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و  االمـم  تـاريخ (تـاريخ طبـري   ؛ ق١٤٠٩ الفکر،

 گروهي كوشش به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)الملوك

 :اليعقوبي تاريخ؛ ق١٤٠٣ از علما، بيروت، اعلمي،

 ،، بيـروت، دار صـادر  .)ق٢٩٢.م( يعقوب بن احمد

 محمـد بـن   :زيـل التن لعلـوم  التسهيل؛ ق١٤١٥

خالـدي،   كوشـش  به، .)ق٧٤١.م( الغرناطي جزي

حـاتم   ابي تفسير ابن؛ ق١٤١٦ يبروت، دار االرقم،

، .)ق٣٢٧.م( حاتم ابي ابن :)العظيم القرآن تفسير(

 محمد، بيروت، المكتبة العصريه، اسعد كوشش به

ــن کثيــر ؛ ق١٤١٩  القــرآن تفســير(تفســير اب

 شـمس  وششك به، .)ق٧٧٤.م( كثير ابن :)العظيم

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الکت ــدين، بي ؛ ق١٤١٩ ال

، بيـروت،  .)ق٦٠٦.م( الرازي الفخر :الكبير التفسير

تفسير ثعلبـي  ؛ ق١٤١٥دار احياء التراث العربـي،  

ــف( ــان الكش ــي :)و البي ــه، .)ق٤٢٧.م( الثعلب  ب

عاشــور، بيــروت، دار احيــاء التــراث  ابــن كوشــش

 حكـام ال الجامع(تفسير قرطبي ؛ ق١٤٢٢ العربي،

، بيـروت، دار احيـاء   .)ق٦٧١.م( القرطبي :)القرآن

 الطبـري  :البيـان   جـامع ؛ ق١٤٠٥التراث العربي، 

الـدر  ؛ ق١٤١٢، بيروت، دار المعرفـه،  .)ق٣١٠.م(

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

 البيهقـــي :النبـــوه دالئـــل؛ ق١٣٦٥المعرفــه،  

عبـدالمعطي، بيـروت، دار    كوشش به، .)ق٤٥٨.م(

ــه، ال ــب العلمي ــال؛ ق١٤٠٥ کت ــي رج  :النجاش

زنجاني،  شبيري كوشش به، .)ق٤٥٠.م( النجاشي

 بروسـوي  :البيان روح؛ ق١٤١٨ قم، نشر اسالمي،

 :االنـف  الـروض ؛ ، بيروت، دار الفکـر .)ق١١٣٧.م(

عبــدالرحمن،  كوشــش بــه، .)ق٥٨١.م( الســهيلي

 روض؛ ق١٤١٢ بيروت، دار احياء التـراث العربـي،  

 كوشـش  بـه ، .)ق٥٥٤.م( رازي وحابوالفتـ  :الجنان

 ناصـح، مشـهد، آسـتان قـدس رضـوي،      و ياحقي

 به، .)ق٥٩٧.م( ابن جوزي :زاد المسير؛ ش١٣٧٥

 عبـدالرزاق، بيـروت، دار الکتـاب العربـي،     كوشش

ــائي ســنن؛ ق١٤٢٢ ، .)ق٣٠٣.م( النســائي :النس

 ابـن  :النبويـه  السيرة؛ ق١٣٤٨ بيروت، دار الفكر،

 ييـ مح محمـد  كوشـش  به، .)ق٢١٣- ٨.م( هشام

اوالده،  و صـبيح  علـي  محمـد  مكتبة مصر، الدين،

 الحديـد  ابـي  ابـن  :البالغـه  نهـج  شرح؛ ق١٣٨٣

 ابوالفضل، دار احياء محمد كوشش به، .)ق٦٥٦.م(

 ابـن  :الكبـري  الطبقـات ؛ ق١٣٧٨ العربيه، الكتب

 :الطبقــات؛ ، بيــروت، دار صــادر.)ق٢٣٠.م( ســعد

 سـهيل  كوشـش  به، .)ق٢٤٠.م( خياط بن خليفة

 :الطالـب  عمـدة ؛ ق١٤١٤ زكار، بيروت، دار الفکر،

حسـن،   محمـد  كوشـش  به، .)ق٨٢٨.م( عنبه ابن

 :الفهرســت؛ ق١٣٨٠ نجــف، المکتبــة الحيدريــه،

، االرمـوي،  .)ق٥٨٥.م(منتجب الـدين بـن بابويـه    

 الكلينـي  :الكـافي  ؛ش١٣٦٦قم، مکتبة النجفـي،  

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

ــالمي ــاب؛ ش١٣٧٥ ه،االســ ــيبويه :الكتــ  ســ

عبدالسـالم، يبـروت، دار    كوشـش  به، .)ق١٨٠.م(

، قــم، .)ق٥٣٨.م( الزمخشــري :الكشــاف ؛الجيــل

ــت ــل؛ ق١٤١٥ ،بالغ ــالبيين مقات ــوالفرج :الط  اب

مظفر، قـم، دار   كوشش به، .)ق٣٥٦.م( االصفهاني

  .ق١٣٨٥ الکتاب،

  سيد علي رضا واسعي
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امام ملقب به  :ابوطالب خُفَيفي ابهري

  الحرمين، مدفون در قبرستان ابوطالب

  عميد ابي بن) ١فرامرز(ابوطالب عبدالمحسن 

از فقيهـان   ٢.)ق۶۲۴صـفر ـ   ۵۵۶رجـب (خُفَيفي 

بزرگ شافعي و محدثان مورد وثوق و مشـايخ  
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  .٢٨٢، ص١٥؛ المختصر المحتاج، ج٢٧٧، ص١٥تاريخ بغداد، ج. ١

ــداد، ج. ٢ ــاريخ بغ ــاب، ج٢٧٧، ص١٥ت ــاريخ ٣٨٨، ص٢؛ االنس ؛ ت

  .٢٠١، ص٤٥االسالم، ج
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نزديـك  او در شهرسـتان ابهـر،    ١.صوفيه اسـت 

گويا از نسل عرب ساکن ابهر . زنجان زاده شد

انـد کـه    خوانـده  »خُفَيفـي «بود که او را به لقب 

 ٢اي از قبيلـه قُضـاعه   خفيف، تيره بني منسوب به

» حنفــي «اســت و گــاه بــه تصــحيف، آن را     

  ٣.اند نوشته

ابوطالب سماع حديث را در ابهر آغاز کـرد  

و با مسافرت به شهرهاي بغداد، همدان، دمشق، 

قاهره، اسـکندريه، مکـه و واسـط بـر اندوختـه      

يخ صـوفيه نيـز در   حديثي خود افزود و از مشـا 

او در همدان فقـه شـافعي    ٤.اين مناطق بهره برد

آموخت و .) ق۵۸۷.م(را نزد ابوالقاسم قزويني 

ــاني   ــن علــي نوق ــزد محمــد ب آن را در بغــداد ن

در اصـفهان بـه دسـت    . کامل کرد ٥.)ق۵۹۲.م(

نيـز   ٧.خرقه پوشيد٦.) ق۵۸۱.م(ابوموسي مديني 

 از ابــوبکر عبــداهللا بــن منصــور بــن بــاقالني     

  ٩.دانشمند و فقيه شافعي بهره برد ٨.)ق۵۹۳.م(

ــا . ق۵۸۶در ســال  در محاصــره شــهر عکــا ب

که با صليبيان  ١٠.)ق۵۸۹.م(الدين ايوبي   صالح
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  .٢٠١، ص٧ذرات الذهب، ج؛ ش٢٥٩، ص٢٢سير اعالم النبالء، ج. ١

.٩٦، ص١؛ لب اللباب، ج٣٨٨، ص٢االنساب، ج. ٢

.٤٥٩، ص١؛ التحفة اللطيفه، ج١٥٤٤، ص٣بغية الطلب، ج. ٣

.٢٠١، ص٤٥؛ تاريخ االسالم، ج٢٧٧، ص١٥تاريخ بغداد، ج. ٤

  .٢٧٧، ص١٥تاريخ بغداد، ج. ٥

.٢٧٧، ص١٥تاريخ بغداد، ج. ٦

  .٤٥٩، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٧

.٢٠٥، ص١اية النهايه، جغ. ٨

  .٤٦٠، ص١؛ غاية النهايه، ج١٣٣، ص٤٢تاريخ االسالم، ج. ٩

  .٢٢٠، ص٨االعالم، ج. ١٠

ــد، همــراه شــد  مــي ــاط  ١١جنگي و ســپس در رب

ــاکن و اقامــت جماعــت      ــه در بغــداد س خليف

ــده   ــاه را عه ــن خانق ــوفيان اي ــد ص در  ١٢.دار ش

ال بـه نيابـت   هاي اقامت در بغـداد، هـر سـ    سال

 گـاه  آن ١٣.رفت خاتون خليفه عباسي به حج مي

راهي حجاز گشت و تا پايـان عمـر بـه برپـايي     

ــجد    ــه و مس ــه و مک ــديث در مدين ــالس ح مج

پرداخت و امامت جماعت مقـام   ١٤خيف در منا

  ١٥.دار شد را عهده مسجدالحرامابراهيم در 

بار حـج گـزارد و اهـل     ۴۰ابوطالب خفيفي 

داري بسيار  زنده دت و شبهاي پياپي، عبا روزه

او را به سـبب آگـاهي فـراوان از کـالم و     . بود

حاالت مشايخ صوفيه و اتقان و حفـظ حـديث   

او در مکه در رباط مراغـي سـاکن    ١٦.اند ستوده

آرامگـاه او   ١٧.بود و در همين شهر درگذشـت 

) ابوطالـــب( *در مکـــه، در قبرســـتان معـــالت

ايــن را . معــروف بــه قبــر امــام الحــرمين اســت 

» *امـام الحـرمين  «اي بر شهرت او به لقب  رينهق
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، ١٢؛ البدايـــة و النهايـــه، ج٢٠١، ص٤٥تـــاريخ االســـالم، ج. ١١

.٣٧٣، ص٥؛ تاريخ ابن خلدون، ج٣٣٩ص

.٢٧٧، ص١٥تاريخ بغداد، ج. ١٢

ــبالء، ج. ١٣ ــاريخ االســال٢٦٠، ص٢٢ســير اعــالم الن ، ٤٥م، ج؛ ت

  .٢٠١ص

  .١٠١٣، ص٢؛ بغية الطلب، ج٢٠٢، ص٤٥تاريخ االسالم، ج. ١٤

  .٤٥٩، ص١؛ التحفة اللطيفه، ج٢٠١، ص٤٥تاريخ االسالم، ج. ١٥

؛ ٣١٤، ص٨؛ طبقات الشافعيه، ج٢٠١، ص٤٥تاريخ االسالم، ج. ١٦

.٢٠١، ص٧شذرات الذهب، ج

ــبالء، ج . ١٧ ــالم الن ــير اع ــه، ج ٢٦٠، ص٢٢س ــة اللطيف ، ١؛ التحف

.٤٥٩ص
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ــان   ــزارش را از مک ــمار آورده و م ــه ش ــاي  ب ه

بـــرآورده شـــدن حاجـــت و اســـتجابت دعـــا  

  ١.اند دانسته

  منابع �

 بيروت، دار العلم، .)ق١٣٩٦.م( الزركلي :االعالم

ــين، ــاب؛ م١٩٩٧ للماليـ ــدالکريم  :االنسـ عبـ

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

؛ ق١٣٨٢ العثمانيــه، المعــارف دائــرة آباد،حيــدر

 بيـروت، ، .)ق٧٧٤.م( كثير ابن :و النهايه البداية

 :حلـب  تـاريخ  في الطلب بغية ؛المعـارف  مكتبة

 زكـار،  كوشـش  بـه  ،.)ق٦٦٠.م(ابن العديم  عمر

 ابــن :خلــدون ابــن تــاريخ ؛الفكــربيــروت، دار 

 شـحاده،  خليـل  كوشش به، .)ق٨٠٨.م( خلدون

 و االسـالم  تـاريخ ؛ ق١٤٠٨ ،بيروت، دار الفكـر 

ــات ــاهير وفي ــذهبي :المش ــه، .)ق٧٤٨.م( ال  ب

 بيــروت، دار الكتــاب عبدالســالم، عمــر كوشـش 

 الخطيــب :بغــداد تــاريخ؛ ق١٤١٠ العربــي،

ــه، .)ق٤٦٣.م( البغــدادي عبــدالقادر،  كوشــش ب

 التحفــة ؛ق١٤١٧ بيــروت، دار الكتــب العلميــه،

، .)ق٩٠٢.م( السـخاوي  الـدين  شـمس  :اللطيفه

 :النـبالء  اعالم سير؛ ق١٣٩٩ ،ه، دار الثقافهقاهر

ــذهبي ــه، .)ق٧٤٨.م( ال ــش ب ــي كوش  از گروه

 شــذرات؛ ق١٤١٣ بيــروت، الرســاله، محققــان،

ــذهب ــدالحي :ال ــن عب ــاد ب ، .)ق١٠٨٩.م( عم

شمس  :الضوء الالمع؛ ق١٤٠٩ بيروت، دار الفكر،

، بيروت، دار مکتبـة  .)ق٩٠٢.م(السخاوي الدين 

الـدين    تـاج  :الکبـري  طبقات الشـافعية  ؛الحياة

ــاحي و  .)ق٧٧١.م(الســبکي  ــه کوشــش الطن ، ب

ــة و النشــر،   ــدالفتاح، هجــر للطباع  ؛ق١٤١٣عب

محمد ابن محمد  :غاية النهاية في طبقات القراء

لـب   ؛، مکتبة ابن تيميـه .)ق٨٣٣.م(بن الجزري 
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  .٤٢٥، ص٢؛ الضوء الالمع، ج٤٥٩، ص١التحفة اللطيفه، ج. ١

ــاب    ــر االنس ــي تحري ــاب ف ــيوطي  :اللب الس

ــادر .)ق٩١١.م( ــروت، دار صـ ــر  ؛، بيـ المختصـ

الدبيثي الذهبي  :اليه من تاريخ الحافظ المحتاج

، بيــــروت، دار الکتــــب العلميــــه، .)ق٧٤٨.م(

  .ق١٤٠٥

  محمد سعيد نجاتي
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حـاجي ايرانـي کشـته     :ابوطالب يزدي

شده به دسـت مـأموران سـعودي بـه اتهـام      

  توهين به خانه خدا

. ش۱۳۰۰ساله از يزد و متولـد   ۲۲او جواني 

ــال   ــه در س ــود ک ــر. ق۱۳۶۲./ ش۱۳۲۲ب اه هم

همسرش به قصد انجام عبادت حج با کارواني 

آنان از مـرز قصـر شـيرين وارد    . عازم مکه شد

ــه  جــا آنعــراق و ســپس کويــت شــدند و از   ب

عربستان رفتند و از مسير شني با تحمل سـختي  

حجـه بـه مکـه     فراوان در روز دوم يا سـوم ذي 

مکرمه رسيدند و بي درنگ اعمال عمره تمتـع  

ــد ــاز کردن ــب ن. را آغ ــم ذيش ــي  ه ــه راه حج

عرفات شده، به ترتيب اعمال عرفات، مشـعر و  

منا را انجام دادند و روز سـيزدهم بـراي انجـام    

  .رفتند مسجدالحرامدادن اعمال مکه به طرف 

ابوطالب در حال طواف بر اثر گرمي هوا و پر 

ايـن   بودن شکم، دچار حالت تهوع شد و بـراي 

ام که زمين مسجد آلوده نشود، گوشه جامه احـر 

خــود را مقابــل دهــان گرفــت و در آن اســتفراغ 


