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 ملخص البحث ابلعريب
عند الربدجيي وتلميذه " منقطع"مصطلح معه حترير حترير ترمجة عطاء السليمي، و : عنوان البحث 

 .الطرباين
إىل حترير ترمجة عطاء السليمي، وأنه شخص واحد، وليسا برجلني خمتلفني هلما نفس : يهدف البحث 

 . االسم، وحترير عدم صحة الرواية املرفوعة املنسوبة له، وحترير مصطلح منقطع عند الربدجيي والطرباين
. عطاء السليميترمجة : املطلب األول .مقدمة، وأربعة مطالب، وخامتة، وفهرس: تكون البحث من 

. ما أسنده مرفوعًا عطاء السليمي: املطلب الثالث .حترير شخصية عطاء السليمي: املطلب الثاين 
 .عند الربدجيي والطرباين" منقطع"مصطلح : املطلب الرابع 

 .  وفيها أبرز النتائج، والتوصيات : مث اخلامتة 
 وفيه املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات: الفهرس 

وكونه جيمع ما تفرق من ترمجته، . يف كونه متعلقًا برتمجة راٍو، وحترير القول فيه: أمهية البحث  وتظهر
، ومعرفة اصطالح أحد العلماء الذين أطلقوا املنقطع على املقطو  رير أنه  م يرو  أ  حديث مرفو وحت

 . وهو قول التابعي
عنه،  ، وأنه أدرك أنس بن مالك و م يرو  إىل أن عطاء السليمي شخص واحد: وخلص الباحث يف اخلامتة 

، وسبب ذلك اشتغاله ابلزهد واخلوف، وأن منقطع يستعمل مبعىن املقطو  بل  م يرو  أ  حديث مرفو 
 . عند الربدجيي والطرباين 

جبمع ترمجة الراو  الذ  حتتاج ترمجته لتحرير، وإفراد العلماء الذين هلم اصطالحات : ويوصي الباحث 
 .م احلديث، وحتقيق ما  م حيقق من كتب السنة والرجالخاصة يف عل
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A summary of the report/research: 
Title of the research: A clarification of the biography of 'Ataa As-
Saleemi, and the (meaning of the) term " munqati' " 
(disconnected) when used by Al-Bardeeji and his student at-
Tabaraani. 
The goal of the research: to clarify the biography of 'Ataa As-
Saleemi, and that he is one person, and not two different men 
with the same name, and to clarify the incorrectness of the 
narration which was attributed to him, and to clarify the term " 
munqati' " when used by Al-Bardeeji and at-Tabaraani  
The research will consist of: an introduction, four issues, a 
conclusion, and an index. 
And the researcher ends with the conclusion: that 'Ataa As-
Saleemi is one person, and he was alive at the time of Anas ibn 
Maalik but he didn't see him, rather he never narrated any 
hadeeth as " marfoo' " , and the reason for that is due to his 
dedication to asctecism and fear, and that the term "  munqati' " is 
used with the meaning of " maqtoo' " with Al-Bardeeji and at-
Tabaraani. 
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 املقدمة 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هاد  له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد 

 .دمحماً عبده ورسولهأن 

                             
 ( ). 

                                     

                                ( ). 

                                         

              
( ). 

 :أما بعد 
وحررت فهذا حبث حررت فيه ترمجة عطاء السليمي، وما يتعلق هبا من معرفة شيوخه، وروايته، 

خالف ما هو مشهور عند ى عل" منقطع"اصطالح أيب القاسم الطرباين رمحه هللا تعاىل يف لفظة  فيه
 .( )احملدثني

 : تسمية البحث 
عند الربدجيي " منقطع"مصطلح حترير حترير ترمجة عطاء السليمي ومروايته، و :"ومسيت البحث بـ

 ".وتلميذه الطرباين
 

                                                           

 ( . 0 :عمرانآل ( ) )
 ( . :النساء( ) )
 ( . 0-00:األحزاب( ) )
حيث قال  ،؛ ألن الطرباين أطلق على اآلاثر املقطوعة اليت رواها عطاء السليمي أبهنا منقطعاتالتحريروسبب هذا (  )

روى أحاديث ( :"  )الطرباين رمحه هللا يف ترمجة عطاء السليمي يف من امسه عطاء من رواة احلديث 
 ".، ال نعلمه روى حديثاً مسنداً منقطعات
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 : سبب اختيار املوضوع 
 : وقد اخرتت الكتابة يف هذا املوضو  لألسباب التالية 

 هل مها اثنان أم واحد ؟ : حترير القول يف عطاء السليمي  - 
 هل مات أتسفاً على قتلى املسلمني أم أنه كان مريضاً؟: حترير القول يف سبب وفاته - 
هل روى حديثًا مسندًا أم ال ؟ وملاذا  م يرو  : حترير القول يف رواية عطاء السليمي  - 

 حديثاً مسنداً  ؟
 . احلاجة إىل حترير ذلك عدم وقويف، على حبث جامع، لرتمجته يف مكان واحد، مع  - 

 : أمهية املوضوع 
 : تظهر أمهية املوضو ، وجدوى هذه الدراسة يف أمور عديدة منها 

 . تعلقها براٍو وقع اختالف يف شخصيته هل مها اثنان أم واحد، مع حترير القول فيه - 
 . ما فيها من ضبط السم الراو ، وشيوخه، وما يتعلق برتمجته - 
حترير قول مجاعة من نقاد احلديث أبنه  م يرو  حديثًا مسنداً، حيث وقفت على حديث  - 

 .( )مسند من رواية عطاء السليمي، فقد يكون ليس من حديثه
 .عند الربدجيي، والطرباين " منقطع"حترير مصطلح  - 

 : بحث املنهج الذي سلكته يف ال
 .سلكت يف كتابة البحث، املنهج االستقرائي، التحليلي  -
 . تتبعت ترمجته من كتب الرجال، والتواريخ، والرتاجم -
 .تتبعت حديثه من كل كتب السنة املطبوعة مما أمكنين الوقوف عليها -
رجعت يف ترمجة الراو  إىل كتب الرجال، كالتاريخ الكبري للبخار ، واجلرح والتعديل البن أيب  -

 . حامت، والكامل يف الضعفاء البن عد ، وغريها
 .نقلت ما وقفت عليه من أقوال احملدثني -
 . طبقت القواعد احلديثية، يف احلكم على الراو ، واملرو  -

                                                           

هذان :" يف حديثني نسبت روايتهما له ( 0/805)دمحم الرقي، قال ابن عد  يف الكامل يف الضعفاء : من ذلك  ( )
وقد أيت هذان . احلديثان، ال يرويهما هبذا اإلسناد إال يزيد بن سنان، عن دمحم بن أيوب، عن ميمون، عن ابن عمر

سنان، ال من دمحم بن أيوب الرقي، وهو عزيز احلديث، ودمحم بن أيوب، ليس له من احلديث  احلديثان؛ من يزيد بن
انظر ".  من حديثه صدر صاحل، مما ال يوافقه الثقات عليه.... ويزيد بن سنان الرهاو  . إال مقدار مخسة، أو ستة

 (. 5 )ين رسالة وصف العزيز للراو  واملرو  للباحثة ابتسام بنت عبدهللا شعيب احلس: 
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 : خطة البحث 
 .مة، ومتيهد وأربعة مطالب، وخامتة، وفهارسوقد جعلت البحث يف مقد

 .وتشتمل على سبب اختيار املوضو ، وأمهيته، وخطة البحث، ومنهج البحث: املقدمة  
 .بعض الزهادشدة خوف بيان املوقف الشرعي من : وفيه : والتمهيد  
 . ترمجة عطاء السليمي: املطلب األول  

 .حترير شخصية عطاء السليمي: املطلب الثاين 
 . ما أسنده عطاء السليمي: املطلب الثالث 
 .عند الربدجيي والطرباين" منقطع"مصطلح : املطلب الرابع 

 .  وفيها أبرز النتائج، والتوصيات : مث اخلامتة 
 .وفيه املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات: الفهرس 

ن هللا، وما كان فيه وقد بذلت قصارى جهد  يف حترير البحث، فما كان فيه من صواب؛ فم: هذا 
 . من قصور أو خطأ فمن نفسي والشيطان

 .سأل أن يتقبل مين عملي، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرميأوهللا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد
 أمحد بن عمر بن سا م ابزمول

 قسم الكتاب والسنة –مكة املكرمة 
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 بعض الزهادشدة خوف بيان املوقف الشرعي من  :التمهيد 
 : بعض الزهاد شدة خوف املوقف الشرعي من 

من شدة خوف عطاء السليمي، صار يضرب به املثل يف اخلوف
( )

 (هـ5 0ت)، قال الذهيب 
"حيكى عنه أمر يتجاوز احلد يف اخلوف واحلزن. عابد أهل البصرة:"

( )
 . 

وإزرائه على ولعطاء حكاايت يف اخلوف، ... كان قد أرعبه فرط اخلوف من هللا :"وقال أيضًا 
"نفسه

( )
. 

 !! دهش؛ عندما يقرأ حال من بعد الصحابة، وزهدهم وإن املسلم لي
 !!!وقد يشكل هذا األمر لدى بعض القراء لرتاجم الزهاد 

 ؟ !أهنم وصلوا حلال أفضل من حال الصحابة : بل قد يظن من  م يفقه الدين 
ل، وكشف عن هذا اخلطأ يف عن هذا اإلشكا (هـ5 0ت)وقد أجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية 

هذه األمور، اليت فيها زايدة يف العبادة واألحوال، :" رمحه هللا تعاىل الفهم، بكالم دقيق متني، حيث قال
من خوف عتبة الغالم لك لشدة اخلوف، فإن الذ  يذكرونهخرجت من البصرة، وذ

( )
، وعطاء 

السليمي، وأمثاهلما
(8)

 . أمر عظيم 
 . وأفضل ممن  م يكن عنده من خشية هللا ما قابلهم أو تفضل عليهم وال ريب أن حاهلم أكمل

ومن خاف هللا خوفًا مقتصداً؛ يدعوه إىل فعل ما حيبه هللا، وترك ما يكرهه هللا، من غري هذه 
 ... الزايدة، فحاله أكمل وأفضل من حال هؤالء، وهو حال الصحابة مهنع هللا يضر 

                                                           

.... من كان فرد زمانه يف فنه : رأيت خبط احلافظ الذهيب: فائدة ( :"58-55)قال السيوطي يف اتريخ اخللفاء (  )
 ...".عطاء السليمي يف اخلوف 

 (. 8 /5)اتريخ اإلسالم (  )
 (.6/50)سري أعالم النبالء (  )
اجمللو من الظالم، املكلوء ابلشهادة والكالم، عتبة بن أابن احلر اهلمام، ( :"6  /6)قال أبو نعيم يف حلية األولياء (  )

حدثنا أمحد بن إسحاق، ثنا جعفر بن أمحد، ثنا إبراهيم بن اجلنيد، حدثين دمحم بن احلسني، حدثين ... الغالم 
: قلت -يعين عتبة  -مبن تشبه حزن هذا الغالم : قال عبد الواحد بن زيد: شعيب بن حمرز، ثنا حسني، قال

الزاهد، اخلاشع، اخلائف، ( :" 0/6)، وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء "وهللا ما أبعدت: ن احلسن، قالحبز 
 ...".كان يشبه يف حزنه ابحلسن البصر  .عتبة بن أابن البصر 

 . الزهد لإلمام أمحد، حلية األولياء أليب نعيم: انظر يف أخبار الزهاد ( 8)
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األحوال من الزهد والور  والعبادة، وأمثال ذلك قد ينقل وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤالء من 
 : فيها من الزايدة على حال الصحابة مهنع هللا يضر، وعلى ما سنه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمور توجب أن يصري الناس طرفني 

 .قوم يذمون هؤالء وينتقصوهنم ورمبا أسرفوا يف ذلك
 . وقوم يغلون فيهم وجيعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعالها

أهنم يف هذه العبادات واألحوال جمتهدون، كما كان جرياهنم من أهل الكوفة : والتحقيق 
 . جمتهدين يف مسائل القضاء واإلمارة وحنو ذلك

 . وخرج فيهم الرأ  الذ  فيه من خمالفة السنة ما أنكره مجهور الناس
 : اس من أهل الفقه والرأ  يف أولئك الكوفيني على طرفني وخيار الن

 . قوم يذموهنم ويسرفون يف ذمهم
 !!! ورمبا فضلوهم على الصحابة . وقوم يغلون يف تعظيمهم وجيعلوهنم أعلم ابلفقه من غريهم 

 . كما أن الغالة يف أولئك العباد قد يفضلوهنم على الصحابة وهذا ابب يفرتق فيه الناس
وخري . هد  دمحم: وخري اهلد  . كالم هللا: للمسلم أن يعلم أن خري الكالم : والصواب 

 . ما كان عليه هو وأصحابه: وأن أفضل الطرق والسبل إىل هللا . القرن الذ  بعث فيهم: القرون 
: ويعلم من ذلك أن على املؤمنني أن يتقوا هللا حبسب اجتهادهم ووسعهم كما قال هللا تعاىل 

  اتَـُّقوا اَّللَّ  م ا اْست ط ْعُتمْ ف
( )

، 

"إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم:"وقال ملسو هيلع هللا ىلص
( )

ال  يُك ل  ُف اَّللَُّ نـ ْفًسا إ الَّ : وقال. 

ُوْسع ه ا
( )

 . 

صل قد ال حيصل هلم من كمال العلم واإلميان ما ح -املتقني أولياء هللا  -وإن كثرياً من املؤمنني 
 ،فال بد أن يصدر منه خطأ إما يف علومه وأقواله. للصحابة فيتقي هللا ما استطا  ويطيعه حبسب اجتهاده

آم ن  الرَُّسوُل مب  ا : ويثابون على طاعتهم ويغفر هلم خطاايهم؛ فإن هللا تعاىل قال ،وإما يف أعماله وأحواله
                                                           

 (.6 : التغابن( ) )
البخار  يف الصحيح، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب االقتداء بسنن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخرجه (  )

 (.0   رقم808/ )، ومسلم يف الصحيح، كتاب احلج، ابب فرض احلج مرة يف العمر (55 0رقم 8/8)
 (.56 : البقرة( ) )
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ُنون  ُكل   ْن ر ب  ه  و اْلُمْؤم  ْن ُرُسل ه  و ق اُلوا مس  ْعن ا  أُْنز ل  إ ل ْيه  م  ٍد م  ت ه  و ُكُتب ه  و ُرُسل ه  ال  نـُف ر  ُق بـ نْي  أ ح  ئ ك  َّللَّ  و م ال  آم ن  اب 

ريُ  ين ا أ ْو أ ْخط ْأَن  إىل قوله  و أ ط ْعن ا ُغْفر ان ك  ر بَـّن ا و إ ل ْيك  اْلم ص  ْذَن  إ ْن ن س  ر بَـّن ا ال  تـُؤ اخ 
( )

قال هللا  

"قد فعلت:"تعاىل
( )

 . 
فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء،ـ أو طريق أحد من العباد والنساك، أفضل من طريق 
الصحابة؛ فهو خمطئ ضال مبتد ، ومن جعل كل جمتهد يف طاعة أخطأ يف بعض األمور مذمومًا معيباً 

"ممقواتً فهو خمطئ ضال مبتد 
( )

 . 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

  
                                                           

 (.56 ، 58 : البقرة( ) )

ُكْم أ ْو ُُتُْفوهُ : إلميان، ابب بيان قوله تعاىلأخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب ا(  )  و إ ْن تـُْبُدوا م ا يف  أ نـُْفس 

 (.6  رقم8  / )
 (.8 -  /  )جممو  الفتاوى : انظر (  )
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 ترمجة عطاء السليمي: املطلب األول 
 : امسه ونسبه 

هو عطاء بن عبدهللا أبو دمحم السَّليمي البصر 
( )

. 
عطاء العبد : ويقال له 

( )
. 

بفتح السني وكسر الالم -والسليمي 
 

نسبة إىل سليمة بن م الك بن فهم بن غنم بن دوس بن  –
داثنعُ 

( )
 . بن عبد هللا بن زهران بن احلْ ار ث بن ك ْعب بن م الك بن نصر بن األزد بطن من األزد 

ُهم  نـْ ع طاء السليمي الزَّاه د اْلم ْشُهور: و م 
( )

. 
احلسن البصر : مسع من 

(8)
، وجعفر بن زيد، وعبد هللا بن غالب الزاهد، ومالك بن دينار

(6)
. 

ن دعلج، وصاحل املر ، وعبد الواحد بن زايد، وأهل ليد بإبراهيم بن أدهم، وخُ : روى عنه 
البصرة

 ( )
 . 

                                                           

، والثقات (08 /6)، والتاريخ الكبري للبخار  (رواية املروذ  وغريه-   )العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد (  )
، والكامل يف ( 8 /0)، والثقات البن حبان (0  /6)اجلرح والتعديل البن أيب حامت ، و (5  / )للعجلي 

، واملقتىن يف سرد الكىن (  )، ومن امسه عطاء من رواة احلديث للطرباين (0/50)ضعفاء الرجال البن عد  
 (.6/56)، وسري أعالم النبالء للذهيب (8 / )للذهيب 

حدثنا أمحد بن جعفر بن محدان، ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، ( : 6  /6)قال أبو نعيم يف حلية األولياء (  )
 -كنت أوقد بني يد  عطاء العبد  : حدثين أيب، ثنا موسى بن هالل العبد ، حدثين بشر بن منصور، قال

 .... ". يف غداة ابردة  -وهو السليمي 
، واالشتقاق (  )، والطبقات خلليفة (   / )د الطبقات الكربى البن سع:بضم العني وابلثاء املثلثة، انظر (  )

 (. 8 /6)، واإلكمال البن ماكوال (00  / )، واملؤتلف واملختلف للدارقطين (86 )البن دريد 
، (   / )، وإكمال اإلكمال البن نقطة (  )عجالة املبتد  وفضالة املنتهي يف النسب للحازمي : انظر (  )

 (.80 /8)، وتوضيح املشتبه البن َنصر الدين الدمشقي (   / )ألثري واللباب يف هتذيب األنساب البن ا
حدثنا أبو دمحم بن حيان، ثنا أمحد بن احلسني، ثنا أمحد بن إبراهيم، ( : 8  /6)قال أبو نعيم يف حلية األولياء ( 8)

لقيت احلسن ؟ : قيل لعطاء: حدثين عبد هللا بن أيب مجيل املروز ، عن حفص بن محيد، عن ابن املبارك، قال
 ".لكن مع غري ابن عون مراراً : قال ابن املبارك. مع ابن عون مرة: قال

لقي احلسن، وعبد هللا بن غالب احلداين، ومالك بن دينار، وجعفر بن ( :"8  /6)قال أبو نعيم يف حلية األولياء ( 6)
 ". زيد العبد ، ومسع منهم، وحكى عنهم

 (.6  /  )يان لسبط ابن اجلوز  مرآة الزمان يف تواريخ األع: وانظر 
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 :  والدته
يظهر أنه ولد قبل سنة ثالث ومثانني من اهلجرة بفرتة و  م أقف على سنة والدته على التحديد، 

مات سنة ثالث ومثاننيالذ  زمنية؛ ألنه مسع من عبد هللا بن غالب احلداين، 
( )

 .مقتوالً  
 : أقوال العلماء يف عطاء 

"هذا من خيار عباد هللا:" (هـ   ت)قال اإلمام أمحد 
( )

. 
"بصر ، ثقة:"يف الثقات، وقال  (هـ 6 ت)وذكره العجلي 

( )
 . 

 ". وكان من العباد... الزاهد من أهل البصرة :" وقال  ،يف الثقات (هـ 8 ت)وذكره ابن حبان 
"بصر ، له زهد وفضل:" (هـ60 ت)وقال الطرباين 

(8)
. 

عطاء هذا هو من أهل البصرة، ويعد من زهادهم يف أايم مالك :" (هـ68 ت)وقال ابن عد  
"بن دينار، ونظرائه، وله كالم رقائق يف الزهد

(6)
 . 

ذو اخلوف العظيم، والقلب السليم، عطاء السليمي، أحنله الفز  :" (هـ0  ت)وقال أبو نعيم 
املعرفة ذمامه وأذبله الضر ، فكانت

(0)
"، واملخافة زمامه

(5)
 . 

أنس بن مالك: العابد، من صغار التابعني، أدرك :"  (هـ5 0ت)وقال الذهيب 
(8)

"
( )

. 
                                                                                                                                                                      

، (8  /6)، وحلية األولياء أليب نعيم ( 8 /0)، والثقات البن حبان (08 /6)التاريخ الكبري للبخار  : انظر (  )
 (.80 /8)، وتوضيح املشتبه البن َنصر الدين (6/56)وسري أعالم النبالء للذهيب 

( ( ) /  5.) 
 (.املروذ  وغريهرواية -   )العلل ومعرفة الرجال (  )
( ( ) /  5.) 
 (.  )من امسه عطاء من رواة احلديث ( 8)
 (.0/50)الكامل يف ضعفاء الرجال ( 6)
الذمة والذمام، ومها مبعىن العهد، واألمان، ( :"65 / )قال ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر ( 0)

 ".والضمان، واحلرمة، واحلق
 (.8  /6)حلية األولياء ( 5)
حدثنا أبو دمحم بن حيان، ثنا أمحد بن احلسني، ثنا أمحد بن إبراهيم، ( : 8  /6)قال أبو نعيم يف حلية األولياء ( 8)

 عندك عن أنس، شيء ؟: قلت لعطاء: حدثين أبو عبد هللا، ثنا األصمعي، حدثين محاد بن زيد، قال
 .بشيء يرويه، عن أنس وأرسلين إىل شيخ وأىب أن يعرتف يل: اذهب إىل فالن، قال: قال

 ...".، و م يسند عنه شيئاً .أدرك عطاء السليمي، أنس بن مالك وأايمه
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يف الثقات( هـ 80ت)وذكره ابن قطلوبغا 
( )

. 
 : وفاته 

دخلنا على عطاء السليمي، وهو يف : مرض عطاء السليمي قبل موته، قال عبد الواحد بن زايد 
لوددت، أن نفسي بقيت، : وهللا : من أجلك، فقال: ما لك ؟ فقلت: فنظر إيل أتنفس فقال املوت،

"بني هلاثي وحنجريت، ترتدد إىل يوم القيامة؛ خمافة أن ُترج إىل النار
( )

. 
سنة اثنتني وثالثني ومائة من اهلجرة النبوية -رمحه هللا تعاىل  -تويف 

( )
. 

"–رمحة هللا عليه  -مات بعد األربعني ومائة إنه : وقيل( :"هـ5 0ت)قال الذهيب 
(8)

. 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                      

 (.6/56)سري أعالم النبالء (  )
 (.0  /0)الثقات ممن  م يقع يف الكتب الستة (  )
واللفظ (   )، والطرباين يف من امسه عطاء من رواة احلديث ( 0 رقم 8 )أخرجه ابن أيب الدنيا يف احملتضرين (  )

 .من طريقني عن عبد الواحد بن زايد به(    /6)له، وأبو نعيم يف حلية األولياء 
 (.   /5)اتريخ اإلسالم (  )
 (.6/55)سري أعالم النبالء ( 8)
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 حترير شخصية عطاء السليمي: املطلب الثاين 
 : هل عطاء السليمي اثنان أم واحد 

إىل أهنما واحد، و م يفرقوا بينهمالرازاين وابنه ا، ذهب البخار ، وأبو حامت
( )

 . 
 : إىل أهنما اثنان  ، وتبعه احلافظ ابن حجروذهب الذهيب

 . عطاء السَّليمي الزاهد : األول 
 .عطاء السَّليمي الذ  قتل مع ابن األشعث: الثاين 

 .عطاء السليمى، قتل مع ابن األشعث، قاله البخار :" (هـ5 0ت)قال الذهيب 
 .ال يدر  من عطاء هذا الذ  ذكره البخار  أنه قتل مع ابن األشعث: قلت

 . م يسند شيئاً 
"هذا يعد من زهاد أهل البصرة، وله كالم دقيق يف الزهد: ابن عد قال 

( )
. 

 ، عطاء السليمى املشهور، من كبار اخلائفني ابلبصرة:"بعد عدة أمساء  الذهيب مث قال
..."معاصر لسليمان التيمي، أدرك زمان أنس بن مالك 

( )
. 

لبخار عطاء السليمي، قتل مع ابن األشعث، قاله ا:"وقال الذهيب أيضاً 
( )

 . 
 .ما أسند شيئاً : قلت 
"عطاء السليمي الزاهد فآخر: فأما 

(8)
. 

مه  وَّ قد تـ  :" بقوله  (هـ 58)ووافقه احلافظ 
(6)

..."ابن حبان أنه السليمي الزاهد  
 (0)

. 
                                                           

 (.0  /6)، واجلرح والتعديل البن أيب حامت (08 /6)التاريخ الكبري للبخار  : انظر (  )
 (. 0/50)جال البن عد  الكامل يف ضعفاء الر : انظر (  )

إمنا قاله ابن ع د  ، عقب كالم البخار ، يف ترمجة الذ  ! هذا ( :"6  /8)قال احلافظ يف لسان امليزان 
 ".قبله

 (.05/ )ميزان االعتدال (  )
 .مناقشة ذلك -إن شاء هللا  -، وستأيت (0/50)هكذا نقله ابن عد  يف الكامل (  )
 (.6  -8  / )املغين يف الضعفاء ( 8)
حيث ذكر يف ترمجة عطاء الزاهد، أنه قتل مع ابن األشعث، فجعلهما واحداً، قال ابن حبان يف الثقات ( 6)

كان فيمن ابيع ابن األشعث وقاتل معه ... عطاء بن عبد هللا السليمي الزاهد من أهل البصرة ( :" 8 /0)
 ".حىت قتل

 (.8  /8)لسان امليزان ( 0)
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 ! ما أدر   م   جعله املصنف اثنني ؟:"مث قال احلافظ يف الرتمجة األخرى 
وقعة ابن األشعث، والزمن الذ  قتل عبد هللا بن علي، أهل بني الزمن الذ  كانت فيه : نعم 

"الشام دهر طويل، يزيد على أربعني سنة؛  فهذا يدل على أهنما اثنان
( )

. 
 : املناقشة والرتجيح 

 : أن سبب التفريق بينهما يرجع إىل شبهتني  -وهللا أعلم  -يظهر 
 .األشعثبن ال عطاء السليمي نسبة مبايعة: الشبهة األوىل 
 .أن عطاء السليمي مات زمن قتل عبد هللا بن علي ألهل الشام: الشبهة الثانية 

 . وسوف أَنقش هاتني الشبهتني، وأبني عدم صحتهما
 .بن األشعثعطاء السليمي النسبة مبايعة : الشبهة األوىل 
 عطاء السليمي، بصر ، ابيع: مسعت ابن محاد قال البخار  :" (هـ68 ت)قال ابن عد  

"ابن األشعث، وقاتل حىت قتل
( )

. 
 !!يمي؛ ابيع ابن األشعث حىت قتل فهذا النقل يدل على أن عطاء السل

 !اختصره وتصرف يف كالم البخار  ؟وما نقله ابن عد  ال أدر  هل 
 ! فأوهم النقل أن الذ  ابيع ابن األشعث هو عطاء ال عبدهللا بن غالب

قول ابن حبان : ه حصل سقط يف النقل ويدل على أن. أم أنه حصل سقط يف النقل
"كان فيمن ابيع ابن األشعث وقاتل معه حىت قتل:"يف ترمجة عطاء  (هـ 8 ت)

( )
. 

عطاء السليمي البصر ، رأى عبد هللا بن غالب، ابيع ابن :" (هـ86 ت)ونص كالم البخار  
..."األشعث، مث قاتل حىت قتل 

 ( )
. 

 .بن غالب ال عطاء السليميفالذ  ابيع ابن األشعث هو عبد هللا 
عبد هللا بن غالب احلداين البصر ، قال :" (هـ86 ت)قال البخار  : وقد جاء هذا صرحيًا 

قتل مع ابن األشعث، قيل يف اجلماجم: حيىي القطان 
( )

: بشر بن يوسف، قال... سنة ثالث ومثانني  
                                                           

 (.6  /8) لسان امليزان(  )
 (.  6)خمتصر الكامل يف الضعفاء للمقريز  : وانظر (. 0/50)الكامل يف ضعفاء الرجال (  )
 (. 8 /0)الثقات (  )
 . على الصواب( 80 /8)ونقله ابن َنصر الدين الدمشقي يف توضيح املشتبه (. 08 /6)التاريخ الكبري (  )
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رأيت عبدهللا بن غالب ابيع :" قال  حدثنا عطاء السليمي، وأثىن عليه خرياً،: حدثنا نوح بن قيس، قال
..."ابن األشعث، مث قاتل حىت قتل 

 ( )
. 

عطاء السليمى البصر ، رأى عبد هللا بن غالب ابيع ابن :" (هـ0  ت)وقال ابن أيب حامت 
"االشعث، روى عنه نوح بن قيس، مسعت أىب يقول ذلك

( )
. 

اجلماجم مع ابن األشعث، سنة ثالث عبد هللا بن غالب احلداين البصر ، قتل يف :"وقال أيضاً 
"مسعت أيب يقول ذلك. ومثانني، روى عن أيب سعيد اخلدر ، روى عنه عطاء السليمي

( )
. 

 .أن عطاء السليمي مات زمن قتل عبد هللا بن علي ألهل الشام: الشبهة الثانية 
إن : كنا عند عطاء السليمي فقيل له: ليد بن دعلج قالذكر خُ :" (هـ5 0ت)قال الذهيب 

ئ ة من أهل دمشق على دم واحد فقال متنفساً  رواها صاحل . هاه مث خر ميتاً : عبد هللا بن علي قتل أربع م 
"بن أيب ضرار عن الوليد بن مسلم عنه

(8)
. 

 ! ما أدر   م جعله املصنف اثنني؟:" (هـ 58ت)قال احلافظ ابن حجر 
الذ  قتل عبد هللا بن علي والزمنبني الزمن الذ  كانت فيه وقعة ابن األشعث، : نعم 

( )
أهل  

"الشام، دهر طويل، يزيد على أربعني سنة، فهذا يدل على أهنما اثنان
( )

. 
                                                                                                                                                                      

بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف الرب : جلماجمد يُر ا( :" 80/ )قال احلمو  يف معجم البلدان (  )
 ".للسالك إىل البصرة

-5  /  )، والبداية والنهاية البن كثري (806/ )اتريخ اإلسالم للذهيب: وانظر عن قعة دير اجلماجم 
  8.) 

 (. 66 /8)التاريخ الكبري (  )
حدثين أمحد بن جعفر بن محدان، ثنا عبد : قال ( 8  /6)هذا األثر املعلق، وصله أبو نعيم يف حلية األولياء 

رأيت عبد هللا بن : هللا بن أمحد بن حنبل، حدثين نصر بن علي، ثنا نوح بن قيس، حدثين عطاء السليمي، قال
غالب جاء إىل ابن األشعث،ـ وهو يف جواَن على منرب، من حديد ومعه أصحابه، عليهم الثياب البيض، 

على كتاب هللا، وسنة رسول هللا، فبايعه، فكان يوجد : على ما نبايعك قال: رب، فقالمتحنطني، فصعد إليه املن
 ".من قربه ريح املسك

 (.0  /6)اجلرح والتعديل (  )
 (.   /8)اجلرح والتعديل (  )
 (.08/ )ميزان االعتدال ( 8)
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هذه القصة إسنادها ضعيف: قلت 
( )

. 
هـ 5 0ومما يدل على عدم صحتها أهنا جاءت عن عطاء بن قرة السلويل، فقد قال الذهيب ت

"السلويل، فاهلل أعلم قد تقدمت هذه القصة عن عطاء:"بعد ذكره للقصة 
( )

. 
كان :" قال أبو زرعة الدمشقي:" يف ترمجة عطاء السلويل  (هـ5 0ت)قال الذهيب : قلت 

ورو  أنه وضع يده على فؤاده، . هاه فمات: فقال. عبداً صاحلاً، قيل له دخل عبد هللا بن علي دمشق
"ةوذلك سنة اثنتني وثالثني ومائ. وافؤاداه وافؤاداه حىت مات: وقال

(8)
. 

أهنما واحد، وما ذهب إليه الذهيب رمحه هللا من التفريق بينهما ليس : وهبذا يظهر أن الصواب 
فـ رَّق املصنف:"  (هـ  5ت)بصواب؛ قال ابن َنصر الدين الدمشقي 

(6)
ومها واحد؛ كما ! بني االثنني 

"ذكره البخار ، وأبو حامت الراز ، وابنه أبودمحم، وغريهم
(0)

. 
   

  

                                                                                                                                                                      

ور، من رجال العا م، ودهاة عم السفاح واملنص( :" 6 /6)هو العباسي، قال الذهيب  يف سري أعالم النبالء (  )
 ".به قامت الدولة العباسية. كان بطاًل، شجاعاً، مهيباً، جباراً، عسوفاً، سفاكاً للدماء. قريش

 (.6  /8)لسان امليزان (  )
من طريق صاحل بن أيب ضرار، ثنا الوليد بن مسلم، عن خليد بن ( 0  /6)أخرجها أبو نعيم يف حلية األولياء  ( )

إن فالن بن علي قتل أربعمائة، من أهل دمشق على دم واحد : كنا عند عطاء السليمي، فقيل له: دعلج، قال
 ".مث خر ميتاً . هاه: متنفساً :"فقال ! 

 .بال جرح وال تعديل( 06 / )صاحل بن أيب ضرار، ذكره ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل : ويف إسنادها 
وهو من الطبقة الرابعة ". ثقة، لكنه كثري التدليس والتسوية:"هـ، 8 والوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي ت

 (. 0  رقم 8)، وتعريف أهل التقديس (86 0رقم 85)تقريب التهذيب : انظر . وقد عنعن . يف املدلسني
متييزاً، وقال ( 0 0 رقم88 )هـ، ذكره احلافظ يف تقريب التهذيب 66 وخليد بن دعلج البصر  ت

 ".ضعيف:"
 (.0/08 )الوايف ابلوفيات للصفد  : وانظر (.  8 /5)اإلسالم اتريخ (  )
 (.8  /0 )وانظر اتريخ دمشق البن عساكر (. 80 /5)اتريخ اإلسالم ( 8)
 (.توضيح املشتبه-80 /8)أ  الذهيب يف املشتبه ( 6)
 (.80 /8)توضيح املشتبه ( 0)
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 : ما أسنده عطاء السليمي: املطلب الثالث 
  ؟ هل أسند عطاء السليمي حديثاً مرفوعاً 

 .  م يرو  عطاء السليمي حديثاً مرفوعاً، مع أنه أدرك أنس بن مالك؛ فهو من صغار التابعني
 !!بل ملا سئل عطاء السليمي هل مسع من أنس بن مالك ؟  م جيب 

 عن أنس، شيء ؟ عندك: قلت لعطاء:" قال محاد بن زيد 
 . اذهب إىل فالن: قال
"وأىب أن يعرتف يل بشيء يرويه، عن أنس. وأرسلين إىل شيخ : قال

( )
. 

أدرك عطاء السليمي، :" (هـ0  ت)فهذا يدل على أنه  م يسند عن أنس شيئاً، قال أبو نعيم 
"أنس بن مالك وأايمه، و م يسند عنه شيئاً 

( )
. 

والور ، مما  ابلعبادة والزهد، وما كان عليه من شدة اخلوف واحلزناشتغاله : سبب عدم روايته و 
 .أدى إىل عدم اشتغاله ابلتحديث والرواية

 .وقد نص مجاعة من احلفاظ على أن عطاء  م يرو  حديثاً مسنداً 
"ليس له حديث، إمنا هو رأيه وكالمه:" (هـ   ت)قال اإلمام أمحد 

( )
. 

"له مساعاً، وال رواية، عن أحد من الصحابة لست أحفظ:"(هـ 8 ت)وقال ابن حبان 
( )

 . 
روى أحاديث منقطعات:" (هـ60 ت)وقال الطرباين 

(8)
"، ال نعلمه روى حديثاً مسنداً 

(6)
. 

"د، وال أعرف له شيئاً منه فأذكرهله كالم رقائق يف الزه:" (هـ68 ت)وقال ابن عد  
(0)

. 
أدرك عطاء السليمي، أنس بن مالك وأايمه، و م يسند عنه شيئاً :" (هـ0  ت)وقال أبو نعيم 

وتقل... 
( )

"مسانيده ورواايته 
( )

. 
                                                           

حدثنا أبو دمحم بن حيان، ثنا أمحد بن احلسني، ثنا أمحد بن إبراهيم، ( 8  /6)أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء (  )
 . حدثين أبو عبد هللا، ثنا األصمعي، حدثين محاد به 

 (.8  /6)حلية األولياء (  )
 (. رواية املروذ  وغريه-   )العلل ومعرفة الرجال (  )
( ( )0/ 8 .) 
 .يت التعليق على هذا االصطالح يف املطلب الرابعسيأ( 8)
 (.  )من امسه عطاء من رواة احلديث ( 6)
 (.0/50)الكامل يف ضعفاء الرجال ( 0)
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"شغ ل ْته العبادة عن الرواية:" (هـ 68ت)وقال سبط ابن اجلوز  
( )

. 
"وما أظنه روى شيئاً مسنداً ... واشتغل بنفسه عن الرواية :"  (هـ5 0ت)وقال الذهيب 

( )
. 

ما :"قال  وقد وقفت على حديث رواه عطاء السليمي، عن أيب أمامة الباهلي هنع هللا يضر عن النيب 
بشر : من رجل، طلب حاجة ألخيه املسلم، فقضاها له، وأفرح هبا قلبه، إال قال هللا لبعض مالئكته 

حيمدون هللا، عبد  هذا ابجلنة، مث جيعل لكل عضو من أعضائه، ومفصل من مفاصله، سبعني لساَنً، 
ويسبحونه، ويقدسونه، بتلك األلسن كلها، ويكتب له ذلك يف ملكوت السماوات، فإذا رأى قلبه ذلك 

من ثواب هللا، مث يرسل سبعني ألف ملك، فيأمرهم أن يقيموا  ائه، فرح فرحًا شديداً؛ مبا يرجومن أعض
ا، فإذا فرغوا من الصالة اجتهدوا يف الصفوف، مث يرسل ملكًا فيتقدم هبم، فيصلي هبم ثالثة أايم ولياليه

الدعاء يف خري الدنيا واآلخرة، فصالهتم املقبولة، ودعائهم املستجاب، لذلك العبد الذ  كان يف قضاء 
"حاجة املسلم، فقضاها، وفرح هبا قلبه، فهذا أو حنو ذا إن شاء هللا

(8)
. 

 .إال أنه حديث موضو  مكذوب
  .خلراساين، روى له ابن ماجهنعيم اعمر بن صبح أبو : يف إسناده 

 -أخرجت خراسان ثالثة،  م يكن هلم يف الدنيا نظري ( :"هـ5  ت)قال عنه إسحاق راهويه 
"جهم بن صفوان، وعمر بن صبيح، ومقاتل بن سليمان -يعين يف البدعة، والكذب 

(6)
. 

"مرتوك، كذبه ابن راهويه:" (هـ 58ت)وقال احلافظ 
(0)

. 
وسخافة، ومبالغةويف ألفاظ متنه ركاكة، 

(5)
.  

                                                                                                                                                                      

 .، ولعل الصواب ما أثبته؛ ألن السياق يف معرض بيان قلة مروايته(ونقل)يف مطبوعة احللية (  )
 (.8  /6)حلية األولياء (  )
 (.6  /  )ريخ األعيان مرآة الزمان يف توا(  )
 (.50-6/56)سري أعالم النبالء (  )
، (8 رقم6)، وعنه أبو عبد هللا اجلرجاين يف أماليه (جممو  مصنفاته-00 رقم88 )أخرجه أبو العباس األصم ( 8)

، من طريق عمر بن (68  رقم65/ )ومن طريق أيب عبدهللا اجلرجاين أخرجه قوام السنة يف الرتغيب والرتهيب 
 .، عن عطاء بهصبح

 (.   /60)، واتريخ دمشق البن عساكر (68 /  )اتريخ بغداد للخطيب : انظر ( 6)
 (.  8 رقم   )تقريب التهذيب ( 0)
، والآلىلء املصنوعة يف األحاديث ( 0)، واملوضوعات للصغاين (8 / )املوضوعات البن اجلوز  : انظر ( 5)

 (.  / )املوضوعة للسيوطي 
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إمنا يعرف كون احلديث موضوعًا إبقرار واضعه، أو ما يتنزل :" (ه  6ت)قال ابن الصالح 
منزلة إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراو  أو املرو ، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد 

"بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها
( )

. 
األحاديث املوضوعة عليها ظلمة، وركاكة، وجمازفات ابردة، ": (هـ 08ت)وقال ابن قيم اجلوزية 

....."تناد  على وضعها واختالقها على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 ( )

. 
ركاكة ألفاظ احلديث ومساجتها حبيث ميجها : ومنها :"وذكر من عالمات احلديث املوضو  

"السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن
( )

. 
 : وهبذا يظهر  

أن : أن راويه كذاب، ومنها : أن احلديث مكذوب، وعليه أمارات الوضع ظاهرة جلية؛ منها  -
 . املبالغة يف الثواب: ألفاظه ركيكة ومساجتها، ومنها 

 .  أن عطاء ال يعرف أنه حدث حبديث أصالً : أن مجاعة من احلفاظ نصوا على  -
 .تصحوعليه فنسبة هذا احلديث لعطاء السليمي ال  -

 : ما رواه عطاء مقطوعاً 
جعفر بن زيد العبد : منهم من التابعني  روى عطاء السليمي آاثرًا مقطوعة عن مجاعة

( )
 ،

احلسن البصر 
(8)

مالك بن دينار، 
(6)

. 
   

                                                           

 (.88)حلديث مقدمة علوم ا(  )
 (.80)املنار املنيف يف الصحيح والضعيف (  )
 (.88)املنار املنيف يف الصحيح والضعيف (  )
من طرق عن ( 8  ،    /6)، وأبو نعيم يف حلية األولياء (880رقم 0 )أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت (  )

 .محاد بن زيد، حدثنا عطاء السليمي
حدثين أبو جعفر املدين، عن علي بن دمحم القرشي، عن ( : 8  رقم0  )قصر األمل أخرجه ابن أيب الدنيا يف ( 8)

 .موسى بن ميمون عن عطاء
، ( 00 رقم0 8/ )، والدينور  يف اجملالسة وجواهر العلم (0  رقم05 )أخرجه ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة ( 6)

ياء ية األولياء وطبقات األصف، وأبو نعيم يف حل(املخلصيات-0   رقم   / )وأبو طاهر املخلص 
 . من طريقني عن عطاء (    /6)

 (.800/ )موضح أوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغداد  : وانظر 
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 عند الربدجيي والطرباين" منقطع"مصطلح : املطلب الرابع 
املقــاطيع، :" (هـــ 6 ت)هــو مــا جــاء عــن التــابعي فمــن دونــه، قــال اخلطيــب البغــداد  : املقطــو  

"املوقوفات على التابعني: هي 
( )

. 
 . املقاطع واملقاطيع: املقطو ، وهو غري املنقطع، ويقال يف مجعه:" (هـ  6ت)وقال ابن الصالح 

"عاهلموهو ما جاء عن التابعني موقوفاً عليهم من أقواهلم أو أف
( )

. 
؛ وذلك أن الذ  استقر عليه العمل أن املقطو  من "وهو غري املنقطع:"وقول ابن الصالح 

املقطو ، وهو ما :" (هـ 58ت)قال احلافظ ابن حجر . مباحث املنت، واملنقطع من مباحث اإلسناد
: تسمية مثله، أ يف ال: ومن دون التابعي من أتبا  التابعني، فمن بعدهم، فيه، أ . انتهى إىل التابعي

 ... مثل ما ينتهي إىل التابعي يف تسمية مجيع ذلك مقطوعاً 
واملقطو  ... فحصلت التفرقة يف االصطالح بني املقطو  واملنقطع؛ فاملنقطع من مباحث اإلسناد 

 . ... من مباحث املنت
"وقد أطلق بعضهم هذا يف موضع هذا، وابلعكس، جتوزاً عن االصطالح

( )
. 

وجدت التعبري ابملقطو  عن املنقطع غري املوصول يف كالم :"  (هـ  6ت)وقال ابن الصالح 
"اإلمام الشافعي، وأيب القاسم الطرباين، وغريمها، وهللا أعلم

( )
. 

واطالق املنقطع على املقطو ، اصطالح سار عليه بعض احملدثني، قال اخلطيب البغداد  
ما رو  عن التابعي ومن دونه موقوفاً عليه من : املنقطع : يث قال بعض أهل العلم ابحلد:" (هـ 6 ت)

"قوله أو فعله
(8)

. 
!!"هذا غريب بعيد:"هـ معلقاً على كالم اخلطيب   6وقال ابن الصالح ت

 (6)
. 

                                                           

 (. 8 / )اجلامع ألخالق الراو  وآداب السامع (  )
، (65)، ورسوم التحديث يف علوم احلديث للجعرب  (  )التقريب والتيسري للنوو  : انظر  (.0 )املقدمة (  )

 (.6 )، واختصار علوم احلديث البن كثري (  )واملنهل الرو  يف خمتصر علوم احلديث النبو  البن مجاعة 
 (.8  )نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر (  )
 (.0 )املقدمة (  )
 (.  )الكفاية يف علم الرواية ( 8)
 (. 0 )مقدمة ابن الصالح ( 6)
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ال يلتبس ذلك مبا سبق يف املقطو  :"هـ معلقًا على كالم ابن الصالح 508وقال البلقيين ت
فإن الكالم يف إطالق املنقطع على . يعرب بلفظه عن املنقطع غري املوصولاملوقوف على التابعي، من أنه 

"وهذا هو الغريب. ما يُْطل ُق عليه املقطوُ  بزايدة، أو م ْن ُدون  التابعي
( )

. 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ومراد اخلطيب ببعض أهل العلم ابحلديث أاب بكر الربدجيي، قال 

احلافظ أاب بكر أمحد بن هارون الربدجيي : يريد بذلك :"معلقاً على كالم اخلطيب  (هـ 50ت)األبناسي 
"ذلك يف جزء له لطيف: الربذعي، قال

( )
. 

املنقطع : قال يف جزء له لطيف، تكلم فيه على املنقطع واملرسل:" (هـ 80ت)وقال السخاو  
"هو قول التابعي

( )
. 

احلافظ الطرباين، فقد أطلق على : ى قول التابعي ومن احلفاظ الذين اطلقوا املنقطع عل: قلت 
بصر ، له زهد، وفضل، روى أحاديث : عطاء السليمي :"منقطعات حيث قال : أقوال التابعني 

"منقطعات، ال نعلمه روى حديثاً مسنداً 
( )

 . 
اآلاثر املقطوعة من أقوال التابعني -رمحه هللا تعاىل  -ومراد الطرباين 

(8)
 . 

  .أخذه عن أيب بكر أمحد بن هارون الربذعي الربدجيي؛ فهو شيخه ولعل الطرباين
ومجع وصنف، وبر  يف ... اإلمام، احلافظ، احلجة :"يف ترمجة الربدجيي  (هـ5 0ت)قال الذهيب 

أبو علي بن الصواف، وأبو بكر الشافعي، وأبو أمحد العسال، وأبو أمحد بن : حدث عنه  ...علم األثر 
"الطرباين، وعلي بن لؤلؤ الوراق، وآخرونعد ، وأبو القاسم 

(6)
 . 

 . ل التابعياقو أأقف على من صرح أبن الطرباين يطلق املنقطع على ؛ إذ  م وهذه فائدة نفيسة
   

                                                           

 (. 8  )حماسن االصطالح (  )
 (.85 / )ا الفياح من علوم ابن الصالح الشذ(  )
 (.0  / )فتح املغيث بشرح ألفية احلديث (  )
بعد أن روى حديثاً ( 8086رقم8  /6)وقال الطرباين يف املعجم الكبري (.   )من امسه عطاء من رواة احلديث (  )

 ."ليس لرزيق حديث مسند إال هذا احلديث، وحديث آخر منقطع:"من طريق رزيق بن سعيد 
 .، كما سبقمقطوعة عن مجاعة من التابعني روى عطاء السليمي آاثراً ( 8)
للطرباين ، واملعجم األوسط ( 8 رقم00 / )املعجم الصغري : انظر  (.   /  )سري أعالم النبالء ( 6)

 (. 0 /8)، واتريخ بغداد للخطيب البغداد  (08  رقم06 / )
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 : أهم النتائج والتوصيات وفيها : اخلامتــــــة 
فيه، وأصلي وأسلم احلمد هلل الذ  منَّ علي ابالنتهاء من البحث، بعد أن منَّ عليَّ ابالبتداء 

 .على نبينا دمحم املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين 
 : فأسجل يف هناية املطاف أبرز النتائج والتوصيات  : أما بعد 

 . أمهية ترمجة الرواة، ومعرفة أحواهلم، وما يتعلق بشأهنم -
 . السعي لتحرير ترمجة الراو ، إبزالة ما يوهم التعارض يف ترمجته  -
ولد قبل سنة ميكن أن يقال أبنه ، لكنه ابلتحديث  م أقف على سنة والدة عطاء السليمي -

 . ثالث ومثانني
الصحيح أن عطاء السليمي شخص واحد، وليس اثنني كما ظنه الذهيب وتبعه احلافظ ابن  -

 . حجر رمحهما هللا تعاىل 
 . ه شيئاً  م يرو عنلقي عطاء السليمي أنس بن مالك هنع هللا يضر، لكنه  -
 . عطاء السليمي زاهد عابد، أثىن العلماء عليه من هذه اجلهة، ال من جهة ضبطه -
 . ليمي حديثاً مرفوعاً؛ بسبب زهده وخوفه م يرو عطاء الس -
 . جاء عن عطاء السليمي حديث مرفو ، لكنه ال يصح عنه فهو مكذوب موضو   -
 . روى عطاء آاثراً مقطوعة عن بعض التابعني  -
 . ومرادهم املقطو  من قول التابعي: أطلق بعض العلماء مصطلح منقطع  -
 م يتصل إسناده، واملقطو  يطلق على قول  الذ  استقر عليه العمل أن املنقطع يطلق على ما -

 .التابعي فمن دونه
 . أن املنقطع متعلق ابإلسناد، واملقطو  متعلق ابملنت  -

 : وأوصي يف ختام البحث أبمور 
 . مجع ترمجة الراو ، وحتريرها مبا يزيل توهم التعارض  -
 . دراسة املصطلحات احلديثية، ومعرفة االصطالحات اخلاصة للمحدثني -
 . مع العلماء الذين هلم اصطالح خا،، مع بيان املصطلح املستقرأن جي -
 . العمل على إخراج وحتقيق ما  م حيقق من كتب احلديث والرجال -
العمل على إعادىة حتقيق بعض الكتب احلديثية مرة أخرى؛ نظراً لنفادها من املكتبات وندرهتا،  -

 . أو لسوء إخراجها
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 فهرس املصادر واملراجع
  طبعة امللك فهد ابملدينة النبوية . رواية حفص عن عاصم : القرآن الكرمي. 
أمحد دمحم : هـ، حتقيق  00اختصار علوم احلديث، إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ت - 

 الثانية: لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بريوت : شاكر، الناشر
عبد السالم هارون، ط األوىل : هـ، حتقيق    االشتقاق، حملمد بن احلسن بن دريد األزد  ت - 

 .بريوت  -هـ، دار اجليل     
عبد القيوم عبد : هـ، حتقيق 8 6إكمال اإلكمال، حملمد بن عبد الغين ابن نقطة البغداد  ت - 

 . هـ 0   األوىل، : مكة املكرمة، الطبعة -رب النيب، جامعة أم القرى 
تلف يف األمساء والكىن واألنساب، لعلي بن هبة هللا اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملخ - 

م 860 - 86 الطبعة األوىل. عبد الرمحن املعلمي وَنيف العباس: األمري ابن ماكوال ، حتقيق 
 . اهلند  -دار املعارف العثمانية .م 806 و 

بشار : هـ، حتقيق 5 0اتريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالم، حملمد بن أمحد الذهيب ت -8
 . م  00 عو اد، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 

محد  : هـ، حتقيق   8اتريخ اخللفاء، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ت -6
 .هـ8   : الطبعة األوىل: الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة

مطبعة دار . م  850 -م 88  الطبعة األوىل. حملمد بن إمساعيل البخار  : التاريخ الكبري  -0
 .بريوت -تصوير دار الكتب العلمية . اهلند  -املعارف العثمانية 

 -هـ، مكتبة اخلاجني  8  الطبعة األوىل. اتريخ بغداد، ألمحد بن علي اخلطيب البغداد  -5
 .القاهرة

حتقيق عمر بن : أليب القاسم علي بن احلسني بن هبة هللا الشافعي  ابن عساكر : اتريخ دمشق  -8
 . هـ 8   غرامة العمرو ، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل 

: هـ، حتقيق 8 8الرتغيب والرتهيب، إلمساعيل بن دمحم قوام السنة التيمي األصبهانيت -0 
 .هـ      األوىل : اهرة، الطبعةالق –دار احلديث : أمين شعبان، الناشر

صغري : هـ حتقيق 58ألمحد بن ابن حجر العسقالين ت: تقريب التهذيب  -  
 ..دار العاصمة ـ الرايض . هـ6   الباكستاين، الطبعة األوىل 
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التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث، حمليي الدين حيىي بن  -  
: دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: دمحم عثمان، الناشر :هـ، حتقيق 606شرف النوو ، ت

 .هـ  08  األوىل، 
توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، حملمد بن عبدهللا ابن  -  

بريوت،  –مؤسسة الرسالة : دمحم العرقسوسي، الناشر: هـ، حتقيق   5َنصر الدين الدمشقي ت
 . م 88 األوىل، : الطبعة

. الدكتور دمحم عبداملعيد خان: حتت مراقبة . أليب حامت دمحم بن حبان البسيت : الثقات  -  
 .هـ ـ  مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ـ اهلند 8  الطبعة األوىل 

هـ، 508الثقات ممن  م يقع يف الكتب الستة، لقاسم بن ُقْطُلْوبـ غ ا اجلمايل احلنفي ت -8 
 .صنعاء  –هـ، مركز النعمان للبحوث     ط األوىل   شاد  آل نعمان،: حتقيق 

مصطفى البغا، الطبعة : دمحم بن إمساعيل البخار ، حتقيق: اجلامع الصحيح املختصر -6 
 .بريوت -هـ، دار ابن كثري 00  الثالثة عام 

اجلامع يف العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل، ألمحد بن دمحم بن حنبل الشيباين  -0 
 –الدار السلفية، بومباى : وصى هللا عباس، الناشر: املروذ  وغريه، حتقيق  :هـ، رواية   ت

 .ه05  األوىل، : اهلند، الطبعة
هـ،  6 اجلامع ألخالق الراو  وآداب السامع، ألمحد بن علي اخلطيب البغداد  ت -5 

 .الرايض –مكتبة املعارف : حممود الطحان، الناشر: حتقيق 
هـ، الطبعة األوىل 0  بن دمحم ابن أيب حامت الراز  ت لعبد الرمحن : اجلرح والتعديل  -8 

 .اهلند -هـ، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  0  
دمحم رمضان، ط : هـ، حتقيق 5 اجلو ، لعبد هللا بن دمحم ابن أيب الدنيا البغداد  ت -0 

 .بريوت –هـ، دار ابن حزم 0   األوىل 
عبدهللا األصبهاين، دار أم القرى للطباعة  حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألمحد بن -  

 الدكتور جنم عبد الرمحن خلف: القاهرة، راجعه –والنشر 
: هـ، حتقيق   0رسوم التحديث يف علوم احلديث، إلبراهيم بن عمر اجلعرب   ت -  

 .هـ     األوىل، : بريوت، الطبعة -لبنان  -دار ابن حزم : إبراهيم امليلي، الناشر
 .دمحم جالل شرف، دار النهضة العربية: دمحم بن حنبل، حتقيقالزهد ألمحد بن  -  
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شعيب األرَنؤوط : هـ، حتقيق 5 0سري أعالم النبالء، حملمد بن أمحد الذهيب ت  -  
 .هـ     بريوت، الطبعة العاشرة عام  -وغريه، مؤسسة الرسالة 

: يق هـ، حتق 50الشذا الفياح من علوم ابن الصالح، إلبراهيم بن موسى األبناسي ت -8 
 .هـ 5   مكتبة الرشد، الطبعة األوىل : صالح هلل، الناشر

أيب هاجر دمحم السعيد : حتقيق . أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : شعب اإلميان  -6 
 . بريوت  -دار الكتب العلمية . هـ 0   الطبعة األوىل . ابن بسيوين زغلول 

ر عبد هللا ابن أيب الدنيا البغداد  صفة اجلنة وما أعد هللا ألهلها من النعيم ، أليب بك -0 
 –هـ ، مؤسسة الرسالة 0   عبد الرحيم العساسلة ، الطبعة األوىل عام : هـ ، حتقيق  5 ت

 . بريوت 
: هـ، حتقيق  5 الصمت وآداب اللسان، لعبد هللا بن دمحم ابن أيب الدنيا البغداد  ت -5 

األوىل : هـ ، الطبعة0   األوىل، : بريوت، الطبعة –دار الكتاب العريب : احلويين، الناشر
 م 880  -هـ  0   

الدكتور أكرم : حتقيق. أليب عمرو خليفة بن خياط  شباب العصفر  : الطبقات  -8 
    . الرايض -هـ  دار طيبة  0  الطبعة الثانية . ضياء العمر  

تصوير . إحسان عباس : أ حتقيق: حملمد بن سعد كاتب الواقد  : الطبقات الكربى  -0 
 . صادر ـ بريوت دار 

هـ، حتقيق 60 ، لسليمان بن أمحد الطرباين ت"من كذب علي متعمداً "طرق حديث  -  
: األردن، الطبعة –عمان  -دار عمار ، املكتب اإلسالمي : علي احلليب، والسقا، الناشر: 

 . هـ0   األوىل، 
 . هـ 85عجالة املبتد  وفضالة املنتهي يف النسب، حملمد بن موسى احلازمي ت -  
 . هـ، املكتبة الشاملة 05 دة جمالس من أمايل دمحم بن إبراهيم اجلرجاين تع -  
هـ،  80فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي، حملمد بن عبدالرمحن السخاو  ت -  

 .مصر –هـ، مكتبة السنة     علي حسني، ط األوىل: حتقيق
دمحم يوسف، : قيق هـ، حت 5 قصر األمل، لعبدهللا بن دمحم ابن أيب الدنيا البغداد  ت -8 

 .هـ 0   الثانية، : بريوت، الطبعة –لبنان  -دار ابن حزم 
حيىي : هـ، حتقيق 68 الكامل يف ضعفاء الرجال، لعبد هللا بن عد  اجلرجاين ت  -6 

 .هـ 08  بريوت، الطبعة الثالثة  -خمتار غزاو ، دار الفكر 
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 .بريوت-ب العلميةدار الكت. هـ 6 الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغداد  ت -0 
هـ 88  الطبعة األوىل ، مصورة عنها يف . جلالل الدين السيوطي : الاللئ املصنوعة  -5 

 . بريوت  -، دار املعرفة 
تصوير دار .لعلي بن أيب الكرم دمحم اجلزر   ابن ألثري : اللباب يف هتذيب األنساب  -8 

 . هـ00  الصادر ببريوت ، سنة 
عبدالفتاح أبو : هـ، حتقيق  58حجر العسقالين ت لسان امليزان، ألمحد بن علي بن  -0 

 .هـ     حلب، الطبعة األوىل  -غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية 
مشهور : هـ، حتقيق    اجملالسة وجواهر العلم، أليب بكر أمحد بن مروان الدينور  ت -  

 .بريوت  -هـ، دار ابن حزم 8   سلمان، الطبعة األوىل عام 
عبدالرمحن بن ودمحم بن : مجع وترتيب : جممو  فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  -  

طبع حتت إشراف الرائسة العامة لشؤون  -مبساعدة ابنه دمحم  -قاسم العاصمي النجد  احلنبلي 
 . احلرمني الشريفني 

نبيل سعد الدين جرار ، : هـ ، حتقيق 6  جممو  فيه مصنفات أيب العباس األصم ت -  
 . بريوت -هـ ، دار البشائر 8   بعة األوىل عام الط

عائشة عبد الرمحن، : هـ، حتقيق 508حماسن االصطالح، لعمر بن رسالن البلقيين ت -  
 .دار املعارف

دمحم رمضان، : هـ، حتقيق  5 احملتضرين، لعبد هللا بن دمحم ابن أيب الدنيا البغداد  ت -8 
 .عبدالرحيم العساسلة: هـ، حتقيق 0   ، األوىل: لبنان، الطبعة –بريوت  -دار ابن حزم 

أمين بن : هـ، حتقيق 8 5خمتصر الكامل يف الضعفاء، ألمحد بن علي املقريز  ت -6 
 .هـ8   األوىل، : القاهرة، الطبعة -مصر  -عارف، مكتبة السنة 

هـ، نبيل جرار، وزارة  8 املخلصيات، حملمد بن عبد الرمحن املخلص البغداد  ت -0 
 .هـ 8   األوىل، : قطر، الطبعة –اإلسالمية األوقاف والشؤون 

: هـ، حتقيق   68مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، ليوسف ابن سبط ابن اجلوز  ت -5 
 .ه     األوىل، : سوراي، الطبعة –مجاعة من الباحثني، دار الرسالة العاملية، دمشق 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ملسلم بن احلجاج  -8 
 . بريوت –دمحم فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب : هـ، حتقيق  6 النيسابور  ت
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طارق عوض وزمالئه الطبعة األوىل عام : املعجم األوسط أليب القاسم الطرباين ، حتقيق  -80
 .القاهرة  –هـ ، دار احلرمني 6   

. مع ُترجيه الروض الداين. أليب القاسم بن أمحد بن أيوب  الطرباين : املعجم الصغري - 8
بريوت ، . هـ املكتب اإلسالمي 08  الطبعة األوىل . دمحم شكور حممود احلاج أمرير : حتقيق

 .دار عمار ـ عمان 
الطبعة . محد  عبداجمليد السلفي : قيقحت. املعجم الكبري، لسليمان بن أمحد الطرباين  - 8

 .هـ الدار العربية للطباعة ـ بغداد8   األوىل 
معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم،  - 8

املدينة  -عبد العليم البستو ، مكتبة الدار : هـ، حتقيق 6 ألمحد بن عبد هللا العجلى ت
 . هـ08  وىل،األ:النبوية، الطبعة

نور : حتقيق . هـ 5 0لإلمام دمحم بن أمحد بن عثمان الذهيب ت: املغين يف الضعفاء  - 8
 . قطر  –الدين عرت ، دار إحياء الرتاث اإلسالمي 

أمين : هـ ، حتقيق 5 0املقتىن يف سرد الكىن ، أليب عبد هللا دمحم بن أمحد الذهيب ت -88
 . بريوت  –شعبان ، دار الكتب العلمية 

: هـ ، حتقيق   6عثمان بن الصالح الشهرزور  ت : مة علو م احلديث أتليف مقد -86
 .القاهرة  -عائشة بنت الشاطئ ، دار املعارف 

هـ 60 من امسه عطاء من رواة احلديث ، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ت  -80
 .رايض ال -عا م الكتب : هـ ، طبعة 08  هشام السقا ، الطبعة األوىل عام : ،حتقيق 

هـ،  08املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، حملمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ت -85
 .هـ80  األوىل، : عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة: حتقيق 

املنهل الرو  يف خمتصر علوم احلديث النبو ، حملمد بن إبراهيم ابن مجاعة الشافعي  -88
 . هـ 06  الثانية، : دمشق، الطبعة –حميي الدين رمضان، دار الفكر : هـ، حتقيق   0ت

الدكتور : حتقيق. أليب احلسن علي بن عمر البغداد   الدارقطين : املؤتلف واملختلف  -60
 . بريوت  -دار الغرب اإلسالمي . هـ 06  الطبعة األوىل . موفق بن عبدهللا بن عبد القادر 

َنصر : هـ ، حتقيق  86الواحد األصبهاين تموجبات اجلنة ، ملعمر بن عبد  - 6
 .القاهرة  -هـ ، الفاروق احلديثة     الدمياطي ، الطبعة األوىل عام 
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هـ حتقيق  6 ألمحد بن علي اخلطيب البغداد  ت : موضح أوهام اجلمع و التفريق  - 6
 .نداهل -هـ مبطبعة دائرة املعارف العثمانية 05  عبد الرمحن املعلمي مصورة عن طبعة عام

توفيق محدان، الطبعة : لعبد الرمحن بن علي ابن اجلوز  القرشي، حتقيق: املوضوعات  - 6
 .بريوت –هـ، دار الكتب العلمية 8   األوىل عام 

جنم خلف، دار : هـ، حتقيق 680املوضوعات، حلسن بن دمحم الصغاين احلنفي ت - 6
 .هـ  08   -الثانية : دمشق، الطبعة –املأمون للرتاث 

: حتقيق . حملمد بن أمحد بن أمحد بن عثمان الذهيب : تدال يف نقد الرجال ميزان االع -68
 .بريوت  -دار املعرفة . هـ     الطبعة األوىل . علي دمحم البجاو  

نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، ألمحد بن علي ابن حجر  -66
 .هـ    الثالثة، : الطبعةعرت، مطبعة الصباح، دمشق، : هـ، حتقيق  58العسقالين ت

ديدرينغ، دار . س : الوايف ابلوفيات، لصالح الدين خليل بن ايبك الصفد ، اعتناء  -60
 .بريوت  -صادر 

وصف العزيز للراو  واملرو  مجعًا ودراسة،  البتسام بنت عبدهللا شعيب احلسيين،  -65
 . جامعة أم القرى  –رسالة ماجستري بقسم الكتاب والسنة 
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضو 

   ملخص البحث ابلعريب 
   إلجنليز ابملخص البحث 

 8-  املقدمة 
   تسمية البحث

   سبب اختيار املوضو 
   أمهية املوضو 
   منهج البحث

 8 ة البحثخط
 5-6  بعض الزهادشدة خوف بيان املوقف بيان املوقف الشرعي من : التمهيد 

   -8 ترمجة عطاء السليمي: املطلب األول 
 8 امسه ونسبه 

 0  والدته 
 0  أقوال العلماء فيه

    وفاته
 8 -   حترير شخصية عطاء السليمي : املطلب الثاين 

    هل عطاء السليمي اثنان أم واحد 
    املناقشة والرتجيح  

 8 -   شبهتان ملن جعل عطاء السليمي اثنني مع اجلواب عليهما
    .نسبة مبايعة عطاء السليمي البن األشعث: الشبهة األوىل 
    .أن عطاء السليمي مات زمن قتل عبد هللا بن علي ألهل الشام: الشبهة الثانية 

 5 -6  ما أسنده عطاء السليمي : املطلب الثالث 
 6  املرفو من ما أسنده 
 5  املقطو من ما أسنده 

 0 -8  عند الربدجيي والطرباين" منقطع"مصطلح : املطلب الرابع 
    أبرز النتائج والتوصيات : اخلامتة 

 0 -   فهرس املصادر واملراجع 
 5  فهرس املوضوعات 

 


