمــد، بيــروت، دار ال  عل

ــبالء ؛ ق١٤١٤ ــالم النـ ــير اعـ ــذهبي  :سـ الـ

ــان،   .)ق٧٤٨.م( ــي ازمحقق ــش گروه ــه كوش ، ب

ابـن   :السيرة النبويـه ؛ ق١٤١٣بيروت، الرساله، 

ــام  ــقاء و   .)ق٢١٣-٨.م(هش ــش الس ــه كوش ، ب

 :شرف النبـي ؛ ديگران، بيروت، المکتبة العلميـه 

، به کوشش .)ق٤٠٦.م(ابوسعيد واعظ خرگوشي 

مسـلم بشـرح    صحيح ؛ش١٣٦١روشن، بابک، 

، بيروت، دار الکتـاب  .)ق٦٧٦.م(النووي  :النووي

 سـعد  ابـن  :الكبـري  الطبقات؛ ق١٤٠٧العربـي،  

، عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٢٣٠.م(

ــه، ــون ؛ ق١٤١٨ بيــروت، دار الکتــب العلمي عي

، بيـروت، دار  .)ق٧٣٤.م(ابن سـيد النـاس    :االثر

ــم،  ــدان  ؛ق١٤١٤القل ــوح البل ــبالذري  :فت ال

، قـاهره،  الـدين   ، به كوشـش صـالح  .)ق٢٧٩.م(

 :الكامل فـي التـاريخ  ؛ م١٩٥٦ النهضة المصريه،

، .)ق٦٣٠.م(محمـد الجـزري    ابن اثير علـي بـن  

 :معجــم البلــدان؛ ق١٣٨٥بيــروت، دار صــادر، 

، بيـروت، دار صـادر،   .)ق٦٢٦.م(ياقوت الحموي 

، .)ق٣٦٠.م(الطبرانـي   :المعجم الكبير؛ م١٩٩٥

المجيد، دار احياء التـراث  به كوشش حمدي عبد

، .)ق٢٠٧.م(الواقـدي   :المغازي؛ ق١٤٠٥العربي، 

به كوشـش مارسـدن جـونس، بيـروت، اعلمـي،      

 بـه ، .)ق٥٩٧.م( ابـن جـوزي   :المنتظم؛ ق١٤٠٩

ديگران، بيـروت، دار   و عبدالقادر محمد كوشش

ــه، ــب العلمي ــات ؛ق١٤١٢ الکت ــوافي بالوفي  :ال

ــ .)ق٧٦٤.م(الصــفدي  ــه كوشــش االرن و  وطؤ، ب

مصطفي، بيروت، دار احياء التراث العربي،  تركي

، .)ق٩١١.م( السـمهودي  :الوفـاء  وفاء؛ ق١٤٢٠

  .م٢٠٠٦بيروت، دار الکتب العلميه، 

  پور سيد محمد مهدي حسين
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از نخسـتين مسـلمانان و    :ابوذر غفاري

  ها در برخي غزوه 9جانشين پيامبر

بن صُعير،  بن كُعيب نادةج بن ريرب / جندب
از صــحابه بــزرگ  ١روف بــه ابــوذر غفـاري معـ 

ــول ــدا رس ــي از قبيلــه ٢ 9خ ــار بن   .بــود *غف
  کنانـه از عـرب عـدناني و    بنـي  غفار از تيـره  بني

ح مکـه بـا   که در فت ٣ساکنان اطراف مکه بودند
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  .٢٥٢ ، ص١ ؛ االستيعاب، ج١٦٦-١٦٥، ص٤الطبقات، ج. ١

  .١٤٧، ص٢المعجم الكبير، ج. ٢

ــل العــرب، جعم؛ ٤٦٦انســاب العــرب، ص ةجمهــر. ٣ ، ٣جــم قبائ

  .٨٩٠ص



غفاري ابوذر

ب

410�

ــا  ١نفــر ۳۰۰ ــامبر را  ٢نفــر ۱۰۰۰و در حنــين ب پي
ــان پيمــان دفــاعي   ــا آن ــد و ايشــان ب يــاري دادن

و آنان را در کنـار انصـار و چنـد قبيلـه      ٣داشت
و  ٤دانسـت  ديگر، دوستان و هواداران خود مـي 

براي سکونتشان بخشي از مدينـه را اختصـاص   
  ٥.داد

ــالم ا  ــيش از اس ــدگي پ ــوذراز زن ــاهي  ب آگ
بـر پايـه روايتــي، در   . در دسـت نيســت چنـدان  

در  تنـه  يـك دليرانـه  و  ٦كرد جاهليت شباني مي
ســه ســال پــيش از  ٧.ايسـتاد  كــارواني مــيبرابـر  

رسـتيد و  پ پذيرش اسالم، خـداي يگانـه را مـي   
بر  ٨.جست ها دوري مي گزارد و از بت نماز مي

در مـدح او   ۳۹/زمـر  ۱۷هايي، آيه  پايه گزارش
و دو تن ديگر نازل شده است که در جاهليـت  

وي  ٩.کردنـــد پرســتي دوري مــي   نيــز از بــت  
برخـي او   ١٠.پنجمين فردي بود كه اسالم آورد

ــد را چهــارمين مســلمان دانســته  ــر همــين  ١١.ان ب
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  .٣٦٧، ص١امتاع االسماع، ج ؛٨١٩، ص٢ج ،مغازيال .١

  .٣١٣، ص٥ج سبل الهدي، .٢

  .٢٥٧، ص٣مكاتيب الرسول، ج ؛٢١٠، ص١ج ،طبقاتال .٣

  .٩٩المعالم االثيره، ص ؛٦٤، ص١٠نساب، جاال .٤

  .٢٦٣، ص٢وفاء الوفاء، ج ؛٢٦٠، ص١مدينه، جالتاريخ . ٥

  .٢٩٧ ، ص٨ الكافي، ج. ٦

  .١٦٧ ، ص٤ الطبقات، ج. ٧

  .١٦٨ ، ص٨ الكافي، ج؛ ٣٦٠ ، ص٨ صحيح مسلم، ج. ٨

ــن تفســير ا. ٩ ــاتم، جاب ــي ح ــور، ج ؛٣٢٤٩، ص١٠ب ــدر المنث ، ٥ال

  .٣٢٤ص

  .٣٥٧، ص١اسد الغابه، ج ؛١٦٩ ، ص٤ الطبقات، ج. ١٠

  .٢٥٢، ص١االستيعاب، ج ؛٢٣ ، ص٢ يعقوبي، جتاريخ . ١١

 ١٢.انـد  ز سـابقان در اسـالم شـمرده   اساس او را ا
و حتـي   ١٣اسالم آوردن او را گونـاگون داستان 

 .انــد كـرده  يـاد  ١٤پـس از رخـدادي اعجــازآميز  
را  9بعثـت پيـامبر  خبـر  مشهور است كه چون 
به مکه فرسـتاد  خبريابي شنيد، برادرش را براي 

مکـه آمـد و    سخن او، خود بهپس از شنيدن و 
شــمنان پــس از تحمــل ســختي و برخــورد بــا د

اسالم را ديدار نمود و  9اسالم، پيامبر گرامي
او با پيامبر بيعت کرد کـه در راه خـدا    ١٥.دآور

اي نهراسد و حق  کننده از مالمت هيچ سرزنش
  ١٦.بگويد، هر چند تلخ باشد
خـويش  در قبيله دين پيامبر ابوذر را به تبليغ 

وي پيش از  ؛ اماکرد، مأمور به مدينه تا هجرت
يان خفقان مشرکان، شعار توحيد بازگشت در م

رو  سر داد و با ضرب و شتم شـديد آنـان روبـه   
بـا تـالش او   . سپس به ديار خويش رفت ١٧.شد

غفار تا پيش از هجرت بـه مدينـه و    بني نيمي از
بـر   ١٨.نيم ديگر پس از هجـرت مسـلمان شـدند   

ها، در اين مـدت و احتمـاالً    پايه برخي گزارش
يجاد ناامني براي هماهنگ با سياست پيامبر در ا

هاي تجاري قريش، ابوذر در محلي بـه   کاروان
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  .٣٣٥، ص١شواهد التنزيل، ج. ١٢

.٣٢٧، ص٩؛ مجمع الزوائد، ج٣٣٩، ص٣المستدرک، ج. ١٣

  .٢٩٧ ، ص٨ الكافي، ج. ١٤

  .١٥٥، ص٧؛ صحيح مسلم، ج١٦٩ ، ص٤ الطبقات، ج. ١٥

  .٣٥٧، ص١اسد الغابه، ج؛ ١٧٦، ص٦٦تاريخ دمشق، ج. ١٦

  .٢١٧، ص٤االستيعاب، ج؛ ١٧٠، ص٤الطبقات، ج. ١٧

  .١٦٩، ص١سالم، جاالتاريخ ؛ ١٦٧، ص٤ج ،الطبقات ١٨
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هاي تجـاري قـريش را    ، کاروان»ثنيه غزال«نام 
کرد و تنها پـس از گفـتن شـهادتين،     تهديد مي

پس از جنـگ  وي  ١.داد اموالشان را بازپس مي
چــون  ورفــت بــه مدينــه   ٢اُحــد يــا خنــدق  

 *گاهي نداشت، در مکاني به نام صـفّه  سکونت
 ٣.قسمت شمالي مسجد پيامبر اقامـت گزيـد  در 

نقــل شــده کــه  ۱۸/کهــف ۲۸-۲۷ذيــل آيــات 
اي از همنشيني بـا صـحابه تهيدسـت ماننـد      عده

کردند و از پيامبر خواستند تا از  ابوذر پرهيز مي
اما اين آيات، آن اصـحاب  . فقيران دوري کند

تهيدست را کساني دانست که هر صبح و شـام  
کننــد و پيــامبر را بــه  خــدا را خالصــانه يــاد مــي

همراهي با آنان فرمان داد و از پذيرش پيشنهاد 
ابوذر در سال اول که پيمان  ٤.اشراف بازداشت

؛ ٥برادري برقرار شد، در مدينه حضور نداشـت 
هالل مولي  ،٦مسعود  بنعبداهللا  اما کساني مانند

را  ٩و منـذر بـن عمـرو    ٨سلمان ،٧بن شعبه مغيرة
تـوان حـدس زد کـه     مـي  .اند كردهبرادر او ياد 
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  .١٢٥، ص١١شراف، جنساب اال؛ ا١٦٨-١٦٧، ص٤ج ،الطبقات. ١

ــات، ج. ٢ ــتيعاب، ج ؛٤١٩ ، ص٣ ج ؛١٦٨ ، ص٤ الطبقـــ   ،١االســـ

  .٢٥٢ص

  .٢٧٢، ص١انساب االشراف، ج .٣

  .٧٩، ص٣، جزاد المسير ؛٢٩٤، ص١٥جامع البيان، ج. ٤

  .٤١٩، ص٣؛ ج١٧٠ ، ص٤ الطبقات، ج. ٥

  .٢٢ ، ص٢ مناقب، ج؛ ٣٦٣، ص١اعالم الوري، ج. ٦

  .٤١٧، ص١٩؛ تاريخ دمشق، ج٩٢، ص٢اآلحاد و المثاني، ج. ٧

  .١٦٢، ص٨ج ؛٤٠١، ص١الكافي، ج .٨

  .٧٦، ص٣؛ المنتظم، ج٥٠٦، ص١السيرة النبويه، ج. ٩

پيامبر به صورت غيـابي بـراي او، ماننـد جعفـر     
برخي محققـان   ١٠.برادري برگزيده است طيار،

با تکيه بر شواهد و ادله بر اين باورند که پيمان 
پايـان  او تـا   ١١.برادري او با سـلمان بـوده اسـت   

در شـب   ١٢.بـود همراه با ايشان  9حيات پيامبر
برخــي  همگــام بــا . کوشــيد داري مــي زنــده

: ۵۱/ذاريــات ۱۷مسـلمانان، پـس از نـزول آيـه     
ْيـِل َمـا َفْهَجُعـونَ {

�
لِـيال ِمـَن الل

َ
نُوا ق

َ
بـر خـود    }�

گرفت و از شدت خستگي بـا تکيـه    سخت مي
گزارد و تنها اندکي از شـب را   بر عصا نماز مي

 ۲۰بــا نــزول آيــه . پرداخــت بــه اســتراحت مــي
 از عنايت خاص خداوند به آنان يـاد  ۷۳/مزمل

گشت و براي استراحت بيشتر به آنان رخصت 
َطائَِفٌة {به نقل ابن عباس، مقصود از  ١٣.داده شد

ِيَن َمَعَك 
�

و  9امام علي) ۲۰، ۷۳/مزمل( }ِمَن ا!
بـه دو  نزديـك   9ابوذر هستند که مانند پيامبر

سـوم شـب را بـه    يـك  نيمـه و يـا   يـك  سوم يا 
  ١٤.گذراندند بيداري و عبادت مي

 ،١٥.بـه سـال چهـارم ق    قـاع الر غزوه ذات در
 القضـاء  عمـرة و  ١٦.مصطلق به سال ششـم ق   بني
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  .٢٩٣، ص٢، جهالسيرة الحلبي؛ ٧٢، ص٣ج ،المنتظم. ١٠

  .٢٤٤-٢٤٢، ص٤النبي، ج ةالصحيح من سير .١١

  .٢٥٢ ، ص١ االستيعاب، ج. ١٢

؛ روح ١١٣، ص٩؛ الـدر المنثـور، ج  ٣٦، ص١٨تفسير قرطبي، ج. ١٣

.٩، ص١٤المعاني، ج

  .٥٧٥، ص١٠؛ مجمع البيان، ج٣٨٧ص، ٢شواهد التنزيل، ج. ١٤

  .٢٠٣، ص٢السيرة النبويه، ج. ١٥

  .٢٨٩، ص٢السيرة النبويه، ج. ١٦
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��413غفاري ابوذر

اميه را به عنوان خويشان  بني اندازي بود و دست
هـا   ديد، بـه ايـن پليـدي    خليفه بر بيت المال مي

اختالف او با معاويه و خليفـه   .کرد اعتراض مي
المال   به چگونگي استفاده آنان از بيت نيز سوم

آيـه  نيمه دوم  كهمعتقد بود وي . ارتباط داشت
ثِـ#ًا ِمـَن { :۹ /توبه ۳۴

َ
ِيـَن آَمُنـوا إِن� ك

�
َهـا ا! ف(

َ
يَا ك

 ا.�ـاِس بِاَ+اِطـِل 
َ

مـَوال
َ
وَن أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
َـأ األحَبارِ َوالر(هَباِن 4َ

َهـَب  ِيَن يَكـِ=ُوَن ا!�
�

وَن َعن َسبِيِل اهللاِ َوا! َويَُصد(

َة َوال يُنِفُقوَغَها Fِ َسبِيِل ا ُهم بَِعَذاٍب َوالِفض� ّQَِب
َ
هللاِ ف

4ِــمٍ 
َ
  بلكــه ؛كتــاب اختصــاص نــدارد بــه اهــل }أ

ند و در راه اندوز كه طال و نقره مي كساني همه
كننـد، بـه عـذاب الهـي تهديـد       خدا انفاق نمي

ون زندگي او حاكمان را به اصالح شئ .اند شده
المـال    مندي همـه طبقـات از بيـت    و بهرهمردم 

ــه كــاخ، از ايــن رو .كــرد توصــيه مــي ســازي  ب
و آيه كنز را براي نمود معاويه در شام اعتراض 

حرمـت او از   هتـك  بـه اين اعتراض  .او خواند
طرف معاويه و بـازداري مـردم از همنشـيني بـا     

در جامعـه،   انگيزيبه بهانه فسادسرانجام وي و 
ــون  ــراج خش ــه اخ ــه  تب ــار او ب ــوي ب ــه  س مدين

  ١.انجاميد
ي در و .ابوذر در مدينه هم ساكت ننشسـت 

، بـا انتقـاد از وضـع    عفـان   بـن  عثمان مواجهه با
اجتماعي جامعه اسـالمي، نيكـي بـه همسـايه و     
پيوند با خويشان را در كنـار پرداخـت زكـات    

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

  .١٧٢ ، ص٢ يعقوبي، جتاريخ ؛ ١٧١ ، ص٤ الطبقات، ج. ١

ــمرد ــي   ٢.الزم ش ــه برخ ــن ك ــوذر را اي آراي اب
حاصل اجتهاد او دانسته و ضرورت انفاق تمـام  

را به او نسـبت   انفاق واجبزايد بر هاي  ثروت
او اقـرار داشـت    .سخني درست نيست اند، داده

برخـي   ٣.كه اين سخنان را از پيامبر شنيده است
محققان با بررسي دقيق اين موضـوع و بـا ادلـه    

اند که رأي و نظر ابـوذر بـا    تاريخي ثابت کرده
ــه   ديگــر صــحابه هــيچ تضــادي نداشــت و گون

اتهاماتي که به وي وارد شده، براي تبرئه هيئت 
المـال    بيـت کـردن   تبـاه  حاکمه وقت از فساد و

  ٤.بوده است
ــا ــي ذر وب ــام سياس ــه مق ــان ك ــراي  از آن را ب

از . گزيد پذيرفتند، دوري مي مياندوزي  ثروت
، از اشـــعري ابوموســـي كـــه گـــاه آنايـــن رو، 

» بــرادر«كــارگزاران عثمــان در عــراق، او را   
خطــاب كــرد، وي را از تكــرار ايــن ســخن     

پيش  بازداشت و برادري خود با ابوموسي را تا
و  ٥.از زمان خدمت در خالفت عثمـان دانسـت  

که ابوهريره که او نيز سمتي را پذيرفتـه   گاه آن
بود، ادعا کرد که در زمـان مسـئوليتش ثروتـي    

  ٦.نيندوخته، او را برادر خود دانست
   اعتراض او به عثمان و پافشاري بـر حقيقـت

�����������������������������������������������������������
  . ٣٣٦، ص٣تاريخ طبري، ج. ٢

  .٤٠٠، ص٧ ؛ نمونه، ج٢٥٩، ص٩ الميزان، ج. ٣

  .١٤ابوذر مسلمان يا سوسياليست، ص. ٤

  .١٧٤ ، ص٤ الطبقات، ج. ٥

  .٢١١-٢١٠، ص٦٦، جدمشق تاريخ. ٦
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��415غفاري ابوذر

ــ   ــت ب ــان را دوس ــا آن ــان داده ت  ١.اردداو را فرم
ــور      ــي حض ــراه گروه ــامبر هم ــزد پي ــاه ن هرگ

از ديگــر تــر  نزديــكيافــت، ايشــان وي را  مــي
داد و در ســخن  صــحابه کنــار خــود جــاي مــي

اگر او در جمع حاضـر   .کرد گفتن به او رو مي
او  گـاه  حتـي  ٢.گرفت ر مينبود، پيامبر از او خب

  ٣.كرد را بر مركب خود، پشت سر سوار مي
زهد و پارسايي ابوذر موجب شد كه پيـامبر  

او در زنـدگي   ٤.تشبيه كنـد  7وي را به عيسي
از كـرد و حتـي    ممكـن قناعـت مـي    به حـداقل 

گـويي   وي در حـق  ٥.پـذيرفت  نمي هديهکسي 
او را  7كـه حضـرت علـي    ؛ چنـان سرآمد بود

دانسـت كـه در راه    همچون خود از كساني مي
و ايـن بـر    ٦هراسـند  خدا از سرزنش مـردم نمـي  

هرگـز از  از اين رو،  ٧.با پيامبر بودپيمانش پايه 
تور خليفـه  دسكه  بيان حق بازنايستاد و هنگامي

يـاد   براي منع فتوا را به او ابالغ كردند، سوگند
ــامبر  ــان  شــنيده، 9كــرد كــه آنچــه را از پي بي

  ٨.خواهد كرد، گر چه خنجري بر حلق او نهند
�����������������������������������������������������������

مــالي، اال؛ ٢٥٣ص، ١ج؛ الخصــال، ٣٥٦، ص٥مســند احمــد، ج. ١

  .٢٨٣ص، ٢جالواعظين،  ة؛ روض١٢٤صمفيد، 

کنز العمال، ؛ ١٠٧، ص٧؛ االصابه، ج٣٣٠، ص٩مجمع الزوائد، ج . ٢

  .٣١١، ص١٣ج

  .١٧٢ ، ص٤ الطبقات، ج. ٣

  .١٦٥٥ ، ص٤ ؛ االستيعاب، ج١٤٩ ، ص٢ الكبير، ج المعجم. ٤

  .١٥٠ ، ص٢ جالكبير،  المعجم. ٥

  .١٧٥ ، ص٤ الطبقات، ج. ٦

  .١٢٦ ، ص٦ الكبير، ج المعجم. ٧

  .٢٧٠ ، ص٢ الطبقات، ج. ٨

ــوذر ســرانجاما ــذه،  ب ــاي  از منزلگــاهدر رب ه
  در تنهـايي ، ٩هاي حج در طـول تـاريخ   کاروان

  خبـــر 9گونـــه كـــه پيـــامبر همـــان و ســختي 
كنار همسر يـا تنهـا دختـرش بـه      در ،١٠داده بود

  كـارواني دسـت  و بـه   ١١درگذشـت . ق۳۲سال 
آمد و ابن مسعود و تني چند از  ميكه از عراق 

ــي مــــي اصــــحاب آن  ــد را همراهــ   ،١٢كردنــ
و  ١٣اشـتر بـر او نمـاز گـزارد    مالك . شد تجهيز

اکنــون  ١٤.ســپردندخــاك وي را همــان جــا بــه 
  پيشــتر مســجدي ١٥.اثــري از مــدفن وي نيســت

  وذر بـوده کـه گويـا قبـرش همـان جـا      به نام ابـ 
ــرار داشــته اســت  ــذه از  ١٦.ق ــارت وي در رب زي

ــده اســت  ــلياو از  ١٧.مســتحبات شــمرده ش  نس
  ١٨.نمانده است

بــه  خطبـه در برخـي منـابع کتـابي بــا عنـوان     
ــاوي شــرح       ــده کــه ح ــوذر نســبت داده ش اب

�����������������������������������������������������������
ــار الطــوال، ص: نــک. ٩ ــدان، ج٣٨٥االخب ؛ ٢٤، ص٣؛ معجــم البل

  .٣٢٠، ص١١المنتظم، ج

  .١٠٠١ ، ص٣ المغازي، ج. ١٠

  . ٣٥٤، ص٣تاريخ طبري، ج. ١١

  . ٣٥٤، ص٣تاريخ طبري، ج .١٢

  .٢٨٢ص، ١رجال کشي، ج. ١٣

ــم. ١٤ ــر، ج المعج ــي، ج ١٢٦ ، ص٦ الكبي ــير قم ؛ ٢٩٦، ص١؛ تفس

  .٢٤، ص٣البلدان، ج

، ٤؛ اعيــان الشــيعه، ج»ربــذ«، ١٣١، ص٢مجمــع البحــرين، ج. ١٥

  .٢٢٥ص

  .٣٢٧المناسک، ص. ١٦

جـواهر الکــالم،  ؛ ٢٧٩، ص٩٩؛ ج٢٢٢، ص٩٧بحـار االنــوار، ج . ١٧

  .١٠٣، ص٢٠ج

  .١٨٦ العرب، ص جمهرة انساب. ١٨



غفاري ابوذر

ب

416�

ــامبر   ــس از پي ــدادهاي پ ــت 9رخ ــا  ده ١.اس ه
ثبت به روايت او به  9حديث از پيامبر گرامي

احمد بن حنبل و سيوطي بسياري . رسيده است
ــد از ايــن احاديــث را نقــل کــرده  ؛ از جملــه ٢ان

ــده اســت  ــه در آن آم ــي ک ــن : روايت ــص ب حف
  کـرد،  معتمر، ابوذر را در کنـار کعبـه مالقـات    

در حالي کـه درِ کعبـه را گرفتـه بـود و ضـمن      
ــفينه را از    ــروف س ــت مع ــود، رواي ــي خ   معرف

يـت خـود را ماننـد    ب  پيامبر نقـل کـرد کـه اهـل    
کشتي نوح دانست و مردم را به پيروي از آنان 

و نيــز ايــن روايــت کــه پيــامبر  ٣ســفارش کــرد
ــي ــجدالحرام 9گرام ــجد   مس ــتين مس را نخس

سـال   ۴۰روي زمين خواند کـه مسجداالقصـي   
نيـز حـديث مشـهور     ٤.پس از آن بنا شده است

 9را روايت نموده که پيامبر» حديث ابوذر«به 
ــز  ــاز گــ ــواب نمــ ــجدالنبياردن در ثــ و  مســ

نمـاز در ديگـر    ۰۰۰/۱۰۰را برابر  مسجدالحرام
  ٥.خواند مساجد 

در شمال شـهر مدينـه، در خيابـان ابـوذر در     
مسـجدي بـه نـام     مسجدالنبيمتري شمال  ۵۰۰

شود که به نام بحير و سجده نيـز   ابوذر ديده مي
  ٦.معروف است
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  .٦٨؛ معالم العلماء، ص٩٥رست، صالفه. ١

  .١٨١-١٤٤، ص٥مسند احمد، ج. ٢

  .١٥١-١٥٠، ص٣مستدرک، جال؛ ٢٥٢المعارف، ص. ٣

  .»پاورقي«، ١٩٧، ص٨امتاع االسماع، ج. ٤

  .١٥٣، ص١٤؛ جواهر الکالم، ج٥٢٨صطوسي، مالي، اال. ٥

  .١٧٠؛ الدر الثمين، ص٥٣، ص٣وفاء الوفاء، ج. ٦

  منابع �

بـه   ،.)ق٢٨٧.م(عاصـم   ابـي  ابـن  :حاد و المثانياآل

ابوذر ؛ ق١٤١١كوشش فيصل، رياض، دار الدرايه، 

جعفر مرتضي عاملي، به  :مسلمان يا سوسياليست

 :االحتجــاج ؛ش١٣٦١کوشـش مرتضــي عــاملي،  

 ، به كوشـش سـيد  .)ق٥٢٠.م(ابومنصور الطبرسي 

 :االخبار الطوال؛ ق١٣٨٦محمد باقر، دار النعمان، 

، بــه كوشــش  .)ق٢٨٢.م(ابــن داود الــدينوري  

 :االختصــاص؛ ق١٤١٢م، قـم، الرضــي،  عبـدالمنع 

، به كوشش غفـاري و زرنـدي،   .)ق٤١٣.م(المفيد 

ــن  :االســتيعاب؛ ق١٤١٤بيــروت، دار المفيــد،  اب

، به كوشش البجاوي، بيـروت،  .)ق٤٦٣.م(عبدالبر 

 ابن اثير علي بـن  :اسد الغابه؛ ق١٤١٢دار الجيل، 

، بيــروت، دار الفکــر، .)ق٦٣٠.م(محمــد الجــزري 

ــاب؛ ق١٤٠٩ ــقالني   :هاالصـ ــر العسـ ــن حجـ ابـ

محمـد و ديگـران،    ، به كوشـش علـي  .)ق٨٥٢.م(

 :اعالم الوري؛ ق١٤١٥بيروت، دار الکتب العلميه، 

ــي  ــم، ، .)ق٥٤٨.م(الطبرسـ ــت  آلقـ ، :البيـ

محسـن االمـين    سـيد  :اعيان الشـيعه ؛ ق١٤١٧

، به كوشش حسن االمـين، بيـروت،   .)ق١٣٧١.م(

قم، دار ، .)ق٤٦٠.م(الطوسي  :االمالي؛ دار التعارف

، بـه  .)ق٤١٣.م(المفيـد   :االمالي؛ ق١٤١٤الثقافه، 

كوشش غفاري و استاد ولي، بيـروت، دار المفيـد،   

، به .)ق٨٤٥.م(المقريزي  :امتاع االسماع؛ ق١٤١٤

محمـد عبدالحميـد، بيـروت، دار الکتـب      كوشش

الــبالذري  :انســاب االشــراف؛ ق١٤٢٠العلميــه، 

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

الســـمعاني  عبـــدالکريم :االنســـاب؛ ق١٤١٧

، به كوشـش عبـدالرحمن، حيـدرآباد،    .)ق٥٦٢.م(

 :االنـوار  بحـار ؛ ق١٣٨٢دائرة المعارف العثمانيـه،  

، بيروت، دار احيـاء التـراث   .)ق١١١٠.م(المجلسي 

ابـن خلـدون    :تاريخ ابن خلدون؛ ق١٤٠٣العربي، 

ــي، .)ق٨٠٨.م( ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي  ، بي

 :تــاريخ االســالم و وفيــات المشــاهير؛ ق١٣٩١
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، به كوشش عمـر عبدالسـالم،   .)ق٧٤٨.م(الذهبي 

ــي،    ــاب العرب ــروت، دار الکت ــاريخ؛ ق١٤١٠بي  ت

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

تـاريخ  ؛ ق١٤١٠شلتوت، قم، دار الفکـر،   كوشش

ــري  ــوك (طب ــم و المل ــاريخ االم ــري  ):ت الطب

ه كوشش گروهي از علمـا، بيـروت،   ، ب.)ق٣١٠.م(

ابن عساكر  :مدينة دمشق تاريخ؛ ق١٤٠٣اعلمي، 

، به كوشش علي شـيري، بيـروت، دار   .)ق٥٧١.م(

احمد بن يعقوب  :تاريخ اليعقوبي؛ ق١٤١٥الفکر، 

تفسـير  ؛ ق١٤١٥، بيروت، دار صـادر،  .)ق٢٩٢.م(

حاتم  ابي ابن ):تفسير القرآن العظيم(حاتم  ابي ابن

محمــد، بيــروت،  بــه كوشــش اســعد، .)ق٣٢٧.م(

القمـي   :تفسير القمي؛ ق١٤١٩المكتبة العصـريه،  

، به كوشش الجزائري، قم، دار الکتاب، .)ق٣٠٧.م(

 ):حكام القرآنالجامع ال(تفسير قرطبي ؛ ق١٤٠٤

، بيــروت، دار احيــاء التــراث .)ق٦٧١.م(القرطبــي 

ــان؛ ق١٤٠٥العربـــي،  ــامع البيـ ــري  :جـ الطبـ

قي جميل، بيروت، دار ، به كوشش صد.)ق٣١٠.م(

حـزم    ابـن  :جمهرة انساب العرب؛ ق١٤١٥الفکر، 

، بيـروت،  گروهـي از علمـا  ، به كوشش .)ق٤٥٦.م(

ــه،  ــب العلمي ــالم؛ ق١٤١٨دار الکت ــواهر الك  :ج

ــي  ــش .)ق١٢٦٦.م(النجف ــه كوش ــاني ، ب و  قوچ

الخرائج و  ؛، بيروت، دار احياء التراث العربيديگران

مؤسسة االمـام  قم، ، .)ق٥٧٣.م(الراوندي  :الجرائح

، بـه  .)ق٣٨١.م(الصـدوق   :الخصـال  ؛[المهدي

الـدر  ؛ ق١٤١٦كوشش غفاري، قم، نشر اسالمي، 

محمـد   :9الثمين في معالم دار الرسول االمـين 

الدر  ؛ق١٤١٣االمين الشنقيطي، جده، دار القبله، 

ــور ، بيـــروت، دار .)ق٩١١.م(الســـيوطي  :المنثـ

معرفـة   اختيـار (رجال كشّـي  ؛ ق١٣٦٥المعرفه، 

 ، بــه كوشــش .)ق٤٦٠.م(الطوســي  ):الرجــال

؛ ق١٤٠٤، :البيـت  آل ميرداماد و رجائي، قـم، 

، بيـروت، دار  .)ق١٢٧٠.م(اآللوسـي   :روح المعاني

الفتـال   :روضـة الـواعظين  ؛ احياء التـراث العربـي  

 محمـد  ، به كوشش سـيد .)ق٥٠٨.م(النيشابوري 

ابــن جــوزي  :زاد المســير؛ مهــدي، قــم، الرضــي

بــه كوشــش عبــدالرزاق، بيــروت، دار  ،.)ق٥٩٧.م(

محمد بـن   :سبل الهدي؛ ق١٤٢٢الکتاب العربي، 

، بـه كوشـش عـادل    .)ق٩٤٢.م(يوسف الصـالحي  

محمد، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،     احمد و علي

، .)ق١٠٤٤.م(الحلبـي   :السيرة الحلبيه؛ ق١٤١٤

ابن  :السيرة النبويه؛ ق١٤٠٠بيروت، دار المعرفه، 

، بــه كوشــش الســقاء و   .)ق٢١٣-  ٨.م(هشــام 

الشـافي فـي   ؛ ديگران، بيروت، المکتبـة العلميـه  

، بـه كوشـش   .)ق٤٣٦.م(السيد المرتضي  :االمامه

؛ ق١٤١٠، 7تهران، موسسـة الصـادق   حسيني،

، بـه  .)ق٦٥٦.م(الحديد  ابي ابن :شرح نهج البالغه

، هالكتب العربيـ  محمد ابوالفضل، دار احياء كوشش

ــل؛ ق١٣٧٨ ــواهد التنزي حــاكم الحســكاني ال :ش

محمـودي، تهـران، وزارت    ، به كوشش.)ق٥٠٦.م(

، .)ق٢٦١.م(مسلم  :مسلم صحيح؛ ق١٤١١ارشاد، 

 :9من سـيرة النبـي   الصحيح؛ بيروت، دار الفکر

ــر ــيره،    جعف ــروت، دار الس ــاملي، بي ــي الع مرتض

، .)ق٢٣٠.م( سـعد  ابن :الكبري الطبقات؛ ق١٤١٤

ب ، بيـروت، دار الکتـ  عبـدالقادر  محمد كوشش به

احمد ابن عبد ربه  :العقد الفريد؛ ق١٤١٨ العلميه،

ــروت، دار  .)ق٣٢٨.م( ــاري، بي ــش االبي ــه كوش ، ب

، بـه  )ق٤٦٠.م(الطوسي  :الفهرست؛ الکتاب العربي

 :الكـافي ؛ ق١٤١٧، هالقيومي، نشر الفقاه كوشش

، به كوشش غفاري، تهران، دار .)ق٣٢٩.م(الكليني 

 :تـاريخ الكامل في ال؛ ش١٣٧٥الکتب االسالميه، 

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

المتقـي   :كنز العمـال ؛ ق١٣٨٥بيروت، دار صادر، 

، بـه كوشــش صـفوة الســقاء،   .)ق٩٧٥.م(الهنـدي  

ــاله،   ــروت، الرس ــرين ؛ ق١٤١٣بي ــع البح  :مجم

، بــه كوشــش الحســيني، .)ق١٠٨٥.م(الطريحــي 

 :مجمع البيـان ؛ ق١٤٠٨تهران، فرهنگ اسالمي، 

ــي  ــه،  .)ق٥٤٨.م(الطبرسـ ــروت، دار المعرفـ ، بيـ

، .)ق٨٠٧.م(الهيثمــي  :مجمــع الزوائــد؛ ق١٤٠٦

 :مروج الذهب؛ ق١٤٠٢بيروت، دار الکتاب العربي، 
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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 
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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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