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عمماء ديالى

( القسم السابع )
عمماء المدائن
أ.د .تحسين حميد مجيد
كمية التربية  /جامعة ديالى

تقع(( المدائف )) عمى بعد سبعة فراسخ مف بغداد  ،وتعتبر المدائف وبغداد الشرقية ضمف حوض

نير ديالى األسفؿ حيث يمتقي نير ديالى بدجمة .

و المدائف  :ىي التسمية اإلسالمية لمدينة طيسفوف القديمة  ،فيذكر المؤرخوف والبمدانيوف العرب

()1

 ،إف المدف أو البمداف السبعة التي يكوف مجموعيا المدائف  ،جمع مدينة  .لـ يبؽ مف ىذه المدف

السبع غير خمس في زمف اليعقوبي المتوفى سنة

 284ىػ  ،ومف ىذه المدف الخمس التي تقع عمى

الجانب الشرقي مف دجمة ضمف حوض نير ديالى األسفؿ ( المدينة العتيقة ) و ىي طيسفوف القديمة  ،و
()2

.

اسبانير أو اسفانير الرومية التي ُبنيت عمى طراز مدينة انطاكيا الشامية
( : )3إف ىناؾ مدينتيف في الجانب الشرقي ىي  :المدينة العتيقة  ،و فييا القصر
فيذكر اليعقوبي
األبيض القديـ  ،وفييا المسجد الجامع الذي بناه المسمموف لما افتتحت  ،و عمى بعد ميؿ تقع مدينة

اسبانير و فييا أيواف كسرى  ،و كاف ينزؿ فييا الصحابياف سمماف الفارسي و حذيفة بف اليماف  ،و بيا

قبراىما .

و ىناؾ مدينة يقاؿ ليا ( الرومية ) التي بنتيا الروـ لما غمبت عمى ممؾ فارس و فييا كاف

المنصور لما قتؿ أبو مسمـ الخراساني .

و في نياية القرف الثالث اليجري  /التاسع الميالدي كانت ال زالت المدائف بمدة مزدىرة فييا

جامعات لمجمعة  ،وسوؽ  ،و ظمت مأىولة حتى القرف السادس اليجري  /الحادي عشر ميالدي .
فيذكر مثالً ابف الجوزي

()4

المتوفى  597ىػ أف جماعة مف أىؿ المدائف جاءت في يوـ العيد

سنة  573ىػ إلى بغداد  ،وقدموا شكوى إلى الخميفة فأجابيـ إلى ذلؾ .
وقد ظمت المدائف مأىولة بالسكاف حتى سقوط بغداد

معسك اًر لجنده حيف تقدـ نحو بغداد

()5

.

 656ىػ  1258 /ىػ فقد اتخذىا ىوالكو
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ولعؿ استمرار المدينة بعد سقوط بغداد  ،و بقاء المدينة العربية اإلسالمية حتى اليوـ وجود قبر

الصحابي سمماف الفارسي .

حيث استمر تردد البغدادييف بصورة خاصة و العراقييف بصورة عامة لزيارة قبر الصحابي الجميؿ

 ،ىذا فضالً عف كوف المدائف منطقة زراعية جميمة وما فييا مف آثار قديمة كانت تجمب ليا الناس مف
شتى بقاع العراؽ لمتنزه و الترفيو .

و قد أنجبت المدائف عدداً كبي اًر مف العمماء عبر ستة قروف متصمة فكاف منيـ المحدثوف و

الفقياء و النحوييف و الشعراء و اإلخباريوف و المؤرخوف و الزىاد .

و كاف مف جممة ىؤالء بعض الصحابة الذيف استوطنوىا بعد تحريرىا و منيـ مف كاف مف

التابعيف  ،ومف جاء بعدىـ .
 -1حذيفة بف اليماف

()6

:

وىو ابف ُحسيؿ بف جابر بف ربيعة بف عمرو بف جروة  ،وىو اليماف بف الحارث بف قطيعة بف
عبس  ،و أمو الرباب بنت كعب بف عدي بف كعب بف عبد االشيؿ .
يقوؿ ابف سعد عف محمد بف عمر لـ يشيد حذيفة بد اًر و شيد أحد ىو وأبوه و أخوه صفواف بف

اليماف  ،و قتؿ أبوه يومئذ  ،و شيد حذيفة الخندؽ و ما بعد ذلؾ مف المشاىد مع رسوؿ اهلل ( ص) و
استعممو عمر بف الخطاب (رض) عمى المدائف.

قاؿ وكيع ابف الجراح  :قدـ حذيفة المدائف عمى حمار سادالً رجميو و معو عرؽ ورغيؼ وىو

يأكؿ .

توفي حذيفة بف اليماف بالمدائف بعد مقتؿ الخميفة عثماف بف عفاف (رض) و جاء نعيو يومئذ

بالمدائف  ،و مات بعد ذلؾ بأشير سنة ست و ثالثيف  ،و لو عقب بالمدائف .
 -2سمماف بف ربيعة الباىمي (:)7

حدث عف عمر بف الخطاب (رض) روى
وىو مف بني ثعمبة بف وائؿ مف قيس عيالف المضرية ّ ،

عف أبو أبي عثماف النيدي  ،و أبو وائؿ شقيؽ بف سممو االسدي ،وشيد سمماف بف ربيعة يوـ القادسية ،

و واله عمر (رض) قضاء المدائف وىو أوؿ مف قضى بالعراؽ .

قاؿ أبو وائؿ شقيؽ بف سممة  :رأيت سمماف بف ربيعة جالساً بالمدائف عمى قضائيا  ،و استقضاه

عمر بف الخطاب أربعيف يوماً  ،فما رأيت بيف يديو رجميف يختصماف  ،ال بالقميؿ وال بالكثير  ،فقمنا ألبي

وائؿ  ،فمـ ذاؾ ؟
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قاؿ مف انتصاؼ الناس فيما بينيـ .

استشيد سمماف بف ربيعة ببمنجر في أرمينيا في عيد عثماف (رض) سنة

 29ىػ وقيؿ  30ىػ أو

 31ىػ .
 -3جرير بف عبد اهلل البجمي (:)8
بالء حسناً في معركة القادسية .
يكنى أبا عمرو  ،وىو مف قبيمة بجيمة التي أبمت ً
قدـ عمى النبي صمى اهلل عميو وسمـ سنة عشر مف رمضاف و بايعو واسمـ .
وكاف عمر يقوؿ  (( :جرير يوسؼ ىذه األمة لحسنة )) .

وقاؿ فيو النبي صمى اهلل عميو وسمـ  (( :عمى وجيو مسحة الممؾ )) .

و كاف جرير طويالً فارعاً يفتؿ في ذروة البعير مف طولو  ،و كاف نعمو ذراعاً  ،و يخضب لحيتو

بزعفراف مف الميؿ و يغسميا إذا أ صبح فتخرج مثؿ لوف التبر .

وبعد استشياد عثماف بف عفاف (رض) اعتزؿ عمياً و معاوية و أقاـ بالجزيرة و نواحييا حتى توفي

بالشراة  ،سنة أربع و خمسيف في والية الضحاؾ بف قيس عمى الكوفة .

وكاف لجرير ابناف يروى عنيما الحديث النبوي و ىما إبراىيـ و أُّباف ابنا جرير .
أما حفيده أبو زرعة بف عمرو بف جرير البجمي فقد روى عف جده  ،وعف أبي ىريرة .

 -4سمماف الفارسي

()9

:

يكنى أبا عبد اهلل  ،قيؿ أنو مف أصبياف و قيؿ انو عراقي مف عيف التمر ثـ سبي و بيع في

الحجاز إلى احد الييود .

وقد ساعده الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في تحريره مف العبودية  ،لذلؾ فاف سمماف لـ يشيد بد اًر

وال احداً  ،ألنو كاف في اوقاتيما عبد .

وأوؿ غزوة غزاىا الخندؽ سنة خمس مف اليجرة  ،قيؿ اف المياجريف و األنصار اختصموا في

سمماف يوـ الخندؽ  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  (( :سمماف منا أىؿ البيت )) .

عمر سمماف
وقد بعثو عمر بف الخطاب (رض) أمي اًر عمى المدائف  ،فسكف بيا حتى وفاتو ،و ّ
عم اًر طويالً  ،ومات في أوؿ خالفة عثماف بف عفاف ( رض ) بالمدائف .
وال زاؿ ضريحو قائماً إلى يومنا ىذا  ،بؿ إف اسمو غمب عمى تسمية المدائف فتسمي العامة

المدينة بسمماف باؾ .

العدد الثالث والعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمة ديالى 2006 /

ىذا وقد روي عف الصحابي الجميؿ كثير مف األحاديث النبوية  ،كاف قد سمعيا مف الرسوؿ

صمى اهلل عميو وسمـ مباشرة .
 -5مالؾ

()10

 ،أبو داود االحجري :

حدث عنو شداد بف أبي العالية الثوري .
مف أىؿ المدائف  ،روى عف حذيفة بف اليماف ّ ،
قاؿ مالؾ  :خطبنا حذيفة بف اليماف حيف قدـ المدائف فقاؿ  (( :تعاىدوا ضرائب أرقائكـ )) .

 -6أبو عبد اهلل المدائني

()11

( القرف االوؿ اليجري ) :

حدث عف حذيفة بف اليماف  ،روى عف عمر بف ىرـ  ،و روى الخطيب البغدادي لو حديثاً نبوياً
ّ

عف عمر بف ىرـ قاؿ حذيفة بينما نحف عند رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إذ قاؿ  (( :إني ال ادري ما

قدر بقائي فيكـ  ،فاقتدوا بالمذيف مف بعدي ))  ،يشير إلى أبي بكر و عمر (( و بيدي عمار  ،وعيد ابف
أـ عبد )) يعني عبد اهلل بف مسعود .
 -7رياح

()13

 ،أبو جرير المدائني :

تابعي  ،كاف بالمدائف  ،و حدث عف عمار بف ياسر  ،روى عنو ابنو جرير .

روى عنو الخطيب البغدادي خب اًر  ،قاؿ عنو جرير بف رياح عف أبيو إنيـ أصابوا قب اًر بالمدائف

فيو رجؿ عميو ثياب منسوجة بالذىب  ،ووجدوا فيو ماالً  ،فأتوا بو عمار بف ياسر  ،فكتب فيو إلى عمر
بف الخطاب (رض)  ،فكتب أف أعطيـ إياه  ،و ال تنزعو منيـ .

 -9رياح بف الحارث

()14

:

سمع عمي بف أبي طالب (رض) و ابنو الحسف بف عمي (رض) و سعيد بف زيد بف عمرو بف

نفيؿ  ،و يقاؿ انو حج مع عمر بف الخطاب (رض) حجتيف.

روى عف صدقة بف المثنى  ،و الحسف بف الحكـ النخعي  ،و حرممة بف قيس و غيرىـ .
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وورد المدائف مع الحسف بف عمي رضي اهلل عنيما قاؿ  :كنت عند منبر الحسف بف عمي وىو

يخطب الناس بالمدائف  ،فقاؿ  (( :أال إف أمر اهلل واقع واف كره الناس  ،إني ما أحببت أف آلي مف أمر
امة محمد صمى اهلل عميو وسمـ مثقاؿ حبة مف خردؿ  ،ييراؽ فيو محجمة مف دـ مذ عممت ما ينفعني
مما يضرني  ،فالحقوا بطيتكـ )) .

 – 10عيسى البزاز المدائني

()15

:

مولى حذيفة بف اليماف  ،سمع حذيفة  ،روى عنو يحيى بف عبد اهلل الجابري .

قاؿ يحيى بف عبد اهلل الجابري  (( :صميت خمؼ عيسى مولى لحذيفة بالمدائف عمى جنازة ،

كبر موالي وولي نعمتي
فكبر خمساً  ،ثـ التفت إلينا  ،فقاؿ  :ما وىمت وال نسيت  ،و لكف كبرت كما ّ
ّ
حذيفة بف اليماف  ،صمى عمى جنازة فكبر خمساً  ،ثـ التفت إلينا فقاؿ ما نسيت وال وىمت  ،ولكني كبرت
كما كبر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ،صمى عمى جنازة فكبر خمساً )) .

 -11خالد بف أبي كريمة

()16

 ،أبو عبد الرحمف المدائني :

حدث عف معاوية بف قرة  ،وعكرمة مولى ابف عباس  ،و عبد اهلل بف المسور الياشمي  .روى
ّ
عف شعبة  ،وسفياف الثوري  ،وعبد الواحد بف زياد  ،و سفياف بف عيينة  ،وخارجة بف مصعب  ،وعبد اهلل

بف إدريس .

روى خالد المدائني حديثاً نبوياً عف محمد بف الحنفية عف أبيو عمي بف أبي طالب (رض) قاؿ ،

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ (( ذروا العارفيف المحدثيف مف أمتي  ،وال تنزلوىـ الجنة وال النار ،
حتى يكوف اهلل الذي يقضي فييـ يوـ القيامة )) .

وقد وثقو أصحاب الحديث  ،وكاف يحيى بف معيف يقوؿ عف خالد بف أبي كريمة " ثقة "  .و ُسئؿ

أبو داود فيو فقاؿ  " :ثقة " .

 -12أيوب بف طيماف ( ،)17أبو عطاء الثقفي :
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مف أىؿ المدائف  ،أدرؾ عمي بف أبي طالب ( رض)  ،روى عنو شبابة بف سوار  ،ذكر لو

الخطيب البغدادي خب اًر عف اإلماـ عمي بف أبي طالب (رض) إف أبا عطاء الثقفي رأى عمي بف أبي

طالب (رض) حيف دخؿ اإليواف بالمدائف أمر بالتماثيؿ التي في القبمة فقطع رؤوسيا ثـ صمى .
 -13عبد الحميد بف بيراـ الفزاري المدائني

()18

:

رأى عكرمة مولى ابف عباس  ،وسمع شير بف حوشب  ،روى عنو عبد اهلل ابف المبارؾ  ،ووكيع

بف الجراح  ،وأبو النضر ىاشـ بف القاسـ  ،و محمد بف يوسؼ الفريابي  ،و عمي بف الجعد  ،ومحمد بف
بكار بف الرياف  ،وغيرىـ .

روى عبد الحميد بف بيراـ المدائني حديثاً نبوياً عف أسماء ابنة زيد  ،أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو

وسمـ قاؿ  (( :الخيؿ معقود في نواصييا الخير  ،معقود أبداً إلى يوـ القيامة  ...إلى آخر الحديث )) .
قاؿ عبد الحميد بف بيراـ  :لقيت شير بف حوشب في أوؿ خالفة عمر بف عبد العزيز في سنة

ثماف وتسعيف ( بحواليا ) و ىي قرية بنواحي النيرواف  ،و توفي بعد ذلؾ بشير أو شيريف  ،قاؿ و أممى
عمي ىذه األحاديث .

ىذا وقد رأى عبد الحميد المدائني أحد رواة الحديث الشييريف ( عكرمة مولى ابف عباس ) و قاؿ

 (( :رأيت عكرمة أبيض المحية  ،عميو عمامة بيضاء ،طرفيا بيف كتفيو  ،تحت ذقنو )) .

َؿ محمد بف عثماف بف أبي شيبة عمياً
وقد وثقو معظـ عمماء الحديث و أثنوا عميو  ،وقد َسأ َ
المديني عف عبد الحميد بف بيراـ المدائني فقاؿ  :كاف ثقة عندنا  ،و إنما يروي عف شير بف حوشب مف
كتاب كاف عنده .

و عف أبي داود سميماف بف األشعث قاؿ  :سمعت احمد بف حنبؿ و قيؿ لو عبد الحميد بف بيراـ

قاؿ (( ال بأس )) .

وقاؿ عنو يحيى بف معيف  :كاف عبد الحميد ثقة  ،و قاؿ عنو عبد اهلل العجمي  :عبد الحميد بف

بيراـ " ال بأس بو " .
.

و قاؿ أبو عبيد محمد بف عمي األجري  :سألنا أبا داود عف عبد الحميد المدائني  ،فقاؿ  " :ثقة "
و قاؿ ابف أبي حاتـ الرازي سألت أبي عف عبد الحميد  ،قاؿ  (( :ليس بو بأس  ،أحاديثو عف

شير بف حوشب صحاح  ،ال أعمـ روى عف شير بف حوشب أحاديث أحسف منيا  ،وال اكثر منيا  ،قمت
يحتج بو  ،قاؿ وال بشير بف حوشب  ،ولكف يكتب حديثو )) .
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 -14اليذيؿ بف بالؿ

()19
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 ،أبو البيموؿ الفزاري المدائني :

حدث عف نافع مولى عبد اهلل بف عمر  ،وعف عبد الممؾ بف أبي محذورة  ،و عبد الرحمف بف
ّ
عبيد بف عمير  ،وىشاـ بف خالد بف الوليد  ،روى عنو  :عبد الرحمف بف ميدي  ،و أبو داود الطيالسي ،
و الييثـ بف جميؿ  ،و الحسف بف محمد المروزي  ،و عبد الصمد بف النعماف  ،وغيرىـ .

روى اليذيؿ المدائني خب اًر عف عبد الممؾ بف أبي محذورة عف أبيو قاؿ  :جعؿ رسوؿ اهلل صمى

اهلل عميو وسمـ اآلذاف لنا ولموالينا  ،والسقاية لبني ىاشـ  ،و الحجابة لبني عبد الدار .

وقد وثقو بعض المحدثيف و شكؾ بعضيـ برواياتو  ،ففي الترجمة القصيرة التي جاءت عند أبف

سعد في طبقاتو  (( :انو كاف ضعيفاً في الحديث )) .

أما الخطيب البغدادي فقد فصؿ بالموضوع و ذكر شيادة بعض المحدثيف فيو  ،و مما جاء في

أقواؿ مف وثقو :

 - 1قيؿ ألحمد بف حنبؿ  :ىذيؿ بف بالؿ المدائني كيؼ ىو  .قاؿ ما أرى بو بأساً.

 - 2قاؿ معاوية بف صالح وقد ُسئؿ عف اليذيؿ  .قاؿ  :اليذيؿ بف بالؿ المدائني (( ثقة )) .
 - 3قاؿ البرقاني إف ابف عمار قاؿ فيو  :اليذيؿ بف البيموؿ مدائني صالح .
أما األقواؿ التي شككت فيو و ضعفتو فيي :

 - 1قاؿ أبو عمي صالح بف محمد االسدي سمعت سعدويو يقوؿ  :لـ اغرـ في الحديث إال درىميف ،
ركبت بيما زورقاً إلى المدائف  ،إلى ىذيؿ بف بالؿ الفزاري  ،فمـ يبارؾ لي فيو  ،كاف ضعيفاً .

 - 2قاؿ يحيى بف معيف و قد ذكر لو اليذيؿ فقاؿ  :مدائني ضعيؼ و قاؿ عنو أيضا و قد ُسئؿ عف
 :اليذيؿ بف بالؿ  :ليس بشئ و كاف ينزؿ المدائف .
 - 3قاؿ محمد بف سعد فيو  :اليذيؿ بف بالؿ الفزاري  ،كاف ضعيفاً في الحديث .
 - 4و عف البرقاني إف أبا زرعة قاؿ  :اليذيؿ بف بالؿ (( ليس بالقوي )) .

ُ - 5سئؿ أبو داود عف اليذيؿ  ،فقاؿ قاؿ سعدويو  :رحمت إليو فبطمت رحمتي  ،و ضاعت نفقتي  ،و
وىاه أبو داود .
ّ
 - 6وعف البرقاني أيضا عف احمد بف شعيب النسائي قاؿ حدثنا أبي قاؿ  :ىذيؿ ابف بالؿ ((
ضعيؼ مدائني )) .

 -15نعيـ بف حكيـ المدائني

()20

( 148ىػ ) :
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سمع قيساً  ،و أبا مريـ  ،روى عنو أبو عواد  ،ويحيى ابف سعيد القطاف  ،ووكيع  ،و شبابة سوار

 ،و عبد اهلل بف داود الخريبي و غيرىـ .

ذكره ابف سعد في طبقاتو ضمف أصحاب الحديث الذيف سكنوا المدائف  ،وقاؿ عنو (( لـ يكف

بذلؾ في الحديث )) .

روى لو الخطيب البغدادي خب اًر عف تحطيـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لألصناـ حيف دخولو

مكة  ،فعف عمي بف أبي طالب (رض) قاؿ انطمؽ بي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إلى األصناـ  ،فقاؿ

 (( :اجمس )) فجمست إلى جنب الكعبة  ،ثـ صعد رسوؿ اهلل (ص) عمى منكبي ثـ قاؿ لي  (( :انيض
بي إلى الصنـ )) فنيضت بو  ،فمما رأى ضعفي تحتو قاؿ  (( :اجمس )) فجمست و أنزلتو عني  ،و

جمس لي رسوؿ اهلل (ص) ثـ قاؿ لي  (( :يا عمي اصعد عمى منكبي )) فصعدت عمى منكبيو ثـ نيض

بي رسوؿ اهلل (ص) فمما نيض بي ُخيؿ لي إني لو شئت نمت السماء  ،و صعدت عمى الكعبة  ،و تنحى
رسوؿ اهلل (ص) فألقيت صنميـ األكبر – صنـ قريش – و كاف مف نحاس موتداً بأوتاد مف حديد إلى
األرض  ،فقاؿ لي رسوؿ اهلل (ص)  (( :عالجو )) فعالجتو فما زلت أعالجو و رسوؿ اهلل (ص) يقوؿ :

(( إيو إيو إيو )) فمـ أزؿ أعالجو حتى استمكنت منو  ،فقاؿ  (( :دقو )) فدققتو و كسرتو و نزلت .

ىذا وقد وثقو رجاؿ الحديث  ،منيـ يحيى بف معيف  ،وقد ُسئؿ عف نعيـ بف حكيـ فقاؿ  (( :ثقة
)) .
و قاؿ عنو عبد الرحمف بف يوسؼ بف خراش  :نعيـ بف حكيـ صدوؽ ال بأس بو  .أما وفاتو

فكانت في سنة  148ىػ .

 -16عمي بف حفص

()21

 ،أبو الحسف المدائني :

سمع شعبة  ،وورقاء بف عمر  ،و محمد بف طمحة بف مصرؼ  ،و عبيد اهلل ابف عمر  ،و حريز

بف عثماف  ،و غيرىـ .

روى عنو احمد بف حنبؿ  ،وخمؼ بف سالـ  ،و حجاج بف الشاعر  ،و محمد بف الحسيف بف

اشكاب  ،ومحمد بف عبيد اهلل المنادي و غيرىـ .

كاف احمد بف حنبؿ يحبو حباً شديداً  ،و يوصي برواية الحديث عنو  ،و كاف يقوؿ  (( :عمي بف

حفص أحب إلي مف شبابة بف سوار )) .
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و سأؿ أبو داود عف عمي بف حفص فوثقو  .أما يحيى بف معيف  ،فقد ُسئؿ عف عمي بف فحص
فقاؿ  (( :المدائني ليس بو بأس ))  .و قد روى لو الخطيب البغدادي حديثاً نبوياً عف عبد اهلل بف عمر ،
قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ (( :المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسانو ويده )) .

 -17إبراىيـ بف صدقو

()22

:

حدث عف داود بف المحير  ،وأبي يحيى بف زكريا بف عبد الرحمف الممطي .
مف أىؿ المدائف ّ ،
روى عنو أبو الحسف بف البراء  ،و بكر بف احمد بف مقبؿ البصري .

.

روى عف الخطيب البغدادي خب اًر غريباً جرى في بالد الشاـ أياـ الخميفة عمر بف الخطاب (رض)
قاؿ إبراىيـ بف صدقة المدائني  :لما فتحت الشاـ عمى عيد عمر بف الخطاب (رض) أُصيب

جبؿ فيو غار  ،فإذا عمى الغار قفؿ فكسر القفؿ  ،فوجد في الغار لوح مف حديد فيو مكتوب بماء الذىب

:

ما اختمؼ الميؿ و النيار وال

دارت نجوـ السماء في الفمؾ

و ممؾ ذي العرش دائـ أبػداً

ليس بف ػ ػ ػػاف و ال بمشترؾ

قد انقضى ممكو إل ػ ػ ػػى ممؾ

إال تنقؿ النعػ ػ ػ ػػيـ عف ممؾ

قاؿ فبعث بالموح إلى عمر (رض) فقرأه ثـ بكى  ،و قاؿ رحمو اهلل  :كاتب  ،ىذا مؤمف لـ يجد

إليمانو موضعاً يستره فيو إال ىذا الغار .
 -18عمر بف الحسف المدائني

()23

:

حدث عف الحسف البصري المتوفي سنة
ّ

عبد اهلل بف ز اررة الرقي .

 110ىػ  ،وعبد اهلل بف عقيؿ  ،روى عنو إسماعيؿ بف

روى عمر بف الحسف المدائني حديثاً نبوياً  ،قاؿ  :تزوج رجؿ مف األنصار امرأة في مرضو ،

فقالوا ال يجوز  ،وىو مف الثمث  ،فارتفعوا في ذلؾ إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ  (( :النكاح جائز

وال يجعؿ مف الثمث )) .
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 -19حديد بف حكيـ المدائني

()24

:

حدث عف أبي الجحاؼ داود بف أبي عوؼ الكوفي  ،روى عنو ابنو عمي و روى لو الخطيب
ّ
البغدادي حديثاً نبوياً عف ابف عباس .
ىذا وكاف لحديد ابف اشتير بالحديث وىو عمي بف حديد بف حكيـ المدائني

وروى عف عمي بف حكيـ الحسيف بف أيوب الخثعمي الكوفي .

 -20حريش بف القاسـ المدائني

()26

()25

روى عف أبيو ،

:

حدث عف خالد بف يزيد ابف ابي مالؾ  ،روى عف احمد بف حنبؿ .
وىو اخو خالد بف القاسـ ّ ،

 -21زكريا

()27

بف يحيى بف أيوب ( أبو عمي الضرير المدائني ) :

حدث عف زياد البكائي  ،و شبابة بف سوار  ،و سميماف بف سفياف الجيني  ،وسميماف بف أيوب ،
ّ
روى عنو محمد بف عمي المعروؼ بمعداف  ،و محمد بف غالب التمتاـ  ،و عبد اهلل بف إسحاؽ المدائني ،

و يحيى بف صاعد  ،و القاضي المحاممي.

روى لو الخطيب البغدادي حديثاً نبوياً عف عياض بف حمار حميؼ أبي سفياف .

 -22عبد اهلل

()28

بف عبد الرحمف المدائني :

حدث عف أبي عثماف المازني  ،روى عنو قاسـ بف محمد االنباري  ،يقوؿ الخطيب البغدادي
ّ
أخبرنا أبو ثعمب عبد الوىاب بف عمي المؤدب  ،حدثنا المعافى بف زكريا الجريري النيرواني  ،حدثنا محمد
بف القاسـ االنباري  ،حدثني أبي حدثنا عبد اهلل بف عبد الرحمف المدائني – بالمدائف – حدثنا أبو عثماف

المازني حدثنا القحذمي قاؿ  (( :صاـ أبو الساءب المخزومي يوماً  ،فمما صمى المغرب و قدمت مائدتو
خطر بقمبو بيت لجرير :

إف الذيف غدوا بمبؾ غ ػػادروا

غيض مف عبراتيف و قمف لو

و شال بعينؾ ما يزاؿ معػ ػػينا

ماذا لقيت مف اليوى و لقينا

العدد الثالث والعشرون
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فقاؿ ( أي أبو السائب )  :امرأتو طالؽ  ،و كؿ ممموؾ لو حر  ،إف افطر الميمة إال عمى ىذيف

البيتيف .

 -23عيسى

()29

بف خشناـ  ،أبو موسى المدائني :

ُيعرؼ با ترجة  ،حدث عف احمد بف سممة المدائني صاحب المظالـ  ،و عف أبي مصعب
الزىري عف مالؾ حديثاً منك اًر  ،روى عنو أبو سيار عبيد اهلل بف سيؿ المدائني .

 -24عمر

()30

بف يزيد  ،أبو حفص االزدي :

مف أىؿ المدائف  ،تولى القضاء بيا  ،و حدث عف عطاء بف أبي رباح  ،و أبي إسحاؽ السبيعي

 ،وعثماف بف عاصـ  ،روى عنو يحيى بف أبي بكير  ،و داود ابف ميراف  ،و البيموؿ بف حساف االنباري
و غيرىـ .

روى عمر بف يزيد المدائني حديثاً نبوياً غريباً عف محارب بف دثار عف ابف عمر قاؿ  :طمقت

امرأتي و ىي حائض  ،فذكرت ذلؾ إلى والدي عمر  ،فذكر ذلؾ عمر إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ

فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ُ (( :مرهُ فميراجعيا  ،و لتعتد بتمؾ التطميقة )) .

يعمؽ الخطيب البغدادي عمى ىذا الحديث  :بأنو حديث غريب تفرد بروايتو عمر بف يزيد عف

محارب بف دثار .

 -25عمر

()31

بف صالح بف عيسى المدائني :

حدث عف عبد الرحمف بف عبد العزيز بف صادر  ،و محمد بف عثماف القصباني  ،روى عنو أبو
ّ
احمد محمد بف محمد المطرز  ،و أبو العباس بف عقدة .
مف أحاديثو المروية عف أبي ىريرة  ،إف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ  (( :خمؽ اهلل الخمؽ

فكتب آجاليـ  ،وأعماليـ  ،و أرزاقيـ )) .

 -26حماد ( )32بف ُدليؿ  ،أبو زيد المدائني :
حدث عف سفياف الثوري  ،و عمر بف نافع  ،و الحسف بف عمارة  ،وأبي
كاف قاضي المدائف ّ ،
حنيفة النعماف بف ثابت  ،و كاف قد أخذ الفقو عف أبي حنيفة .

العدد الثالث والعشرون
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روى عنو سميماف بف محمد المباركي  ،و زىير بف عباد الرواسي  ،روى حماد بف دليؿ حديثاً

نبوياً عف أبي عبيدة بف الجراح إف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ يوـ اإلسراء  (( :لما كاف ليمة أُسري ،
رأيت ربي عز وجؿ في أحسف صورة  ،فقاؿ فيـ يختصـ المأل األعمى ؟ قمت في الكفارات و الدرجات ،

قاؿ و ما الكفارات ؟ قمت إسباغ الوضوء في السبرات ( أي شدة البرد ) و نقؿ األقداـ إلى الجمعات ،

وانتظار الصالة بعد الصالة  ،قاؿ  :فما الدرجات ؟ قمت إطعاـ الطعاـ  ،و إفشاء السالـ  ،و الصالة
بالميؿ والناس نياـ  ،ثـ قاؿ قؿ  ،قمت و ما أقوؿ ؟ قاؿ قؿ الميـ إني أسألؾ عمالً بالحسنات  ،وتركاً
لممنكرات  ،و إذا أردت في قوـ فتنة و أنا فييـ فاقبضني إليؾ غير مفتوف )) .

ىذا  ،وكاف الفضيؿ بف عياض يقوؿ في أبي حنيفة و أصحابو  ،فإذا ُسئؿ الفضيؿ عف مسألة
يقوؿ  :أئتوا أبا زيد فسموه  ،و كاف أبو زيد اسمو حماد بف دليؿ – مف أصحاب أبي حنيفة – فقيؿ لو انؾ
تقوؿ في أبي حنيفة وأصحابو ما تقوؿ  ،فإذا سئمت عف مسألة دلمت إلييـ ؟ فقاؿ ويمؾ ىـ طمبوا ىذا

األمر  ،وىـ أحؽ بيذا األمر .

و قد وثؽ الخطيب البغدادي ( حماد بف دليؿ ) اعتماداً عمى جممة مف أقواؿ أصحاب الحديث

منيـ :

 -1عف ( مينى ) قاؿ سألت احمد بف حنبؿ عف حماد بف دليؿ  ،قاؿ  :كاف قاضي المدائف لـ يكف
صاحب حديث  ،كاف صاحب رأي  ،قمت  :سمعت منو شيئاً قاؿ  :حديثيف .

 -2عف إبراىيـ بف عبد اهلل بف الجنيد قاؿ سمعت يحيى بف معيف – و ُسئؿ عف حماد بف دليؿ أبي زيد
قاضي المدائف – فقاؿ  (( :ثقة )) .

 -3عف عباس بف محمد قاؿ سألت يحيى بف معيف عف حماد بف دليؿ فقاؿ  :ليس بو بأس  ،ىو ثقة ،
قمت مف أيف كاف ؟ قاؿ  :كاف ولي قضاء المدائف .

 -4كاف ابف عمار يقوؿ  :حماد بف دليؿ كاف قاضياً عمى المدائف  ،وكاف مف ثقات الناس .

ُ -5سئؿ أبو داود سميماف بف األشعث عف حماد بف دليؿ  ،قاؿ  :أبو زيد قاضي المدائف ليس بو بأس .
 -27عبيد

()33

بف عبد الرحمف  ،أبو سعيد المؤدب :

حدث عف سالـ بف سميماف المدائني  ،روى عنو عبداف االىوازي الحافظ  ،و
مف أىؿ المدائف ّ ،
عبد اهلل بف احمد بف ربيعة الدمشقي .
روى عبيد بف عبد الرحمف خب اًر عف حذيفة بف اليماف إف النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف إذا قاـ

مف الميؿ يشوص فاه بالسواؾ .
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يقوؿ الخطيب البغدادي معمقاً عمى ىذا الحديث أو الخبر  ،اعتماداً عمى قوؿ عمي بف عمر إف

ىذا الحديث غريب  ،تفرد بو سالـ بف سميماف المدائني الذي روى عنو عبيد بف عبد الرحمف و لـ يروه
عنو ىذا الشيخ  ،و لـ نكتبو إال عف شيخنا ىذا.
 -28عبيد بف محمد بف الجراح

()34

المدائني :

حدث عف عبد الرحمف بف عبد العزيز بف صادر  ،روى عنو محمد بف المسيب االرغياني .

روى عبيد بف محمد المدائني حديثاً نبوياً عف أبي المظفر محمد بف الحسف المروزي عف عبيد اهلل

بف عمر المدائني عف عبادة بف الصامت إف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ  (( :دارؾ حرمؾ  ،فمف

دخؿ إليؾ دارؾ فاقتمو )) .

 -29حكيـ بف الديمـ
.

()35

:

سمع الضحاؾ بف مزاحـ  ،أبا بردة بف أبي موسى األشعري  ،روى عنو سفياف الثوري  ،وكاف ثقة

ذكره أبو داود السجستاني و قاؿ انو مف أىؿ المدائف .

و قاؿ عنو احمد بف حنبؿ  (( :واقد مولى زيد بف خميد  ،و حكيـ بف الديمـ كانا شيخي صدؽ ))

.

وعف أبي نعيـ قاؿ حدثنا سفياف الثوري عف حكيـ بف الديمـ وىو ثقة ال بأس بو .

 -30الربيع

()36

بف يحيى بف مقسـ المدائني :

كاف مف أىؿ المدائف  ،حدث عف شعبة بف الحجاج  ،روى عنو أبو حاتـ الرازي و قد ذكر لو

الخطيب البغدادي حديثاً نبوياً عف معاوية بف قرة عف أبيو  ،و كاف قد رأى النبي صمى اهلل عميو وسمـ ،

و مسح برأسو  .قاؿ قاؿ النبي (ص) (( :إذا فسد الشاـ فال خير فيكـ )) .
 -31الزبير بف سعيد

()37

 ،أبو القاسـ الياشمي ( القرف الثاني ) :

العدد الثالث والعشرون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و ىو الزبير بف سميماف بف سعيد بف نوفؿ بف الحارث بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ .

أبو القاسـ الياشمي المدائني  ،سكف المدائف و حدث بيا عف محمد بف المنكدر  ،و عبد اهلل بف عمي بف
يزيد بف ركانة .

روى عف جرير بف حازـ  ،وسعيد بف زكريا المدائني  ،و عبد اهلل بف المبارؾ  ،و أبي عاصـ

النبيؿ و غيرىـ .

روى لو الخطيب البغدادي حديثا نبوياً عف رجؿ طمؽ زوجتو  ،فأتى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو

وسمـ فسألو فقاؿ (( ما أردت )) ؟ قاؿ واحدة  ،قاؿ  (( :اهلل )) قاؿ (( اهلل )) قاؿ (( ىي واحدة )) .
وقد ضعفو رواة الحديث منيـ يحيى بف معيف و احمد بف حنبؿ و غيره ُ ،سئؿ يحيى بف معيف
عف الزبير بف سعيد الياشمي  ،فقاؿ  :ضعيؼ كاف ينزؿ المدائف .

و ُسئؿ ابف معيف أيضاً عف الزبير في مناسبة أخرى فقاؿ  :كاف ينزؿ المدائف ،و كاف ضعيفاً .
فميف أمره )) .
وسئؿ احمد بف حنبؿ عنو (( ّ
ُ

وقاؿ عنو عبد اهلل بف عمي المديني  ،قاؿ سألت أبي عنو فضعفوُ  .توفي الزبير بف سعيد
المدائني في خالفة أبي جعفر المنصور .
 -32جعفر

()38

بف محمد بف جعفر الثقفي المدائني ( 259ىػ) :

سمع أباه  ،و عباد بف العواـ  ،و أبا بكر بف عياش  ،و أبا حفص ألعبدي  ،و زياد البكائي .

ذكر لو الخطيب البغدادي حديثاً نبوياً مروياً عف عمر بف الخطاب (رض) قاؿ  :قمت يا رسوؿ

اهلل لو اتخذنا مف مقاـ إبراىيـ مصمى  ،فنزلت (( و اتخذوا مف مقاـ إبراىيـ مصمى )) اآلية .
يقوؿ الخطيب  :بمغني إف جعفر بف محمد المدائني مات سنة تسع وخمسيف و مائتيف .

 -33الحسف بف قتيبة

()39

الخزاعي المدائني :

حدث عف مسعر بف كراـ  ،وعكرمة بف عمار  ،و موسى بف عبيدة  ،و حسيف المعمـ  ،و حجاج

بف أرطأة  ،ويونس بف أبي إسحاؽ  ،و عباد بف راشد  ،و خرج بف فضالة  ،و أبي جعفر الرازي  ،و

إسرائيؿ بف يونس  ،و حمزة الزيات  ،و سفياف الثوري  ،وحماد بف سممة  ،و حماد بف زيد .

روى عف سنيد بف داود  ،والحسف بف عرفة  ،و أبي أمية الطرسوسي  ،و محمد بف عيسى بف

حياف المدائني  ،و الحسف بف مكرـ  ،و غيرىـ .

روى لو الخطيب البغدادي حديثاً نبوياً عف ابف عباس إف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ :

(( و اهلل ألغزوف قريشاً  ،ثالثاً  ،ثـ سكت ساعة  ،ثـ قاؿ  :إف شاء اهلل )) .

العدد الثالث والعشرون
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و يبدو أف الخطيب قد شكؾ في سمسمة اإلسناد  ،وقاؿ  (( :ىكذا رواه الحسف بف قتيبة المدائني

عف مسعر  ،و خالفو ابف عيينة  ،فرواه عف مسعر عف سماؾ بف عكرمة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ
 ،ولـ يذكر فيو ابف عباس )) .

و يضيؼ الخطيب  (( :حدثني احمد بف محمد المستممي عف محمد بف جعفر الشروطي عف أبي

الفتح محمد بف الحسيف االزدي الحافظ قاؿ  :حسف بف قتيبة المدائني واىي الحديث  .و اخبرنا أبو بكر
البرقاني اخبرنا عمي بف عمر الحافظ  ،قاؿ  :الحسف بف قتيبة متروؾ الحديث )) .
 -34محمد بف عبدوس

()40

( 283ىػ ) :

كاف قاضي المدائف  ،ولـ يذكر الخطيب البغدادي شيئاً عنو سوى ما اخبره احمد بف عمي

المحتسب إف وفاتو كانت ببغداد في المحرـ سنة ثالث وثمانيف و مائتيف .
 -35أحمد بف ىشاـ

()41

بف بيراـ  ،أبو عبد اهلل المدائني :

حدث عف أبيو  ،و عف إسحاؽ بف يوسؼ األزرؽ  ،وشبابة بف سوار  ،و يزيد بف ىاروف ،

ووكيع بف الجراح  ،و أبي معاوية الضرير  ،و إسحاؽ بف سميماف الرازي  ،روى عنو عبد اهلل بف محمد
بف ناجيو  ،و أبو احمد بف محمد بف المطرز  ،و محمد بف محمد الباغندي  ،و يحيى بف محمد بف

صاعد  ،و أبو بكر بف أبي داود و غيرىـ .

و قد وثقو الخطيب البغدادي وروى لو حديثاً نبوياً عف أبي ىريرة  :إف الرسوؿ صمى اهلل عميو

وسمـ قاؿ  (( :إذا أقيمت الصالة  ،فال صالة إال المكتوبة )).
 - 36محمد بف ميسر

()42

المدائني :

مف أىؿ المدائف  ،جاءت ترجمتو في تاريخ بغداد قصيرة و قاؿ الخطيب  :حدثنا محمد بف عمي

المقرئ  ،قاؿ  :قرأنا عمى الحسيف بف ىروف عف أبي العباس بف سعيد قاؿ  (( :محمد بف ميسر بف عبد
العزيز المدائني  ،سمع أباه و غيره  ،ولـ يزد أبو العباس عمى ىذا القدر )) .
()43

 - 37يزيد بف عمر بف جنزة

المدائني :

حدث عف أبي عوانو  ،و الربيع بف بدر  ،و عمر بف عمي المقدمي  ،روى عنو عباس بف محمد

الدوري  ،و عيسى بف عبد اهلل الطيالسي .

و قد وثقو الخطيب و قاؿ  (( :ما عممت مف حالو إال خي اًر )) .

العدد الثالث والعشرون
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و روى لو حديثاً نبوياً عف جابر بف عبد اهلل قاؿ  :دخمت عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

قبؿ وفاتو بثالث فقاؿ  (( :ال يموتف أحدكـ إال وىو يحسف الظف باهلل تعالى )) .
 - 38أبو سيؿ

()44

المدائني :

حدث عف سفياف بف عيينة  ،و شعيب بف حرب  ،روى عنو المفضؿ بف غساف ألغالبي  ،يقوؿ

أبو سيؿ المدائني ُسئؿ سفياف بف عيينة عف الرجؿ يؤـ او يؤذف  ،فيعطى عمى ذلؾ مف غير تعرض ،
فقاؿ  :ال بأس  ،ىذا موسى سقى ليما هلل  ،فعرض لو رزؽ فقبمو .
 - 39عبد اهلل بف روح

()45

 ،ابو احمد المدائني ( 274ىػ و قيؿ  277ىػ) :

وىو عبد اهلل بف روح بف عبد اهلل بف زيد المعروؼ بعبدوس  ،سمع يزيد بف ىاروف  ،و شبابة بف

سوار  ،و ابا بدر شجاع بف الوليد  ،و عثماف بف عمر بف فارس  ،و عاصـ بف عمي .

روى عنو القاضي المحاممي  ،و عمي بف محمد بف عبيد الحافظ  ،و محمد بف عمرو البزاز  ،و

أبو عمر بف السماؾ  ،و احمد بف الفضؿ بف خزيمة  ،ومكرـ بف احمد  ،و احمد بف كامؿ القاضياف ،

و أبو بكر الشافعي .

و قد وثقو الدار قطني و قاؿ  (( :ليس بو بأس )) .
.

و قاؿ عنو ىبة اهلل بف الحسف الطبري  ،و قد ُسئؿ عف عبد اهلل بف روح قاؿ (( :ثقة صدوؽ ))

روى عبد اهلل بف روح المدائني حديثاً نبوياً عف سفياف بف عبد اهلل عف أبيو قاؿ قمت يا رسوؿ اهلل

أخبرني بأمر في اإلسالـ  ،ال اسأؿ عنو احداً بعدؾ ؟ قاؿ (( :قؿ آمنت باهلل ثـ استقـ ))  .قاؿ قمت فما
اتقي ؟ قاؿ فأومأ بيده الى لسانو )) .

ولد عبد اهلل بف روح يوـ السبت أوؿ يوـ مف صفر سنة سبع و ثمانيف و مائة  ،و ىو اليوـ الذي

قتؿ فيو جعفر البرمكي  .و قد توفي سنة أربع و سبعيف و مائتيف و قيؿ سنة سبع وسبعيف و مائتيف في

جماد اآلخرة .

 - 40سالـ بف صبيح

()46

المدائني :

العدد الثالث والعشرون
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حدث عف منصور بف زاداف  ،روى عنو أبو معاوية الضرير  ،روى سالـ بف صبيح حديثاً نبوياً

عف أبي ىريرة  ،قاؿ  :ذكرت القبائؿ عند النبي صمى اهلل عميو وسمـ  ،فقالوا يا رسوؿ اهلل ما تقوؿ في
ىوازف ؟

فقاؿ  (( :زىرة تينع )) قالوا فما تقوؿ في بني عامر ؟ قاؿ  (( :جمؿ أزىري يأكؿ مف أطراؼ الشجر ))
قالوا ما تقوؿ في بني تميـ ؟ قاؿ (( يأبى اهلل لبني تميـ إال خي اًر  ،ثبت األقداـ  ،عظاـ الياـ  ،رجح
األحالـ  ،ىضبة حمراء  ،ال يضرىا مف ناوأىا  ،أشد الناس عمى الدجاؿ في آخر الزماف )) .
قاؿ أبو االحوص قمت ألبي معاوية  :مف سالـ ؟ قاؿ كاف يسكف المدائف .

 - 41سالـ بف سميماف

()47

المدائني :

سالـ بف سميماف بف سواء  ،أبو المنذر  ،وقيؿ أبو العباس الضرير  ،وىو ابف أخي شبابة بف

سوار  ،مف أىؿ المدائف  ،و قد انتقؿ في آخر أيامو إلى دمشؽ.

حدث عف مغيرة بف مسمـ السراج  ،و مسممة بف الصمت  ،وعبد الرحمف المسعودي  ،و شعبة بف
ّ
الحجاج  ،و أبي عمرو بف العالء  ،وورقاء بف عمر .
روى عنو سمماف توبة النيرواني  ،و محمد بف عيسى بف حياف  ،وعبد اهلل بف روح المدائنيوف ،

و ىاروف بف موسى االخفشي .

و قد سمع مف ابف أبي حاتـ بدمشؽ  ،و ُسئؿ عنو  ،فقاؿ  (( :ليس بالقوي)) مف األحاديث
المروية عنو  :إف جماعة مف األعراب جاءوا إلى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ و قالوا  :يا رسوؿ اهلل
ىؿ عمينا حرج ؟ فقاؿ  (( :عباد اهلل  ،وضع اهلل الحرج  ،إال رجالً اقترض – يعني مف عرض رجؿ

ظمماً – ذاؾ الذي حرج و ىمؾ )) .

قالوا  :يا رسوؿ اهلل فنتداوى ؟ قاؿ  (( :تداووا عباد اهلل  ،فاف اهلل لـ ينزؿ داء إال وقد انزؿ لو

دواء  ،إال الساـ )) .

قالوا يا رسوؿ اهلل  ،فما خير ما أوتي العباد و أفضؿ ؟ قاؿ  (( :الخمؽ الحسف ))  .ىذا وقد

شكؾ الخطيب في روايات سالـ بف سميماف  ،وقاؿ قرأت في كتاب أبي سعد الماليني  ،أخبرنا عبد اهلل
بف عدي الحافظ  ،قاؿ  :سالـ بف سميماف بف سوار الثقفي المدائني الضرير منكر الحديث .

 - 42قيس

()48

 ،أبو مريـ المدائني  ( :القرف األوؿ اليجري ) :

سمع عف عمي بف أبي طالب (رض) روى عنو نعيـ بف حكيـ المدائني قاؿ يحيى بف معيف :

روى حكيـ عف شبابة و وكيع  ،وىو مدائني و روى نعيـ عف أبي مريـ المدائني .

العدد الثالث والعشرون
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 -43الفضيؿ

()49
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بف منبوذالمدائني :

حدث عف ىالؿ بف حباب  ،روى عنو أبو معمر القطيعي  ،و محمد بف
مف أىؿ المدائف ّ ،
معاوية االنماطي  ،روى الفضيؿ عف أـ ىانئ قوليا  :كنت اسمع قراءة النبي صمى اهلل عميو وسمـ في

جوؼ الميؿ يرجع و أنا نائمة عمى عريشي .

 - 43عبد اهلل بف السري

()50

المدائني :

حدث عف عبد الرحمف بف ابي الزناد  ،وىو ىشاـ بف الحؽ  ،و
وىو صاحب شعيب بف حرب ّ ،
شعيب بف حرب  ،و سعيد بف زكريا المدائني  ،و حفص بف سميماف الغاضري  ،روى عنو خمؼ بف تميـ
 ،و احمد بف خميد الحمبي و غيرىما .

وحدث بيا .
و كاف عبد اهلل بف السري قد تحوؿ مف المدائف إلى انطاكيا  ،فسكنيا ّ
مف األحاديث المروية عنو إف تميـ الدار قاؿ لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يا رسوؿ اهلل ما رأيت

لمروـ مدينة مثؿ مدينة يقاؿ ليا انطاكيا  ،وما رأيت اكثر مط اًر منيا  ،فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ :

(( نعـ وذلؾ إف فييا التوراة و عصا موسى  ،و رضراض األلواح  ،و مائدة سميماف بف داود في غار مف
غيرانيا  ،ما مف سحابة تشرؽ عمييا مف وجو مف الوجوه إال فرغت ما فييا مف البركة في ذلؾ الوادي ،

وال تذىب األياـ وال الميالي حتى يسكنيا رجؿ مف عترتي  ،اسمو اسمي  ،و اسـ أبيو اسـ أبي  ،يشبو
خمقو خمقي  ،يمأل الدنيا قسطاً و عدالً  ،كما ممئت ظمماً و جو اًر )) .

و روى حديثاً نبوياً آخر عف جابر  :قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  (( :إذا لعف آخر
ٍ
يومئذ ككاتـ ما أنزؿ عمى محمد صمى اهلل
ىذه األمة أوليا  ،فمف كاف عنده عمـ فميظيره  ،فاف كاتـ العمـ

عميو وسمـ )) .

و يبدو إف عبد اهلل بف السري  ،كاف متأث اًر باالسرائيميات  ،كما ىو واضح في حديثو األوؿ .

 -45عبد الرحمف
.

()51

بف ىشاـ المدائني :

روى عف الخميفة الميدي العباسي حديثاً مسنداً  ،حدث بو عنو احمد بف ىشاـ بف بيراـ المدائني

يقوؿ الخطيب أخبرنا محمد بف الحسيف بف حمدوف القاضي – ببعقوبا – أخبرنا القرشي  ،حدثنا احمد بف

ىشاـ حدثنا عبد الرحمف بف ىشاـ – مف أىؿ المدائف ثقة – قاؿ سمعت الميدي يخطب  ،قاؿ  :حدثنا
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العدد الثالث والعشرون
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شعبة عف عمي بف زيد عف أبي نضرة عف أبي سعيد  ،قاؿ  :خطبنا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

خطبة بعد العصر حفظيا مف حفظيا  ،و نسييا مف نسييا  ،فقاؿ  (( :إف الدنيا خضرة حموة  ،و إف اهلل
مستخمفكـ فييا  ،فناظر كيؼ تعمموف  .إال فاتقوا الدنيا  ،و اتقوا النساء  ،أال إف بني آدـ خمقوا عمى

طبقات شتى  ،فمنيـ مف يولد مؤمناً و يحيى مؤمناً )) .
 -46عبد الرحمف بف عبد العزيز بف صادر

()52

المدائني :

ُيمقب بسيبويو  ،حدث عف أغمب بف تميـ  ،وعامر بف صالح بف رستـ  ،و عوف بف المعمر ،
وعبد الحكيـ بف منصور  ،وفضيؿ بف سميماف النميري  ،و بشر بف المفضؿ و غيرىـ .
روى عنو محمد بف ىاروف الفالس المخرمي  ،وعباس الدوري  ،و غيرىـ.

مف األحاديث المروية عنو حديثاً عف أبي ىريرة قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ (( :

مف ق أر يس في ليمة ابتغاء وجو اهلل ُغفر لو )) .
 -47عبد الممؾ

()53

بف زيد  ،أبو بشير البزاز المدائني ( القرف الثالث ) :

حدث عف سفياف الثوري  ،روى عف ىيذاـ بف قتيبة المروزي  ،مف األحاديث المروية عنو عف
ّ
أبي الدرداء قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :

(( أىؿ المعروؼ في الدنيا  ،أىؿ المعروؼ في اآلخرة  ،و أىؿ المنكر في الدنيا أىؿ المنكر في اآلخرة

)) .

 -48شبابة بف سوار

()54

الفزاري المدائني ( 206ىػ) :

يكنى أبا عمرو  ،و كاف ثقة  ،صالح األمر في الحديث  ،و كاف مرجئياً  .أثنى عميو الذىبي و

وثقو و قاؿ انو احد الحفاظ  ،روى عف أبي ذؤيب و طبقتو  ،و قد سمع عنو حجاج بف يوسؼ  ،أبو

محمد الثقفي المتوفى  259ىػ و قاؿ  :جمعت لي أمي مائة رغيؼ فجعمتيا في جراب و انحدرت مف
بغداد إلى شبابة بف سوار إلى المدائف  ،و أقمت ببابو مائة يوـ كؿ يوـ أجئ برغيؼ فاغمسو في دجمة

فآكمو  ،فمما نفذت خرجت مف المدائف عائداً إلى بغداد  .توفي شبابة بف سوار سنة  206ىػ .
 -49سالـ بف سمـ

()55

و يقاؿ سميماف  ،أبو عبد اهلل التميمي :

العدد الثالث والعشرون
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و يعرؼ بالطويؿ  ،سكف المدائف  ،وحدث بيا عف زيد العمى  ،و غياث بف المسيب  ،روى عنو

أبو النضر ىاشـ بف القاسـ  ،و محمد بف جعفر المدائني  ،و سعيد بف سميماف الواسطي  ،و خمؼ بف
الوليد  ،و غيرىـ .

مف األحاديث التي رويت عنو حديث عف معقؿ بف يسار عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ :

(( إف اهلل ال يأذف لشئ مف أىؿ األرض  ،إال ألذاف المؤذنيف  ،و الصوت الحسف بالقرآف )) .
و قد شكؾ الخطيب البغدادي بصحة مروياتو معتمداً عمى ما قالو أصحاب الحديث و منو :

 -1قاؿ عنو يحيى بف معيف – وذكر لو رجؿ سالـ بف سمـ الطويؿ – فقاؿ  (( :لو أحاديث منكرة )) و
أضاؼ (( بأنو ضعيؼ )) .

و قاؿ احمد بف سعد بف أبي مريـ  :سألت يحيى بف معيف عف سالـ بف سمـ التميمي  ،فقاؿ :

(( ضعيؼ ال يكتب حديثو )) .
.

وقاؿ العباس بف محمد قاؿ سمعت يحيى بف معيف يقوؿ  (( :سالـ بف سمـ التميمي ليس بشئ ))

 -2قاؿ عبد اهلل بف عمي المديني (( سألت عف سالـ بف سمـ التميمي فضعفو جداً)).

 -3قاؿ محمد بف نموسى بف مشيش سألت احمد بف حنبؿ عف سالـ الطويؿ  ،فقاؿ (( :روى أحاديث
منكرات  ،ولـ يرضو )) .

 -4قاؿ ابف عمار  (( :سالـ بف سمـ المدائني ليس بحجة )) .

 -5قاؿ ابف الغالبي  (( :سالـ الطويؿ مدائني ضعيؼ  ،و قاؿ عنو أيضاً مدائني مذموـ )) .
 -6قاؿ إبراىيـ بف يعقوب الجوزجاني  (( :سالـ بف سمـ المدائني غير ثقة )) .
 -7قاؿ البخاري  (( :سالـ بف سمـ السعدي المدائني الطويؿ اتركوه )) .

 -8قاؿ عبد الرحمف بف يوسؼ بف خراش (( سالـ الطويؿ متروؾ )) و قاؿ عنو أيضاً (( كذاب )) .
 -9قاؿ عنو احمد بف شعيب النسائي  (( :سالـ بف سمـ متروؾ الحديث )) .

 -10قاؿ زكريا بف يحيى الساجي  (( :سالـ نزؿ المدائف  ،عنده مناكير )) .
 -50سعيد بف زكريا

()56

 ،أبو عمر القرشي المدائني :

حدث عف الزبير بف سعيد الياشمي  ،و حمزة بف حبيب الزيات  ،و زمعة بف صالح  .روى عنو

محمد بف عيسى بف الطباع  ،واحمد بف حنبؿ  ،وأبو حساف الزيادي  ،ومحمد بف خداش  ،وأبو يحيى

محمد بف سعيد العطار .

العدد الثالث والعشرون
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مف أحاديثو المروية عف جابر بف عبد اهلل قاؿ  ،قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  (( :الحالؿ

ّبيف و الحراـ ّبيف  ،و بيف ذلؾ أمور مشتبية مف تركيا كاف أوفى لدينو وعرضو  ،و مف قاربيا كاف
كالمرتع إلى جانب الحمى يوشؾ أف يقع فيو )) .
:

وقد اختمؼ عمماء الحديث في توثيؽ سعيد بف زكريا  ،فيـ بيف مصدؽ و مكذب  ،ومما قيؿ فيو

 - 1قاؿ البرقاني عف زكريا بف يحيى الساجي  (( :سعيد بف زكريا المدائني ضعيؼ )) وقد خالؼ زكريا
بيذا القوؿ جماعة مف أئمة الحديث فوصفوا سعيد المدائني بالصالح والثقة .

 - 2قاؿ أبو داود وقد ُسئؿ عف سعيد بف زكريا فأجاب ليس بشئ .
 - 3قاؿ محمد بف عيسى عف سعيد بف زكريا ثقة .

 - 4قاؿ احمد بف حنبؿ  ،وقد سألو ابنو عبد اهلل عف أبي سعيد بف زكريا المدائني (( كتبنا عنو أحاديث
زمعة  ،وعرضتيا عمى أبي داود الطيالسي بعد فأجاب فييا  ،إال يسي اًر أربعة أحاديث أو خمسة ،
أو اقؿ أو أكثر  ،ما بو بأس إف شاء اهلل )) .

 - 5قاؿ أبو بكر االثرـ ألبي عبد اهلل احمد بف حنبؿ عف رأيو لسعيد بف زكريا فقاؿ المدائني ؟ قمت نعـ
 ،قاؿ ىذا كنا كتبنا عنو  ،ثـ تركناه  ،قمت لو لـ ؟ فقاؿ لـ يكف – أرى – بو في نفسو بأساً  ،و

لكف لـ يكف بصاحب حديث .

 - 6قاؿ ابف خداش سألت احمد بف حنبؿ و يحيى بف معيف عف سعيد بف زكريا فقاال لي  (( :ىو ثقة
)) .

 - 7قاؿ يحيى بف معيف  :سعيد بف زكريا المدائني ليس بو بأساً.
 - 8قاؿ البخاري  :سعيد بف زكريا المدائني القرشي صدوؽ .

 - 9قاؿ أبو األشرس الكوفي االسدي  :سعيد بف زكريا المدائني ثقة .
- 10قاؿ عبد الكريـ بف أبي عبد الرحمف النسائي أخبرني أبي قاؿ  :أبو عمر سعيد بف زكريا المدائني
صالح .

 -51شعيب

()57

بف حرب  ،أبو صالح المدائني (  197ىػ أو  199ىػ ) :

كاف شعيب مف أىؿ بغداد فتحوؿ إلى المدائف فنزليا و اعتزؿ بيا  ،ثـ خرج في أيامو األخيرة إلى

مكة  ،حيث مات فييا .

العدد الثالث والعشرون
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سمع سفياف الثوري  ،وزىير بف معاوية  ،و محمد مسمـ الطائفي  ،و كامؿ بف العالء  .روى عنو

موسى بف داود الضبي  ،و يحيى بف أيوب المقابري  ،و احمد بف حنبؿ  ،و احمد بف خالد الخالؿ ،
ومحمد بف عيسى المدائني  ،وغيرىـ .
.

وكاف شعيب المدائني احد المذكوريف بالعبادة و الصالح  ،و األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

قاؿ شعيب  :بينما أنا في طريؽ مكة إذ رأيت ىاروف الرشيد  ،فقمت لنفسي  :قد وجب عميؾ

األمر و النيي  ،فقالت لي ال تفعؿ  ،فاف ىذا رجؿ جبار  ،ومتى أمرتو ضرب عنقؾ  ،فقمت لنفسي ال بد
مف ذلؾ  ،فمما دنا صحت  :يا ىاروف قد أتعبت األمة  ،و أتعبت البيائـ  ،فقاؿ  :خذوه  ،فأدخمت عميو
 ،وىو عمى كرسي  ،وبيده عمود يمعب بو  ،فقاؿ  :ممف الرجؿ ؟ قمت مف أفناء الناس  ،فقاؿ  :ممف

ثكمتؾ أمؾ؟ قمت مف األبناء  .قاؿ  :فما حممؾ عمى أف تدعوني باسمي ؟ قاؿ شعيب فورد عمى قمبي
كممة ما خطرت لي قط عمى باؿ  ،قاؿ فقمت لو  :أنا أدعو اهلل باسمو  ،فأقوؿ يا اهلل  ،يا رحمف  ،وال
ادعوؾ باسمؾ ؟ وما تنكر مف دعائي باسمؾ  ،و قد رأيت اهلل تعالى سمي في كتابو أحب الخمؽ إليو

محمداً  ،و كنى أبغض الخمؽ إليو أبا ليب  .فقاؿ  (( :تبت يدا أبي ليب ))  ،فقاؿ أخرجوه فأخرجوني .
ومف أقواؿ شعيب المدائني  (( :مف أراد الدنيا فميتييأ لمذؿ ))  .و قيؿ إف شعيب أراد إف يتزوج

بامرأة  ،فقاؿ ليا  :إني سئ الخمؽ  ،قالت  :أسوأ منؾ خمقاً مف أحوجؾ أف تكوف سئ الخمؽ  ،فقاؿ :

أنت إذف امرأتي .

روى البرقاني  ،قاؿ  :قرأت عمى أبي حفص الزيات عف أبي حمدوف المقرئ يقوؿ  :ذىبنا إلى

خبز لو معمؽ في
المدائف إلى شعيب بف حرب  ،وكاف قاعداً عمى شط دجمة  ،و كاف قد بنى كوخاً  ،و ُ
شريط ومطيره  ،يأخذ كؿ ليمة رغيفاً يبموُ في المطيره و يأكمو  ،فقاؿ بيده – انما كاف جمد و عظـ – ىو
ذا ليـ  ،و اهلل ألعممف في ذوبانو  ،حتى أدخؿ إلى القبر و أنا عظـ تقعقع أريد السمف لمدود و الحياة ؟
قاؿ فبمغ احمد بف حنبؿ قولو  ،فقاؿ  (( :شعيب بف حرب حمؿ عمى نفسو في الورع )) .

قاؿ عنو السري بف المغمس السقطي  (( :أربعة كانوا في الدنيا اعمموا أنفسيـ في طمب الحالؿ ،
ولـ يدخموا أجوافيـ إال الحالؿ  ،فقيؿ لو  :مف ىـ يا أبا الحسف ؟ قاؿ  :وىيب بف الورد  ،و شعيب بف

حرب  ،و يوسؼ بف أسباط  ،وسميماف الخواص )) .

و قد اثنى عميو ابف سعد في طبقاتو ووثقو  ،ووصفو بالصالح و الفضؿ  .ووثقو عمماء الحديث

منيـ يحيى بف معيف و قاؿ عنو (( ثقة مأموف ))  .توفي شعيب المدائني بمكة سنة  197ىػ و قيؿ سنة

 199ىػ .

العدد الثالث والعشرون
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 -52عمي بف محمد

()58
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بف عبد اهلل  ،أبو الحسف المدائني (225ىػ ):

كاف عمي المدائني مولى سمرة بف حبيب بف عبد شمس بف عبد مناؼ  ،ولد بالبصرة و سكف

المدائف  ،و عرؼ بيا وذاعت شيرتو  ،و ُنسب الى ىذه المدينة  ،ثـ انتقؿ إلى بغداد شأنو شأف كثير مف
عمماء عصره  .روى المدائني عف الزبير بف بكار و احمد بف أبي خيثمة  ،و احمد بف الحارث بف الخراز
 ،والحارث بف أبي إسامة و غيرىـ .

و قد ارتبط المدائني برابطة قوية مع اسحؽ بف إبراىيـ الموصمي الموسيقي البغدادي المعروؼ و

كاف شديد الحدب عميو  ،موف اًر لو سعة العيش و الدعة .

يقوؿ ياقوت الحموي نقالً عف زىير بف حرب قاؿ كاف أبي و يحيى بف معيف ،ومصعب الزبيري

يجمسوف بالعشيات عمى باب مصعب قاؿ فمر عشية مف العشيات رجؿ عمى حمار فاره و بزة حسنة ،

فسمـ وخص بمسائمة يحيى بف معيف  ،فقاؿ لو يحيى إلى أيف يا أبا الحسف ؟ فقاؿ إلى ىذا الكريـ الذي
يمأل كمي مف أعاله إلى أسفمو دنانير و دراىـ اسحؽ بف إبراىيـ الموصمي .

قاؿ فمما ذىب المدائني قاؿ يحيى بف معيف  (( :ثقة ثقة ثقة )) قاؿ  :فسألت أبي فقمت مف ىذا

الرجؿ فقاؿ المدائني .

يعد المدائني قمة في رواية األخبار التي سبقت طور التديف التاريخي و قائمة كتب المدائني التي

ذكرىا ابف النديـ في الفيرست و نقميا لنا أيضاً ياقوت الحموي في معجـ األدباء تجعمو أوؿ قائمة

المكثريف مف التأليؼ في اإلسالـ  ،و لعمو بالنسبة لعصره أكثر غ ازرة في اإلنتاج مف ابف الجوزي و

السيوطي أو ابف عربي أو ابف سيناء في عصورىـ  ،و تعد قائمة المدائني  240كتاباً  ،وىو فيض ىائؿ

 ،قُسمت غمى تسع مجموعات :
 - 1نحواً مف  30كتاباً في أخبار النبي (ص) .
 - 2نحواً مف  30كتاباً في أخبار قريش .

 - 3نحواً مف  21كتاباً في أخبار مناكح األشراؼ و أخبار النساء .
 - 4نحواً مف  5كتب في أخبار الخمفاء .

 - 5نحواً مف  26كتاباً في األحداث الرئيسية في اإلسالـ .
 - 6نحواً مف  33كتاباً في الفتوح .

 - 7نحواً مف  10كتباً في أخبار العرب .

 - 8نحواً مف  30كتاباً في أخبار الشعراء و غيرىـ .

 - 9نحواً مف  40كتاباً جاءت تحت عنواف (( مف كتبو المؤلفة ))  .و ىي كتب في التاريخ
الحضاري  ،و كتب في األخالؽ و الجغرافية  ،وغيرىا.
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العدد الثالث والعشرون
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إف مؤلفات المدائني تكشؼ بعناوينيا و بالمعمومات التي يمكف إف تحوييا :

أ  -ميؿ المدائني إلى المواضيع الغريبة و المعارؼ الطريفة و التفاصيؿ الشيقة المثيرة
لمفضوؿ .

ب  -إف المدائني كاف مرحمة انتقاؿ مف الرواية المفردة إلى الكتاب المطرد.


ت  -إطالع المدائني الواسع عمى التاريخ اإلسالمي كمو  ،و قد رتبو عمى استخالص األمور

المتشابية مف خالؿ معموماتو الواسعة  ،و ىي قدرة فريدة في بابيا  ،تعكس نوع

االىتمامات الثقافية السائدة في ذلؾ العصر .

و مما يؤسؼ لو إف جميع مؤلفات المدائني قد ضاعت  ،ولـ تبؽ لو اليوـ غير مروياتو التي

اعتمد عمييا كثير مف المؤرخيف .

و قد بقي لنا مف المدائني اليوـ كتاب واحد فقط ىو نسب قريش و أخبارىا  ،وبقيت لنا مقتطفات
عديدة مف مؤلفاتو المختمفة  ،و نجد منيا خاصة في العقد الفريد البف عبد ربو مجموعة كاممة لخطب و

رسائؿ عمي بف أبي طالب (رض) .

ومصادر معمومات المدائني كانت مف جيؿ اإلخبارييف الذي سبقو مف أبي مخنؼ  ،و ابف

إسحاؽ  ،و الواقدي  ،و قد أضاؼ إلييا بحوثو الخاصة و توسع في األخذ مف روايات المدينة  ،وأفاد مف
روايات البصرة  ،خاصة فيما يتعمؽ بالخوارج و مدينة البصرة و بفتوح خراساف و ما وراء النير .
و توسع في جمع المادة فجاءت أخباره اوفى بكثير مف غيره .

و قد اتبع المدائني في المنيج التاريخي طريقة المحدثيف في نقد الروايات  ،واثبات اإلسناد مما
أعطاه لوناً مف الثقة لدى الناس  .ونظـ المادة الواسعة التي وقعت لو تنظيماً متوازناً خدـ التأليؼ

التاريخي  ،و كاف بذلؾ كمو خطوة ىامة في تطور عممية التاريخ ،وأضحى المصدر الرئيس لممؤرخيف

التاليف .

ىذا وقد كانت وفاة أبو الحسف عمي المدائني سنة

كانت سنة  135ىػ .

 225ىػ عف عمر قارب المائة سنة الف مولده

قيؿ لو في مرضو  :ما تشتيي قاؿ اشتيي أف أعيش .
 -53أبو جعفر عبد اهلل
المدائني :

()59

بف المسور بف محمد بف جعفر بف أبي طالب

ذكره ابف سعد في طبقاتو ضمف المحدثيف الذيف نزلوا المدائف و قاؿ عنو ((كاف معروفاً  ،قميؿ

الحديث )) .
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()60

 -54ىالؿ بف خباب

(  144ىػ ) :

ذكره ابف سعد ضمف عمماء الحديث الذيف نزلوا المدائف و حدثوا بيا  ،و قاؿ عنو  (( :كاف أصمو

مف أىؿ البصرة ثـ نزؿ المدائف  ،و مات بيا في آخر سنة أربع وأربعيف و مائة )) .
 -55نصر بف حاجب

()61

القرشي ( 145ىػ) :

وىو عربي مف بني الحارث بف لؤي يكنى أبا يحيى  ،جاء مف خراساف و نزؿ المدائف و مات بيا

سنة خمس و أربعيف و مائة  ،وىو ابف بضع و خمسيف سنة  ،و حدث بيا )) .
 -56عاصـ

()62

بف سميماف األحوؿ ( 141ىػ و قيؿ  142ىػ ) :

يكنى أبا عبد الرحمف وىو مف قدماء المحدثيف ( مف التابعيف ) الذيف نزلوا المدائف .

و كاف مف الحفاظ الثقات  ،روى عنو عبد اهلل بف سرجس  ،و انس و طائفة غيرىـ .

و مما قالو عمماء الحديث فيو  :انو تابعي ثقة  ،ولكف الحاكـ النيسابوري و القطاف قاال عنو ثقة

 ،ليس بالحافظ )) .

أما المؤرخ ابف سعد فقد وثقو  ،و قاؿ  :انو كاف يتولى القضاء بالمدائف في خالفة ابي جعفر

المنصور و مات سنة احدى أو اثنتيف و اربعيف و مائة .

 -57ابف ابي الحديد

()63

المدائني ( 655ىػ ) :

عز الديف  ،عبد الحميد بف ىبة اهلل بف محمد بف الحسيف بف ابي الحديد المدائني  ،ولد بالمدائف

سنة  286ىػ  ،و عرؼ بيا  ،و توفي ببغداد سنة  655ىػ ،وكاف ابف ابي الحديد  ،فقيياً  ،متكمماً  ،أديباً
فاضالً  ،و شاع اًر محسناً  ،مشاركاً في اكثر العموـ  ،و لو اشعار حسنة  ،و تصانيؼ كثيرة منيا :
شرح نيج البالغة في عشريف مجمداً  ،وكتاب الفمؾ الدائر عمى المثؿ السائر  ،صنفو في ثالثة

وعشريف يوماً  ،و لما صنفو  ،كتب اليو اخوه موفؽ الديف:
المثؿ السائر يا سػػيدي

صنفت ف ػ ػػيو الفمؾ الدائ ار

لكف ىػ ػ ػ ػػذا فمؾ دائر

أصبحت فيو المثؿ السائ ار

ىذا وكاف سبب تأليفو ليذا الكتاب رداً عمى كتاب ضياء الديف محمد بف محمد بف عبد الكريـ

الشيباني المعروؼ بابف االثير المتوفى سنة  637ىػ  ،و كاف معاص اًر لو .
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يقوؿ ابف خمكاف

()64
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 :اف ضياء الديف الشيباني المعروؼ بابف االثير الجوزي بعد اف ألؼ كتابو

(( المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر ))  ،و الذي لـ يترؾ شيئاً يتعمؽ بفف الكتابة اال ذكره ،

ووصمت منو نسخة الى بغداد انتدب لو الفقيو االديب عز الديف عبد الحميد بف ىبة اهلل بف محمد بف ابي

الحديد المدائني  ،و تصدى لمؤاخذتو و الرد عميو  ،و عنتو  ،و جمع ىذه المؤاخذات في كتاب سماه ((

الفمؾ الدائر عمى المثؿ السائر )) فمما اكممو و وقؼ عميو أخوه موفؽ الديف ابو المعالي احمد فكتب الى
اخيو البيتيف مف الشعر ( الذي ذكرناه ) أعجاباً بالكتاب .

ىذا وكاف موفؽ الديف المدائني كأخيو عز الديف المدائني فقيياً و أديباً فاضالً ،و كانت والدتو في

جمادي االخرة سنة  590ىػ بالمدائف  ،ووفاتو سنة  656ىػ ببغداد بعد أف أخذىا المغوؿ بقميؿ  .أما وفاة
عز الديف عبد الحميد المدائني فقد كانت سنة  655ىػ  ،حيث توفي  ،و كاف المغوؿ في طريقيـ نحو
بغداد  ،فمـ يشاىد تدميرىا و لـ يفجع بخرابيا .

و بذلؾ يكوف ابف ابي الحديد خاتمة العقد لعمماء المدائف الذيف ساىموا باغناء الفكر العربي  ،بما

انجبتو مف العمماء  ،منذ القرف االوؿ اليجري و الى منتصؼ القرف السابع اليجري التي رافقت وفاة
صاحب الترجمة .
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