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ــه ــواد،    ب ــار ع ــش بشّ ــاله،   كوش ــروت، الرس بي

، .)ق٣٥٤.م(حبــان    ابــن :الثقــات ؛ق ١٤١٥

 :العرب  جمهرة انساب ؛م١٣٩٣الکتب الثقافيه، 

كوشــش گروهــي از  ، بـه .)ق ٤٥٦ .م(حــزم   ابـن 

 ؛ق١٤٠٣تــب العلميــه، علمــا، بيــروت، دار الك

، بيـروت،  .)ق ٩١١ .م(السـيوطي   :الدر المنثـور 

ــه ــان  ؛دار المعرف ــان و روح الجن  :روض الجن

كوشش يـاحقي   ، به)ق ٥٥٤ .م(ابوالفتوح الرازي 

و ناصـــح، مشـــهد، آســـتان قـــدس رضـــوي، 

ــري ؛ش ١٣٧٥ ــنن الکبــ البيهقــــي  :الســ

 ابـن  :البالغه  شرح نهج ؛، دار الفکر.)ق٤٥٨.م(

ــي ــد اب ــه کوشــش محمــد .)ق ٦٥٦ .م( الحدي ، ب

 ؛ق١٣٧٨ابوالفضل، دار احياء الكتـب العربيـه،   

ــاري  ــحيح البخـ ــاري  :صـ .) ق ٢٥٦ .م(البخـ

ــه ــش  ب ــن  كوش ــر،   ب ــتانبول، دار الفك ــاز، اس ب

 :صحيح مسـلم بـا شـرح سنوسـي     ؛ق١٤٠١

كوشــش محمـد ســالم،   ، بـه .)ق ٢٦١ .م(مسـلم  

الطبقـات   ؛ق ١٤١٥بيروت، دار الكتب العلميه، 

، بيــروت، دار .)ق ٢٣٠ .م(ابــن ســعد  :ريالكبــ

، .)ق٨٥٥.م(العينــي  :عمــدة القــاري ؛الصــادر

 :فتح البـاري  ؛بيروت، دار احياء التراث العربـي 

، بيـروت، دار  .)ق٨٥٢.م(ابن حجر العسـقالني  

محمدتقي التسـتري،   :قاموس الرجال ؛المعرفه

قتيبـه   ابن :المعارف ؛ق ١٤١٥النشر االسالمي، 

كوشش ثـروت عكاشـه، قـاهره،     ه، ب.)ق ٢٧٦ .م(

، بـه  .)ق٢٠٧.م(واقـدي   :المغازي ؛دار المعارف

ــروت، اعلمــي،   کوشــش مارســدن جــونس، بي

ابن شهر آشوب  :طالب ابي  مناقب آل ؛ق١٤٠٩

ــاتيد،   )ق ٥٨٨ .م( ــي از اس ــش گروه ــه کوش ، ب

  .ق١٢٧٦نجف، المکتبة الحيدريه، 

  محمد خراساني
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ابوطلحه عبداهللا بـن عبـدالعزّي   

کليددار خانه خدا در آستانه ظهـور   :دريعب

  اسالم

، بن عثمان بن عبدالدار يزّعبدالع بنعبداهللا 
عبدالــدار از  بنــي از تيــره ١هابوطلحــمشــهور بــه 
جد چهارم او در قُصَي بن کالب  ٢.قريش است

از زمـان   ٣.رسـد  مـي  9کالب به اجداد پيـامبر 
والدت و مـــرگ ابوطلحـــه در منـــابع خبـــري 

  .نيست
ــد ا  *جــدادش منصــب حجابــت  وي همانن

ــرده( ــز از آن   ٤)داري پ ــه ني ــاني کعب را کــه درب
، بـر عهـده داشـته کـه پـس از او بـه       ٥جمله بود

ــت  ــيده اسـ ــدانش رسـ ــم ٦.فرزنـ ــرين  از مهـ تـ
بنـدي دو   رخدادهاي دوران توليت وي، صـف 

عبدالدار بر سر مناصب  بني عبدمناف و بني تيره
مذهبي مکه بود که بـه بسـته شـدن دو     ـ  سياسي

به طرفـداري   *هاي حلف المطيبين ان به نامپيم
مشـهور  ( *و حلـف االحـالف   ٧عبدمناف بني از

، ٨*عبدالـدار  بنـي  بـه طرفـداري از  ) الدم لعقةبه 
سـرانجام بـا   . هايي از قـريش انجاميـد   ميان تيره
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  .١٩٣، ص٦امتاع االسماع، ج .١

  .٤٧٤، ص٣؛ اسد الغابه، ج٤١٦، ص٢معجم البلدان، ج .٢

  .١٣٨، ص١؛ امتاع االسماع، ج١٠٣٤، ص٣االستيعاب، ج .٣

  .٥٣، ص١انساب االشراف، ج. ٤

  .»حجب«،٢٩٨، ص١؛ لسان العرب، ج٨٣، ص٩شرح مسلم، ج .٥

  .٤٠٢-٤٠٠؛ شرف النبي، ص٥٣، ص١انساب االشراف، ج .٦

.٦٣، ص١؛ الطبقات، ج١٣٢-١٣١، ص١السيرة النبويه، ج .٧

  .١٥٨؛ جمهرة انساب العرب، ص٣٣المنمق، ص .٨
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وساطت برخي از بزرگان قريش، اين سـتيز بـه   
عبـدمناف بـراي    بنـي  :گوينـد  ١.سازش ختم شد
اي بـه   ي خانـه خـدا در نامـه   دار تصاحب کليـد 

ابوطلحه از وي خواسـتند تـا کليـد کعبـه را بـه      
اما او در پاسـخ ايشـان بـا سـرودن     . آنان بسپارد

 شــعري، بــه آمــادگي خــود بــراي نبــرد بــا      
ــي ــت را رد   بن ــاره و آن درخواس ــدمناف اش عب
  ٢.کرد

ديدن کعبه بر اثر  بر پايه نقلي، در پي آسيب 
اساسـي آن،  سيل و اقـدام قـريش بـراي تعميـر     

ايشــان اشــياي ارزشــمند درون کعبــه از جملــه  
پرده، دو شاخ زرين گوسفند، اموال و زيورهـا  

از نسل وي کسـاني در   ٣.را به ابوطلحه سپردند
در . رخدادهاي دوران رسول خدا نقش داشتند

چنــد تـــن از  . نبــرد اُحــد بـــه ســال ســـوم ق   
بازماندگان ابوطلحه، مسافع، جـالس و کـالب   

ــدا  ــه از پرچم ــد، کشــته   ک ران مشــرکان بودن
طلحه به عنـوان پرچمـدار    ابي بن طلحة ٤.شدند

قريش نخستين کسي بود که مبارز طلبيـد و بـه   
 عثمـان بـن  . بـه قتـل رسـيد    7٥دست امام علي

نيز همراه مادرش و شماري از زنان،  ٦طلحه ابي
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  .١٧٧، ص٥اخبار مکه، ج .١

  .١٧٧، ص٥اخبار مکه، ج .٢

  .٧٢-٧١ص ،١ج سالم،اال تاريخ. ٣

  .٥٠١، ص٢تاريخ طبري، ج. ٤

؛ امتـاع  ٢٥١، ص٧؛ نسب قريش، ج١٢٧، ص٢السيرة النبويه، ج .٥

  .١٣٨، ص١السماع، جا

.٣٧٣، ص٤االصابه، ج .٦

از جمله هند دختر عتبـه، در ايـن نبـرد حضـور     
  ٧.داشتند

 ٩در فتح مکه ٨*حهطل ابي بن طلحةعثمان بن 
ــتم ق   ــال هش ــه س ــين ب ــرد حن ــز نب ــراه . و ني هم

ايشــان پــس از آن کــه کليــد  ١٠.بــود 9پيــامبر
 کعبــه را از آنــان گرفــت، ديگــر بــار آن را بــه

عبدالدار که نسل اندر نسل آن را در اختيار  بني
اين کار پس از نزول آيـه   ١١.داشتند، بازگرداند

ْن تـُـَؤد8 {
َ
ُمُرُكْم أ

ْ
مانـاِت إِ@إِن� اَهللا يَـأ

َ ْ
ْهلِهــا  وا األ

َ
 }أ

از ديگر افراد خاندان  ١٢.انجام شد) ۵۸، ۴/نساء(
توان به مادربزرگ مـروان   خاندان ابوطلحه مي

بــن  ابوطلحــةدختــر  هصــعب ،*بــن حکــم امــوي
  .اشاره کرد ١٣عبدالعزّي بن عثمان

  منابع �

بـه کوشـش   ، .)ق٢٧٩.م( الفـاكهي  :مكـه  خبارا

 دارةاال ؛ق١٤١٤ ، بيـروت، دار خضـر،  عبدالملك

، كرمـي  عجـاج  حمـد ا :9الرسـول  عصـر  في

بــن ا :االســتيعاب ؛ق١٤٢٧، الســالمدار  قــاهره،

البجــاوي،  بــه کوشــش  ،.)ق٤٦٣.م(عبــدالبر 

ـ  ا ؛ق١٤١٢ بيروت، دار الجيل، بـن  ا :هسـد الغاب

ــد الجــزري  اال ــن محم ــي ب ــر عل ، .)ق٦٣٠.م(ثي
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  .٥٠١ص، ٢ج، طبري تاريخ. ٧

  .١٠، ص٣ج ،عالم النبالءاسير ؛ ٢١١، ص٦ج ،التاريخ الكبير. ٨

عـالم  اسير ؛ ٤٧٥، ص٣ج ه،سد الغاب؛ ا١٠٣٤، ص٣ج ،االستيعاب .٩

.١٠، ص٣النبالء، ج

.٣٨٤، ص٣٨تاريخ دمشق، ج .١٠

  .٤١، ص١االدارة في عصر الرسول، ج .١١

.٩٩، ص٣؛ مجمع البيان، ج٢٣٤، ٩٧، ص٣التبيان، ج .١٢

. ٨ص، ٢ج ثر،اال عيون؛ ٥٠١ص، ٢ج، طبري تاريخ. ١٣
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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


