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بـن حجـر   ا :هصاباال ؛ق١٤٠٩بيروت، دار الفکر، 

و علي محمد  به کوشش ،.)ق٨٥٢.م(العسقالني 

 ؛ق١٤١٥ ديگران، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،   

ــاعا ــماعاال مت ــزي :س ــه  ،.)ق٨٤٥.م( المقري ب

، بيـروت، دار الکتـب   عبدالحميد محمدکوشش 

الـبالذري   :شـراف انسـاب اال  ؛ق١٤٢٠العلميه، 

، به کوشـش سـهيل زكـار و ريـاض     .)ق٢٧٩.م(

ــروت،  ــي، بي ــر، زركل ــاريخ  ؛ق١٤١٧ دار الفک ت

 ،.)ق٧٤٨.م(الذهبي  :الم و وفيات المشاهيراالس

به کوشش عمر عبدالسالم، بيـروت، دار الکتـاب   

مـم و  تـاريخ اال (تاريخ طبري  ؛ق١٤١٣العربي، 

به کوشش محمد  ،.)ق٣١٠.م(الطبري  ):الملوك

التـاريخ   ؛ق١٣٨٧بوالفضل، بيروت، دار التراث، ا

، المکتبة االسالميه، .)ق ٢٥٦.م(البخاري  :الكبير

ابـن   :دمشـق  مدينـة  تـاريخ  ؛يا، ديـار بکـر  ترک

 الــدين محــب بــه کوشــش، .)ق٥٧١.م(عســاکر 

 :التبيــان ؛م١٩٩٥، بيـروت، دار الفکـر،   العمـري 

، بــه كوشــش العــاملي،   .)ق  ٤٦٠  .م(الطوســي 

نسـاب  اجمهرة  ؛العربي  التراث   احياء   بيروت، دار 

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

 ؛ق١٤٠٣ ، دار الکتـب العلميـه،  از علمـا، بيـروت  

، بــه .)ق ٧٤٨ .م(الــذهبي  :ســير اعــالم النــبالء

ــاله،    ــروت، الرس ــؤوط، بي ــعيب االرن ــش ش كوش

 ،.)ق٢١٨.م( ابن هشام :هالسيرة النبوي ؛ق ١٤١٣

؛ ، بيروت، دار المعرفـه و ديگران السقا به کوشش

، بيـروت، دار  .)ق٦٧٦.م(النـووي   :شرح مسـلم 

ابوسـعيد واعـظ    :يشرف النب ؛ق١٤٠٧الکتـاب،  

به کوشش روشن، تهران،  ،.)ق٤٠٦.م(خرگوشي 

 ابـن سـعد   :الطبقـات الكبـري  ؛ ش١٣٦١بابک، 

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

ــه،  ــون  ؛ق١٤١٠بيــروت، دار الکتــب العلمي عي

ــر ــن ســيد النــاس  :االث ، بيــروت، .)ق ٧٣٤ .م(اب

  ابـن  :العـرب   لسـان  ؛ق ١٤٠٦مؤسسة عزالدين، 

ــه.)ق ٧١١ .م(منظــور  كوشــش علــي شــيري،  ، ب

ــي،    ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي  ؛ق ١٤٠٨بي

، بيروت، دار .)ق ٥٤٨ .م(الطبرسي  :البيان  مجمع

ــه،  ــدان ؛ق ١٤٠٦المعرف ــم البل الحمــوي  :معج

 :المنمق ؛م١٩٩٥، ، بيروت، دار صادر.)ق٦٢٦.م(

احمد فاروق،  به کوشش ،.)ق٢٤٥.م(بن حبيب ا

 :قـريش  نسـب  ؛ق١٤٠٥بيروت، عالم الکتـاب،  

 ليفـي  بـه کوشـش  ، .)ق٢٣٦.م( الزبيري عبداهللا

  .المعارف، قاهره، دار بروفسال

  هاشم مالکي
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محـدث و مفتـي   : ابوعبداهللا طبـري 

  ايراني مکه، ملقب به امام الحرمين

ابوعبداهللا حسين بن علي بن حسين، مشـهور  
 ٣در آمـل طبرسـتان   ٢.ق۴۱۸در سـال   ١به طبري

در . ق۴۹۸آخر شعبان سـال  زاده شد و در دهه 
ــت    ۸۰ ــه درگذش ــه معظم ــالگي در مک از  ٤.س

  .است مدفن وي در منابع ذکري به ميان نيامده
سـالگي از آمــل   ۲۱در . ق۴۳۹وي بـه سـال   

فقـه را نـزد    جـا  آنبه نيشابور کـوچ کـرد و در   
.) ق۴۴۴.م(ناصــر بــن حســين عمــري مــروزِي  
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ــبالء، ج . ١ ــالم الن ــير اع ــات، ج٢٠٣، ص١٩س ــوافي بالوفي ، ١٣؛ ال

  .٢٦٣، ص١؛ طبقات الشافعيه، ج١١ص

؛ ٢٦٣، ص١؛ طبقات الشـافعيه، ج ٢٧٦، ص٣٤تاريخ االسالم، ج. ٢

.١١٠، ص٥ء، جموسوعة طبقات الفقها

ــبالء، ج . ٣ ــالم الن ــير اع ــالم، ج ٢٠٣، ص١٩س ــاريخ االس ، ٣٤؛ ت

.١١٠، ص٥؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج٢٧٦ص

ــبالء، ج . ٤ ــالم الن ــير اع ــافعيه، ج ٢٠٤، ص١٩س ــات الش ، ١؛ طبق

  .٤٠٨، ص٣؛ شذرات الذهب، ج٢٦٣ص
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و پس از مهاجرت به بغداد که زمان  ١فراگرفت
ــب   آن ــه را از قاضــي ابوطي دانســته نيســت، فق

ــري ــاري، ٢طب ــحيح بخ ــن  ص ــدالغافر ب را از عب
را از عبـدالغافر فارسـي و    صحيح مسلممحمد، 

ــون     ــوراني چ ــي را از دانش ــب رواي ــر کت ديگ
ــابوني و    ــان ص ــرور، ابوعثم ــن مس ــوحفص ب اب

ســماع کــرد و بــه جايگــاهي  ٣کريمــه مروزيــه
  .ممتاز در فقه، حديث و اصول رسيد

در نظاميه بغـداد پـس   . ق۴۸۳در سال  طبري
تــدريس را  .) ق۴۸۲.م(از ابوالقاســم دبوســي  

ــامي   گــاه آن. آغــاز کــرد همــراه ابومحمــد الف
ــك .) ق۵۰۰.م( ــان، در ي ــا آنروز در مي ــه  ج ب

بـه  .) ق۵۰۵.م(چـون غزّالـي   . تدريس پرداخت
نظاميه قدم گذاشت، آنان به احترام او تدريس 

که غزالي . ق۴۸۹طبري در سال . را رها کردند
ــه را .) ق۵۰۵.م( ــار تــرك نظامي کــرد، ديگــر ب

. ق۴۹۲سپس در سال . تدريس را از سر گرفت
  ٤.کردترك بغداد را به مقصد اصفهان 

مسـلك  ابوعبداهللا شافعي مـذهب بـود و بـه    

و بر پايه نقلي  ٥اشعري نيز آشنايي کامل داشت
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؛ ٢٦٣، ص١؛ طبقات الشـافعيه، ج ٢٧٦، ص٣٤تاريخ االسالم، ج. ١

  .٣٥٠، ص٤ج

ــافعيه، ج طب. ٢ ــات الش ــذرات ٣٥٠، ص٤؛ ج٢٦٤-٢٦٣، ص١ق ؛ ش

.٤٠٨، ص٣الذهب، ج

، ٥؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج٢٠٣، ص١٩سير اعالم النبالء، ج. ٣

  .١١٠ص

.٣٥٠، ص٤طبقات الشافعيه، ج. ٤

  .٢٠٤-٢٠٣، ص١٩؛ سير اعالم النبالء، ج٣٧٧، ص٢العبر، ج. ٥

تنهـا اثـر مشـهور بـر      ٦.داراي عقيده اشعري بود
بــر  اســت کـه شــرحي  العـده او جـاي مانــده از  

  ٧.است  اثر فوراني در فروع فقه شافعي االبانه
ترين بخش زندگي  مهم: طبري و حج �

ابوعبداهللا طبري، سفر او به مکه و اقامت حدود 
ــه ســبب ايــن . جاســت ســاله وي در آن ۳۰ او ب

اقامت طوالني و همجواري با خانه خدا، عنوان 
حاصــل  را دريافــت کــرد و ٨»*امــام الحــرمين«

هـاي گونـاگون فقـه،     ها تحصيل در حـوزه  سال
اصول و حديث را در قالب تدريس، فتوا، نقل 

بـدين روي، او را   ٩.روايت و امالء ارائـه نمـود  
ــه و مفتــي مکــه لقــب داده  ــد محــدث، فقي  ١٠.ان

هاي بسيار در مکه از وي فقه آموختنـد و   گروه
ــاهر     ــافظ، ابوط ــماعيل ح ــون اس ــاني همچ کس

اوردي، ابـوعلي بـن سـکَّره،    سلفي، ابوغالب مـ 
اسماعيل تميمي، رزين عبدري، قاضـي ابـوبکر   
بن عربـي، وجيـه شـحامي و احمـد بـن محمـد       

  ١١.کردند عباسي از او حديث نقل 
ــان   ــد و حنبلي ــن عبي ــاج ب ــري و هي ــان طب   مي

هـايي پديـد    ها و تيرگي سنت، در مکه فتنه  اهل
�����������������������������������������������������������

  .٣٥٠، ص٤طبقات الشافعيه، ج. ٦

؛ شـذرات الـذهب،   ٣٤٩، ص٤؛ ج٢٦٤، ص١ج طبقات الشافعيه،. ٧

  .٤٠٨، ص٣ج

.٢٧٦، ص٣٤تاريخ االسالم، ج .٨

  .٤٠٨، ص٣؛ شذرات الذهب، ج٢٦٤، ص١طبقات الشافعيه، ج. ٩

  .٢٩، ص٤؛ معجم المؤلفين، ج٣٧٧، ص٢العبر، ج. ١٠

، ٣٤؛ تاريخ االسـالم، ج ٢٠٤-٢٠٣، ص١٩سير اعالم النبالء، ج. ١١

  .١١٠، ص٥، ج؛ موسوعة طبقات الفقهاء٢٧٧-٢٧٦ص
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و در پي شـکايت شـيعيان بـه اميـر مکـه،       ١آمد
به نقل ذهبي . دستور وي تازيانه خوردهياج به 

او در مکــه داراي خانــداني بــوده   .) ق۷۴۸.م(
  ٢.است

  منابع �

، بـه کوشـش   .)ق٧٤٨.م(الـذهبي   :تاريخ االسالم

ــي،    ــاب العرب ــروت، دار الکت ــالم، بي ــر عبدالس عم

، .)ق٧٤٨.م(الـذهبي   :سير اعالم النبالء ؛ق١٤١٥

 ؛ق١٤٠٦به کوشش االرنـؤوط، بيـروت، الرسـاله،    

، .)ق١٠٨٩.م(عبدالحي بن عمـاد   :ذرات الذهبش

به کوشـش االرنـؤوط و ديگـران، دار ابـن کثيـر،      

  تـاج  :طبقات الشافعية الکبري ؛.ق١٤٠٦ دمشـق،  

، بـه كوشـش الحلـو و    .)ق٧٧١.م(الدين السـبکي  

طبقـات   ؛ق١٤١٣ديگران، هجر للطباعة و النشر، 

.) ق٨٥١.م(ابن قاضي شهبة الدمشـقي   :الشافعيه

الحافظ عبدالعليم خان، بيـروت، عـالم   به کوشش 

الـذهبي   :العبر في خبر من غبر ؛ق١٤٠٧الکتـب،  

، به کوشش محمـد السـعيد، بيـروت،    )ق ٧٤٨م (

عمـر رضـا    :معجـم المـؤلفين   ؛دار الکتب العلميه

موسـوعة طبقـات    ؛کحاله، بيروت، التراث العربـي 

ــاء ــام    :الفقه ــة االم ــي مؤسس ــة ف ــة العلمي اللجن

ــام الصــادقمؤسســة اال ،7الصــادق ــم، 7م ، ق

ــات ؛ق١٤١٨ ــوافي بالوفي ــک   :ال ــن ايب ــل ب خلي

  .ق١٤١١، بيروت، دار النشر، .)ق٧٦٤.م(الصّفدي 

  علي اصغر احمدي
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؛ ٣٥٠، ص٤؛ طبقات الشـافعيه، ج ٢٧٧، ص٣٤تاريخ االسالم، ج. ١

  .٤٠٨، ص٣شذرات الذهب، ج

.٢٧٦، ص٣٤تاريخ االسالم، ج .٢

صــحابي مشــهور،  :ابوعبيــده جــراح

  آفرين در ماجراي سقيفه نقش

، مشهور .)ق۱۸.م(عامر بن عبداهللا بن جراح 
 هو از تيـر  9به ابوعبيده جراح، صحابي پيـامبر 

در نسـب او  . حارث بن فهـر از قـريش بـود     بني
پس از ذکر کنيه، بر خـالف رسـم عـرب، نـام     

 اح(جدوجهي بـراي   ٣.به جاي آمده است) جر
اين نام در منابع ياد نشده است؛ اما با توجـه بـه   

توان گفـت از اسـامي رايـج در     فراواني آن مي
پزشـك  ميان اعـراب بـوده؛ گرچـه بـه معنـاي      

  .رفته است جراح نيز به کار
نفر با سواد مکه هنگـام   ۱۷ابوعبيده يکي از 
وي در روزگــار جاهليــت  ٤.ظهــور اســالم بــود

پـدر او   دربـاره  ٥.کرد براي مکيان گورکني مي
بر پايه نقلي، پـدر وي  . اند سخنان متناقض گفته

بر پايـه   ٦.کرد و اسالم آورددرك را  9پيامبر
 9گزارشي ديگـر، پـدر او از مخالفـان پيـامبر    

به همـين  : اند گفته. کرد ود و ايشان را سب ميب
سبب، ابوعبيده در جنگ بدر سر پـدر خـود را   

صــحت ايــن    ٧.آورد 9بريــد و نــزد پيــامبر  
روسـت؛ زيـرا بـه گفتـه      گزارش با ترديد روبـه 
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ــک. ٣ ــراف، ج : ن ــاب االش ــاريخ ٦٧، ص١١؛ ج٢٥٧، ص١انس ؛ ت

  .٤٧٥، ص٣؛ االصابه، ج٤٤٣، ص٢٥دمشق، ج

  .٤٥٧فتوح البلدان، ص. ٤

  .٦٦٣، ص٢السيرة النبويه، ج. ٥

  .٢٥٧، ص١انساب االشراف، ج. ٦

  .٨٧، ص٥البدء و التاريخ، ج. ٧


