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التاريخ الثقايف لقبيلة اأَلزد يف املوصل يف القرنني الثاني والثالث 

 ااحملدثون أمنوذًج اهلجريني/الثامن والتاسع امليالديني

 أ.م.د.ميسون ذنون العباجيي                               

2/5/2018 تأريخ القبول:   2/4/2018 تأريخ التقديم:  
 المقدمة:

ي اإلسالمي الى المدن التي تم فتحها مجموعات كبيرة من القبائل حمل الفتح العرب     
العربية التي استقرت في تلك المدن، في العراق، والشام، ومصر، وخراسان، وكان من 
اوليات قادة الفتح العمل على استقرار تلك القبائل من خالل وضع خطة خاصة لكل قبيلة 

ك القبائل جاءت مكة والمدينة واليمن ومدن ، بعد بناء الجامع، ودار االمارة، ومعظم تل
حيث كانت ن الراشدي واالموي، أخرى من الجزيرة العربية، وكان  ذلك واضحًا في العهدي

وكانت الموصل ضمن تلك المدن التي استقرت  حركة الفتوح اإلسالمية في اوج عظمتها، 
بد قيس، ولعب العامل ومن تلك القبائل اأَلزد ، وطي، وكندة، وعبها القبائل العربية، 

السياسي دورا كبيرا في نزوح او استقرار قبيلة ما، وبعد االستقرار لمدة طويلة، بدأت 
مالمح المدينة تظهر تدريجيا بفضل االستقرار السياسي التي تشهده اي مدينة، وخاصة 
اذا ما علمنا ان انشاء مدينة بغداد عاصمة الخالفة العباسية قد لعبت دورا كبيرا في 
الحركة العلمية الي مدينة، اذ أصبحت قبلة للعلم والعلماء هاجر اليها اعدادا كبيرة من 

 الشيوخ وطالب العلم للدراسة والتدريس فيها.
وهذا ما نجده عند دراستنا للتاريخ الثقافي لمدينة الموصل في العصور اإلسالمية        

تنتمي الى قبيلة اأَلزد في  المبكرة، وقد لعبت العديد من الشخصيات اإلسالمية ممن
الموصل دورًا كبيرا في الحياة العلمية لمدينة الموصل، وهم من وضع اللبنات األولى لهذه 

 الحركة، مع شخصيات أخرى تنتمي الى قبائل متعددة األصول.
وقد وقع اختيارنا على موضوع الدور الثقافي لقبيلة اأَلزد في الموصل، اذ ان هذه      

لها حضورا كبيرًا في الحياة السياسية، واالجتماعية، والعلمية في الموصل،  القبيلة كان
                                                 

 قسم التاريخ/ كلية اآلداب/ جامعة الموصل . 
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م( في كتابه 954هـ/334ي)تاأَلزدوالدليل على ذلك ما أورده المؤرخ الموصلي أبا زكريا 
ية التي استقرت في المدينة اأَلزداذ ذكر فيه أسماء العديد من الشخصيات  تاريخ الموصل

، مع ذكره بين الحين واألخر اهم العلماء وطالب العلم ممن بداية الفتوحات اإلسالمية
تنتمي الى هذه القبيلة، السيما وانه الف كتابًا عن المحدثين من اهل الموصل اطلق عليه 

اذ يمكن القول ان الكتاب قد رتبه اأَلزدي حسب  طبقات محدثي أهل الموصلاسم 
للمؤلف نفسه، ويتخللها تراجم والتابعين والمعاصرين  الطبقات من صحابة الرسول
وهذا ما يصرح به العنوان، فعندما يترجم لفقيه او محدث  لمحدثين من اهل الموصل، 

موصلي  فانه يحدد الطبقة التي ينتمي لها ،كأن يقول من الطبقة )الثانية او الثامنة الخ(، 
لتاريخية ولم يصل الينا الكتاب في الوقت الحاضر وتعرفنا عليه من خالل المصادر ا

 (1)الالحقة
واصبح لها األثر الكبير فيما بعد على الحياة العلمية في مدينة الموصل، والتي استمرت   

 لعصور متأخرة من تاريخ المدينة ، حتى القرن )الثامن الهجري/الرابع عشر للميالد(.
 فالبحث محاولة لدراسة اهم الشخصيات اأَلزدية التي ساهمت في اثراء الحركة      

 العلمية لمدينة الموصل، ووفقًا لذلك قسم البحث الى عدة نقاط جاءت على النحو االتي:
 .نبذة مختصرة عن قبيلة اأَلزد :اولا 

الشخصيات اأَلزدية التي ورد ذكرها في المصادر التاريخية وكتب التراجم، وتتبع كل : ثانياا 
 .مؤلفاتهم ،همتالمذت ،وبغداد، شيوخهم ،شخصية من حيث دراستهم في الموصل

 .األثر الذي تركته بعض الشخصيات الموصلية على التعليم في الموصلثالثاا : 
 -اولا: لمحة موجزة عن تاريخ قبيلة اأَلزد: 

ــة بــدل  : ــدال المهملــة، ويقــال األســد بالســين المهمل بفــتح الهمــزة وســكون الــزاي وبال
 م ان العامـة تطلـق علـيهمقـد ذكـر ابـن سـالا ، و (2)الزاي،  وهم حي من كهالن من القحطانيـة

                                                 

العلمــاء والمحـدثين مـن اهــل الموصـل البـي زكريــا االزدي)اسـتخراج( بسـام ادريــس طبقـات للتفاصـيل ينظـر: ( 1)
 وما بعدها.  30، ص(2012الجلبي،)الموصل، مكتب االرجوان للطباعة،

، 2تحقيـــق: ابـــراهيم االبيـــاري، )ط ،فـــي معرفـــة انســـاب العـــرب القلقشـــندي: نهايـــة االربابـــو العبـــاس احمـــد ( 2)
 .91(، ص1980بيروت، دار الكتاب اللباني، 
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 األصـــحوأمـــا أهـــل العلـــم بالنســـب وقيـــره فـــبنهم يقولـــون: األســـد بالســـين، وهـــو  اأَلزد بـــالزاي،
 .(1)حسب قوله

. مــن أعظــم (2) ونســبها يعــود الــى اأَلزد بــن الغــوث بــن نبــت بــن مالــك بــن زيــد بــن كهــالن 
رع مــن هــذه القبيلــة المتشــعبة اربعــة بطــون ، وقــد تفــ(3)األحيــاء وأكثرهــا بطونــا وأمــدها فروعــاً 

 هامة وهي:
 .(4)زد ُعمان: ببضافة أزد الى ُعمان، وهي ثغر بالبحرين نزلها فرقة منهم فعرفوا بهاأَ  .1
 .(5)زد السراة: نسبة الى الجبال المعروفة في اليمنأَ  .2
 .(6)زد َشُنوَءٌة: وشنوءة اسم ناحية باليمنأَ  .3
 عربية، وفي بالد الشام. : في شمال الجزيرة ال(7)أزد قسان .4

مــن اأَلزد  ُيعــدنونوخزاعــة فــي مكــة، ومــا جاورهــا  وكانــت االوس والخــزرج فــي المدينــة،     
م( عـن قبيلـة اأَلزد بانهـا شـعب عظـيم، 1232هــ/630وقـال المـؤرخ ابـن االثيـر)ت .(8)ايضاً 

رق، يشـــتمل علـــى عـــدة قبائـــل وبطـــون كثيـــرة منهـــا االوس، والخـــزرج، وخزاعـــة، واســـلم ، وبـــا
 .(9)والعتيك"

                                                 

(، 1989، بيروت، دار الشروق، 1أبو عبيد القاسم بن سالم: كتاب االموال، تحقيق: محمد عمارة،)ط(  1)
 .29(، ص1هامش رقم)

 .91ص القلقشندي: نهاية االرب، (2)

 .والصفحة نفسه المصدر( 3)
 والصفحة. ه(المصدر نفس4)

نما هي جبـال متصـلة جبل السراة الذي يصل ما بين أقصى اليمن وال الى( نسبة 5) شام فبنه ليس بجبل واحد وا 
المعــروف بـــ يـــاقوت  اهلل عبــد أبــو الحمـــوي اهلل عبــد بــن يــاقوتالـــيمن الــى الشــام .  ىعلــى شــق واحــد مــن أقصــ

 .443، ص 2ج م (،1955)بيروت، دار صادر،  معجم البلدان، :الحموي

 .64، ص 3ج ممعجم البلدان،  ياقوت الحموي:( 6)

(7) : ســـم مـــاءع نـــزل عليـــه بنــو مـــازن بـــن اأَلزد بـــن الغـــوث وهـــم األنصـــار. يـــاقوت الحمـــوي: معجـــم وهـــو اَغساااان 
 .287، ص 3جمالبلدان،

 .244القلقشندي: نهاية االرب، ص (8)

عز الدين ابن االثير ابي الحسن بن محمد الجزري: اسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة، تحقيـق: علـي محمـد ( 9)
، بيـــروت، دار الكتـــب 1قـــدم لـــه محمـــد عبـــد المـــنعم البـــري واخـــرون، )طمعـــوض و عـــادل احمـــد عبـــد الموجـــود، 

 .705، ص1(، ج1996العلمية، 
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وكــان هــذا اأَلزد علــى الهجــرة مــن ســبأ، قبيلــة قــد ارقــم  َمــأٌرٌب ويظهــر ان تصــدع ســد      
وتغلبـوا  ،. وعنـد نـزولهم بجبـال السـراة اضـطروا الـى محاربـة بنـي خـثعم(1)اسباب تفـرقهم من

ــيهم. ويقــال ان اردشــير االول ســمح  ــالنزول فــي عمــان حيــث اســتقروا فيهــلقبيلــة عل ا اأَلزد ب
م( اســتجاب فريــق مــن اأَلزد لــدعوة 630هـــ/9تحــت حكــم الفــرس امــدًا طــوياًل. وفــي الســنة)

وتـــذكر المصـــادر التاريخيـــة ان ازد شـــنوءة  ،(2)ودخلـــوا فـــي االســـالم الرســـول محمـــد
وبــذلك خرجــوا عــن طاعــة الفــرس الــى  (3)م(631هـــ/9فــي ســنة ) ارســلت الــى الرســول 

 بـين اأَلزد قلـياًل. وارتـد اأَلزد بعـد وفـاة الرسـول طاعـة المسـلمين. وكـان عـدد المسـلمين
هــزمتهم واضــطرتهم  ولكــن جيــوش المســلمين التــي ارســلها الخليفــة ابــي بكــر الصــديق 

. ولــم يشــترك اأَلزد فــي الفتوحــات االســالمية اال فــي عهــد (4)الــى الرجــوع الــى االســالم ثانيــة
ة والكوفـة. ولمـا حـاول معاويـة بـن وقد سكنوا في عهـده البصـر الخليفة عثمان بن عفان

م( )كـرم 661-656هــ/40- 35)ابي سفيان اثارة الناس علـى الخليفـة علـي بـن ابـي طالـب
اأَلزد زيــاد بــن ابيــه وكــان عــامال مــن قبــل علــي بــن ابــي طالــب  آوىاهلل وجهــه( فــي البصــرة 

هم فــي عمــان، . ولــم يقــو شــان اأَلزد اال بعــد ان اســتقر العــدد الكبيــر مــن(5) )كــرم اهلل وجهــه(
 -60م( وبـــدء حكـــم ابنـــه يزيـــد )679-661/م60 -41وكـــانوا حـــوالي نهايـــة حكـــم معاويـــة)

م(، وقــد جمعــوا جمــوعهم وهــاجروا الــى عمــان وتحــالفوا مــع ربيعــة علــى 683-679/م 64
 .  (6)الجاهلية أيامتميم وقيس توطيدا للصالت الودية التي كانت تربط بينهم منذ 

                                                 

: الكامــــل فــــي أبــــو الحســــن علــــي بــــن أبــــي الكــــرم محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم الشــــيباني عــــز الــــدين  (1)
 .229، ص 1،ج (1965التاريخ،)بيروت، دار صادر، دار بيروت، 

 .348، ص 1المصدر نفسه،ج  (2)

ـــك بـــن هشـــام بـــن أيـــوب الحميـــري المعـــافري، ( 3) ـــة، تحقيـــق: مصـــطفى الســـقا واخـــرون، عبـــد المل الســـيرة النبوي
 .587، ص 2ج  (،1955،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده،مصر،  2)ط

 .387،ص1( ابن االثير: الكامل،ج4)
 .196، ص2( المصدر نفسه،ج5)

، مصـر، 2اإلسالمية، اعداد وتحرير: ابـراهيم زكـي خورشـيد واخـرون، )طارف ( ركندروف:"اأَلزد"، دائرة المع6)
 .169-168،ص3مج ،(1969مطبعة الشعب،
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ن اكبر زعماء الجنوبيين)الكلبيين( في الحروب التـي كانـت بـين اأَلزد م أصبحومن ثم      
بعــد وفــاة يزيــد بــن معاويــة ثــم فــي  وأوالدهعــرب الشــمال وعــرب الجنــوب، وقــد ناصــروا زيــادا 

حرب الخوارج. وكانوا في خراسان، وقد وفدوا اليها من البصرة، اهم القبائل بعد قـيس تمـيم. 
، وحنقــوا اشــد الحنــق علــى قتيبــة (1)صــفرة واســرته وقــوى شــأن اأَلزد بســيادة المهلــب بــن ابــي

القيســي الــذي اضــطهد ال المهلــب. وكــان لهــم ضــلع كبيــر فــي الثــورة التــي قامــت بخراســان 
. وظلـت فكـرة الثـأر (2)ضد هـذا الرجـل، وكـان مصـرعه علـى يـد رجـل مـن اأَلزد امـدًا طـويالً 

قاســـوا فــي فتـــرات متقطعـــة . و (3)بعــد ذلـــك الل المهلـــب باقيــة فـــي صـــدور اأَلزد امــدًا طـــويالً 
الوانـــًا مــــن الشـــدائد فقــــد اضـــطدهم يزيــــد الثـــاني مــــدفوعًا بكراهيتـــه لكــــل مـــن لــــه صـــلة بــــال 

 .(5)م( في خراسان743هـ/126. وحسنت حالهم مدة قصيرة ايام يزيد الثالث)(4)المهلب
وقــد اختلفــت المصــادر التاريخيــة فــي فــتح مدينــة الموصــل، ولكــن الفــتح كــان فــي عهــد      
م( او 637هــــ/16حيـــث بعــد فـــتح مدينـــة تكريــت ســـنة )  يفــة عمـــر بــن الخطـــاب الخل
ــــى الموصــــل،  م(،638هـــــ/17) اذ امــــر الخليفــــة ان يكــــون عبــــد اهلل بــــن المعــــتم بالتوجــــه ال

واستعمل على مقدمته ربعي بن االفكل العنزي، وعلى ميمنتـه الحـارث بـن حسـان الـذهلي ، 
ساقته هـان  بـن قـيس وعلـى الخيـل عرفجـة بـن وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي وعلى 

، ثـــم تـــولى (7)، وبعـــد الفـــتح تـــولى عتبـــة بـــن فرقـــد الموصـــل وابتنـــى مســـجدا ودارا(6)هرثمـــة
 ايضــا الموصــل بعــد عتبــة )هرثمــة بــن عرفجــة( مــن قبــل الخليفــة عمــر ابــن الخطــاب

                                                 

( للتفاصيل حول اسرة ال المهلب ينظر: عبـد المـنعم عبـد الحميـد سـلطان:ال المهلـب فـي المشـرق االسـالمي 1)
 (.1990ودورهم السياسي والحربي حتى سقوط الدولة االموية،)االسكندرية، 

 .39ص ،2مج ( ركندروف:"اأَلزد"،2)

 ( المرجع نفسه والمجلد والصفحة.3)
 ( المرجع نفسه والمجلد والصفحة.4)

 ( المرجع نفسه والمجلد والصفحة.5)

، 4الطبــري، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر: تـــاريخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابـــراهيم،)ط ( 6)
 .35ص، 4(، ج1966بيروت، دار صادر، 

 .562، ص3ابن االثير: اسد الغابة،ج ( 7)
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ر الموصل، وانـزل العـرب منـازلهم، واخـتط لهـم، ثـم بنـى المسـجد الجـامع ، وهـو اول (1)فمصا
وأصـبحت الموصـل بعـد الفـتح اإلسـالمي ، (2)من اختط الموصـل، واسـكنها العـرب ومصـرها

لهــا مقــرًا لكثيــر مــن القبائــل العربيــة التــي ســكنت الموصــل، نتيجــة ترتيبــات وضــعها الخلفــاء 
- 644هـــ/   (23-35، وكــان ذلــك فــي عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان (3)الراشــدون

أخبرنا أبو منصور بـن مكـارم ببسـناده الـى أبـي زكريـا ثير ما نصه:" م( اذ ذكر ابن اال656
يزيد بن اياس اأَلزدي قـال : أخبرنـي الحسـين بـن عليـل العنـزي حـدثني أبـو قسـان ربيـع بـن 
سلمة حدثنا أبو عبيدة قال : الذي جند الموصل عثمان بن عفـان وأسـكنها أربعـة آالف مـن 

جـة بـن هرثمـة البـارقي فقطـع بهـم مـن فـارس الـى اأَلزد وطيء وكندة وعبـد القـيس وأمـر عرف
  ،(4)"الموصل وكان قد بعثه عثمان يغير على أهل فارس

 .(5)علما ان عرفجة هو ايضًا من قبيلة اأَلزد ، وكان حليفا لقبيلة بجيلة
 -65وقـد حـدث النمـو الكبيــر فـي الموصـل فــي زمـن خالفـة عبــد الملـك بـن مــروان)        

م (ان عبد الملك ولى اخـاه محمـدًا 905هـ/292كر اليعقوبي)تم( فذ705 – 684هـ / 86
ــه فــي هــذا الــزمن انتقــل (6)الموصــل، ونقــل اليهــا مــن البصــرة قبائــل مــن اأَلزد وربيعــة ، ولعل

اذ ان فـرع  .(8)، واللبو وهم من عبد القيس الذين مـنهم بالموصـل(7)اليها بنو رويم االوديون"

                                                 

، 1(،ج1988احمــد بــن يحيــى بــن جــابر بــن داود الــبالذري: فتــوح البلــدان، )بيــروت، دار ومكتبــة الهــالل، ( 1)
 .323ص

 المصدر نفسه والجزء والصفحة.( 2)

وصـــل م("، موســـوعة الم749-660هــــ/132-40عبـــد الواحـــد ذنـــون طـــه:" الموصـــل فـــي العهـــد االمـــوي" )( 3)
 .32،ص2(، مج1992الحضارية،)جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 

 .23، ص4ابن االثير: اسد الغابة، ج (4)

 . 529، ص1المصدر نفسه، ج( 5)

احمــد بــن ابــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح المعــروف بــاليعقوبي: تــاريخ اليعقــوبي، تحقيــق: عبــد ( 6)
 .191، ص2(، مج2010االعلمي للمطبوعات، ، بيروت، شركة 1األمير مهنا، )ط

 المصدر نفسه والمجلد والصفحة. ( 7)

، ايــران، منشــورات الشــريف 1أبــو محمــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة: المعــارف، تحقيــق: ثــروة عكاشــة، )ط( 8)
 .93(، ص1960الرضي، 
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بعــد حادثــة ســد  اأَلزد بــن الهنــو بــنا حوالــة قبيلــة مــن قبيلــة اأَلزد نزلــت الموصــل، وهــم مــن
 . (1)مارب
وكمــا ذكرنــا ســابقًا ان كتــاب " تــاريخ الموصــل" البــي زكريــا اأَلزدي مــن أهــم المصــادر     

التاريخيــة التــي زودتنــا بــاهم البطــون والفــروع اأَلزديــة اتــي ســكنت الموصــل كــون ان اأَلزدي 
ما وان لـززدي كتـاب آخـر خصصـه للقبائـل التـي ينتمي لهذه القبيلة، وهو اعرف بهم، السـي

قــدمت الموصــل مــع ذكــر اخبــارهم، وهــذا مــا يــوحي اليــه عنــوان الكتــاب، اذ ذكــر مــا نصــه:" 
وأمر مالك بن فهم وولده طويل وأخبارهم كثيرة ، وانما ذكرت ههنا من قـدم مـنهم الموصـل، 

فرســان فــي الجاهليــة وقــد شــرحت مــا بلغنــي مــن انســابهم وأخبــارهم وخططهــم، واألحــرار وال
ـــى الرســـول  ـــم والروايـــة فـــي اإلســـالم فـــي كتـــاب  مـــنهم ، ومـــن الوفـــود عل ـــه والعل والفق

وقـــد ذكـــر اأَلزدي فـــي تاريخـــه عـــن الموصـــل أســـماء بعـــض  .(2)ترجمتـــه: القبائـــل والخطـــط"
 الشخصيات التي تنتمي الى قبيلة اأَلزد ممن سكنت الموصل وهي:

ن محاسـن بـن سـلمة بـن مالـك بـن َفهـم بـن َقـنم بــن جـابر بـن جبلـة بـن عبيـد بـن لبيـد بـ  .1
َدوس بن ُعدثان بن عبد اهلل بن زهران بـن الحـارث بـن بـن كعـب بـن عبـد اهلل بـن مالـك بـن 

.وبنــي الحــارث الٌغطريــف وبنـــي (3)نصــر بــن اأَلزد بجميــع بطـــون نصــر بــن زهــران اليَحمـــد
ليمة ومعــن ابنــي َطمثــان ، وُمعولــة، وبنــي مخلــد وقيــرهم مــن بطــون نصــر بــن زهــران، وُســ

 .(4)مالك بن فهم ، وقيرهم من ولد مالك بن فهم
وبنــو عمــران بــن ُنفيــل بــن جــابر، وبنــو َرزيــن بــن جــابر الموصــليون مــن ولــد جــابر بــن  .2

َجبلة الذي بدات بذكره وذكـرت خروجـه مـع المختـار، وجـابر ابـن عـم المختـار وهمـا جميعـا 
صـرة خطـة، ومسـجد مشـهوران بلـك بالمحاسن بن سليمة ومسكنهما البصرة، ولسـليمة بـن ما

 .(5)هناك بهم تدعى خطة ُسليمة

                                                 

 .251، ص1تاريخ اليعقوبي، مج( 1)

قاســــــم اأَلزدي: تــــــاريخ الموصــــــل، تحقيــــــق: علــــــي حبيبــــــة، ابــــــو زكريــــــا يزيــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن ايــــــاس بــــــن ال (2)
 .96، ص2، ج(، 1967)القاهرة،

 .77،ص2ج االزدي: تاريخ الموصل، (3)

 78،ص2( المصدر نفسه، ج4)

 ( المصدر نفسه والجزء والصفحة.5)
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: ُنفيــل وســليمان ووهــب بــن جــابر بــن جبلــة، فامــا وهــمجــابر بــن جبلــة ثالثــة  ومــن اوالد .3
نفيــل فمنزلــه بالموصــل فــي الســكة الكبيــرة التــي بــين المربعــة المعروفــة بــابن عطــاء ودرب 

، ومسـجد سـليمان المؤرخ ابي زكريا اأَلزدي[]أي في زمن َدرااج، وله زقاق يعرف بنفيل االن
 .(1)الحضرمي

اسـلم بـن زيـد السـليمي،  سليمة من بني محاسن بن سليمة جماع بن احمـد بـنبني ومن  .4
  ، وهناك ايضا (2)وهو صاحب سكة جماع بالموصل، وقدم الموصل مع جابر بن جبلة

ر بــن زائــدة بــن بنــو الحشــاش مــن ولــد عبــد بــن ســليمة، مــنهم عمــرو بــن بــن جــرو بــن نصــي 
عمر بن الحشاش بن ُذهل بن عاقبة بن قزال بن سعد بن جـابر بـن َعـدي بـن عبـد سـليمة 
، وابــو الحشــاش بــن جعفــر بــن ورقــان مــن ولــد الحشــاش، ومنــزلهم مــع ســليمة فــي الســكة 

ـــة ـــرة، ومـــنهم بقي ـــره مـــن ســـليمة  (3)الكبي ، وذكـــر اأَلزدي مـــا نصـــه:" فهـــوالء مـــن عرفـــت خب
 بـين دم الموصل من اخوة سليمة: معن بن مالـك ومنـازلهم بالموصـلممن ق، و (4)بالموصل"

، (5)بـاب سـنجار والمسـجد الـذي فـي مسـجدهم، وكـان بـاب سـنجار فـي ايـديهم وايـدي سـليمة
 .(6)ومن رجالهم المشهورين مسعود بن عمرو

وناد .5 وبنو الرن
بيـان بـن خالـد  وكذلكالموصل فراهيد بن مالك بن فهم،  منهم قدموممن  ،(7)

، وكان خالـد بـن عمـران اسـتخلفه (8)اخي ُدوالة بن المبارك، وكان دوالة فارسًا بالموصلبن 
علـى الخيـل كفـارس، ومنـزل بيـان فـي محلـة بنـي عمـران، ودار بيـان كانـت الـدار المعروفــة 

                                                 

 .81، ص2( المصدر نفسه، ج1)

 .91،ص2، جاالزدي: تاريخ الموصل( 2)

 ( المصدر نفسه والجزء والصفحة.3)

 ( المصدر نفسه والجزء والصفحة.4)

 .92، ص2، جاالزدي: تاريخ الموصل( 5)

. يـاقوت تل خوسا بفتح الخاء وسكون الـواو والسـين مهملـة قريـة قـرب الـزاب بـين اربـل والموصـل( تل خوسا: 6)
 .41، ص2الحموي: معجم البلدان،مج

 .92، ص2، جاالزدي: تاريخ الموصل( 7)

 حة.( المصدر نفسه والجزء والصف8)
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الفراهيــدي  فراهيــد الخليــل بــن احمــد  اوالدومــن ، (1)بمحمــد بــن الفضــل بــن زيــد بــن عمــران
ثــم انتقلــوا الــى ، وذكــر اأَلزدي ان منــازل فراهيــد هــي ُعمــان، (2)كتــاب )الَعــروض( صــاحب
 .(3)الموصل

وكـانوا  مالك بن فهم ثم ولد عدي بن عمرو بـن مالـك بنـو ثوبـان ومن اأَلزد ايضا اوالد  .6
ثوبــان بـن العـالء بـن مهـزم بــن ثوبـان بـن الحـارث بـن عبــادة  مـنهم:،  قـد قـدموا مـن البصـرة

حاضر بن اسد بن عدي بن مالـك بـن عمـرو بـن مالـك  بن الحارث بن عافية بن ُحدير بن
 (4)بن َفهم

، ومـنهم (5)مالـك بـن فهـم الَعقـا بـن الحـارث بـن مالـك بـن فهـم، وهـم اصـحاب باعقـا بنو  .7
، واخــو العقـــا) (6)بقيــة هنــاك مـــنهم ابــن شـــداد العــوفي البصـــري، وعــدي بـــن َوداعــة العـــوفي

بـن ُجرمـوز بـن الحـارث بـن مالـك ، القراديس وهو ُقردوس بن الحـارث بـن مالـك، والجـاميز 
، ومــن (7)ومــن القــراديس هشــام بــن حســان الُقردوســي مــن ســاكني البصــرة، والُمعلــى بــن زيــاد

اخــوتهم االشــاقر ، ومــنهم كعــب االشــقري وكــان شــاعرا، قــدم الموصــل مــع المهلــب بــن ابــي 
 أيضا.وهو من قبيلة اأَلزد  (8)صفرة
ت التــــي تتفــــرع منهــــا قبيلــــة اأَلزد ان ونلحــــظ مــــن خــــالل اســــتعراض أســــماء الشخصــــيا    

تواجدهم في المدينة كان واسعا جـدا، ومـؤثرا فـي الوقـت نفسـه، ومعظمهـم هـاجر مـن الـيمن 
ومكة، ثم البصـرة والكوفـة، وهـذا مـا سـينعكس علـى التكـوين الثقـافي لمدينـة الموصـل، ومـن 

أيـدي شـيوخ مـن  دون شك قـد نقلـوا ثقـافتهم العلميـة التـي اكتسـبوها مـن خـالل دراسـتهم علـى
البصــرة والكوفــة بالدرجــة األولــى، ثــم أصــبحوا فيمــا بعــد المرجــع األســاس لطــالب العلــم مــن 

                                                 

 ( المصدر نفسه والجزء والصفحة.1)

 ( المصدر نفسه والجزء والصفحة.2)

 .93، ص2( المصدر نفسه، ج3)

 .94، ص2( المصدر نفسه، ج4)

 والجزء والصفحة. االزدي: تاريخ الموصل،( باعقا: قرية تقع على شط الزاب بقرب باسحق. 5)

 ( المصدر نفسه والجزء والصفحة.6)

 ء والصفحة.( المصدر نفسه والجز 7)

 .95، ص2(المصدر نفسه، ج8)
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الموصـــل ونواحيهـــا، بحيـــث انتشـــرت ثقـــافتهم خـــارج المدينـــة، وبالتحديـــد فـــي مدينـــة بغـــداد، 
 المركز العلمي االول للدراسة والتدريس فيها، باعتبارها عاصمة الخالفة العباسية.

 التعريف بالمحدثين من قبيلة اأَلزد:ثانياا:  
يعـــد علـــم الحـــديث مـــن العلـــوم التـــي لهـــا اهميـــة كبـــرى فـــي حيـــاة المســـلمين الدينيـــة         

م( انــــه علــــم 1209هـــــ/606العقيديــــة والســــلوكية، ولــــذلك قــــال عنــــه المبــــارك بــــن االثيــــر)ت
االهتمــام الحـديث مـن العلــوم الشـرعية، وانــه مـن اصــول الفـروض، لــذا وجـب االعتنــاء بـه، و 

. فــالمالحظ ان اكثــر المحــدثين الموصــليين كــان يأخــذ علــم الحــديث فــي (1)بضــبطه وحفظــه
بلده الموصل عن كبار المحدثين فـي ايامـه، وبعـد ان يسـتوثق مـن ضـبط هـذا العلـم ينحـدر 
الى بغداد لتحديث اهلها بما لديه، او السـتكمال روايتـه ودرسـه علـى يـد شـيوخ عصـره، وقـد 

بلــد اخــر كـــ اربــل، والشــام، ومصــر، فــاذا كــان عالمــًا معروفــًا فــي مدينتــه تكــون رحلتــه الــى 
الموصــل وخــرج الــى بغــداد مــثال ســطع نجمــه فــي عاصــمة الخالفــة العباســية، واتســع نفــوذه 

ـــة العلـــم ، واقترنـــت رحـــالت المحـــدثين فـــي كثيـــر مـــن  (2) العلمـــي ، واجتمـــع لديـــه مـــن طلب
ـــالتعليق ، وضـــبط اســـماء الـــرواة ، وســـ ـــان ب ـــدانهم، ومعرفـــة االحي ني والدتهـــم ووفيـــاتهم، وبل

 .(3)شيوخهم، وتالمذتهم
رجــت الموصــل فــي هــذه المــدة اعــدادًا كبيــرة مــن المحــدثين ، فقــد كــان االقبــال            وخا

شــــــــــــديدًا علــــــــــــى طلــــــــــــب الحــــــــــــديث وحفظــــــــــــه، فعنــــــــــــدما قــــــــــــدم ابــــــــــــو بكــــــــــــر الســــــــــــعدي 
ن كتبـة الحـديث م( الـى الموصـل اجتمـع فـي مجلسـه خلـق كثيـر مـ828هـ/213التميمي)ولد

.  وابـرز مـن اشـتغل بالحـديث وعلومـه مـن اهـل (4)ومن عامة الناس بجـامع النبـي جـرجيس
الموصل قبل )القرن الرابع للهجرة /العاشـر المـيالدي(، المحـدث العـالم ابـو هشـام ، المغيـرة 

                                                 

 .37، ص3كاصد ياسر الزيدي:"علوم الحديث"، موسوعة الموصل الحضارية، مج (1)
 .38، ص3الزيدي: علوم الحديث، مج (2)
 .38، ص3المرجع نفسه، مج (3)
شر والحادي عبد الجبار حامد احمد: الحياة الفكرية في الموصل في القرنين الرابع والخامس للهجرة/العا (4)

 .28(، ص2013عشر للميالد، )جامعة الموصل، دار ابن االثير للطباعة والنشر، 
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. وقـد حظـي هـذا العلـم (1)بن زياد من المحـدثين الثقـات، فـي طلـب العلـم ، وجـالس التـابعين
ايــة كبيــرة مــن لــدن اهــل العلــم الموصــليون وتالمــذتهم فــاقبلوا عليــه بشــغف كبيــر، ينهلــون بعن

منـــه ســـماعا، وقـــراءة وتـــدوينا، وتصـــنيفًا، ونشـــرًا، حتـــى اصـــبحت المدينـــة فيمـــا بعـــد مقصـــدا 
م( الموصـل لسـماع ابـي 965هــ/354، اذ قصد ابو علـي القـالي )ت(2)لطالب علم الحديث

ــــى محمــــد بــــن احمــــد بــــن المثنــــ وكــــان مــــن ابــــرز  .(3)م(919هـــــ/307ى الموصــــلي)ت يعل
 المحدثين الذين ظهروا في هذه المدة من قبيلة اأَلزد وهم كل من:

 م (786ها/ 170)ت حوالي ي الموصليالعجلي اأَلزد جابر بن يزيد بن رفاعة .1
، روى عن حماد بن ابي سليمان الكوفي، وضرار بن عمرو (4)األصل نزل الموصلكوفي 

الشعبي، ومجاهد، وحارب بن دثار، وابي جعفر محمد بن علي بن  الملطي، وعامر
، روى عنه احمد بن عبد اهلل بن يونس، وأبو داؤد (5)الحسين، ويزيد بن ابي سليمان

سليمان بن داؤد الطيالسي، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وعبد الرحمن بن مهدي ، 
ورآه (6)مران، ويحيى بن يمانوعفان بن مسلم، وعمر بن أيوب الموصلي، والمعافى بن ع

، وذكره اأَلزدي في (8)، ذكره ابن حبان في الثقات(7)محمد بن عبداهلل بن عمار الموصلي

                                                 

 .28احمد: الحياة الفكرية، ص (1)
 المرجع نفسه والصفحة. (2)
 المرجع نفسه والصفحة. (3)
أسماء الرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري الحنفي أبو عبد اهلل عالء الدين: اكمال تهذيب الكمال في  (4)

، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1تحقيق: عادل بن محمد أبو عبد الرحمن و أسامة بن ابراهيم أبو محمد، )ط
 .145، ص4(، ج2000

، بيروت، 1يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي : تهذيب الكمال، تحقيق: بشار عواد معروف، )ط (5)
 . 472ص، 4مج(، 1980مؤسسة الرسالة، 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب : شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن الذهبي الدمشقي  (6)
مؤسسة علوم -اإلسالميةدار القبلة للثقافة ، جدة، 1،) طمحمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ، تحقيق: الستة 
 .188، ص2(، ج 1992 القران،

علي محمد ، تحقيق: محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي: ميزان االعتدالشمس الدين أبو عبد اهلل  (7)
 . 384، ص 1ج (،1963، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1، )طالبجاوي

( بسام ادريس الجلبي: موسوعة اعالم الموصل،)الموصل، كلية الحدباء الجامعة، وحدة الحدباء للطباعة والنشر، 8)
 .  177ص ،1(، مج2004
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كتابه "طبقات محدثي اهل الموصل"، وهو من الطبقة الثانية من محدثي اهل 
 .(2)، وقد ذكر له النسائي حديثًا نبوياً (1)الموصل

 م(802ها/186)الموصلي عود اأَلزديمس المعروف بابي المعافى بن عمران  .2
هشام بن  ، سمع على يد شيوخ كبار منهم   (3)قال عنه الذهبي انه من وجوه اأَلزد       
وسيف  ، وثور بن يزيد ، جريج وابن ،وحنظلة بن أبي سفيان ، وجعفر بن برقان ، حسان

وكان من  ، والثوري  ،واألوزاعي وافلح بن حميد ، وموسى بن عبيدة، ، المكي بن سليمان
ووكيع  ، وبقية بن الوليد ، وابن المبارك ، وسى بن أعينم : عنهروى أئمة العلم والعمل،

أحمد  وأبو هاشم محمد بن علي الموصلي، وولده  ، ،وعبد اهلل بن أبي خداش بن الجراح
. وقد ترك المعافى بن عمران (4)وموسى بن مروان الرقي ، المكي ،بن المعافى

 يقول سفيان الثوري كانو  ، (5)في الزهد والسنن والفتن واألدب وقير ذلك مؤلفات
سزكين ان المعافى بن عمران ،وقد ذكر فؤاد  (6)اء النه لزمه وتأدب بادبهياقوتة العلم عنه

هو اول المؤرخين الذين اهتموا بتاريخ المدن المحلي في العصر العباسي األول، حيث 
 .(7)موصل لم يصل الينا في الوقت الحاضرالف كتاب عن تاريخ ال

 م(:814هـ/199)تأبو خداش، سعيد بن العالء اأَلزدي .3

                                                 

 .473، ص4المزي: تهذيب الكمال، مج (1)
 المصدر نفسه والمجلد والصفحة. (2)
شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي: سير اعالم النبالء، تحقيق: تحقيق: بشار عواد معروف  (3)

 .83، ص9(، ج2001، بيروت، مؤسسة الرسالة،11واخرون، )ط
 .82، ص9المصدر نفسه، ج (4)

(5)C. F. Robinson: Al-Mu’afa b.cImran and the Beginnings of the Tabaqat Literature, 

Journal of the American Oriental Society, Vol. 116, No. 1. (Jan - Mar, 1996), p. 117. 

 www.ivsl.org المكتبة العراقية االفتراضية العلمية:  موقع نقال عن  
 حة.المصدر نفسه والجزء والصف (6)
تاريخ التراث العربي، ترجمة: د.محمود فهمي حجازي، مراجعة: د.عرفة مصطفى و د.سعيد عبد الرحيم ،  (7)

 ؛215،ص2، ج1(، مج1991)الرياض ، 
C. F. Robinson: AI-Muafa .p.114 

 نقال عن موقع المكتبة االفتراضة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17240
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17240
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17240
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15776
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15614
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15550
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
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  (1)حدث بالموصل، وكتب عنه علي بن حرب
حدث عن عبد العزيز بن أبي (:  م822ها /207سلمة بن سليمان اأَلزدي الموصلي)ت .4

بن يزيد رواد، وخليل بن دعلج، وسفيان الثوري، روى عنه علي بن حرب، ومحمد 
 .(2)الرياحي

  م(:835هـ/221)عبد الكبير بن المعافى بن عمران اأَلزدّي الموصليّ  .5
وهو من المحدثين الكبار، كتب الحديث بالموصل والبصرة، روى عن ابيه و عن حماد 

وخرج ، (4)أحد الفضالء، والزنهناد، وكان (3)بن زيد وابي عوانة، وحدث، وكتب الناس عنه
: عثمان بن سعيد التنوخين والمصيصة، وقد روى عنه من الموصل الى اذنة

(5). 
م(: سمع بمكة من محدثها 835هـ/221العباس بن سليم بن جميل السليمي اأَلزدي)ت .6

 .(6)محمد بن سليم الطائفي ، ونافع بن عمر الجمحي، حدث بالموصل وتوفي بها
 (:م856ها/242عكرمة بن إبراهيم اأَلزدي الموصلي أبو عبد اهلل)ت .7

محدث وقاضي من اهل الموصل، روى عن ادريس بن يزيد اأَلزدي األصول،        
هشام بن و وعبد الرحمن بن عبد اهلل بن ابي ذئب ، وعبد الملك بن عمير النخعي الكوفي، 

 .(7)عروة بن الزبير بن العوام ويحيى بن سعيد االنصاري
 م(:856ها/242)تمحمد بن عبد اهلل بن عمار ابن عمار الموصلي الغامدي .8

من قبيلة اأَلزد، كان عارفا بالحديث ، ورحل من اجله ، سمع من هشيم              
وسفيان بن عيينة وعبد اهلل بن ادريس ومحمد بن فضيل وعيسى بن يونس وابي أسامة 

                                                 

 .338االزدي: تاريخ الموصل، ص( 1)
المشاهير  ووفياتتاريخ اإلسالم : د بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبيشمس الدين أبو عبد اهلل محم (2)

 .40، ص 4ج  ،(2003، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 1واالعالم، تحقيق: بشار عواد معروف، )ط
 .82، ص2االزدي: تاريخ الموصل،ج (3)
 .219،ص4الذهبي: تاريخ االسالم،ج (4)
 .220،ص4ج ،المصدر نفسه (5)
 .328،ص1بي: موسوعة، مج( الجل6)
 .204ص،طبقات العلماء الجلبي)استخراج(: (7)
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، حدث (1)ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي وابي معاوية
 .(2)لى الموصليعنه النسائي، وأبو يع

 م(:874ها/261عبد العزيز بن حيان بن جابر المعولي اأَلزدي) .9
قبيلة معولة من اأَلزد، كان فيه فضل وصالح، وطلب الحديث، ورحل فيه، و         

، وكتب ( 3)والجزريين وقيرهم ،والحرانيين ،والكوفيين ،واكثر الكتابة ، سمع من المواصلة
، حدث عن ابان بن سفيان، (4)الناس دهرا طويال بالشام، وصنف حديثه، وحدث عنه

اسحاق بن الربيع ، ومحمد بن علي بن خداش الموصلي، واحمد بن عبد الملك وابي 
، سمع بدمشق من دحيم بن ابراهيم ، وهشام (5)جعفر عبد اهلل بن محمد النفيلي الحراني

سري الن من الحسن بن ابي العسقبن عمار، وبحمص من محمد بن مصطفى ، وب
 .(6)العسقالني، وبمصر من محمد بن رمح

 
 المعافى بن محمد أبو معدان اأَلزدّي الموصلي: .10

براهيم بن سعد، ويوسف بن الماجشون، ، وا  قنين  حدث عن مالك بن أنس، وأبي المليح الرن
روى عنه: علين بن جابر الموصلين 
(7). 

 :زكريا الزدي()معاصر للمؤرخ ابي أبو جابر اأَلزدي الموصلي ،عرس بن فهد .11
،  (8)وهو احد شيوخ مؤرخ الموصل ابي زكريا اأَلزدي صاحب كتاب "تاريخ الموصل"     

حدث عن علي بن حرب، والحسن بن عرفة، ومحمد بن أحمد بن أبي المثنى. وعنه: أبو 

                                                 

 .265طبقات العلماء والمحدثين ، صالجلبي)استخراج(: ؛ 469، ص11( الذهبي: سير اعالم النبالء، ج1)
 .469، ص11الذهبي: سير اعالم النبالء ،ج( 2)
 .171صالجلبي)استخراج( ، طبقات العلماء والمحدثين،  (3)
 رجع نفسه والصفحةالم( 4)
 .172، ص المرجع نفسه( 5)
 .172، ص المرجع نفسه( 6)
 .15،ص  26، ج  المصدر نفسه (7)
 .364،384، 359، 344، 292، ص2ينظر االزدي: تاريخ الموصل،ج (8)
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الفضل الشيباني، وأبو بكر بن أبي موسى الهاشمي، وعيسى بن الوزير، وابن جميع 
 .(1)لخطيب البغداديالصيداوي. وثقه ا

خالل تراجم هؤالء المحدثين اأَلزديين ان معظمهم درس على ايدي شيوخ ونلحظ من      
محمد كبار قد ذاعت شهرتهم واكثرهم من اصول كوفية وبصرية او شامية، فهذا المحدث 

هـ 193ابن عمار الموصلي درس على ابي بكر العياش المقرئ )ت ،بن عبد اهلل بن عمار
ومن كبار اتباع التابعين، ومن ،(2)الكوفي اطلق عليه الذهبي لقب شيخ االسالم (،م808/

مشهوري مشايخ الكوفة، ومن المختصين بالرواية عن مشايخهم، ويعد من قراء أهل 
رض القرآن ثالث مرات، قرأ عليه .ع(3)عنه الكوفة، حيث تتلمذ على عاصم وأخذ القراءة

ألعشى وجماعة. وقد سمع من اسماعيل السدي الكسائي ويحيى العليمي وأبو يوسف ا
وعثمان بن عاصم وأبي اسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وخلق. ومن قدماء شيوخه 
صالح مولى عمرو بن حريث حدثه عن أبي هريرة حدث عنه ابن المبارك، وأبو داود 

 .(4)وقيرهم الطيالسي، وأحمد بن حنبل،
ابن ابي ( م802/هـ187عيسى بن يونس)تو وهناك محدث اخر روى عنه وه         

اسحاق، عمرو بن عبد اهلل ، الحافظ، الكوفي، كان واسع العلم، كثير الرحلة، حدث عن 
 ، وكذلك من سفيان بن عيينة الكوفي ثم المكي(5)االوزاعي، والثوري واخرين

، كبار الشيوخلقي م، اإلمام الكبير حافظ العصر ، شيخ اإلسال ،(6)م(813هـ/198)ت
في حين نجد  .(7)وحدث عنهم كثيرا، وكان عالي االسناد، وازدحم الخلق عليه لعلو اسناده

ان المحدث المعافى بن عمران وهو شيخ المحدثين في الموصل، نجد ان قائمة شيوخه 
م( 763هـ/146تطول، وحدث عن شيوخ كبار من ابرزهم االوزاعي، وهشام بن حسان )ت

                                                 

 .443، ص 2ج، المصدر نفسه (1)
 .495، ص8سير اعالم النبالء، ج (2)
 .134، 133، ص33جالمزي: تهذيب الكمال،  (3)
، بيروت، دار الكتب 1( محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى: تذكرة الحفاظ، تحقيق: زكريا عميرات،)ط4)

 .  194، ص1(،ج1998العلمية،
 .490،ص8( الذهبى: سير اعالم النبالء، ج5)
 .455،ص8، ج المصدر نفسه( 6)
 .455،ص8ج المصدر نفسه( 7)
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، وثور بن يزيد ، وهو من مدينة (1)َأزدية ، من البصرةاالمام العالم، وهو من أصول 
 .(2)حمص، محدث وفقيه، ويطلق عليه عالم حمص

 ثالثاا: األثر الذي تركه هولء المحدثين على الحركة العلمية في الموصل:
من دون شك ان هناك بعض المحدثين اأَلزديين قد تركت اثرا كبيرا على الحياة      

سواء من خالل مؤلفاتهم او مؤلفات شيوخهم، حيث بقيت تدرس في العلمية في الموصل، 
اآلحاد كتاب الموصل الى عصور الحقة ومتأخرة، فعلى سبيل المثال هناك كتاب 

وهو ألحمد بن عمرو بن ابي عاصم  (م900/هـ287)ت( 3) البن أبي عاصم والمثاني
اب االحاد والمثاني، من تصانيفه: كتاب المسند الكبير، وكت أهل البصرة، الضحاك، من

يذكر حديثا واحدا للصحابي أو  ألنهالكتاب باآلحاد والمثاني :  ويعود سبب تسمية 
وقد يذكر للحديث الواحد أكثر من اسناد وأكثر من  ،حديثين وال يزيد على حديثين اال نادرا

وقد سمعه  المؤرخ الموصلي عز  .طريق وقد يستفيض في ذكر طرق الحديث الواحد
، علما ان ان (4)اجازة الفرج يحيى بن محمود الثقفي بن االثير من الشيخ ابيالدين 

مرويات هذا الشيخ قد وصلت عن طريق المحدث ابن عمار حيث انه درس على يد 
 الشيخ ابن عياش واألخير تتلمذ على يد ابي عاصم. 

 نب داود بن سليمانم( وهو ل819هـ/204)ت الطيالسي ؤددا أبي مسندوكذلك       
،  سكن البصرة، (5)المعروف بابي داود الطيالسي او الفارسي، االسدي، الزبيري الجارود،

، اما وسفيان الثوري، وشعبة، وحمناد بن سلمة، وحمناد بن زيد، جرير بن حازمروى عن 
حبيب منه ، الطيالسي بل هو عدة مجالس سمعها يونس بن  المسند فليس من تصنيف 

                                                 

 .356،ص6، ج الذهبي: تاريخ االسالم( 1)
 .344، ص6ج،  نفسهالمصدر ( 2)
؛ ابن ابي عاصم: كتاب االحاد والمثاني، 430، ص13للتفاصيل ينظر: الذهبي: سير اعالم النبالء، ج (3)

، 1(، ج1990، دار الدراية للطباعة والنشر والتوزيع،الرياض، 1، )طباسم فيصل أحمد الجوابرة :تحقيق
 .35ص

 .118، ص1ابن االثير: اسد الغابة، ج (4)
،بيروت، دار 1بشار عواد معروف، )ط : تاريخ بغداد، تحقيق:أحمد بن علي الخطيب البغدادي بكرو أب (5)

 .378،ص9الذهبي: سير اعالم النبالء، ج ؛39،ص10(، مج2001الغرب االسالمي،

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
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صنفها ليونس أبو مسعود الرازي كما قال أبو نعيم ، وقال الذهبي : سمع يونس بن حبيب 
عدد الصحابة الذين روى الطيالسي لهم  ،المسند الذي وقع لنا  عدة مجالس متفرقة، فهي

( حديثا، واشتمل على زيادات ليونس بن  2890( صحابيا، وعدد أحاديثه )  267فيه ) 
وأكثر مرويات أبي داود الطيالسي فيه عن   ،ليلة بالنسبة لمرويات الكتابحبيب، وهي ق

شعبة بن الحجاج، وفيه بيان اختالف الرواة، وعلل األحاديث، وبيان لبعض أقوال أبي 
 عبد بن أحمد بن اهلل عبد الفضل أبو الشيخ ، وقد سمعه ابن االثير من داود الطيالسي

الشيخ االمام، وهو  (2)البغدادي الموصلي (1)صلالمعروف بخطيب المو  الطوسي القاهر
سمع حضورا من أبي عبد اهلل بن طلحة النعالي ، العالم، الفقيه، المحدث، مسند العصر

وطراد الزينبي، وسمع من نصر ابن البطر، وأبي بكر الطريثيثي، وأحمد ابن عبد القادر 
وب، وجعفر السراج، اليوسفي، ومحمد بن عبد السالم االنصاري، وأبي الحسن بن أي

ومنصور بن حيد، والحسين بن علي ابن البسري، وأبي قالب الباقالني، وأبي منصور 
سمع بأصبهان من أبي علي الحداد، وبنيسابور من أبي نصر ابن القشيري، ،(3)الخياط

، حدث عنه (4)وبالموصل من أبيه وعمه، قصده الرحالون، وبترمذ من ميمون بن محمود
، علما ان سلسلة سند هذا المسند تنتهي بـ يونس (5)بن شداد، وابن باطيشابن االثير، وا

كان  محمد بن عبد اهلل بن عمار، علما ان المحدث (6)بن حبيب عن ابي داؤد الطيالسي
احد شيوخه الطيالسي، ومن دون ادنى شك قد ساهم ابن عمار في نقل مرويات هذا 

ي الموصل حتى )القرن السادس الشيخ الى تالمذته في الموصل، وبقيت تدرس ف
 الهجري/الثاني عشر الميالدي(.

                                                 

 .117، ص1ابن االثير: اسد الغابة، ج(1)
 .87، ص21الذهبي: سير اعالم النبالء، ج(2)
 .87، ص21، جالمصدر نفسه (3)
 .87، ص21، ج المصدر نفسه (4)
 .88، ص21، ج المصدر نفسه (5)
 .117، ص1ابن االثير: اسد الغابة، ج (6)
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امـــــــا الكتـــــــب التـــــــي بقيـــــــت تـــــــدرس فـــــــي مدينـــــــة الموصـــــــل لهـــــــوالء العلمـــــــاء مـــــــن         
وقـــــد ســـــمع هـــــذا المســـــند المـــــؤرخ  عـــــز   (1)مســـــند المعـــــافى بـــــن عمـــــراناأَلزديـــــين كتـــــاب 

احمـــد بـــن طـــاهر بـــن مكـــارم بـــن وهـــو (2)منصـــور بـــن مكـــارم ابـــي الـــدين بـــن االثيـــر مـــن
الملقــــــب بــــــابي منصــــــور الموصــــــلي، المعــــــروف بالقالنســــــي البقــــــال المــــــؤدب، وقــــــد   ســــــعد

مـــن ابـــي القاســـم نصـــر بـــن  ســـمع القالنســـي ايضـــا مســـند المعـــافى بـــن عمـــران الموصـــلي
ــــــذهلي ســــــنة) ــــــن صــــــفوان ال ــــــن احمــــــد ب ــــــت وفاتــــــه 1116هـــــــ/510محمــــــد ب م( الــــــذي كان

مرويـــــات المعــــافى بـــــن  ومـــــا زالــــت .(3) م(1192هـــــ/588بالموصــــل فـــــي رمضــــان ســـــنة )
ــــــدليل مــــــا  ــــــث عشــــــر المــــــيالدي(، ب ــــــى) القــــــرن الســــــابع الهجري/الثال ــــــة حت عمــــــران متداول
أورده الـــــذهبي لحـــــديث نبـــــوي شـــــريف يصـــــل سلســـــلة ســـــنده الـــــى المعـــــافى بـــــن عمـــــران اذ 

الحــــافظ تــــاج الــــدين أبــــو الحســــن علــــي بــــن أحمــــد بــــن عبــــد  أخبرنــــا الســــيد"ذكــــر مــــا نصــــه
فـــــي شـــــهر رمضـــــان مـــــن ســـــنة  باإلســـــكندرية تـــــي عليـــــه، بقراء المحســـــن العلـــــوي الغرافـــــي

أبـــــو الحســـــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عمـــــر بـــــن  خمـــــس وتســـــعين وســـــتمائة قـــــال : أخبرنـــــا
فــــــي ســــــنة اثنتــــــين وثالثــــــين وســــــتمائة ، وأنــــــا فــــــي  ببغــــــداد قــــــراءة عليــــــه خلــــــف القطيعــــــي

أبــــــــــو بكــــــــــر محمــــــــــد بــــــــــن عبيــــــــــد اهلل بــــــــــن نصــــــــــر بــــــــــن الســــــــــري  الخامســــــــــة ، أخبرنــــــــــا
 ، أخبرنــــا عــــالي أحمــــد بــــن اســــحاق بــــن محمــــد بــــن المؤيــــد الزاهــــدأبــــو الم وأخبرنــــا المجلــــد

ســــنة عشــــرين وســــتمائة،  اإلمــــام شــــهاب الــــدين أبــــو حفــــص عمــــر بــــن محمــــد الســــهروردي
أبــــو نصــــر محمــــد بــــن محمــــد بــــن  ، قــــاال : أخبرنــــا هبــــة اهلل بــــن أحمــــد القصــــار أخبرنــــا

ـــــا ـــــص علـــــي الزينبـــــي، أخبرن ـــــن العبـــــاس المخل ـــــد الـــــرحمن ب ،  أبـــــو طـــــاهر محمـــــد بـــــن عب
ــــــــــــي  -محمــــــــــــد  حــــــــــــدثنا ،عبــــــــــــد اهلل بــــــــــــن محمــــــــــــد البغــــــــــــوي حــــــــــــدثنا يعنــــــــــــي ابــــــــــــن أب

                                                 

يعـد مســند المعـافى بــن عمـران مــن الكتـب المفقــودة فـي اليــوم الحاضـر، وقــام المحقـق عــامر حسـن صــبري،  (1)
ن: كتـاب الزهـد وليـه مسـند احاديث هذا المسند من مصادر عدة، للتفاصيل حول هذا المسند: المعـافى بـن عمـرا

 .364(، ص1999، بيروت، دار البشائر، 1المعافى بن عمران، تحقيق: عامر حسن صبري، )ط
 .119، ص1ابن االثير: اسد الغابة، ج (2)
زكي الدين ابي محمد عبد العظيم المنذري: التكملة لوفيات النقلة، تحقيـق : بشـار عـواد معروف،)القـاهرة ،  (3)

 .175،ص1(، مج1976بي وشركاه،مطبعة عيسى البا
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صـــــــــــالح بـــــــــــن أبـــــــــــي األخضـــــــــــر،  ، عـــــــــــن المعـــــــــــافى بـــــــــــن عمـــــــــــران حـــــــــــدثنا ســـــــــــمينة
وبقيـــــة بـــــن الوليـــــد المحـــــدث الحمصـــــي المشـــــهور،  (1)......." أنـــــس عـــــن ، الزهـــــري عـــــن

 .(2)وهو احد المحدثين الكبار
ـــــــن عمـــــــر       ـــــــة المعـــــــافى ب ـــــــول ان اهمي ـــــــه احـــــــد وبهـــــــذا يمكـــــــن الق ـــــــي كون ان تكمـــــــن ف

المحــــــدثين بالنســــــبة لعلمــــــاء الموصــــــل فــــــي مجــــــال الحــــــديث، وهــــــو الــــــذي ربــــــط تــــــاريخ 
المدينــــــة الثقــــــافي بمحــــــدثين وشخصــــــيات مــــــن المدينــــــة والبصــــــرة وبــــــالد الشــــــام وخاصــــــة 
ــــــوا الحــــــديث  ــــــب البغــــــدادي يقــــــول ان معظــــــم الموصــــــليين نقل دمشــــــق، ممــــــا جعــــــل الخطي

ه الـــى طـــالب العلـــم مـــن مختلـــف المشـــرق عـــن المعـــافى بـــن عمـــران، ومـــن ثـــم نقـــل علمـــ
االســــالمي، بــــدليل مــــا ذكرنــــاه ســــابقا ان مســــنده ظــــل يتداولــــه طــــالب العلــــم الــــى فتــــرات 
متـــــــاخرة ، وكـــــــان مـــــــن ابـــــــرز تالمذتـــــــه هـــــــو عبـــــــد اهلل بـــــــن عمـــــــار، الـــــــذي تـــــــذكر عنـــــــه 
ـــــــه  ـــــــد اســـــــتعان اأَلزدي بمرويات ـــــــة الموصـــــــل، وق ـــــــه تاريخـــــــا عـــــــن مدين ـــــــه ل المصـــــــادر بان

 ع عدة .التاريخية في مواض
 

 الخاتمة:
يمكـــن القــــول ان الشخصـــيات التــــي تنتمـــي الــــى قبيلـــة اأَلزد، وممــــن ســـكنت مدينــــة        

الموصــل قــد لعبــت دورًا كبيــرًا فــي الحيــاة الثقافيــة لمدينــة الموصــل، وبالتحديــد فــي العصــور 
اإلســـالمية المبكـــرة، وبخاصـــة المحـــدثين، اذ بـــرز العديـــد مـــنهم فـــي هـــذا المجـــال، كـــون ان 

افة التـي كانـت سـائدة فـي تلـك العصـور، وفـي معظـم مـدن العـالم اإلسـالمي هـي العلـوم الثق
الدينية، وتفرعاتها، ومن تلك الشخصـيات المعـافى بـن عمـران اأَلزدي، ومحمـد بـن عبـد اهلل 
بــن عمــار اأَلزدي، وقيــرهم، اذ بقيــت مرويــاتهم متداولــة حتــى العصــور الالحقــة، ومــن دون 

ناها كانــت لهـا األثـر الكبيـر فـي الدراســة علـى يـد شـيوخ مــن شـك ان الشخصـيات التـي درسـ
أصــول كوفيــة، او بصــرية، ســاهمت فــي اثــراء الحيــاة الثقافيــة لمدينــة الموصــل فــي مختلــف 
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العصــــور، وبالتــــالي درس علــــى ايــــديهم كبــــار علمــــاء الحــــديث مثــــل احمــــد بــــن حنبــــل، او 
 النسائي.

الحــديث النبـوي الشـريف، وكـذلك مــن وقـد تركـوا اثـارهم مـن خــالل مؤلفـاتهم فـي مجـال      
خالل تالميذهم الذين استمروا بنقل مرويات شيوخهم لزجيال الالحقة،  وهذا البحـث يمكـن 
ان يفتح لنا افاقـا جديـدة فـي معرفـة التكـوين الثقـافي للمدينـة ، اي مـن ايـن اسـتمدت المدينـة 

 لى االجيال الالحقة.ثقافتها العلمية وبخاصة الدينية والفقهية، واالثر الذي تركته ع
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Abstract 

          We can say at the beginning of Islamic Arabic participation in 

moving Saracens. These tribes settled down in the unseal cities, then it 

became to each tribes has especial plane for it. Mosul was one of these 

tribes. Was al-Azd, This research is just slight attempt to show the role of 

earlier Islamic period .Then to show the most important characters which 

appear in the modern science field which was taken a big attention from 

the student in different Islamic countries. Mosul was one of them. In this 

research was divided in to several important notes: 

1. Brief scrap about al-Azd tribe.  

2. Al-azd characters that was mentioned in the historical sources and 

biography books. 

3. The role of these characters in the next ages. 

 


