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 :الممخص
إن التاريخ اإلسالمي حفل بالشخصيات التي امتازت عن غيرىا بخصائص 
كثيرة، السيما شخصيات من القرن األول والثاني اليجريين القريبين من 

مام من  العيد النبوي، وعطاء بن أبي رباح من ىؤالء،  التابعي الجميل وا 
األئمة المجتيدين، كان عابدًا، زاىدًا وفقييًا، أنكب عمى طمب العمم منذ 
صغره حتى استكثر منو، وأخمص النية هلل تعالى في طمبو، ووفقو اهلل حتى 
فاز بالفضيمة في دينو ودنياه واستوجبت لو اإلمامة في زمانو، عمى الرغم 

يممكون الجاه والمال إال أن اهلل  من إنو كان عبدًا أسودًا ولم يكن ممن
خالصو ونقاء سريرتو، حتى أن  سبحانو وتعالى خصو برفع قدره، لزىده وا 
كثير من فقياء عصره أشادوا بفضائمو واقتفوا أثره في االجتياد في العمم 

 والعمل والفضائل وذكره بالخير.
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Abstract: 

The Islamic history is full of characters that have 

features greatly different from others, especially, the 

figures of first and second Hijri centuries that are nearer 

to the Islamic age. One of those is Atta' bin Abi Rabah; 

he was a diligent Imam, as well as he was an adorer, 

mystic, and jurist that made great scientific efforts from 

childhood till he increased knowledge. In addition, his 

intention is characterized with sincerity towards Allah in 

his asking, consequently. Allah gave him virtue 

regarding his religion and life, and made the imamate 

something obligatory for him at his time. Though he was 

a gladiator and had a black colored face, and he even 

didn't have money nor cultural position, Allah gave him 

a distinctive feature by raising his value for he is mystic, 

sincere and pure. Moreover, many jurists at his time had 

refered to his characteristics, traced and went after his 

strategy in being diligent when searching science , work, 

and virtues, and they always remembered him with good 

memories . 
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 المقدمة
عطاء بن ابي رباح عالم عظيم في عصره رسم صورة رائعة عن نفسو وواقعو عمى 
الرغم من أنو كان )اسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي بعد ذلك( إال أن اهلل سبحانو 
وتعالى أكرمو بان وضع قدميو منذ صغر في طريق العمم فأخذ عن كثير من الصحابة حتى 

يًا ورواية، ولقد طال عمره فامتأل بالعمم، والعمل، والبر، والتقوى، والزىد، امتأل صدره عممًا وفق
ونحن تناولنا سيرة ىذا التابعي الجميل حتى نبين مدى تجسد اإلسالم في شخصو عن طريق 
العبر والمواقف التي مر بيا وحتى نبين انو بالعمم يبمغ اإلنسان أعمى الرتب، وىذا يوضح 

اقتفوا اثر النبي محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(، وأثر أصحابو  كيف أن ىؤالء التابعين
الكرام، وألجل ىذه الفضائل، ارتأينا دراسة شخصيتو والتعرف عمى اسمو ونسبو وصفاتو 
وأخالقو التي أىمتو ألن يكون إمامًا في الفتوى ،وشيوخو وتالمذتو وأقوال العمماء فيو وأخيرًا 

ا جاىدين البحث في سيرة حياتو إال إن ىناك أمور لم نستطع وعمى الرغم إننا حاولن0وفاتو
التوصل إلييا ألن المصادر لم تتطرق ليا، مثل دوره في مناىضة األمويين، إذ إن ىناك نص 

م( إثناء حربو ضد األمويين، 251ىـ/37صغير يوضح إنو كان يقف إلى جانب ابن الزبير )ت
يؤكد لنا بأن ىذا اإلمام الجميل نذر نفسو عمى  ومع ذلك فإن ما توصمنا إليو من خالل البحث

طمب العمم ومأل حياتو بالزىد والبر والتقوى حتى فاقت منزلتو كل تقدير وأصبح سيد فقياء 
 الحجاز في وقتو.    

 -أسمو ونسبو ومولده :
، قيل إنو مولى لبني (5)عطاء بن أبي رباح أسمم القرشي موالىم، أبو محمد المكي

، (4)، كان من مولدي الَجَندُ (7)، وقيل إنو مولى أبي ميسرة الفيري(1)أبي خيثم جمح، وقيل آلل
، م(211-م247ىـ/71-ىـ17)(1)ونشأ بمكة، ولد بمكة المكرمة في خالفة عثمان بن عفان

وفي رواية عنو قال ))أذكر قتل عثمان )رضي اهلل عنو( حين جاء الرسول وأنا أشتد مع 
، وذكر أن  (3) مولده قال ))لعامين خموا من خالفة عثمان((، وحين سئل عن (2) الصبيان((

. ومن المرجح بأن أوثق رواية عن والدتو ىي رواية البخاري (4)والدتو كانت سنة سبع وعشرين
 م( ألنو األقدم بطبيعة الحال.425ىـ/112)ت

، وأبوه وأمو (5)أما أمو كان اسميا بركة، وأبوه من بالد النوبة يعمل المكاتل
 .(50)انأسود
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، ثم إنو أمتين ىذه المينة فيما بعد (55)كان عطاء صبيًا نشأ بمكة، وتعمم الكتاب بيا
 .(51)م( : أنو كان معمم كتاب444ىـ/177لفترة من الزمن، فعن يحيى بن معين )ت

 -صفاتو الخمقية :
، وروى عن (57)كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج، ثم عمي، مفمفل الشعر

لمسجد الحرام والناس مجتمعون عمى رجل فأطمعت فإذا عطاء بن أبي أحدىم : ))دخمت ا
، وقطعت يده مع ابن الزبير (51)، وكان يخضب بالحناء(54) رباح جالس كأنو غراب أسود((

م( سمعت رجاًل قال لعطاء : يا أبا محمد واهلل 371ىـ/554م( قال وىب )ت251ىـ/37)ت
ولقد أورد ابن عبد ربو  (53)بالسيف، فقال: أنيم دخموا عمينا(( (52)أنك يومئذ لخنشميل 

م( رواية عن تمك الحادثة، إذ قال ))كان عطاء بن أبي رباح مع ابن الزبير، 575ىـ/714)ت
وكان أممح الناس جوابًا، فمما قتل ابن الزبير أمنو عبد الممك بن مروان، فقدم عميو فسأل 

يضحكني، قد أمّنتو فمينصرف، قال أصحابو : فنحن نتقدم  اإلذن، فقال عبد الممك : ال أريده
إليو إال يفعل، فأذن لو عبد الممك، فدخل وسمم عميو وبايعو، ثم ولى، فمم يصبر عبد الممك أن 
صاح بو : يا عطاء، أما وجدت أمك أسمًا إال عطاء؟ قال : قد واهلل استنكرت من ذلك ما 

ني بإسم المباركة صموات اهلل عمييا مريّم فضحك عبد استنكرتو يا أمير المؤمنين لو كانت سمت
 . (54) الممك، وقال : أخرج((

وعمى الرغم من كل ىذه الصفات الخمقية إال إن اهلل سبحانو وتعالى قد رفعو بالعمم، 
م( 411ىـ/145فكان ىذا التابعي الجميل إمام أىل مكة وعالميا، حتى أن أحمد بن حنبل )ت

اهلل لمن أحب، لو كان يخص بالعمم أحد لكان بيت النبي )صمى اهلل  قال ))العمم خزائن يقسم
، وقال أبن الجوزي (55) عميو وآلو وسمم( أولى، كان عطاء بن أبي رباح حبشيًا...((

م( عنو ))إعمم إن العمم يرفع األراذل فقد كان خمق كثير من العمماء ال 5100ىـ/ 153)ت
ء بن أبي رباح أسود المون مستوحش الخمقة، نسب ليم يذكر، وال صورة تتحسن، وكان عطا

ومعو ولداه، فجمسوا يسألونو عن المناسك،  –وىو خميفة  –وجاء إليو سميمان بن عبد الممك 
فحدثيم، وىو معرض عنيم بوجيو، فقال الخميفة لولديو، قوما والتنيا وال تكسال في طمب العمم، 

كما إن الخميفة عمر بن عبد العزيز، وقف . (10) فما أنسى ذلنا بين يدي ىذا العبد األسود((
عمى عطاء بن أبي رباح وىو أسود مفمفل الشعر يفتي الناس في الحالل والحرام، فتمثل يقول 
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، ولقد حصل ىذا التابعي مكانتو من شدة ورعو (11) من لبن(( (15)))تمك المكارم ال قعبان
 .(17) وتقواه حتى أن من رآه قال، كان ))بين عينيو أثر السجود((

لقد جعمت الحضارة اإلسالمية من عطاء بن أبي رباح إمامًا يرجع إليو الناس في 
الفتوى ومدرسة يتخرج عمى يده األلوف من البيض، وىو عندىم محل اإلكبار والحب 

، كان من سادات التابعين عممًا وفقيًا ولم يكن لو فراش إال المسجد الحرام إلى أن (14)والتقدير
ليو ان(11)مات ، حتى أنو في زمان بني أمية كانوا يأمرون في الحج (12)تيت فتوى أىل مكة، وا 

 .(13)مناديًا يصيح : ))ال يفتي الناس إال عطاء بن أبي رباح((
 -أخالقو :

ليس أدل عمى أخالق عطاء بن أبي رباح من شيادة أىل مكة فيو، إذ قيل ألىل مكة 
مثل العافية التي ال يعرف فضميا حتى ))كيف كان عطاء بن أبي رباح فيكم؟ فقالوا : كان 

، ومن أخالقو نصحو لمخمفاء الذين كانوا قد أعمنوا استبدادىم، مثل عبد الممك بن (14) تفقد((
مروان والذي ذكر أنو قال يوما ))واهلل ال يأمرني أحد بتقوى اهلل بعد مقامي ىذا إال ضربت 

لممك بن مروان وىو جالس عمى ، فمقد ))دخل عطاء ابن أبي رباح عمى عبد ا(15) عنقو((
السرير وحولو األشراف وذلك بمكة ، في وقت حجو في خالفتو، فمما بصر بو عبد الممك، قام 
إليو، فسمم عميو، وأجمسو معو عمى السرير، وقعد بين يديو، وقال : يا أبا محمد، حاجتك؟ قال 

بالعمارة، وأتق اهلل في أوالد  : يا أمير المؤمنين : اتق اهلل في حرم اهلل وحرم رسولو، فتعاىده
المياجرين واألنصار، فإنك بيم جمست ىذا المجمس، واتق اهلل في أىل الثغور فإنيم حصن 
المسممين، وتفقد أمور المسممين، فإنك وحدك المسؤول عنيم ، وأتق اهلل فيمن عمى بابك، فال 

فقبض عميو عبد الممك، تغفل عنيم، وال تغمق دونيم بابك، فقال لو : أفعل، ثم نيض وقام، 
وقال : يا أبا محمد ! إنما سألتنا حوائج غيرك، وقد قضيناىا، فما حاجتك؟ قال : مالي إلى 

 –وأبيك  –الشرف، ىذا  –وأبيك  –مخموق حاجة، ثم خرج، فقال : عبد الممك : ىذا 
 .(70) السؤدد((

ئل عطاء عن ومن أخالقو، كثرة ورعو عن القول في كتاب اهلل عز وجل برأيو، فقد س
شيء، قال ))ال أدري، قيل، أال تقول برأيك ؟ قال : إني استحيي من اهلل أن يدان في األرض 

ويقال :  –، وفي رواية أخرى إنو سئل عن شيء فقال ))ال أدري، نصف العمم (75) برأيي((
م( رواية قال : ))دخمت عمى 400ىـ/544، ولقد ذكر ابن أبي ليمى )ت(71) نصف الجيل((
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جعل يسألني، فكأن أصحابو أنكروا ذلك وقالوا تسألو؟ قال : ما تنكرون ىو أعمم عطاء ف
م( قال فييا ))ما رأيت أبي 335ىـ/511،  ولقد وردت رواية عن ابنو يعقوب )ت(77) مني((

وكان، إذا حدث بشيء وسئل عمم أو رأي؟ فإن  (74) يتحفظ في شيء ما يتحفظ في البيوع((
ن كان رأيًا قال ))رأي((  . (71)كان أثرًا قال ))عمم(( وا 

وحدث جماعة قالوا ))كنا عند عطاء، فحدث رجل بحديث، فاعترضو رجل، فغضب 
عطاء فقال ))ما ىذه األخالق ما ىذه الطباع، واهلل إن الرجل ليحدث بالحديث ألنا أعمم بو 

ياه (72) ن يكون سمعو مني فأنصت إليو، وأريو كأني لم أسمعو قبل ذلك((منو ولعسى أ . وا 
 عنى الشاعر إذ قال :

 سألت الفتى المكي ىل في تزاور
 فقال معاذ اهلل أن يذىب التقى

 وضمة مشتاق الفؤاد جناح 
 تالصق اكباد بين جراح

 
 .(73)فمما بمغو البيتان قال : واهلل، ما قمت شيئا من ىذا

، وكان (74)عطاء، يطعم عن أبويو وىما ميتان، وكان يفعل ذلك حتى مات ولقد كان
، وكان من زىده إنو ال يمبس ثوبًا يساوي خمسة (75)معاشو صمة األخوان ونبل السمطان

 .(40)دراىم
مفادىا إن عطاء كان يبعث  (45)م( برواية5141ىـ/245ولقد أنفرد ابن خمكان )ت

بجواريو إلى ضيفانو، ولم ترد ىذه الرواية عند معاصريو، إال أننا وجدناىا مكررة عند الصفدي 
م( وابن خمكان حين يذكرىا 5234ىـ/5045م(، وابن العماد الحنبمي )ت5727ىـ/324)ت

حل لكن المروءة يفندىا بنفس الوقت بقولو ))والذي اعتقد أنا إن ىذا بعيد، فإنو ولو رأى ال
 .(41) والغيرة تأبى ذلك فكيف يظن بمثل ذلك السيد اإلمام((

 
 

 -شيوخو وروايتو الحديث :
أدرك عطاء بن أبي رباح العديد من الصحابة، فأخذ الحديث عنيم ورواه ، وسنورد 
بعض النصوص التي تؤيد ذلك، ومن ثم نعود لذكر أسماء من روى عنيم، فقد قال عطاء 

ي نفس من أصحاب النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( في ىذا المسجد : إذ قال ))أدركت مائت
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. ومن الذين روى عنيم عطاء : أم ىانئ (47)اإلمام ))وال الضالين(( سمعت ليم رجة بآمين((
م(، 234ىـ/14م(، حكيم بن حزام )ت225ىـ/45م(، صفوان بن أمية )ت225ىـ/40)ت بعد 

 (44)م(، معاوية ابن أبي سفيان235ىـ/15)تم(، أبا ىريرة 234ىـ/14عائشة )ت
م(، رضي 240ىـ/20م(، وفي رواية عنو قال ))رأيت عقيل بن أبي طالب )ت240ىـ/20)ت

م(، عبد اهلل 245ىـ/21، وروى عن أم سممة )ت (41) اهلل عنو شيخًا كبيرًا، يقيل عند زمزم((
ىـ 24أرقم )تم(، زيد بن 243ىـ/24م(، عبد اهلل بن عباس )ت244ىـ/21بن عمرو )ت

م(، رافع بن 257ىـ/34م(، وأبي سعيد الخدري )ت251ىـ/37م(، عبد اهلل بن الزبير )ت243/
م(، جابر بن عبد اهلل األنصاري 253ىـ/34م(، زيد بن خالد الجييني )ت257ىـ/34خديج )ت

 .(42)م(، وخمق كثير من الصحابة253ىـ/34)ت
الذين روى عنيم عطاء بن أبي وعمى الرغم من كثرة األسماء الواردة عن الصحابة 

م( إن عطاء 411ىـ/145رباح إال أن بعض العمماء لم يؤكد ذلك، فمقد قال أحمد بن حنبل )ت
م( إنو 445ىـ/174م( وقال عمي بن المديني )ت251ىـ/37لم يسمع من عبد اهلل بن عمر )ت

و، ولم يسمع رأى ابن عمر ولم يسمع منو، ورأى أبا سعيد الخدري يطوف بالبيت ولم يسمع من
م(، لم 434ىـ/124من زيد بن خالد وال من أم سممة وال من أم ىانئ، وقال أبو زرعة )ت

م(، وقيل ألحمد بن حنبل سمع عطاء من 257ىـ/34يسمع عطاء من رافع بن خديج )ت
م(، 5444ىـ/411م( قال : ال يشبو، ويقول ابن حجر )ت235ىـ/15جبير بن معطم )ت

م( وال من الفضل بن 211ىـ/71سماعو من أبي الدرداء )توعمى تقدير مولده ال يصح 
م(، وفي رواية عن ابن حنبل ما يدل عمى إنو كان يدلس فقال ذلك في 247ىـ/27عباس )ت

 .(43)قصة طويمة، ورواية عطاء عن عائشة ال يحتج بيا إال أن يقول سمعت
لو وسمم( ، فمقد أرسل عطاء عن النبي )صمى اهلل عميو وآ(44)ومن ناحية المرسالت

م(، وعثمان بن عفان 274ىـ/57م(، وعتاب بن أسيد )ت274ىـ/57وعن أبي بكر )ت
، وعمى الرغم من األراء (45)م( وطائفة247ىـ/27م( والفضل بن عباس )ت212ىـ/71)ت

واألقوال في كونو ثقة إال أن ىناك روايات من قبل معاصريو تشكك في ذلك السيما من ناحية 
م( قال : ))مرسالت 457ىـ/554يحيى بن سعيد القطان )تاألحاديث المرسمة، فعن 

م( أحب إلي من مرسالت عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل 311ىـ/504مجاىد)ت
م( قال : ليس في المرسالت شيء أضعف 411ىـ/145وعن أحمد بن حنبل )ت (10) ضرب((
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الذىبي ، وفي رواية أخرى أوردىا (15)من مرسالت عطاء، كان يأخذ عن كل احد
م( يدخل عمى عطاء، فقيل لو 321ىـ/544م( قال : كان ابن أبي ليمى )ت5743ىـ/344)ت

، وفي رواية إن قيس بن سعد (11)م( فإنو أفقو من عطاء373ىـ/555: إلزم قيس بن سعد )ت
قد ترك مجالسة عطاء، وحين سئل عن ذلك قال : ))إنو نمى أو تغير فكدت أن أفسد سماعي 

ون كل ذلك بسبب كبر السن ألن ىناك رواية عن عمي بن المديني . وقد يك(17) منو((
م(، 323ىـ/510م( قال فييا ))كان عطاء أختمط بآخره، تركو ابن جريج )ت445ىـ/147)ت

بقولو : تركو  –م( ويعمل الذىبي ذلك بقولو ))لم يعن عمي 373ىـ/555وقيس بن سعد )ت
كانا قد تكفيا منو، وتفقيا، وأكثرا عنو، الترك العرفي، ولكنو كبر وضعفت حواسو، و  –ىاذان 

. وفي موضع آخر يقول الذىبي ))لم يعن الترك (14) فبطال، فيذا مراد بقولو : تركاه((
ال فعطاء ثبت رضي(( –االصطالحي  وقال أيضًا  (11) بل عنى إنيما بطال الكتابة عنو، وا 

 .(12)))عطاء حجة باإلجماع((
 تالميذه :

عطاء بن أبي رباح : مجاىد بن جبر  ومن الذين رووا الحديث عن
م(، قتادة 400ىـ/544م(، الزىري )ت344ىـ/512م(، عمرو بن دينار )ت311ىـ/504)ت
م(، 344ىـ/575م(، مالك بن دينار )ت372ىـ/554م(، عمرو بن شعيب )ت371ىـ/553)ت

م(، أيوب السختياني 321ىـ/544م(، األعمش )ت377ىـ/551الحكم بن عتيبة )ت
م(، يحيى بن كثير 345ىـ/571(، منصور بن المعتمر )تم344ىـ/575)ت
م(، 312ىـ   /575م(،يونس بن عبيد )ت323ىـ/510م(، أبو حنيفة )ت410ىـ/101)ت

م(، ابن جريج 334ىـ/513م( األوزاعي )ت321ىـ/541حجاج بن ارطأة )ت
م(، عطاء الخراساني 324ىـ/543م(، عثمان بن األسود )ت323ىـ/510)ت
م(، 355ىـ/531م(، الميث بن سعد )ت332ىـ/515كرمة بن عمار )تم(، ع311ىـ/571)ت

م(، محمد بن عبيد اهلل العرزمي 321ىـ/544محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليمى )ت
م(، وعبد اهلل بن لييعة 345ىـ/524م(، ىمام بن يحيى )ت335ىـ/511)ت
 . (14)، وغيرىم كثير(13) م(350ىـ/534)ت

 -أقوال العمماء فيو :
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الرغم مما ذكر سابقًا عن صفاتو الخمقية إال إن اهلل عز وجل كرمو بالعمم، وعمى 
وسنحاول ىنا أن نبين أقوال معاصريو من العمماء، ومن ثم أقوال العمماء الذين كتبوا عنو في 

م( قال ))خذوا من 371ىـ/554الفترات الالحقة، فعن أبي جعفر محمد بن عمي بن حسين )ت
، وقال ))ما بقي أحد أعمم بمناسك الحج من عطاء بن أبي (15) حديث عطاء ما استطعتم((

، وفي رواية أوردىا ابن خمكان (25)، حتى قيل إنو حج أكثر من سبعين حجة(20) رباح((
م( قال ))أخطأت في 323ىـ/510م( عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت )ت5141ىـ/245)ت

أردت أن احمق رأسي، فقال لي : خمسة أبواب في المناسك بمكة فعممنييا حجام، وذلك إني 
أعربي أنت ، قمت: : نعم، وكنت قد قمت لو : بكم تحمق رأسي، فقال : النسك ال يشارط فيو، 
اجمس، فجمست منحرفًا عن القبمة، فأومأ لي باستقبال القبمة، وأردت أن أحمق رأسي من 

سي وأنا ساكت، الجانب األيسر، فقال : أدر شقك األيمن من رأسك، فأدرتو وجعل يحمق رأ
فقال لي : كبر، فجعمت اكبر حتى قمت ألذىب، فقال : أين تريد، قمت:  رحمي، فقال : 
صمي ركعتين وأمض، فقمت : ما ينبغي أن يكون ىذا من مثل ىذا الحجام إال ومعو عمم، 

. (21) فقمت : من أين لك ما رأيتك أمرتني بو فقال : رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل ىذا((
، يعني أن اهلل عز وجل يؤيده (27)عطاء كان يتكمم فإذا سئل عن المسألة فكأنما يؤيد وقيل أن

 .(24)ويميمو الصواب
ومن شدة ورعو وأخالصو واتقانو فإن أىل مكة كانوا ال يرونو إال اإلمام األول الذي 
 يرجع إليو في الفتوى، ففي رواية ))جاء أعرابي فجعل يقول : أين أبو محمد يريد عطاًء،

م(، فقال : اين أبو محمد؟ فقال سعيد : مالنا ىا 354ىـ/51أشاروا إلى سعيد بن جبير )تف
، وفي رواية أخرى أن أىل مكة لم يزالوا متناظرين حتى خرج عطاء (21) ىنا مع عطاء شيء((

، وعن سممة بن (22) بن أبي رباح إلى المدينة، فمما رجع إلييم استبان فضمو عمييم((
قال ))ما رأيت أحدًا يريد بيذا العمم وجو اهلل غير ىؤالء الثالثة :  م(311ىـ/571دينار)ت

م(، وعن محمد بن عبد اهلل 311ىـم504)ت (23)م( ومجاىد314ىـ/502عطاء وطاووس )ت
م( قال : ))ما رأيت مفتيًا خيرًا من عطاء بن أبي رباح 321ىـ/541بن عمرو بن عثمان )ت

يخوضون فإن تكمم أو سئل عن شيء أحسن  إنما كان في مجمسو ذكر اهلل ال يفتر وىم
م( مكة، فسألوه، فقال ابن عمر : 251ىـ/37، وحين قدم عبد اهلل بن عمر )ت(24) الجواب((

، وفي رواية أخرى إن عبد اهلل بن عباس (25) ))تجمعون لي المسائل وفيكم ابن أبي رباح((
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بن معين ، وعن يحيى (30)م( من قال ذلك وليس عبد اهلل بن عمر243ىـ/24)ت
م( ))ما رأيت أحد 323ىـ/510، وقال أبو حنيفة )ت(35)م( قال : عطاء ثقة444ىـ/177)ت

م( قال لي سميمان بن ىشام 371ىـ/553، وقال قتادة )ت(31) أفضل من عطاء((
م( ))ىل بمكة أحد، قمت نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب عممًا، قال : من، 310ىـ/571)ت

، وقال قتادة أيضًا ))إذا اجتمع لي أربعة لم أبال من خالفيم (37) قمت : عطاء بن أبي رباح((
براىيم )ت354ىـ/51م( وسعيد )ت314ىـ/550الحسن )ت م( وعطاء، قال 354ىـ/52م( وا 

، وقال عنو ابن جريج (31)، ولقد كان عطاء من أحسن الناس صالة(34) ىؤالء أئمة األمصار((
الصالة فيقرأ مائتي أية من البقرة وىو  م( ))كان عطاء بعدما كبر يقوم إلى323ىـ/510)ت

م( قال ))قمت البن 454ىـ/554، وعن ابن عيينة )ت(32)قائم، ما يزول منو شيء وال يتحرك((
م( 334ىـ/513، وقال األوزاعي )ت(33) جريج، ما رأيت مصميًا مثمك قال : لو رأيت عطاء((

 (34)أكثرىم ييدى إليو(())مات عطاء يوم مات وىو أرضى أىل األرض عند الناس، وما كان 
وفي رواية أخرى ))مات عطاء يوم مات وىو أرضى أىل األرض عند الناس وما كان يشيد 

، وعن األوزاعي أيضًا قال عنو))ما رأيت أحد خشع هلل من (35) مجمسو إال تسعة او ثمانية((
 .(40) عطاء((

م( 5743ىـ/344أما أقوال وأراء العمماء والمؤرخين، فأكثر ما كتب عنو الذىبي )ت
بحكم مؤلفاتو الكثيرة التي أورد فييا ذكر لترجمة عطاء بن أبي رباح، فقد قال عنو ))اإلمام، 

، ))عطاء بن أبي رباح مفتي أىل مكة، ومحدثيم القدوة (45) شيخ اإلسالم، مفتي الحرم((
امًا كبير ، ))سيد التابعين عممًا وعماًل واتقانًا في زمانو بمكة ... وكان حجة إم(41) العمم((
، وقال عنو ابن (44) ، وقال عنو ))مناقب عطاء في العمم والزىد والتألو كثيرة(((47) الشأن((

، وقال (41) م( ))كان من سادات التابعين فقيًا وعممًا وورعًا وفضاًل((521ىـ/714حبان )ت
وقال ابن خمكان  (42) م( ))كان من أجالء الفقياء((5047ىـ/432الشيرازي )ت

، وقال عنو الصفدي (43) م( ))كان من أجالء الفقياء وتابعي مكة وزىادىا((5141ىـ/245)ت
 . (44) م( ))عطاء بن أبي رباح ... أحد األئمة اإلعالم((5727ىـ/324)ت

كل ىذا الثناء من قبل العمماء يبين المكانة العممية التي كان عمييا عطاء بن أبي 
العمماء الكبار الذين ترجع أصوليم إلى رباح، ولقد تميز العصر األموي ببروز العديد من 

، وتبين لنا (45)الموالي في أغمب األمصار اإلسالمية كمكة، والمدينة، والشام، واليمن، وغيرىا
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م( قائاًل: ))عن الزىري 5745ىـ/ 341ذلك عن طريق الرواية التي أوردىا المزي )ت 
مت؟ قمت، من مكة، قال م( قال : ))قال لي عبد الممك بن مروان من أين قد400ىـ/544)ت

: فمن خمفت يسودىا قمت : عطاء، قال : أمن العرب أم من الموالي؟ قمت : من الموالي، قال 
: فبم سادىم؟ قمت : بالديانة والرواية، قال : أن أىل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا، فمن 

لموالي؟ قمت : م(، قال : فمن العرب أو ا314ىـ/502يسود أىل اليمن؟ قمت : طاووس )ت
م( ، قال : فمن 370ىـ/551من الموالي، قال : فمن يسود أىل الشام؟ قمت : مكحول )ت

العرب أم من الموالي، قمت : من الموالي، عبد نوبي أعتقتو امرأة من ىذيل .. قال : 
واهلل ليسودن الموالي عمى العرب في ىذا البمد حتى يخطب ليا عمى المنابر، والعرب 000

، وجاء (50) مت:  يا أمير المؤمنين، إنما ىو دين من حفظو ساد ومن ضيعو سقط((تحتيا، ق
م( 243ىـ/24في طبقات الفقياء لمشيرازي : أنو لما مات العبادلة، عبد اهلل بن عباس )ت

م( وعبد 244ىـ/21م( وعبد اهلل ابن عمرو بن العاص )ت251ىـ/37وعبد اهلل بن الزبير )ت
صار الفقو في جميع البمدان إلى الموالي، فكان  فقيو أىل مكة م( 251ىـ/37اهلل بن عمر )ت

م( وفقيو أىل البصرة الحسن 214ىـ/502عطاء بن أبي رباح، وفقيو اليمن طاووس )ت
م( وفقيو خراسان عطاء 370ىـ/551م(، وفقيو الشام مكحول )ت314ىـ/550)ت

 م(.311ىـ/571)ت (55)الخراساني
والي كانت ليم منزلة كبيرة في الدولة فمنيم من ىذه النصوص توضح لنا أن ىؤالء الم

تولى األمارة وقيادة الجيش ومنيم العمماء الذين استطاعوا أن يحفظوا تراثيا الفقيي والديني 
واألدبي، وما استطاع الموالي الوصول إلى تمك المنزلة إال من خالل الحضارة اإلسالمية التي 

ثقافات وأنو ال فضل لعربي عمى أعجمي إال بالتقوى، تكمن في التنوع في األجناس واأللوان وال
فالمرء إنما يشرفو دينو وعممو وخمقو، وبيذه الصفات استطاع عطاء بن أبي رباح أن يصل 

ماميم.  ليذه المنزلة الرفيعة وصار مفتي الناس وا 
 -أقوالو :

عن سنتناول ىنا أبرز أقوالو التي أوردتيا المصادر و التي تعد حكم وعبر، فيروى 
عطاء بن أبي رباح أنو قال: ))إن من قبمكم كانوا يعدون فضول الكالم ما عدا كتاب اهلل، أو 
أمر بمعروف أو نيي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي البد لك منيا، أتنكرون أن 
عميكم حافظين، كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يمفظ من قولو إال لديو رقيب 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)5514 ) 
 

أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفتو التي أممى صدر نياره، وليس فييا شي من أمر عتيد؟ 
، وسئل عطاء ))الرجل يمر بالقوم فيقذفو بعضيم أيخبره، قال : ال، المجالس (51)أخرتو((

م( سمعت عطاء يقول ))إذا تناىقت الحمير 323ىـ/510، وقال ابن جريج )ت(57) باألمانة((
، وعن عطاء قال (54) الرحمن الرحيم، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم((بالميل فقولوا : بسم اهلل 

))لو ائتمنت عمى بيت مال لكنت أمينا، وال آمن نفسي عمى أمٍة شوىاء(( ويعمق الذىبي عمى 
ففي الحديث ))أال ال يخمون رجل بامرأة فان ثالثيما  –رحمو اهلل  –ىذا النص بقولو ))صدق 

 .(51) الشيطان((
 -وفاتو :

توفي عطاء بن أبي رباح في رمضان سنة أربع عشرة ومائة، ولما بمغ ميمونًا 
، وىناك من يقول إن وفاتو في (52) م( موتو قال ))ما خمف بعده مثمو((371ىـ/553)ت

، وكما إن ىناك اختالف في سنة الوفاة، كذلك ىناك (53)رمضان سنة خمس عشرة ومائة
ننا ذكرنا إن والدتو كانت سنة سبع وعشرين اختالف في سني عمره الذي توفي فيو  السيما وا 

لميجرة أو لعامين خموا من خالفة عثمان بن عفان، فبعضيم يقول كان عمره ثمان وثمانون 
م( إنو قال : ))كان 321ىـ/544، وعن ابن أبي ليمى )ت(55)، وقيل ابن تسعين سنة(54)سنة

يوم مات ابن نحو مئة سنة ورأيتو وفي موضع أخر ))كان  (500) يوم مات ابن نحو مئة سنة((
م( وعمى الذين يطيقونو فديو طعام 243ىـ/24يفطر في رمضان ويقول، قال ابن عباس )ت

. وعن حماد بن (505) مسكين فمن تطوع خيرًا لو فيو خير لو، أني اطعم أكثر من مسكين((
و، م( قال : ))قدمت مكة وعطاء حي، فقمت : إذا أفطرت دخمت عمي344ىـ/523سممة )ت

، اال أننا نرجح أن (507)ة، وقيل أنو توفي سنة سبع عشرة ومائ(501) قال فمات في رمضان((
 م( التفاق أغمب المصادر عمييا. 371ىـ / 554وفاتو كانت سنة )

 النتائج
لقد كان لعطاء بن أبي رباح من المنزلة حرصو عمى مصالح الناس وجرأتو في طمب 

ية من العمم اال أنو كان متواضعًا وزاىدًا ويخشى اهلل، الحق، وعمى الرغم من أنو بمغ درجة عال
وكان من الذين رسخوا في العمم واستقر اإليمان في قموبيم وأصبح مصباح لمنور واإليمان 
فجمع بين العمم واإليمان والعمل الصالح حتى بمغ من المنزلة ما فاق كل تقدير فكان ينصح 

م عن المنكر، وال يخشى في ذلك شيء وال يبتغي المموك واألمراء، يأمرىم بالمعروف وينياى
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منو سوى مرضاة اهلل سبحانو وتعالى، إذ أن أفضل الكالم كممة حق عند سمطان جائر، حتى 
 إنيم كانوا يظيرون الثقة بو من خالل استشارتو وأخذ رأيو في االمور الدينية.
دو ذلك من خالل وساىم ىذا التابعي في أثراء تاريخ حضارة العرب واإلسالم كما يب

أقوال وأحاديث السمف الصالح من األمة اإلسالمية، وىذا يدل عمى دور ىؤالء األئمة والعمماء 
في شيوع أنواع المعارف والعموم من خالل نيضة ثقافية بدأت في تمك الفترة، فكان أبن أبي 

 رباح عممًا من أعالم عصره وفضالء زمانو، شغمو بعممو وخمقو وزىده واستقامتو.
  االحاالت

 

                                                 
 5م(، الطبقات الكبرى، تحقيق : أحسان عباس، ط444ىـ/170ابن سعد : أبو عبد اهلل محمد بن منيع )ت (5)

؛ البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراىيم 423، ص1(، ج5524)بيروت : دار صادر، 
بن ؛ ا427، ص2م(، التاريخ الكبير، )حيدر آباد الدكن : دائرة المعارف العثمانية، بالت(، ج425ىـ/112)ت

 5م(، الجرح والتعديل، ط540ىـ/730أبي حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أدريس الرازي )ت
؛ إبن حبان : محمد بن حبان بن احمد التميمي 770، ص2(، ج5511)بيروت : دار أحياء التراث العربي، 

؛ 554، ص1(، ج5537،)حيدر آباد الدكن : دائرة المعارف العثمانية، 5م(، الثقات، ط521ىـ/714)ت
 5م(، طبقات الفقياء، تحقيق : أحسان عباس، ط5047ىـ/432الشيرازي : أبو أسحاق إبراىيم بن عمي )ت

؛ ابن الجوزي : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 25، ص5(، ج5530)بيروت : دار الرائد العربي، 
(، 1000اىرة : دار الحديث، )الق 5م(، صفة الصفوة، تحقيق : أحمد بن عمي، ط5100ىـ/153عمي )ت

م(، وفيات األعيان وأنباء أبناء 5141ىـ/245؛ ابن خمكان : شمس الدين أحمد بن محمد )ت454، ص5ج
؛ المزي : أبو الحجاج 125، ص7م(، ج1005)بيروت : دار صادر،  1الزمان، تحقيق : أحسان عباس، ط

مال في أسماء الرجال، تحقيق : بشار م(، تيذيب الك5745ىـ/341جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن )ت
؛ الذىبي : شمس الدين 25، ص10م(، ج5540ىـ/5400)بيروت : مؤسسة الرسالة،  5عواد معروف، ط

)بيروت : دار الكتب  5م(، تذكرة الحفاظ، ط5743ىـ/344ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان )ت
لنبالء، تحقيق : شعيب األرناؤوط وأخرون، ؛ الذىبي، سير أعالم ا31، ص5م(، ج5554ىـ/5455العممية، 

؛ الذىبي، العبر في خبر من غبر، تحقيق 34، ص1م(، ج5541ىـ/5401)بيروت : مؤسسة الرسالة،  7ط
؛ الذىبي ، 11، ص5: أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول، )بيروت : دار الكتب العممية، بالت(، ج

)بيروت : دار المعرفة،  5محمد عمي البجاوي، طميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق : 
م(، نكث 5727ىـ/324؛ الصفدي : صالح الدين خميل بن أيبك )ت30، ص7م(، ج5527ىـ/5741

م(، 1003)بيروت : دار الكتب العممية،  5اليميان في نكت العميان، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط
م(، تيذيب التيذيب، 5444ىـ/411ي العسقالني )ت؛ أبن حجر العسقالني: أبو الفضل أحمد بن عم541ص
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؛ السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر جالل 555، ص3ىـ(، ج5712)اليند : دائرة المعارف العثمانية،  5ط
؛ ابن 41ىـ(، ص5407)بيروت : دار الكتب العممية،  5م(، طبقات الحفاظ، ط5101ىـ/555الدين )ت

م(، شذرات الذىب في أخبار 5234ىـ/5045ي بن احمد بن محمد )تالعماد الحنبمي : أبو الفالح عبد الح
، 5م(، ج5542ىـ/5402بيروت : دار ابن كثير،  –)دمشق  5من ذىب، تحقيق : محمود االرناؤوط، ط

؛ البغدادي : إسماعيل بن محمد الباباني، ىدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، 545ص
؛ القطان : مناع بن خميل، تاريخ التشريع  224، ص5(، ج5515ف الجميمة، )استانبول : وكالة المعار 

؛ الخميس : محمد بن عبد الرحمن، أصول الدين 753م(، ص1005ىـ/5411)مكتبة وىبة،  1اإلسالمي، ط
 . 40عند اإلمام أبي حنيفة، )المممكة العربية السعودية، دار الصميعي، بالت(، ص

 . 41؛ السيوطي، طبقات الحفاظ، ص770، ص2عديل، جابن أبي حاتم، الجرح والت (1)
 . 125، ص7؛ ابن خمكان، وفيات األعيان، ج423، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (7)
الَجَنُد : بفتح الجيم والنون، بمد باليمن، بينيا وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخًا. ينظر : ياقوت الحموي  (4)

)بيروت : دار  1م(، معجم البمدان، ط5114ىـ/212بد اهلل الرومي )ت: أبو عبد اهلل شياب الدين بن ع
 .  525، ص1م(، ج5551صادر، 

؛ ابن حجر العسقالني ، 541؛ الصفدي، نكث اليميان، ص423، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (1)
 .101، ص3تيذيب التيذيب، ج

 . 424، ص2البخاري، التاريخ الكبير، ج (2)
 . 44، ص1لكمال، جالمزي، تيذيب ا (3)
 . 44، ص10المزي، تيذيب الكمال، ج (4)
المكاتل : مفردىا مكتل : وىو الزبيل الذي يحمل فيو التمر أو العنب. ينظر : ابن منظور : جمال الدين  (5)

)بيروت : دار صادر،  7م(، لسان العرب، ط5755ىـ/355أبو الفضل محمد بن مكرم األفريقي )ت
 دة كتل.، ما147، ص55ىـ(، ج5454

 .33-32، ص10المزي، تيذيب الكمال، ج (50)
 . 545، ص5ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج (55)
 . 541؛ الصفدي، نكث اليميان، ص33، ص1المزي، تيذيب الكمال، ج (51)
؛ الشيرازي، طبقات 554، ص1؛ ابن حبان، الثقات، ج541، ص5ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (57)

؛ 32، ص10؛ المزي، تيذيب الكمال، ج121، ص7ابن خمكان، وفيات األعيان، ج ؛25، ص5الفقياء، ج
؛ ابن حجر العسقالني، تيذيب 541؛ الصفدي، نكث اليميان، ص40، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج

 . 545، ص5؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج100، ص3التيذيب، ج
 . 121، ص7ابن خمكان، وفيات األعيان، ج (54)
 . 541؛ الصفدي، نكث اليميان، ص430، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (51)
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 ، مادة خنشل .117، ص55خنشميل : الجيد الضرب بالسيف. ينظر : ابن منظور، لسان العرب، ج (52)
 . 32، ص10المزي، تيذيب الكمال، ج (53)
)بيروت : دار الكتب العممية،  5أبو عمر شياب الدين احمد بن محمد األندلسي، العقد الفريد، ط (54)

 . 577، ص4ىـ(، ج5404
 . 454، ص5ابن الجوزي، صفوة الصفوة، ج (55)
 .104م(، ص1004)دمشق : دار القمم،  5صيد الخاطر، تحقيق : حسن المسامي سويدان، ط (10)
لسان قعبان : مفردىا قعب، وىو القدح الضخم الغميظ، والجمع القميل، أقعب : ينظر : ابن منظور،  (15)

 ، مادة قعب .247، ص5العرب، ج
م(، المستطرف من كل فن 5444ىـ/411االبشييي : ابو الفتح شياب الدين محمد بن احمد )ت (11)

 . 510م(، 5455)بيروت : عالم الكتب،  5مستظرف، ط
 . 425، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (17)
، 5م(، ج1007ىـ/5414)سمسمة التراث العربياإلسالمي،  1جمعة : عماد عمي، المكتبة اإلسالمية، ط (14)

 . 11ص
 . 451، ص5؛ ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج554، ص1ابن حبان، الثقات، ج (11)
؛ السيوطي، 451، ص5؛ ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج770، ص2ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج (12)

 . 41لحفاظ، صطبقات ا
 . 41، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج424، ص2البخاري، التاريخ الكبير، ج (13)
 . 551، ص52، ص7، ج1ابن عبد ربو، العقد الفريد، ج (14)
)مصر : مطبعة السعادة،  5السيوطي، تاريخ الخمفاء، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، ط (15)

 . 550(، ص5511
 . 44، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج45، ص10تيذيب الكمال، جالمزي،  (70)
 .101، ص3؛ ابن حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب، ج42، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (75)
 . 41، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (71)
 .41-45المصدر نفسو، ص (77)
 .423، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (74)
 .425المصدر نفسو، ص (71)
؛ ابن حبان، روضة العقالء ونزىة الفضالء، تحقيق : محمد 425، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (72)

، 7؛ الذىبي، ميزان األعتدال، ج31محيي الدين عبد الحميد، )بيروت : دار الكتب العممية، بالت(، ص
 . 577؛ األبشييي، المستطرف، ص30ص

 . 125، ص7عيان، جابن خمكان، وفيات األ (73)
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 . 425، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (74)
 . 44، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (75)
 . 43المصدر نفسو، ص (40)
لقد تناولت ىذا الموضوع في اطروحتنا لمدكتوراه المعنونة : الجوانب اإلدارية واالجتماعية في وفيات ابن  (45)

تاريخية(، أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة بغداد : كمية اآلداب، خمكان وتالي وفيات األعيان )دراسة 
 .175-174م(، ص1057ىـ/5474

 . 121، ص7وفيات األعيان، ج (41)
 .45، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج427، ص2البخاري، التاريخ الكبير، ج (47)
؛ ابن خمكان، 770، ص2تعديل، ج؛ ابن أبي حاتم، الجرح وال427، ص2البخاري، التاريخ الكبير، ج (44)

 . 34، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج125، ص7وفيات التاريخ، ج
 . 427، ص2البخاري، التاريخ الكبير، ج (41)
 .555، ص3؛ ابن حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب، ج34، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (42)
 . 107، ص3تيذيب التيذيب، ج (43)
بالحديث المرسل، من ليس لو فيم سماع منو، أي الذي سقط من سنده الصحابي وينسب الحديث يقصد  (44)

مباشرة لمرسول )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(. ينظر : ابن حجر العسقالني، نزىة النظر في توضيح نخبة 
 . 551م(، ص1000ىـ/5415)دمشق : مطبعة الصباح،  7الفكر، تحقيق : نور الدين عتر، ط

 .555، ص3، تيذيب التيذيب، جالعسقالني؛ ابن حجر 34، ص1ذىبي، سير أعالم النبالء، جال (45)
 .101، ص3؛ ابن حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، ج42، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (10)
 . 42، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (15)
 . 44المصدر نفسو، ص (11)
 .107-101، ص3لتيذيب، ج، تيذيب االعسقالنيابن حجر  (17)
 . 43، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (14)
 . 30، ص7الذىبي، ميزان االعتدال، ج (11)
 .541، ص5الصفدي، نكث اليميان، ج (12)
 .40-35، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (13)
؛ ابن حجر 40-35، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج31-31، ص10المزي، تيذيب الكمال، ج (14)

 . 100، ص3، تيذيب التيذيب، جالعسقالني
 . 33، ص10المزي، تيذيب الكمال، ج (15)
؛ ابن خمكان، وفيات 25، ص5؛ الشيرازي، طبقات الفقياء، ج742، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (20)

 . 34، ص10؛ المزي، تيذيب الكمال، ج125، ص7األعيان، ج
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 . 47، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (25)
 . 121-125، ص7وفيات األعيان، ج (21)
؛ المزي، 770، ص2؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج742، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (27)

 .34، ص10تيذيب الكمال، ج
 . 770، ص2ل، جابن أبي حاتم، الجرح والتعدي (24)
 .47، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج742، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (21)
 . 44، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (22)
 . 451، ص5؛ ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج742، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (23)
 .31، ص5الحفاظ، ج ؛ الذىبي، تذكرة424، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج (24)
؛ السيوطي، 451، ص5؛ ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج770، ص2ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ج (25)

 .41، ص5طبقات الحفاظ، ج
 . 45، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج32، ص5الذىبي، تذكرة الحفاظ، ج (30)
 . 775، ص2ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج (35)
 . 105، ص3؛ ابن حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، ج31، ص5تذكرة الحفاظ، ج الذىبي، (31)
 . 105، ص3ابن حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، ج (37)
 المصدر نفسو . (34)
 .545، ص5؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج44، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (31)
 . 452، ص5ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج (32)
 المصدر نفسو . (33)
 . 25، ص5الشيرازي، طبقات الفقياء، ج (34)
 . 44، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (35)
 . 451، ص5ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج (40)
 . 34، ص1سير أعالم النبالء، ج (45)
 . 31، ص5الذىبي، تذكرة الحفاظ، ج (41)
 . 30، ص7الذىبي، ميزان االعتدال، ج (47)
 . 32، ص5الذىبي، تذكرة الحفاظ، ج (44)
 . 554، ص1الثقات، ج (41)
 .  25، ص5طبقات الفقياء، ج (42)
 . 125، ص7وفيات األعيان، ج (43)
 . 541نكث اليميان، ص (44)
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  14، ص51م، المجمد رقم 5502ىـ/5714النعماني : شبمي، نقد تاريخ التمدن اإلسالمي، مجمة المنار،  (45)
؛ السيوطي، طبقات 41، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج45، ص10المزي، تيذيب الكمال، ج (50)

)دمشق : دار  7؛ الحمبي : نور الدين محمد عتر، منيج النقد في عموم الحديث، ط42، ص5الحفاظ، ج
 .532، ص5م(، ج5553ىـ/5454الفكر، 

)المؤسسة العربية لمدراسات  5اء والحسبة، ط؛ عبد القادر : عمي، الفقو اإلسالمي في القض14، ص5ج (55)
 .14م(، ص5542والنشر، 

 .47، ص10؛ المزي، تيذيب الكمال، ج451، ص5ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج (51)
 .452، ص5ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج (57)
 . 43، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (54)
 .44-43المصدر نفسو، ص (51)
؛ ابن حبان، الثقات، 427، ص2؛ البخاري، التاريخ الكبير، ج430، ص1الكبرى، جابن سعد، الطبقات  (52)
؛ 121، ص7؛ ابن خمكان، وفيات األعيان، ج25، ص5؛ الشيرازي، طبقات الفقياء، ج554، ص1ج

؛ ابن حجر العسقالني ، 44، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج44، ص10المزي، تيذيب الكمال، ج
 .101ص ،3تيذيب التيذيب، ج

؛ المزي، تيذيب الكمال، 25، ص5؛ الشيرازي، طبقات الفقياء، ج554، ص1ابن حبان، الثقات، ج (53)
؛ 101، ص3؛ ابن حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، ج31، ص5؛ الذىبي، تذكرة الحفاظ، ج44، ص10ج

 .545، ص5؛ ابن العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج41، ص5السيوطي،طبقات الحفاظ، ج
؛ ابن خمكان، وفيات 452، ص5؛ ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج25، ص5الشيرازي، طبقات الفقياء، ج (54)

 . 121، ص7األعيان، ج
 .43، ص1؛ الذىبي، سير أعالم النبالء، ج44، ص10المزي، تيذيب الكمال، ج (55)
 .105، ص3؛ ابن حجر العسقالني، تيذيب التيذيب، ج44، ص10المزي، تيذيب الكمال، ج (500)
 .105، ص3ابن حجر العسقالني ، تيذيب التيذيب، ج (505)
 . 44، ص1الذىبي، سير أعالم النبالء، ج (501)
 .41، ص10مزي، تيذيب الكمال، جال (507)
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 3-status of the elite, investigation: Ahmed Ben Ali, 1st floor (Cairo: Dar Al-

Hadith, 2000). 

 4-hunting al-Khater, investigation: Hassan al-Masahi Sweidan, 1st floor 

(Damascus : Dar Al-Qalam, 2004) . 

 Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Muhammad Ibn Idris al-Razi (d .370 

Ah/980 ad). 

 5-the wound and the amendment, Vol .1 (Beirut : Dar Hayat Arab heritage, 

1952). 

 Ibn Habban: Muhammad ibn Habban Ibn Ahmad Al-Tamimi (d .354 Ah/965 

ad). 

 6-AL-thaqat, Vol .1 (Hyderabad : Ottoman Department of knowledge, 1973). 

 7-Al-Aqla kindergarten and Al-fadla picnic, investigation: Mohammed 

Mohieddin Abdel Hamid, (Beirut : Dar Al-Kitab al-Naameh, Platt). 

 Ibn Hajar al-Asqalani: Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali al-Asqalani (d .852 Ah/1448 

ad). 

 8-Tahzib Al-Tahzib, Vol.1 (India : Ottoman Department of knowledge, 1326 

Ah). 

 9-excursion into the clarification of the elite of thought, investigation: Nour al-

Din ATR, 3rd floor (Damascus : al-Sabah press, 1421 Ah/2000 AD) . 

 Ibn khalkan: Shams al-Din Ahmad ibn Muhammad (d .681 Ah/1282 ad). 

 10-the deaths of prominent people and the news of the Sons of time, 

investigation : Ahsan Abbas, Vol .5 (Beirut : Dar Sadr, 2009). 

 The golden one: Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn 

Othman (d.748 Ah/1347 ad). 

 11-conservation ticket, 1st floor (Beirut : scientific books House, 

1419h/1998g). 

 12-biography of the flags of the nobility, investigation : Shoaib Al-Arnaout and 

others, 3rd floor (Beirut : Al-Resala Foundation, 1405 Ah/1985 ad) . 

 13-the lessons in the news from ghabr, an investigation: Abu Hajer Mohammed 

Al-Said Bin Bassiouni Zaghloul, (Beirut : scientific books House, Platt). 

 14-the balance of moderation in men's criticism, an investigation by : 

Mohammed Ali Bejaoui, 1st floor (Beirut : Dar Al-marefa, 1382 Ah/1963 ad) . 

 Ibn Sa'ad : Abu ' Abdullah Muhammad ibn munayyah (D .230 Ah/844 ad). 

 15-the great classes, investigation: Ahsan Abbas, 1st floor (Beirut : Dar Sadr, 

1968) . 

 Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Jalal al-Din (d .911 Ah/1505 AD). 

 16-history of the caliphs, investigation: Mohammed Mohyeldin Abdel Hamid, 

Vol. 1 (Egypt : happiness press, 1952) . 

 17-layers of preservation, 1st floor (Beirut : scientific books House, 1403 Ah). 

 Safadi : Saladin Khalil Ibn ibak (d .764 Ah/1363 ad). 

 18-Al-humayyan denied the blind jokes, investigation: Mustafa Abdel Kader 

Atta, i1 (Beirut: scientific books House, 2007). 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)5572 ) 
 

                                                                                                                                        

 The son of perspective: Jamal al-Din Abu al-Fadl Muhammad ibn Makram Al-

afriqi (d.711 Ah/1311 ad). 

 19-tongue of the Arabs, 3rd floor (Beirut : Dar Sadr, 1414 Ah). 

 Sayyid Yaqut al-Hamawi: Abu Abdullah Shihab al-Din ibn Abdullah al-Rumi 

(d.626 Ah/1228 ad). 

 20-glossary of countries, Vol .2 (Beirut : Dar Sadr, 1995). 

 Al-Baghdadi: Ismail ibn Muhammad al-Babani . 

 21-the gift of those who are familiar with the names of authors and the effects 

of the classifiers, (Istanbul : the venerable knowledge agency, 1951). 

 On Friday: Imad Ali . 

 22-the Islamic library, Vol. 2 (Arab Islamic Heritage series, 1424 Ah/2003 ad). 

 Thursday: Mohammed bin Abdulrahman . 

 23-the origins of religion at Imam Abu Hanifa, (Saudi Arabia : Dar Al-sumaie, 

Platt). 

 24-Islamic jurisprudence in the judiciary and hasbah, Vol. 1 (Arab Foundation 

for studies and publishing, 1986). 

 The other one is manna bin Khalil . 

 25-history of Islamic legislation, P .5 (Wahba library, 1422 Ah/2001 ad). 

 The other one is Shibli . 

 26-criticism of the history of Islamic urbanization, al-Manar magazine, 1324 

Ah/1906 ad. 

 

 
 
 
 


