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 إنسؽذجا   م(0005ه/406الشقابة وأىسيتيا في التاريخ االسالمي الذريف الرضي )ت 
  الربيعي حدؼ م.د حديؼ صالح

 ( لمعمؽم االسالمية الجامعة كمية االمام الكاظػ )عميو الدالم
 السمخص

 التاريخ االسالمي الذخيف الخضييتمخز بحثشا السػسػم )الشقابة وأىسيتيا في      
م( إنسػذجًا( في تدميط الزػء عمى دور الذخيف الخضي ، كػنو يعج شخرية ٘ٔٓٔه/ٙٓٗت)

ميسة في التاريخ االسالمي ، حيث أقتخنت بو الشقابة ، ألنيا ميدة رؼيعة أمتاز بيا فزاًل عغ إن 
ن عطيع السشدلة في الجولتيغ العباسية والبػييية ولؿبو أبػ نرخ بياء الجيغ والجه أبػ أحسج كا

بالصاىخ األوحج، وولي نقابة الصالبييغ خسذ مخات، ومات وىػ الشقيب وذىب برخه ، ولػال 
استعطام عزج الجولة أمخه ما حسمو عمى الؿبس عميو وحسمو إلى قمعة بفارس، فمع يدل بيا حتى 

قو شخف الجولة ابغ العزج واسترحبو حيغ قجم بغجاد، وكان لو دور مات عزج الجولة فأشم
كبيخ في نذخ التخاث االسالمي وقجم خجمة كبيخة الى الجيغ االسالمي وزخخت السكتبات التاريخية 
بكتبو ومؤلفاتو السيسا كتاب نيج البالغة الحي يحػي عمى كالم سيج البمغاء اإلمام عمي )عميو 

 .الدالم(
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The Syndicate and its importance in Islamic history, Al-Sharif Al-
Radi (d. 406AH/1015AD) as a model 

Dr.Hussein Saleh H. Al-Rubaie 
Imam Al-Kadhim (peace be upon him) College of Islamic Sciences 
Abstract 
     Our research, marked (The Syndicate and its Importance in Islamic 
History, Al-Sharif Al-Radhi (406AH/1015AD) as a model) is 
summarized in shedding light on the role of Sharif Al-Radhi, as he is 
considered an important figure in Islamic history, as the Syndicate was 
associated with him, because it is a lofty feature that distinguished him, 
in addition to his father being Abu Ahmad was of great stature in the 
Abbasid and Buwayh states, and his title was Abu Nasr Bahaa al-Din 
al-Tahir al-Awhad. So Sharaf al-Dawla Ibn al-Add released him and 
accompanied him when he came to Baghdad, and he played a major 
role in spreading the Islamic heritage and rendered a great service to 
the Islamic religion. Historical libraries were awash with his books and 
writings, especially the book Nahj al-Balagha, which contains the words 
of the master of rhetoric Imam Ali (peace be upon him).  
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 السقدمة 

الحسج هلل عمى وافخ الخباء وباىخ العصاء، و  وبو أستعيغ اعتساديو تػكمي  وعميودع هللا ب     
، سيجنا دمحم نبيو  الشاس هللا عمى خيخ البذخ، وأفزل ومتػاصل اآلالء، ومتتابع الدخاء وصمى

 واصحابو الغخ السشتجبيغ ... الصاىخيغ الو الصيبيغ وصؽيو وعمى 
مَؼ اْلُسْؤِمِشيَؼ ِرَجاٌل َصَدُقؽا َما َعاَىُدوا َّللاهَ َعَمْيِو ، َفِسْشُيػ مهؼ ﴿: الكخيعقال تعالى في محكع كتابو 

﴾َيشَتعِ َنْحَبُو َوِمْشُيػ مهؼ  قزى ُلؽا َتْبِديال   .ُر ، َوَما َبده
)ت  الذخيف الخضي ،في التاريخ االسالميالشقابة وأىسيتيا ) تشاول البحث السػسػم:     
الشقابة وأىسيتيا ومفيػميا في التاريخ االسالمي ومرادرىا االصيمة  ،(إنسػذجاً  م(٘ٔٓٔه/ٙٓٗ

التي ذكختيا وعمى رأسيا القخان الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة ، فزاًل عغ مػاردىا التاريخية  
وكتب الصبقات التي بيشت أىسية الذخريات التي مشحت لقب الشقيب . فزاًل عغ االشارات التي 

لكخيع وبيغ أىسيتيا ، وىشاك أشارت في الديخة الشبػية واضحة ومػضحة  أشار الييا القخان ا
خ ي عذشػا مشُيع اثجخخ يأن  معوس ويمع أمخىع رسػل هللِا صمى هللا):لسعشى الشقابة  جاءت بمفع 

فقامػا بانتخاب اشخاص يشصبق ، ( الشؿباءنقيبا يكػنػَن عمى قػميع بسا فييع ، فأخخجػا مشيع 
وان دل ذلظ عمى شيء ، انسا يجل عمى  ،بغس الشطخ عغ العخق والمػن  الشقيب عمييع مشرب

وىؤالء الشؿباء الحيغ اختارىع  ان االختيار لع يكغ عمى اساس الشطام القبمي الستعرب ،
مسغ شيج بيعة العؿبة  دكان مشيع عج)صمى هللا عميو والو وسمع( األنرار، ورضييع الشبي 

كبيخ مغ األنرار،  دة أىل يثخب، فأسمع عمى يجييع عجاألولى، وساىع مداىسة كبخى في دعػ 
 . وىػ مغ عطيع فزل هللا عمييع أن ىجى هللا بيع الشاس

)عميو  مغ خالل دور العمساء العخب السدمسيغ واالولياء الرالحيغ ومشيع االمام عميو       
الحي خط نيج االسالم الحؿيقي وفق االسذ االسالمية التي نيل مغ شخرية الخسػل الدالم( 

فكخيًا ومشيجيًا وسياسيًا وأقتراديأ ، واجتساعيًا ، وعمى ىحه  )صمى هللا عميو والو وسمع( دمحم 
تمقػا مشو العمػم والسعارف  يغ الحيغوالسؤمش سار عمييا الرحابة؛ الجيػد التي وضع خصاىا 

فكخيًا وماديًا ومعشػيًا في ، القزاء، ووصمػا الى االبجاع بجسيع معانيو وانػاعو الحزارية والفقو و 
التي ساعجت عمى الحفاظ عمى السػروث الثقافي والفكخي لجى  االسالمية بشاء الحزارة 
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 )صمى هللا عميو والو وسمع(  السدمسيغ والثبات عمى نيج االسالم الحي اسدو رسػلشا الكخيع دمحم 
 .(إنسا بعثت ألتسع مكارم االخالقخالل سيختو العصخة  الحي قال:) غم
 . مذكمة البحث : 0
)صمى الخسػل الكخيع دمحم  أىسية الشقابة ومفيػميا وأىسيتيا عشج ان مذكمة البحث تكسغ في . أ

مغ الشاحية  الفكخ االسالميمغ مرادر  مرجرًا ميساَ  ،كػنيا تعجهللا عميو والو وسمع( 
لجييع كل معاني القػة والذجاعة في الحفاظ لثقاؼية والعقجية لمسدمسيغ ، واسدت االجتساعية وا

 ألنيا تبيغ الشخبة الخالرة مغ السؤمشيغ ، والتفت الييا الرحابة بعج رسػلعمى شػكة السدمسيغ 
، ولع يشرفيع التاريخ في مشيجو الفكخي في بيان دورىا هللا )صمى هللا عميو والو وسمع(

 لمسدمسيغ كأىل الحل والعقج .االجتساعي 
)صمى هللا عميو التي عاشيا السدمسيغ مع الخسػل الكخيع دمحم  الطخوف الدياسية واالجتساعية . ب

يدتحقػن الشقابة ، ولع  و مغ االلتفات الى التسييد بيغ مغ يخاىع بجسيع مخاحميا مكشت والو وسمع(
 ييتع بسفيػميا غيخه سػى أىل البيت )عمييع الدالم( . 

 . أىسية البحث :2
 سالمية الرادقةإللمذخرية ا ، الجور الخيادي والسذخق  إضياري تبخز فىسية البحث أ أن  . أ

الدمشية االولى مة االسالمية مشح الحقب ألاركائد ىجفيا في بشاء مغ خالل مفيػم الشقابة وابخاز 
سكغ الحكام ، تالمية بشاء حزارة االسلالتصػر الفكخي واالنداني واىسيتيا في  لمخسالة الدساوية 
، ليرمػا الى مخاتب الكسال  ياالسالم لمجيغالذخعية والعخف واالحكام سشيج الوالقادة مغ إتباع 

  . وفق السشيج االسالمي الرحيح صالح مجتسعاتيعإوالشجاح في 
مخ بالسعخوف والشيي عغ تصبيق مبجأ األ مغ خالل  اسالمي  حكع تعج الشقابة اسمػب . ب

مغ خالل التخكيد عمى شخرية  السجتسع ،في  االخالقيالسشكخ، والحفاظ عمى الدمػك االنداني 
الشؿباء وما يستازون بو مغ قػة فكخية وعمسية أعتسج عمييا السجتسع االسالمي في تعديد أواصخ 

 التالحع العقجي والثقافي لالمة االسالمية.
ًا في تثبيت ركائد الجعػة االسالمية مشح نذخ الجيغ االسالمي الى لعبت الشقابة دورًا ىام . ت

 يػمشا ىحا ، نججىا تأخح صجاىا عشج ذكخنا لمدادة االشخاف .
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 . حدود البحث :3
تسثمت حجود البحث في الشصاق الدماني والسكاني، مشح بعثة الخسػل دمحم )صمى هللا عميو والو 

وفاة م، الى ٓٔٙ/  ٛ/ ٚٔقبل اليجخة ، السػافق  ٖٔ/ رمزان /  ٕٔوسمع( في يػم األثشيغ 
 م(.٘ٔٓٔه/ٙٓٗالديج الذخيف الخضي عام )

 هيكمية البحث :  .4
 )معشى الشقابة لغة واصصالحًا( قدست البحث الى أربع مباحث، جاء السبحث االول بعشػان     

القخان وأعتسج عمى كتب المغة والسعاجع المغػية والسبحث الثاني جاء تحت عشػان )الشقابة في 
خالل مفيػم الشقابة، وأعتسجت  مغالفكخي  ، وتشاولت ؼيو االبجاع (الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة

سة عمى آيات القخان الحكيع وكتب الحجيث الذخيف لمشبي )صمى هللا عميو والو وسمع( واالئ
وحياتو العمسية  )أثخ الشقابة عشج الذخيف الخضيالسعرػميغ )عمييع الدالم( ، والسبحث الثالث 

 .مغ السرادر التاريخية والفقيية والفكخية( وأعتسجت عمى جسمة
 

 : ) تعريف الشقابة ومدلؽالتيا (السبحث االول
صفة مذبَّية تجّل  َنقاِئبات و  الجسع لمسؤنث : َنِقيب، السؤنث : َنِقيبة ، و نؿباء :الجسع :الشقابة لغة

ُمُيْع، َنِقيُب اأَلْشَخافِ  ييتع بذؤونيع ولقب الحيكبيخ القػم  الشقيب: عمى عمى الثبػت مغ نُقبَ  : ُمَقجَّ
َناَقَب ِرَفاَقُو : َفاَخَخُىْع ِباْلَسَشاِقِب، َأْي ِباأَلْخاَلِق َواْلِخَراِل  َناَقَب ِنَقاًبا، وُمشاَؾَبة   )فعل( ناَقَب: َسيُِّجُىعْ 

مرادر المغة  جاء تعخيف الشقابة في .َناَقَب فالًنا: لؿَيو مػاَجيًة َأو فجَأة مغ غيخ ميَعاد اْلَحِسيَجةِ 
: : الشقبحي يخز ىحه المفطة وفرميا كاالتيالسعشى ال، وأخح الباحث بيان العخبية  برػٍر شتى

. والشَِّقيبُة الشَّْفُذ؛ َوِقيَل: حزخه وثباً  ويكػنَ ، يبدط يجيو وال َقَػاِئَسُو ِفي حزخه الفخسَأن َيْجَسَع 
(ٔ)والشَِّقيبُة: ُيْسُغ الِفْعل. َوِقيَل: الَخميقةُ الصَّبيَعة؛ 
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. َوَرُجل  َمْيسػُن الشَِّقيبة: مبارك (رأيٍ  نفاذ َنِقيبة َأي ما ليع:)*( بخزجغ وأشارت السرادر الى )اب
 (ٕ).الَشْفِذ، مطفخ ِبَسا يحاول

واشارت السرادر ؛ طفخيل و او ِإذا كان ميسػن اأَلمخ، َيْشَجُح ِؼيَسا ح (ٖ) وأشار ابغ الدكيت    
َبة هللِا ْبغِ حَأِبي َعْبج هللِا مُ  جب: جَ م: السصالفقيية ـِ ة زارَ ت الػِ يي مغ بمُمَحسَِّج ْبِغ عَ  سج ْبِغ 

 (ٗ).الذخفو 
. وآباء  ِفي الحَّْيلِ  )**(البْشَجاري  وأشار الى ىحا الحجيث جسمة مغ الخواة الحيغ  نقمػه عغ     

الَفْزِل ُمَحسَّج َشاِلٍب، عبج هللا ْبُغ َأْحَسَج ْبِغ َعِميِّ ْبِغ َأِبي الَغَشاِئع الُسَعّسخ العَمػي الَحَدشّي، َواِلُج َأِبي 
 (   ٘) وأبي الحديغ عِمي، وىع مغ بْيِت الشقاَبِة واْلحجيث .

قػليع: ِفي فاَلن َمَشاِقب جسيمة: َأي َأخالق وىػ حدغ  ):واشار صاحب كتاب لدان العخب     
 جَسة َعخك،خ ِفي تَ  وأشار أيزًا صاحب كتاب تيحيب المغة  (ٙ) .( : َأي جسيل الَخميقةالشقيبة 

 (ٚ) .ج (َقال: فالن ميسػن الَعِخيكة والشَِّقيبة والشَّؿيسِة، والصَِّبيعة، ِبَسْعشى واحي

؛ وضسيشيع  والشقيب ىػ شاىج القػم  :ب(ِقـيشلوعخف ابغ مشطػر الشقابة مغ خالل لفطة ) ا    
 (ٛ) . : َعَخف وَنَقَب عمييع َيْشُقُب ِنقابةً 

قيب اإلشخاف: عسيج السشتدبيغ ، ون ناقب ، والسفعػل مشقػبَنَقَب: عغ يشقب ، َنْؿًبا ، فيػ      
الشَقاَبة : ؾيام الشقيب مقام َمغ ، و (ٜ))صمى هللا عميو والو وسمع( ألوالد فاشسة بشت رسػل هللا 

وفي  ، ن شائفة مغ الصػائفؤو والشقابة جساعة يختارون لخعاية ش، نيعؤو يسثميع في رعاية ش
قال أبػ إسحق: الشقـيب في المغة كاأَلمـيغ  اثَشي عذخ َنِقـيبا.التشديل العديد: وبعثشا مشيع 

 (ٓٔ).والكفـيل
كالم الحجاج في مشاشقتو لمذعبي: إن   ، وأشارت السرادر الىالعالع باألمػرىػ  والشقاب:    
 لشقابا، فسا قال فييا ابغ عباس كان

والتخؽيف: الخجل العالع لسشؿبا. الشقاب، والسشقب، بالكدخ  ابغ عباس وفي رواية: إن كان
 (ٔٔ) .(باألشياء، الكثيخ البحث عشيا، والتشقيب عمييا أي ما كان إال نقابا

  )الشقباء في زمؼ الرسؽل )صمى هللا عميو والو وسمػ 
حيغ أخح بيعة  (صمى هللا عميو وآلو)يعػد تذخيع الشقابة في اإلسالم إلى عيج رسػل هللا دمحم     

العؿبة الثانية مغ أىل السجيشة، فصمب مشيع أن ُيخخجػا اثشي عذخ نقيبًا؛ ليكػنػا كفالء عمييع كسا 
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كان الحػاريػن كفالء عمى عيدى بغ مخيع عميو الدالم. فأخخجػا لو تدعة مغ الخدرج وثالثة مغ 
 (ٕٔ) األوس.
ثالثة وسبعػن رجال وامخأتان، وكان الشبي  َقِجم إلى الشبي مغ يثخب في بيعة العؿبة الثانية      

حخيًرا عمى بيان جسيع البشػد ليع، عمى أنو لع يعجىع بذيء مغ أمػر الجنيا كالحكع والدمصان 
والشفػذ؛ فاألمخ أمُخ عقيجة وديغ ولحلظ كان ال بج مغ انتخاب نؿباء مغ األنرار يشػبػن عشيع 

يع الشاس عشج كل مػقف في الجعػة لمجيغ ونقاش في السذػرة والخأي ويقػمػن عمى أمخىع، ؼيقّجم
أمػر السدمسيغ والعطيع أن الشبي شمب مغ األنرار انتخابيع ولع يفعل ذلظ ىػ تخسيًخا لفكخة 

أمَخُىع رسػُل هللِا صمَّى هللُا عَميِو )السذػرة وحق إبجاء الخأي في الجيغ اإلسالمي، فقج ورد أنو: 
، (ٖٔ) (َعذَخ نقيًبا يكػنػَن عَمى قػِميع بسا فيِيع ، فأخخجػا مشُيع الشُّؿباءَ وسمََّع أن ُيخِخجػا مشُيع اثَشي 

وبالفعل انتخب األنرار رجاال يدتحقػن مكانة الشقيب دون الشطخ إلى أي انتساء سػى انتساء 
الجيغ ودليل ذلظ أنيع لع يكػنػا مػّزعيغ بالسشاصفة بيغ األوس والخدرج بل خخج مغ الخدرج 

غ األوس ثالثة كجليل عمى تالشي فكخة العربية القبيمة لرالح فكخة االستحقاق تدعة رجال وم
بالشطخ إلى مقجرة الذخز وخرالو، وقج ضيخت أحقّيتيع فعال في مػاقفيع أثشاء البيعة 

كان  -عميو الرالة والدالم-وىؤالء الشؿباء الحيغ اختارىع األنرار، ورضييع الشبي  (ٗٔ)وبعجىا.
بيعة العؿبة األولى، وساىع مداىسة كبخى في دعػة أىل يثخب، فأسمع عمى مشيع عجد  مسغ شيج 

كبيخ مغ األنرار، وىػ مغ عطيع فزل هللا عمييع أن ىجى هللا بيع الشاس، فأّما عغ  جدأيجييع ع
نؿباء األوس: أسيج بغ حزيخ، وسعج بغ خيثسة، ورفاعة بغ  (٘ٔ) أسساء الشؿباء االثشي عذخ فيع:

، وسعج بغ الخبيع، وعبج هللا بغ رواحة، ورافع زرارةأسعج بغ  أماموالخدرج: أبػ  عبج السشحر. نؿباء
بغ مالظ، والبخاء بغ معخور، وعبج هللا بغ عسخو بغ حخام، وعبادة بغ الرامت، وسعج بغ عبادة، 

  (ٙٔ) والسشحر بغ عسخو.

، وىػ األميغ والكفيل عمييع ،، وىػ الباحث عغ القػم وأحػاليع(نؿباء) جسعو  لشقيب،وا    
اصصالحًا مػضػعة عمى صيانة ذوي األنداب الذخيفة عغ والية مغ ال يكافئيع في  الشقابةو 

فأما الخاصة فيي ،  كسا أنيا عمى ضخبيغ: خاصة وعامة ،(ٚٔ)الشدب وال يداوييع في الذخف 
حج، فال يكػن العمع لاأن يقترخ بشطخه عمى مجخد الشقابة مغ غيخ تجاوز ليا إلى الحكع وإقامة 

وأما الشقابة العامة: فعسػميا أن ،  (ٛٔ)في شخوشيا ويمدمو في الشقابة عمى أىمو مغ حقػق الشطخ
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حقًا ولمثاني  (ٕٔ ) مغ حقػق الشطخ، فمألول ذكختو في البحث  يخاد اليو في الشقابة عمييع مع ما
 (ٜٔ) حقػق. (٘)
لإلسالم عمى الػسائط والخوابط بيغ الحكػمة واألمة أشمق في العرػر األولى  الشقيبولفع      

أي بيغ العذيخة أو القبيمة وبيغ األميخ أو اإلمام، وكانت ميستو التعخف عمى حاجات الصخفيغ 
 عوتػقعاتيسا بػسائط مشرػبة أو مشتخبة، يخاقبػن األمة ويتخددون بيشيا وبيغ الحكػمة أو بيشي

 (ٕٓ) وبيغ اإلمام.
 نقابة الطالبييؼ 

كان يجعى مغ يتػّلى مشرب الشقابة في العرخ العباسي نقيب الصالبيغ أو نقيب العمػييغ ثع     
 كانػا  مغ مغ ىع االسعغ بيحا يدعي في العرػر الالحقة نقيب األشخاف. واألشخاف السقرػد

أىل البيت سػاء كان حدشيا أو حديشا أو عمػيا مغ ذرية دمحم بغ الحشؽية أو مغ غيخه مغ أوالد 
 (ٕٔ)أو جعفخيًا أو عقيميًا أو عباسيًا. )عميو الدالم(   ي بغ أبي شالبعم

اإلدارية لمحكػمات، بجأت في القخن الثالث و مغ التذكيالت الخسسية ونقابة الصالبييغ ىي     
ففي كل بمج ُيعيَّغ أحج الصالبييغ لمشقابة، ميّستو رعاية شؤون الصالبييغ واإلحتفاظ عمى ، اليجخي 

وكان ىحا ، الحي يعّيشو الدمصان ( نقيب الشؿباء) وكان يتع تعييشو مغ ِقبل  (ٕٕ) أندابيع.مذجَّخات 
جعى َمغ يتػّلى ىحا السشرب ن يا (ٖٕ) السشرب بسدتػى )الػزارة( في أجيدة بعس الحكػمات.

غ( أو )نقيب العمػيغ(، ثّع ُدعي في العرػر الستأخخة )نقيب يفي العرخ العباسي )نقيب الصالب
، فجعمو السدتعيغ  فأول مغ أسذ الشقابة لمصالبييغ ىػ الحديغ ابغ أبي الغشائع (ٕٗ) اف(.األشخ 
نقيبًا وأمخه بشرب نؿباء البالد، وىػ ابغ ُعَسخ أميخ الحاج بغ يحيى م( ٙ٘ٛ/ه ٕٕ٘تػفى)الحي 

 . (ٕ٘) السحجث بغ الحديغ ذي الجمعة بغ زيج الذييج بغ عمي بغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب
  َولَي الخالفة الفاشسيػن بسرخ حرخوا اسع الذخيف عمى ذرية الحدغ والحديغ فقط عشجما

مغ شيػخ ىحه الصائفة ) وبقيت ليحا السشرب أىّسيتو عمى مّخ القخون، فال يكػن الشقيب إاّل 
كسا بقيت لمشقيب حّتى القخن التاسع اليجخي تمظ الػاجبات والحقػق التي كانت لو  ( وأجّميع َقجرا

 (ٕٙ) في العرخ العباسي مّسا دّونو الساوردي في كتابو )األحكام الدمصانية(.
 الديرة الذاتية لمذريف الرضي

  أسسو 
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الذخيف الخضي: ىػ الدّيج أبػ الحدغ محّسج بغ الحديغ بغ مػسى بغ دمحم بغ مػسى بغ     
يع بغ اإلمام مػسى الكاضع )عميو الدالم( الحديغ بغ أبي محّسج وأّمو الدّيجة فاشسة بشت  ابخـا

عمي بغ أبي شالب )عميو  الحدغ األشخوش بغ عمي بغ الحدغ بغ عمي بغ عسخ بغ
 (ٕٚ)الدالم(
 والدتو ونذأتو : 

( بسجيشة بغجاد ، ونذأ في أحزان مٜٓٙ/ ىـ  ُٜٖ٘ولج الدّيج الذخيف الخضي في عام )     
وتعّمع في صغخه ، )عمييع الدالم(ىل البيت أ أبػيغ جميميغ بتخبية ايسانية صحيحة مسدوجة بسحبة 

العمػم العخبية والبالغة واألدب ، والفقو والكالم ، والتفديخ والحجيث ، عمى يج مذاىيخ عمساء 
 (ٕٛ) بغجاد .

 شعره 
و نطع في اننطع الديج الذخيف الخضي الذعخ وعسخه عذخ سشػات ، وأجاد في ذلظ ، كسا     

فخع الذجخة الشبػية ,  الحيغ ىع افرح العخب العخباء ,شعخ الياشسييغ أجسيع فشػن الذعخ فيػ 
 (ٜٕ) التي اصميا ثابت وفخعيا في الدساء , اعطع شاعخ تشدع ىػاء العخاق , واشعخ القخشييغ .

يستاز شعخ الذخيف الخضي بأّنو مصبػع بصابع البالغة والبجاوة والبخاعة وعحوبة األلفاظ التي تأخح 
 (ٖٓ) السسّيدات األخخى التي ال نكاد نججىا في شعخ غيخه . بسجامع القمػب ، باإلضافة إلى

ومّسا امتاز بو شعخ الدّيج الذخيف الخضي أّنو كان نؿّيًا مغ كل ما يتعاشاه الذعخاء مغ     
 (ٖٔ) الغدل السذيغ ، واليجاء السقحع ، والتمّػن بالسجح تارة والحم تارة أخخى .

عرخه ودىخه ,عمى مكانو وزمانو , عمى اصجقائو والذخيف الخضي ىػ شاعخ متسخد عمى     
واعجائو , عمى مجتسعو وناسو , فيػ ثائخ في فخخه ومجحو , في رثائو وغدلو , وذلظ واضح في 

التي شيجىا القخن الخابع  كل قريجة مغ قرائج ديػانو, وال ريب ان التحػالت والسشعصفات الخصيخة
والثػرة لجى كل مؤمغ حخيز عمى امتو وديشو  مجعاة الى التسخد اليجخي عرخ الذخيف الخضي

 كان الذخيف الخضي ثائخ مغ شخاز خاص,و  كالذخيف الخضي سميل الجوحة الشبػية الذخفة
وكانت ثػرتو ىي ثػرة الذعخ بل ثػرة الفكخ والكمسة اليادفة السقاتمة التي ربسا بمغ مجاىا ابعج مغ 

 مجى الديف.
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بالعيج االمػي الذخيف الخضي بل ثسخة شجخة تستج جحورىا  ولع يكغ الخفس والثػرة ججيجا عمى   
الى زمغ الخسػل )صمى هللا عميو وآلو( الحي أوصى بػالية االمام عمي )عميو الدالم (عمى 
السدمسيغ إال ان السشحخفيغ عغ ديغ هللا إستاثخوا بيا ضمسا وعجوانا , ومغ ثع استسخار ذلظ الدمب 

( حتى عرخ الذخيف الخضي مخورا باإلضافة الى السعاناة التي لحق اىل البيت )سالم هللا عمييع
عاشيا البيت العمػي حيث القتل والتذخيج والسصاردة السدتسخة لكل محبي اىل البيت )سالم هللا 
عمييع( فالذخيف الخضي ال يشدى واقعة الصف وما القاه ججه االمام الحديغ )سالم هللا عميو ( 

االليسة مذفػعا بالذكػى الى ججه الخسػل الكخيع دمحم )صمى هللا  فيػ يتحكخ دائسا تمظ الػاقعة
 (ٕٖ) عميو وآلو ( حيث يقػل:
 وىع ما بيغ قتمى وسبا   ***      يا رسػل هللا لػ عايشتيع 
 لمحذى شجػا ولمعيغ قحى    ***       لخأت عيشاك مشيع مشطخا
 جدا أمة الصػيان والبغي      ***      ليذ ىحا لخسػل هللا يا 

 ثع ساقػا اىمو سػق اإلما      *** جدروا جػر األضاحي ندمو 
كان دائسا يتسشى القراص مغ األعجاء والثػرة عمييع بقػلو وقج تخيل نفدو فارسا يستصي     

 (ٖٖ) جػاده:
 وفػق متػن الالحؿيات مخكب    ***   ولي مغ ضيػر الذحقسيات مقعج 
 وثػبي العػالي والحجيج السحرب    ***    لثامي غبار الخيل في كل غارة 

 ارى كل سيف فييع ال يجخب     ***       انا الديف اإل انشي في معاشخ
 وما دام لي عدم ورأي ومحىب     ***   يصػل عشاء العيذ ما دمت فػقيا

ي ال ييجأ وال يفتخ فسقعجه ضيػر الذحقسيات ومخكبو متػن الالحؿيات، اإل حانو البصل الثائخ ال    
ان العحر عشجه غجر القػم الحيغ سيخحلػنو كسا خحلػا مغ قبل ججه ، بل غجر االقارب واالصحاب 

 حيث يقػل :
 يػشظ ان يكػن ليا الغالب    **     تجاذبشي يج االيام نفدي 

 فال عجب اذا عد الرحاب     وتغجر بي االقارب واالداني **
 (ٖٗ). ركاب فال خيل أعغ وال   نيزت وقج قعجن بي الميالي ** 
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)عميو  حديغالأن الذاعخ العخبي " الذخيف الخضي " عشجما ألقى قريجتو العرساء أمام قبخ 
 (ٖ٘)  والتي جاء في مصمعيا: الدالم( 

 ما لقي عشجِك آُل السرصفى  *    ( ال زلِت كخبًا وبال  كخبال )
 مغ دٍم ساَل ومغ دمٍع جخى  *        كع عمى تخِبِظ لسَّا ُصخِّعػا

ىا عشج قتيٍل بالطسا  *    راَن الحيِل يخوي دمُعياكع ح  خجَّ
 ووصل إلى ىحا البيت:

 (ٖٙ) .بكى وبكى حتى أغسي عميو.  جخى  دمعكع عمى تخبظ لسا صخعػا مغ دم سال ومغ     
ويعػد تذخيع الشقابة في اإلسالم إلى عيج رسػل هللا دمحم صمى هللا عميو وآلو حيغ أخح بيعة 

أىل السجيشة، فصمب مشيع أن ُيخخجػا اثشي عذخ نقيبًا؛ ليكػنػا كفالء عمييع كسا العؿبة الثانية مغ 
كان الحػاريػن كفالء عمى عيدى بغ مخيع عميو الدالم. فأخخجػا لو تدعة مغ الخدرج وثالثة مغ 

 (ٖٚ) األوس.
يغ وكان يجعى مغ يتػّلى مشرب الشقابة في العرخ العباسي نقيب الصالبييغ أو نقيب العمػي     

ثع دعي في العرػر الالحقة نقيب األشخاف. واألشخاف السقرػدون بيحا اإلسع ىع كل مغ كان 
مغ أىل البيت سػاء كان حدشيا أو حديشا أو عمػيا مغ ذرية دمحم بغ الحشؽية أو مغ غيخه مغ 

 (ٖٛ) أوالد عمي بغ أبي شالب أو جعفخيًا أو عقيميًا أو عباسيًا.
ميثاًقا آخخ  )صمى هللا عميو والو وسمع( شؿباء، أخح عمييع الشبي ولسا تع اختيار ىؤالء ال    

أنتع عمى قػمكع بسا فييع كفالء، ككفالـة الحػارييغ لعيدى )   : قال ليع، ليغؤو برفتيع رؤساء مد
 (ٜٖ)   .  نعع  : قالػا ،يعشي السدمسيغ   ( ابغ مخيع، وأنا كفيل عمى قػمي

: مغ )صمى هللا عميو والو وسمع(  قال رسػل هللا :)قال )عميو الدالم( وفي حجيث أبي جعفخ     
، سػن مشيع القائع بالحق يسأل األرض عجال كسا ممئت جػرا يَ أىل بيتي اثشا عذخ نقيبا محجثػن مفُّ 

)وعج هللا الحيغ آمشػا مشكع وعسمػا الرالحات  )عد وجل( في محكع كتابو العديد:وقال هللا 
بأنيع كانػا اثشى  أشارت السرادروقج ، (ٓٗ) ألرض كسا استخمف الحيغ مغ قبميع( ليدتخمفشيع في ا

ؼيجب أن يكػن عجد خمفائشا كحلظ  (ٔٗ) )وبعثشا مشيع اثشى عذخ نقيبا( )عد وجل( قػلوكعذخ 
 (ٕٗ) . ألنو تعالى شبييع بيع بكاف التذبيو وال شبية ان الشؿباء ىع الخمفاء
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 جالج عغ الذعبي عغ مدخوق عغ ابغ مدعػد قال الشبيموذكخ لشا الحجيث الذخيف ، عغ  
: الخمفاء بعجي اثشا عذخ كعجة نؿباء بشي إسخائيل وفييع اثشا عذخ )صمى هللا عميو والو وسمع( 

سألت الشبي )ىذام بغ زيج عغ أنذ قال: ، ذكخ ( ٖٗ)وإذ قال الحػاريػن يا عيدى(  حػاريا قػلو )
األئسة مغ بعجي اثشا عذخ مغ صمب عمي وفاشسة وىع حػاريي مغ حػاريظ يا رسػل هللا؟ فقال 

 .(ٗٗ)هللا التحية والدالم، وفييع األسباط أوالد يعقػب وىع اثشا عذخ قػلو  وأنرار ديشي عمييع مغ
: خصبشا رسػل هللا صمى هللا وقصعشاىع اثشى  قال في حجيث   )***( أبػ صالح الدسانونقل لشا 

فقال: معاشخ الشاس مغ أراد أن يحيى حياتي ويسػت ميتتي فميتػل  عميو وآلو عذخة أسباشا أمسا
عمي بغ أبي شالب وليقتج باألئسة مغ بعجه، فقيل: فكع األئسة بعجك؟ فقال: عجد األسباط 

وقػلو )اني رأيت أحج  (٘ٗ)وانفجخت لسػسى اثشتا عذخة عيشا قػلو )فانبجدت مشو اثشتا عذخة عيشا( 
ووقع التعبيخ عمى أن يقع لو أحج عذخ أخا  (ٙٗ)يتيع لي ساججيغ( عذخ كػكبا والذسذ والقسخ رأ

لمثاني عذخ الحي ىػ يػسف، وشعػب بشي إسخائيل اثشا عذخ شعبا، وقػلو )إنا أوحيشا إليظ كسا 
يع وإسساعيل وإسحاق ويعقػب واألسباط وعيدى وأيػب ويػنذ وىارون وآتيشا  أوحيشا إلى إبخـا

 ميظ مغ قبل ورسال لع نقرريع عميظ وكمع هللا مػسى تكميسا(داود زبػرا ورسال قج قررشاىع ع

 ذكخ فييا اثشى عذخ نبيا.  (ٚٗ)
قال لمرادق صمى هللا عميو وآلو: أكان رسػل هللا صمى هللا عميو  )****(مشرػر بغ حازموسأل 

وآلو يعخف األئسة؟ فقال: نعع ونػح، ثع تال )شخع لكع مغ الجيغ ما وصى بو نػحا( اآلية، وقج 
اء عجدىع في القخآن رمدا كأنو أقدع بأسسائيع كسا أقدع بالشبي في قػلو )لعسخك( فقال تعالى: ج

والرافات والحاريات والسخسالت والشازعات والشجع والصػر والدساء ذات البخوج والدساء والصارق 
والديتػن : والتيغ الحدغ )عميو الدالم(  قال الباقخ، والفجخ والذسذ والميل والزحى والتيغ

الحديغ وشػر سيشيغ أميخ السؤمشيغ وىحا البمج األميغ ذاك رسػل هللا لقج خمقشا االندان في 
 أحدغ تقػيع، قال حيغ أخح هللا ميثاقو لسحسج وأوصيائو بالػالية.

  :في أبيات مغ شعخه   
 وفي أحخف التػحيج آيات حكسة * بيغ عغ التػحيج تشتؽيان

 مثاني أصػل أيجت بسثانيفسغ ىغ سبع واثشتان وأربع * 

 (ٛٗ)وجسمتيا اثشا عذخ وىي كػاحج * أىاتيظ في االعجاد يحتدبان
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، قال هللا تعالى ( اثشا عذخ حخفا )صمى هللا عميو والو وسمع(  هللا دمحم رسػلوأشار الى الشبي  
ذكخت معي فالسشكخ آلخخىع كالسشكخ ألوليع، وكمستا  ،)ورفعشا لظ ذكخك( يعشي إذا ذكخت

 (ٜٗ) دتيغ ال نقصة عمى حخف مشيسا يجل عمى أنو ال مثل ليع وال يذبييع أحج.الذيا
ذكخ أئستشا عمى عجدىع: األئسة مغ قخير، الشبي واالمام، عمي وأوالده حق، فاشسة الدىخاء، 
الحدغ والحديغ، الحدغ السدسػم، الحديغ الذييج، الحديغ بغ عمي عمي ذو الثفشات، اإلمام 

أبػ جعفخ التقي، البخ الػصي (ٓ٘)  ق، اإلمام الكاضع، الخضا وصي مػسىالباقخ، اإلمام الراد
الشقي، الحدغ العدكخي، الحجة السشتطخ، اثشا عذخ خميفة اثشا عذخ إماما، اثشا عذخ نقيبا، اثشا 
عذخ أسباشا، الحجج اثشا عذخ، األئسة اثشا عذخ أصحاب األعخاف، ذرية نبي اليجى، أىل بيت 

ولييع في الجشة،   ة، كتاب هللا العتخة، السشرػص عمييع، صمى هللا عمييع،الخسػل، العتخة الدكي
 (ٔ٘) . عجوىع في الشار

    السبحث الثالث : الذريف الرضي  أسسو ودوره وندبو في الشقابة 
، (  مٜٜٙ/  ىـٜٖ٘ ) ىػ أبػ الحدغ، محّسج بغ مػسى، ولقب بالذخيف الخضي، ولج في عام

وىػ أحج الفقياِء والذعخاِء في العرِخ العباسي، وقج كانت والُدتو  وىػ الخضي الحديشي السػسػي،
كسا أن الذخيف الخضي إمام مغ )  (ٕ٘)في بغجاد ومات فييا، عسل كشقيب لمصالبييغ حتى تػفي،

أئسة الحجيث والعمع واألدب، وأحج أبصال السحىب والجيغ، وقج ورَث عغ أسالفو الرالحيغ وندبِو 
العمع الستجفق والشفذ الدكّية والشطَخ )عميو الدالم( ام عمي بغ أبي شالب الصاىخ الحي يعػد لإلم

الثاقب، كسا ورث عشيع اإلباء والذسع والبخاعة في األدب، والحدب الشبػّي الذخيف والشدَب الشقي، 
ولعّل أىَع أعساِل الذخيِف الخضي ىػ كتاب نيِج البالغة الحي جسَع ؼيو حكَع وخصَب وكتَب 

بغ أبي شالب، كسا أنَّ لُو ديػاَن شعِخ في غايِة العحوبِة والجساِل والجدالِة، فالذخيُف اإلمام عمي 
، وقج تتمسَح مع أخػِه الذخيِف السختزى عشج الذيخ  الخضي يعّج فحاًل مغ فحػِل الذعِخ العخبيِّ

 (ٖ٘( . ) السفيج أحج الفقياء السعخوفيغ قجيًسا

  حياة الذريف الرضي 
خيف  الخضي فقج ولج  في بغجاد، مغ عائمة  ذات حدب  وندب؛ فيػ يعػد   ِ              َ                   ِ         ٍ              ُ  بالحجيث  عغ حياة  الذ     ّ     ِ        ِ       
    ِ                                                                               بشدبو  لمحديغ بغ عمي بغ أبي شالب، وقج كان لػالج الذخيف الخضي أبػ أحسج مكانة  عطيسة  



 إمنوذجًا م(1015/ـه406النقابة وأهميتوا يف التاريخ االسالمي الشريف الرضي )ت 
  م.د حشني صاحل الربيعي                                                                                             

   م(2022حزيران  – 32العدد ) دراسات ااريخيةةلة جم 
296 296 

 

ِ                      في الجولتيغ العباسي ة والبػييي ة، ول قب  الذخيف الخضي بالصاىخ  األوحج، وقج مشحو أبػ                       َ نرخ بياء                    َّ         ّ        
، وتػفي وىػ (ٗ٘)الجيغ  ، تػل ى الذخيف  الخضي  نقابة  الصالبييغ حػالي خسذ مخات  ٍ             ىحا المقب                           َ      ّ       ُ         ّ     َ         

ِ       الشقيب  بعج أن ذىب  برخ ه، وقج استعطع  عزج  الجولة  أم خ  الذخيف الخضي فأمخ  بالؿبس  عميو         َ                   َ  ْ   ِ       َ    َ             ُ     َ            ُ      
ُ     وسجش و في قمعة في بالد فارس، وضل  بيا حت ى تػفي عزج  الجولة، فأشمق  شخ  ُ            ف  الجولة بغ    َ                           َّ      ّ          ُ              

و، واصصحبو حتى عاد بو إلى بغجاد وقج أمزى الذخيف الخضي حياتو في خجمة   َ                                                                   ِ  العزج سخاح           
والحجيث  والعمع ، وقج العمع والجيغ  ِ       ِ       ، وقج كان أحج مفاخخ العتخة الصاىخة، فيػ إمام  مغ أئسة األدب          ِ                                                          

واشار اليو ابغ ( ٘٘) في االدب، بغ العذخة أعػام، حيث نطع أولى قرائجهاتفتحت عبقخيتو وىػ 
ً   خمكان بالتعخيف بذخريتو قائال :) دمحم بغ الحديغ بغ مػسى، أبػ الحدغ، الخضي العمػي                           

انتيت ، الحديشي السػسػي: أشعخ الصالبييغ، عمى كثخة السجيجيغ فييع. مػلجه ووفاتو في بغجاد
 (ٙ٘) ( ( .ـ  ٖٓٗ عام ) وخمع عميو بالدػاد، وججد لو التقميج إليو نقابة االشخاف في حياة والجه

في مجمجيغ، وكتب، مشيا )الحدغ مغ شعخ الحديغ( الدادس والثامغ  بعش ،لو ديػان شعخ  
مشو، وىػ مختارات مغ شعخ ابغ الحجاج، مختبة عمى الحخوف في ثسانية أجداء، و )السجازات 

ئ( و الشبػية( و )مجاز القخآن( باسع )تمخيز البيان عغ مجاز القخآن( و )مختار شعخ الراب
)مجسػعة ما دار بيشو وبيغ أبي إسحاق الرابئ مغ الخسائل( شبعت باسع )رسائل الرابي 
والذخيف الخضي( و )حقائق التأويل في متذابو التشديل( و )خرائز أميخ السؤمشيغ عمي بغ 

 وذكخه وشعخه مغ الصبقة األولى رصفا وبيانا وإبجاعا.، أبي شالب( و )رسائل( نذخ بعزيا
)عبقخية الذخيف الخضي( ولسحسج رضا آل كاشف  في كتابو مباركخي زكي الذاعخ السر

 (ٚ٘))الذخيف الخضي(  كتاب الغصاء
  العمساء في الذريف الرضيآراء: 

 لذخيف الخضيتعج اآلراء الذخرية لمعمساء والفقياء التي أشاروا بيا الى السكانة التي حطي بيا ا
الذعخاء واالدباء   يا كػنو مغيججر الحجيث عش واالجتساعية التي األدبيةالعمسية و  مغ الشاحية
التي دلت عمى مكانتو وجػىخ شخريتو ما ؼيو الكثيخ مغ األقػال  و حيث ذكخمجحفزاًل عغ 

كان الخضي بارعا أديبا عطيًسا، كان متبحًخا وفقيًيا، مفّدًخا، ) : قائاًل  العاِلع األميغ العامميذكخه 
ابتجأ يقػل الذعخ بعج أن جاوز  وذكخه صاحب كتاب يتيسة الجىخ قائاًل  :) (ٛ٘).( حاذًقا ومتكمًسا

عذخ سشيغ بقميل، وىػ اليػم أبجع أنذأ الدمان، وأنجب سادة العخاق، يتحمى مع محتجة الذخيف 
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ومفخخه السشيف، بأدب ضاىخ وفزل باىخ وحع مغ جسيع السحاسغ وافخ، ثع ىػ أشعخ الصالبيغ 
أشعخ قخير لع أبعج عغ  غبخ، عمى كثخة شعخائيع السمفقيغ، ولػ قمت إنومغ مزى مشيع ومغ 

الرجق، وسيذيج بسا أخبخ بو شاىج عجل مغ شعخه العالي القجح السستشع عغ القجح، الحي يجسع 
 (ٜ٘)( إلى الدالسة متانة وإلى الديػلة رصانة ويذتسل عمى معان يقخب جشاىا ويبعج مجاىا

فقج مدج بيغ الجانب الفقيي الجيشي والجانب االدبي الحي يعج يمحع مشو  حجيجالأبي  أما أبغ
االىسية الكبيخة في حياتو والتي أنار بيا السكتبات االسالمية والتي تحمى بيا الذخيف الخضي  

ه وذلظ في خ وحفع الخضي القخآن ذلظ بعج أن تجاوز الثالثيغ عاما مغ عس) :كسا جاء في قػلو 
 (ٓٙ) .(الفقو والفخائس شخفا قػيا، كسا كان عالسا أديبا وشاعخا كسا عخف مغ مجة قريخة ويديخة،

اال ان الباحث يخى ان السجة ليدت بالقريخة التي ذكخىا ابغ ابي الحجيج، ولعل السخاد في قػلو 
إشارًة الى السجة القريخة التي بجأ تمقي العمػم والسعارف بيا فزاًل عغ حفطو لمذعخ وحفع القخان 

 بعج ذلظ.   الكخيع
ان المغة والشحػ والفراحة التي ميدت شخرية الخضي وىحا ما يبيغ أنو كان عالسًا مػسػعيًا 

أبػ  ه( قائاًل:)الذخيفٗٚٛالنو ألع بجسيع العمػم والسعارف كسا وصفو ابغ التغخي بخدي )ت 
ا فريًحا والفقو والشحػ، وكان شاعخً  كان عالسا عارفا بالمغة والفخائس الحدغ الخضي السػسػي 

 (ٔٙ) .(عالًسا عالي اليسة
 مؤلفات الذريف الرضي : 
أّلَف الّذخيف الخضي العجيَج مغ السؤلفات بجانب شعخِه الجدل، وقج كان ليا أىسّيًة كبيخًة في       

عرخه وصػاًل إلى العرخ الحالي، ولعّل أبخز ىحه السؤلفات كتاب نيج البالغة، وقج جسع ؼيو 
يخ نذحكع وخصب اإلمام عمّي بغ أبي شالب إضافًة إلى كتبِو لعسالو في األمرار، وؼيسا يأتي 

 (ٕٙ) -:مشيا  مؤلفات الذخيف الخضيجسمة مغ  الى
 كتاب مجازات القخآن. .ٔ
 كتاب السجازات الشبػّية. .ٕ
 .)عميو الدالم(  كتاب خرائز أميخ السؤمشيغ اإلمام عمي .ٖ
 كتاب مختار مغ شعخ الرابئ. كتاب انتخاب شعخ ابغ الحجاج. كتاب الديادات في شعخ .ٗ

 أبي تسام.
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 كتاب الستذابو في القخآن. .٘
 ب حقائق التشديل.كتا .ٙ
 كتاب تعميق خالف الفقياء. .ٚ
 كتاب تفديخ القخآن. .ٛ

 قرائد الذريف الرضي :- 
متاَز شعُخ الذخيِف الخضي بجدالِة ألفاضِو وجػدتيا، فاجتسعت في شعخه الجػدة والسالحة إ   

وكان مغ السكثخيغ في الّذعخ، وقّمسا يجتسع ذلظ لسكثخ، وكان شعخه صاٍف وجسيل، فمع يكغ 
اقتباسات مغ قرائَج  ونحكخالقريجِة وعسػِد الذعخ،  يدتخجُم ؼيو الكمساَت السقحعة أو الشابية،

 -:مشيا  لمذخيف الخضي
 (ٖٙ)  قريدُة أبكيِغ لؽ نقَع الغميل بكائي .0

 َوَأقػُل َلػ َذَىَب الَسقاُل ِبجاءِ  *     َأبكيِظ َلػ َنَقَع الَغميَل ُبكائي
ياً َوأَعػُذ ِبالَربِخ الَجسيِل   َلػ كاَن ِبالَربِخ الَجسيِل َعدائي *    َتَعدِّ

 آوي ِإلى َأكخوَمتي َوَحيائي*     شػرًا ُتكاِثُخني الُجمػُع َوتاَرًة 
 َوَسَتخُتيا ُمَتَجسِّاًل ِبِخدائي *       َكع َعبَخٍة َمػَّىُتيا ِبَأناِممي

 ج ِاشَتفى أَعجائيِبَتَسمُسمي َلقَ  *     ُأبجي الَتَجمَُّج ِلمَعجوِّ َوَلػ َدرى 
 َلػ كاَن َيخِجُع َميِّت  ِبِفجاءِ  *   ما ُكشُت ُأذَخُخ في ِفجاَك َرغيَبةً 

 (ٗٙ) قريدُة  يا ظبية البان ترعى في خسائمو: .2
 ِلَييَشِظ الَيػَم َأنَّ الَقمَب َمخعاكِ  *               يا َضبَيَة الباِن َتخعى في َخساِئِموِ 

 َوَليَذ ُيخويِظ ِإاّل َمجَمعي الباكي*                 الساُء ِعشَجِك َمبحول  ِلذاِرِبِو 
 َبعَج الُخقاِد َعَخفشاىا ِبَخّياِك ُثعَّ ِانَثَشيشا*          َىبَّت َلشا ِمغ ِرياِح الَغػِر راِئَحة  

نا َشَخب  َعمى الِخحاِل َتَعمَّمشا  ِبِحكخاِك َسيع  َأصاَب َوراميِو ِبحي َسَمٍع َمغ ِبالِعخاقِ *   ِإذا ما َىدَّ
 ما َوَفيِت ِبِو يا ُقخَب ما َكَحَبت َعيشيَّ *          َلَقج َأبَعجِت َمخماِك َوعج  ِلَعيَشيِظ ِعشجي 

 اكيَيػَم الِمقاِء َفكاَن الَفزُل ِلمح *       َعيشاِك َحَكت ِلحاُضِظ ما في الخيِع ِمغ ُمَمحٍ 
 ِبسا َشػى َعشِظ ِمغ َأسساِء َقتالكِ *                    َكَأنَّ َشخَفِظ َيػَم الِجدِع ُيخِبُخنا 

 مكانتو العمسية 
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كان الدّيج الذخيف الخضي فقييًا متبّحخًا ، ومتكمسا حاذقا ، ومفدخًا لكتاب هللا ، وحجيث رسػلو ) 
 (٘ٙ) صمى هللا عميو وآلو ( ، وأديبًا بارعًا متسيدًا .

وأخفت السكانة العمسية ألخيو الدّيج السختزى شيئًا مغ مكانتو العمسية ، كسا أخفت مكانتو 
لػال الخضي لكان السختزى ) وليحا قال بعس العمساء :؛ الذعخية شيئًا مغ مكانة أخيو الذعخية 

 (ٙٙ) .(أشعخ الشاس ، ولػال السختزى لكان الخضي أعمع الشاس 
ي السػسػي: أّن الذيخ السفيج )قجس سخه( رأى في مشامو كأّن فاشسة وحّجث فخار بغ معج العمػ 

الدىخاء ) عمييا الدالم ( دخمت إليو وىػ في مدججه بالكخخ ، ومعيا ولجاىا الحدغ والحديغ ) 
عمييسا الدالم ( صغيخيغ ، فدمستيا إليو ، وقالت لو : عمسيسا الفقو ، فانتبو متعّجبًا مغ ذلظ ، 

فاشسة بشت  ) ر في صبيحة تمظ الميمة التي رأى فييا الخؤيا ، دخمت إليو السدججفمّسا تعالى الشيا
وحػليا جػارييا ومغ بيغ يجييا ابشاىا محّسج الخضي وعمي السختزى صغيخيغ ، فقام  )*((الشاصخ

فقالت : أّييا الذيخ ، ىحان ولجاي قج أحزختيسا إليظ لتعّمسيسا الفقو ، ؼبكى الذيخ  إلييا وسمع
، وقز عمييا السشام ، وتػّلى تعميسيسا ، وأنعع هللا تعالى عمييسا ، وفتح ليسا مغ أبػاب  السفيج

 العمػم والفزائل ما اشتيخ عشيسا في آفاق الجنيا ، وىػ باق ما بقى الجىخ.
كان نقيب الصالبييغ ببغجاد بعج أبيو، وكان فاضاًل ديشًا، قخأ القخآن بعج ) : بقػلو  ابغ كثيخوذكخ 

سشة مغ عسخه، وحفع شخفًا جيجًا مغ الفقو وفشػن العمع، وكان شاعخًا ُمَصبِّقًا، سخيًا جػادًا ثالثيغ 
 (ٚٙ) .(ورعاً 
  أساتذتو 

 (ٛٙ) -:ما يميه(  ٛٛ٘كسا ذكخه ابغ شيخ آشػب )ت  مغ أساتحتو  أحريشا جسمة 
 ـ أبػ سعيج الحدغ بغ عبج هللا بغ السخزبان الشحػي ، السعخوف بالديخافي.ٔ
 .     أبػ عمي الحدغ بغ أحسج الفارسي الشحػي ـ ٕ
 .  ـ أبػ عبج هللا محّسج بغ عسخان السخزبانيٖ
 .       ـ أبػ محّسج ىارون بغ مػسى التمعكبخي ٗ
  .      ـ أبػ الفتح عثسان بغ جّشي السػصمي ٘
 .     ـ أبػ يحيى عبج الخحيع بغ محّسج ، السعخوف بابغ نباتةٙ
 .    بغ الشعسان البغجادي ، السعخوف بالذيخ السفيج ـ أبػ عبج هللا محّسجٚ
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 ـ أبػ الحدغ عمي بغ عيدى الخبعي الشحػي البغجادي.ٛ
 ـ أبػ الحدغ عبج الجبار بغ أحسج الذافعي السعتدلي.ٜ

 ـ أبػ بكخ محّسج بغ مػسى الخػارزمي .ٓٔ
يع بغ أحسج الكشاني.ٔٔ  ـ أبػ حفز عسخ بغ إبخـا
 ي بغ عيدى بغ داود بغ الجّخاح.ـ أبػ القاسع عيدى بغ عمٕٔ
 ـ أبػ محّسج عبج هللا بغ محّسج األسجي األكفاني.ٖٔ
يع بغ أحسج بغ محّسج الصبخي.ٗٔ  ـ أبػ إسحاق إبخـا
 تالمذتو 

 (ٜٙ) نحكخ مغ تالمحتو ما يمي :
 ـ الذيخ أبػ جعفخ محّسج بغ الحدغ الصػسي.ٔ
 ـ الذيخ جعفخ بغ محّسج الجوريدتي.ٕ
 هللا محّسج بغ عمي الحمػاني .ـ الذيخ أبػ عبج ٖ
 ـ القاضي أبػ السعالي أحسج بغ عمي بغ قجامة.ٗ
 ـ الديج أبػ زيج عبج هللا بغ عمي كيابكي .٘
 ـ أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ أحسج الشيدابػري الخداعي .ٙ
 ـ أبػ مشرػر محّسج بغ أبي نرخ محّسج العكبخي .ٚ
 بغ محّسج الياشسي.ـ القاضي الدّيج أبػ الحدغ عمي بغ بشجار ٛ
 ـ الذيخ عبج الخحسغ بغ أحسج بغ يحيى الشيدابػري.ٜ

 ـ أبػ الحدغ ِمييار بغ مخزويو الجيمسي .ٓٔ
 مؤلفاتو (ٚٓ) 

 نحكخ مغ مؤّلفاتو ما يمي:
 ـ نيج البالغة.ٔ
 ـ مجازات اآلثار الشبػية.ٕ
 ـ تمخيز البيان عغ مجازات القخآن.ٖ
 ـ خرائز األئّسة.ٗ
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 ي متذابو التشديل.ـ حقائق التأويل ف٘
 ـ معاني القخآنٙ
 ـ الحدغ مغ شعخ الحديغ.ٚ
 ـ الديادات في شعخ ابغ الحّجاج .ٛ
 ـ الديادات في شعخ أبي تّسام.ٜ

 ـ أخبار قزاة بغجاد.ٓٔ
 ـ انذخاح الرجر في مختارات مغ الذعخ.ٔٔ
 ـ ديػان شعخ.ٕٔ

 وفاة الذريف الرضي  (ٚٔ) 
تػفي الدّيج الذخيف الخضي  .( م٘ٔٓٔ/ىـ ٙٓٗ )تػفي الذخيف الخضي في بغجاد في عام

، ىـ، ودفغ في داره الكائشة في محّمة الكخخ ببغجاد  ٙٓٗ)قجس سخه( في الدادس مغ السحّخم 
وذكخ كثيخ مغ السؤّلفيغ نقل جثسانو إلى كخبالء السقّجسة بعج دفشو في داره بالكخخ، فجفغ عشج أبيو 

اريخ أّن قبخه كان في القخون الػسصى مذيػرًا أبي أحسج الحديغ بغ مػسى، ويطيخ مغ الت
ورثاه جسع مغ الذعخاء ، ولعّل أّوليع أخػه األكبخ الذخيف السختزى  معخوفًا في الحائخ السقّجس.

 حيث قال :
 يا لمخجال لفجعة جحمت يجي             ووددت لػ ذىبت عمّي بخأسي

 ما أنا حاسي ما زلت أححر وقعيا حّتى أتت           فحدػتيا في بعس
 ومصمتيا زمشا فمَّسا صّسست               لع يججني مصمي وشػل مكاسي

 ال تشكخوا مغ ؼيس دمعي عبخة          فالجمع غيخ مداعج ومػاسي
 َّللَّ عسخك مغ قريخ شاىخ              ولخّب عسخ شال باألدناس

 وأربعسائةمغ السحخم سشة ست  تػفي يػم األحج الدادس وذكخ ابغ شيخ اشػب وفاتو قائاًل ؛ أنو
بكخبالء ، فجفغ عشج أبيو ، وقبخه ( عميو الدالم )، ودفغ في داره ، ثع نقل إلى مذيج الحديغ 

ضاىخ معخوف ، ولسا تػفي جدع أخػه السختزى جدعا شجيجا ، بمغ مشو اال أّنو لع يتسكَّغ مغ 
( ٖٚ) زىخ الخياض  احب كتاب واشار ص.(ٕٚ)( الرالة عميو ، ورثاه ىػ وغيخه مغ شعخاء زمانو 

قزاة ، البإغخاء بعس ه (   ٕٜٗ)عام نقل جدجه إلى مذيج جّجه الحديغ ونبر قبخه في ): 
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فػجج كسا ىػ لع تغّيخ األرض مشو شيئا ، والطاىخ أن قبخ الديج وقبخ أخيو وأبيو في السحّل 
يع ىحا ىػ جّج السختزى وابغ اإل يع السجاب ، وكان إبخـا  مام مػسى عميو الّدالمالسعخوف بإبخـا

يع السجاب الحائخي معخوف مذيػر  ، (ٗٚ)  (٘ٚ) . (وقبخ إبخـا

 الشقابة ومكانتيا عشد الذريف الرضي   السبحث الرابع : أىسية  
الذخيف الخضي مكشت  كسثل أعمى مديخة الذخيف الخضي األدبيةأن أىسية الشقابة تكسغ في 

وأبخز الذخريات السيسة في مياديغ التأليف والتجويغ مغ خالل  الذعخ العخبي ػاحج مغ فحػلك
شيختو في الذعخ وتأليف كتاب نيج البالغة الحي بيغ دور االمام عمي )عميو الدالم( في سساء 

، وقج بجأت عبقخيتو الذعخية بالطيػر وىػ ابغ العاشخة مغ عسخه، وفي ذلظ الػقِت الفكخ العخبي 
 (ٙٚ)األدباء والبمغاء في حيخة مغ أمخىع، نطع قريجتو األولى مسا جعل

  عمسورجاحة وىحا دليل عمى  ، الخضي في جسيع أغخاض الذعخ العخبي وجاء أىتسام الذخيف
، يتسيد بجػدة عالية مغ الشاحية االدبية شعخه فزاًل عغ كػن ، ة فريحة وأصيمة مغب وتستعو 

 (ٚٚ) .دون االعتساد عمى الغيخ أو واالستعانة باالخخيغ شفدو بكان يشطع قرائجه و 
وكان لذعخِه جػدتو ومالحتو قمسا عخف بيا غيخُه مغ الذعخاء السكثخيغ، وقج وضعو األدباء  

كالستشبي والبحتخي، وقج قدسػا شعخه  العخب السعاصخون بجانب مغ كان في عرخه مغ الذعخاء
يات والحجازيات، فكانت قرائج الحجازيات عبارًة عغ إلى أقداِم كالذيعيات والخثائيات والفخخ 

قرائج غدلية، أما القرائج الذيعيات فقج نطسيا ليبيغ فييا حياة الصالبيغ والعمػييغ الحيغ حخمػا 
مغ مات مغ األكابخ في زمانو أو مغ مات مغ  همغ حقيع في الدمصة، ونطع الخثائيات فيخثا

وتسيدت قرائجه التي ، )عميو الدالم(  الحديغ بغ عميأقخبائو وخالنو، كسا رثى سيج الذيجاء 
عالع كان الديج الخضي  هوالجالتي دلت عمى كػنو مغ اىل الشقابة االشخاف وان الفخخيات سساىا ب

يشطخ في السطالع  والحي السذخف عمييع جسيعًا وىػ جميل تخبع عمى كخسي نقابة الصالبييغ، 
 ،(ٛٚ) مارة الحجإل يووتػل

شرب نقابة الصالبييغ أىسية معشػية واجتساعية كبيخة، وقج حزي أبػ أحسج بسقام وقج كانت لس 
ومشدلة سامية، إلى درجة أنو لع يكغ يخى نفدو مػضفًا كدائخ العمساء الحيغ يختادون بالط الخميفة 

 أو بالط أمخاء آل بػيو.
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أّمو فاشسة بشت الحدغ أو الحديغ بغ أحسج بغ الحدغ بغ عمي بغ عسخ  وعشجما تػفيت  
 ٛٙ، رثاىا بقريجة مغ  )عميو الدالم( األشخف بغ عمي بغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب 

 (ٜٚ) بيتًا.
كسا شاع عشج القجماء أن الخضي كان مغ السغخميغ فزخبػا بقرائج الحجازيات األمثال، وقج  

لربابِة والمػعة وكان شعخه في الحّب كأًسا يعاقخىا كلُّ متّيع، وقج ُعخف عغ الخضي صجَق ا
يغ، ولػ كان في غيِخ  وفخْت بيئُة العخاِق لمخضي جػًّا يدتصيع مغ خالِلو أن يجسَع بيغ األدِب والجِّ
بيئِة العخاق لخّبسا لع يجتسع لو ذلظ، وقج ُفصخ الخضي عمى اإلحداس الخقيق فكان يدتصيع أن 

يغ والمغة، يسأَل الجن يا بكالم التشدِظ والدىِج والتقذف وأن يكػن إماًما ال نطيَخ لو في عمػم الجِّ
ومغ جسمة مغ أشتيخ  إضافًة لتدامحو مع فصختِو التي جعمتو يمعغ عسَّا في صجره مغ الغخام

 دمحم بغ أبي أشارت السرادر اليو ، و بالشقابة مغ الصالبيغ وأمتاز بالخفعة واالخالق والفزائل 
يكشى أبا  ،أحسج الحديغ بغ مػسى األبخش، فيػ الذخيف االجل السمقب بالخضى ذو الحدبيغ 

الحدغ نقيب الشؿباء وىػ ذو الفزائل الذائعة والسكارم الحائعة، كانت لو ىيبة وجاللة وؼيو ورع 
 ، وكانت إليو إمارة الحاجوعفة وتقذف ومخاعاة لألىل والعذيخة، ولى نقابة الصالبييغ مخاراً 

والسطالع كان يتػلى ذلظ نيابة عغ أبيو ذي السشاقب، ثع تػلى ذلظ بعج وفاتو مدتقال وحج بالشاس 
مخات، وىػ أول شالبي جعل عميو الدػاد وكان أحج عمساء عرخه قخأ عمى أجالء األفاضل، ولو 

غة( مغ الترانيف كتاب )الستذابو في القخآن وكتاب )مجازات اآلثار الشبػية( وكتاب )نيج البال
 (ٓٛ) وكتاب )تمخيز البيان عغ مجازات القخآن( وكتاب )الخرائز(

  شروط الشقابة وأىسيتيا 
ان مغ أىسية الشقابة ودورىا الػضيفي الحي مغ خاللو يبخز دور الشقيب وبسا تتجمى بو السعاني اذ 
يقترخ نطخ الشقيب عمى الشقابة مغ غيخ تجاوز ليا الى حكع أو اقامة حج ، فمحا يذتخط تػفخ 

قدسًا  العمع لتعييغ الشقيب ويتػجب عميو مخاعاة حقػق أىمو عميو وقدسو أىل العمع الى إثشي عذخ
 نحكخ قدسًا مشيا: (ٔٛ)

أوليا ، حفع االنداب ومغ داخل فييا وىػ ليذ مشيا ، أو خارج عشيا وىع مشيا ، فيمدمو حفع 
الخارج مشيا كسا يمدمو حفع الجاخل فييا ليكػن الشدب محفػضًا عمى صحتو ومشزسًا الى جيتو 

تجاخل ندب في ندب ويثبتيع ، وتسييد بصػنيع ومعخفة أندابيع حتى اليخفى عميو بشػ أب  وال ي



 إمنوذجًا م(1015/ـه406النقابة وأهميتوا يف التاريخ االسالمي الشريف الرضي )ت 
  م.د حشني صاحل الربيعي                                                                                             

   م(2022حزيران  – 32العدد ) دراسات ااريخيةةلة جم 
304 304 

 

في ديػانو عمى تسييد أندابيع ، فزاًل عغ معخفة  مغ ولج مشيع مغ ذكخ وأنثى فيثبتو ، ومعخفة 
مغ مات مشيع فيحكخه ، حتى اليزيع ندب السػلػد ان لع يثبتو ، وال يجعي ندب السيت غيخه ان 

 (ٕٛ) لع يحكخه .
بصػن العخب خاصة بالشز الذخعي. وبيت البصغ الياشسي خيخ بصػن الشاس عامة، وخيخ وان 

عبج السصمب ىػ أيزا خيخ بيػت الشاس عامة، وخيخ بيػت العخب خاصة، وبالشز الذخعي 
 .(ٗٛ)وىػ ىاشع بغ عبج مشاف بغ قري بغ كالب(ٖٛ) أيزا

نو تذخيف، ولكشيا واالغاية الذخعية مغ خرػصية القخابة وان مغ أىسية الشقابة جاءت لتحقق 
ليا معشى وليا وضائف فسعشاىا: أنيا نقصة ارتكاز لمسدمسيغ، فبيع تكتسل الجائخة  بجػىخىا تكميف

ويتحجد مخكدىا، ؼيدتقصبػن األمة كمسا تفخقت، فتقجم ليع الحل بالتأشيخ عمى نقصة االرتكاز 
اإلليية، فال يحىب السدمسػن ال لمذخق وال لمغخب، وال لمذسال وال لمجشػب، إنسا يحىبػن لمقخابة 

خة، ويتجسعػن حػليا فتجسعيع، وىي بشفذ الػقت مخجعية لمجيغ، ومخجعية لمسدمسيغ، فتبيغ الصاى
الجيغ لمسدمسيغ ولغيخ السدمسيغ، وتدسع مغ السدمسيغ ثع تقجم الفيع األمثل ليحا الجيغ والسػافق 

 (٘ٛ) تساما لمسقرػد اإلليي.
وكخم معتقجىع لتكػن وان لمشقابة دور في التخكيد عمى اآلداب ما يزاىي شخف االنداب 

حذستيع في نفػس مػفػرة وحخمة رسػل هللا )صمى هللا عميو والو وسمع(  محفػضة ، وأن يشدىيع 
عغ السكاسب الجنيئة ويسشعيع مغ السصالب الخبيثة حتى اليدتغل مشيع متبجل وال يدتزام مشيع 

 ( ٙٛ) متحلل .

يشػب عشيع مغ الشؿباء في  وىحه انجرجت تحت مفيػم الشقابة الخاصة ، ومشيا ما تزع مغ
السصالبة بحقػقيع العامة في سيع دي القخبى في الفيء والغشيسة الحي اليخز بو أحجىع حتى 
يقدع بيشيع بحدب ما أوجبو هللا ليع  ، وان يخاعي حقػقيع بحفع أصػليا وتشسية فخوعيا واذا لع 

ا قدسػه وميد السدتحقيغ ليا أذا يخد اليو جبايتيا راعى الجباة ليا ؼيسا أخحوه وراعى قدستيا ؼيس
يع مدتحق وال يجخل فييا غيخ خرت وراعى أوصافيع فييا اذا شخشت حتى ال يخخج مش

 (ٚٛ)محق
ىحا ؼيسا اذا كانت الشقابة ضسغ السفيػم الخاص ليا ، واذا ما أردنا أن نشطخ الى الشقابة برػرة 

ا يتشازعػن في االمػر عامة ؼيجب عميشا أن نخاعي بعس االمػر السيسة ، كالحكع ؼيس



 إمنوذجًا م(1015/ـه406النقابة وأهميتوا يف التاريخ االسالمي الشريف الرضي )ت 
  م.د حشني صاحل الربيعي                                                                                             

   م(2022حزيران  – 32العدد ) دراسات ااريخيةةلة جم 
305 305 

 

االجتساعية والدياسية ، فزال عغ الػالية عمى أيتاميع ؼيسا ممكػه ، وتدويج االيامى الالتي ال 
 يتعيغ أولياؤىغ ، أو قج تعيشػا فعزمػىغ ، و

اقامة الحجود عمييع ؼيسا ارتكبػه وايقاع الحجخ عمى مغ عتو مشيع أو سفو وفكو اذا أفاق أو رشج، 
 (ٛٛ) الشقيب يتذابو دوره مع دور القاضي في عمسو ومكانتو .وىشا يتبيغ ان 

و كانت نقابة الصالبييغ في العخاق يتػالىا رجل مغ البيت العمػي يػكل اليو أمخ التقابة لكي يعشى 
بأمخ العمػييغ ، وكانت تػليتو تتع مثل بؿية متػلي الجواويغ االخخى أو الػاليات ، حيث الترح 

جية الخميفة السدتػلي عمى االمػر ، أو مسغ فخض اليو تجبيخ االمػر كػزيخ والية الشقابة إال مغ 
 (ٜٛ) التفػيس أو أميخ االقميع ، وأما مغ نقيب عام الػالية أي ما يدسى نقيب الشؿباء .

 : الخاتسة 
في الختام تبيغ لشا مغ خالل البحث الستػاضع ان الجور السيع لمشقابة يقػم بو أشخاف وأسياد 

ترح الشقابة اال مغ جيات معيشة كالخميفة السدتػلي عمى امػر السدمسيغ او مسغ الشاس وال 
 فػض اليو تجبيخ االمػر كالػزيخ والحي يتع اختيار الشقيب السشاسب .

كسا وان نقابة الدادة االشخاف القي عمى عاتقيا االولػية في تقخيخ وتحجيج االمػر الخاصة 
حقػق الذخعية وىحا ما يعصي لمعخف مرجر قػة لكي بالسدمسيغ وتحجيج مريخىع في مدألة ال

تعسع االخالق والؿيع التي جاء بيا الخسػل الكخيع دمحم )صمى هللا عميو والو وسمع( واتخاذىا كقجوة 
 بيغ السجتسعات .

ان دور الذخيف الخضي كان نسػذجًا يحتحى بو مغ خالل شخريتو التاريخية واالدبية في مخاعاة 
انتو بيغ عذيختو وقػمو مسا رسخ السباديء العامة  والعمػم والسعارف السيسا الشدب الذخيف ولسك

في جانب الذعخ والسؤلفات التي امتازت بأىسيتيا في تقييع الجػانب الفكخية السشبثقة مغ أىل بيت 
الشبػة )عمييع الدالم( ويزع بيغ أيجيشا كتاب نيج البالغة الحي بيغ ؼيو الرفات والخرائز 

ام عمي )عميو الدالم( الحي ىػ نفذ رسػل هللا )صمى هللا عميو والو وسمع( ومحبتو الكبخى لالم
جعمت فخض في رؾبة السدمسيغ ،التباع القجوة الحدشة والتأسي بخسػل هللا )صمى هللا عميو والو 
وسمع( ، فزاًل عغ القرائج الذعخية التي تخجست السعاني واالخالق تارة وتارة أخخى تحاكي 

سدمع في كيؽية الحفاظ عمى السختكدات االساسية لمسجتسع والػاجبات التي وجبت عمى االندان ال
السدمسيغ التباعيا ، وبيشت الشقابة أىسية االنداب ودراستيا ومعخفة الجور الكبيخ لمتسيد بيغ 
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الدادة االشخاف والعػام مغ الشاس وفزل الشدب ومكانة الخسػل الكخيع )صمى هللا عميو والو 
 وسمع( .

 
 اليؽامش

                                                           
، ٔىـ( ، لدان العخب ،) طٔٔٚ( ابغ مشطػر، دمحم بغ مكخم بغ عمى، أبػ الفزل، جسال الجيغ األنراري )ت (ٔ

 .ٛٙٚ/ٔه( ٗٔٗٔدار صادر، بيخوت ،
روى عغ الحدغ والحديغ وأبي ىخيخة روى عشو سعيج بغ أبي أيػب وابغ لييعة .  ىػ عبج الخحسغ بغ بدرج ،)*(

ه( الجخح والتعجيل دار الكتب ٕٖٚيشطخ : الخازي، ابغ ابي حاتع ، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ )ت
)ت  القفصي، جسال الجيغ ابػ السحاسغ عمي بغ يػسف :؛ وانطخٕٖ/ٕه(ٕٖٖٔالعمسية، بيخوت، 

يع،)دار الكتب السرخية ، ٕٔٙٔـ/ىٙٗٙ م( ، أنباه الخواة عمى ابشاه الشحاة، تحقيق:دمحم ابػ الفزل ابخـا
 .ٕٖٚ/ٗم( ٜ٘٘ٔىـ/ٖٗٚٔ

م (، لدان العخب ، ) دار صادر ٕٖٙٔه /  ٔٔٚ(  ابغ مشطػر ، ابي الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم ) ت(ٕ
 .ٛٙٚ/ٔم ( .ٜٙ٘ٔىـ / ٖ٘ٚٔ، لمصباعة والشذخ، بيخوت 

م( ، الرحاح في المغة ، تحقيق، احسج عبج الغفػر ،) ٛٓٓٔه ـ/  ٖٜٖ( الجػىخي ، اسساعيل بغ حساد )ت (ٖ
 .ٕٕٚ/ٔ،ٓم(ٜٚٛٔىـ/  ٚٓٗٔدار العمع لمسالييغ، بيخوت 

 .ٛٙٚ/ٔ( السرجر نفدو (ٗ
بية م( متخجع الذاىشامة، أديب بالعخ  ٕ٘ٗٔ - ٜٓٔٔىـ /  ٖٗٙ - ٙٛ٘)**( الفتح بغ عمّي الُبشجاري )

يع الفتح بغ عمي بغ دمحم الُبشجاري األصفياني، والبشجاري لفطة أعجسية أصميا ) بغ دار(  والفارسية. ىػ أبػ إبخـا
بسعشى صاحب الثخوة، وىػ التاجخ الحي يخدن البزائع لمغالء ثع يبيعيا. ولج ونذأ بأصفيان، وانتقل إلى 

م( ، ٔ٘ٙٔىـ/ٖٙٓٔالدركمي، خيخ الجيغ )ت فاستسخ فييا إلى أن تػفي؛ يشطخ : ( ىـ  ٗٔٙ امع)دمذق
، دار العمع لمسالييغ، ٔاألعالم، قامػس تخاجع ألشيخ الخجال والشداء مغ العخب والسدتعخبيغ والسدتذخقيغ ، ) ط

 .ٖٗٔ/٘م( ، ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔبيخوت ، 
 .ٛٙٚ/ٔ،  دان العخب( ابغ مشطػر، ل(٘
اج العخوس مغ جػاىخ القامػس ، )مكتبة الحياة ، م(، تٕٓٛٔه /ٕ٘ٓٔ(  يشطخ:الدبيجي ، دمحم مختزى ) ت(ٙ

 .ٛٙٚ/ٕبيخوت ، بال . ت( ،
م( ، تيحيب المغة ، اشخاف دمحم عػض مخعب ،  ٜ٘ٛىـ /  ٖٓٚ(األزىخي ، أبي مشرػر دمحم بغ احسج )ت (ٚ

وت، عمق عمييا عسخ سالمي ، عبج الكخيع حامج ، تقجيع فاشسة دمحم اصالن )دار إحياء التخاث العخبي ، بيخ 
 .ٙٛ/ٕبال.ت( ج

 . ٕٕٚ/ٔ( الجػىخي ، الرحاح في المغة،  (ٛ
م( الكافي دار الكتب العمسية ، بيخوت  ٜٔٗىـ /  ٜٕٖ(  يشطخ: الكميشي ، ىػ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاق )ت (ٜ
 .ٖٗ٘/ٔه( ، ٕٕٖٔ،
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 .ٖ٘٘/ٔ( السرجر نفدو ، (ٓٔ

ىـ/ وتػفي عام  ٕٔر بـ اإلمام الذعبي ولج )عام، والسذيػ  ( ىػ عبج هللا بغ عامخ الذعبي الكػفي, اليسجاني(ٔٔ
قال الحىبي : كان إماما حافطا ىـ (، تابعي وفؿيو ومحجث مغ الدمف، ولج في خالفة عسخ بغ الخصاب.  ٗٓٔ

م(  ٖٖٙٔىـ/ٛٗٚيشطخ : الحىبي ، شسذ الجيغ ، ابػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ عثسان : ) فقييا متفششا ثبتا متقشا.
م(  ٕٔٓٓه/ ٕٕٗٔشبالء، تحقيق، شعيب االرناؤوط وحديغ األسج ، )مؤسدة الخسالة ، بيخوت ، سيخ أعالم ال

 .ٜٕ٘/ صٗج
، ٕه(، األحكام الدمصانية والػاليات الجيشية، تحقيق عباس أحسج الباز ،)طٕٜٚ( الساوردي، عمي بغ دمحم)ت(ٕٔ

 ٕٙٔم (.  ص ٙٙ٘ٔىـ/ ٖٙٛٔدار التعاون لمشذخ والتػزيع ،  مكة ، 
 .ٕٙٔالسرجر نفدو، ص ( (ٖٔ
 .ٕٚٔ( السرجر نفدو ، ص (ٗٔ
 ٕٚٔ( السرجر نفدو ، ص (٘ٔ
ه( ٕٕٖٔ، شبعة دار اليالل، بيخوت ،  ٔه(  الخحيق السختػم، ) طٕٚٗٔ( السباركفػري ، صفي الجيغ)ت(ٙٔ

 ، ٖٚٔ، ص 
 .ٕٙٔ( الساوردي، األحكام الدمصانية، ص (ٚٔ
م( ، تاريخ ابغ خمجون السدسى العبخ وديػان  ٙٓٗٔ/ ه  ٛٓٛ( ابغ خمجون ، عبج الخحسغ بغ دمحم  )ت (ٛٔ

السبتجأ والخبخ في أيام العخب والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوي الدمصان األكبخ، )مؤسدة االعمسي ، بيخوت ، 
 ٜٔٗ-ٛٔٗ/ ص  ٕم (،ج  ٜٚٚه/ ٜٖٛٔ

يق: دمحم باقخ، م (، انداب األشخاف وأخبارىع ، تحق ٕٜٛه / ٜٕٚ( البالذري احسج بغ يحيى بغ جابخ) ت (ٜٔ
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ص  ٔم ( جٖٜٚٔىـ/ ٜٖٗٔ، مؤسدة االعمسي، بيخوت ٔ)   ط

 .ٕٙٔ( الساوردي، األحكام الدمصانية، ص (ٕٓ
 .ٕٙٔ( الساوردي، األحكام الدمصانية، ص (ٕٔ
م ( ، الغجيخ ) دار الكتاب العخبي ، بيخوت ، ٜٔٚٔه ٕٜٖٔ( االميشي عبج الحديغ احسج الشجفي )ت(ٕٕ

 ٖٙٗ، ص ٔٔم( ، ج ٜٙٚٔىـ  ٜٖٚٔ
 . ٖٚٗ/صٔٔ( السرجر نفدو ج(ٖٕ
، ٙٔم(  ج ٖٜٛٔ، دار االضػاء لمصباعة والشذخ والتػزيع بيخوت، ٖ( الصيخاني ، آقا بدرك ، الحريعة، ) ط(ٕٗ

 .ٛ٘ص 
 .ٖٙٗ، ص ٔٔ( األميغ، مرجر سابق ، ج (ٕ٘
 .ٕٙٔ( الساوردي، األحكام الدمصانية، ص (ٕٙ

 .ٜٕٚ/ٗ، لكميشي، الكافي (  ا(ٕٚ
 .ٜٕٚ/ٗ، لسرجر نفدو  (  ا(ٕٛ
 .ٜٕٛ/ٗ(  السرجر نفدو  ، (ٜٕ

 .ٜٕٚ/ٗ، لكميشي، الكافي (  ا(ٖٓ

 .ٜٕٚ/ٗ، لسرجر نفدو (  ا(ٖٔ
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 .ٖ٘ٔ(  الساوردي ، مرجر سابق ، ص(ٕٖ
 .ٖ٘ٔ(  الساوردي ، مرجر سابق ، ص(ٖٖ
 .ٖ٘ٔ(  الساوردي ، السرجر نفدو  ، ص(ٖٗ
 .ٖ٘ٔ(  الساوردي ، مرجر سابق ، ص(ٖ٘
، الشجف،  ه(  ، السشاقب ، السصبعة الحيجرية ٛٛ٘( ابغ شيخ اشػب ، أبي جعفخ دمحم بغ عمي بغ )ت(ٖٙ

ه / ٗ٘ٙ،  يشطخ: سبط ابغ الجػزي ،شسذ الجيغ أبػ السطفخ يػنذ ) ت ٖٕٔ/ ٗ(ج ٜٙ٘ٔه/ ٖٙٚٔ
 ٖٕٗم (: ٜٗٛٔه/  ٜٖٙٔم ( ، تحكخة الخػاص، )السصبعة العمسية ، الشجف ٜٕٙٔ

.، دار التعارف لمسصبػعات, بيخوت ٙ، حدغ ، دائخة السعارف اإلسالمية الذيعية، )ط( األميغ(ٖٚ
 م(ٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ،
 .ٖٙٗ/ ص ٔٔج  

 .ٛ٘/ ص ٙٔ(  آغا بدرك الصيخاني، الحريعة، ج (ٖٛ
 . ٕٛ٘/ ص  ٔ(  ابغ شيخ آشػب ، السرجر الدابق ، ج(ٜٖ
 .٘٘( سػرة الشػر ، اآلية (ٓٗ
 .ٕٔ( سػرة السائجة ، اآلية ، (ٔٗ
 .ٕٛ٘/صٔ( ابغ شيخ آشػب ، ج(ٕٗ
 .ٕٔ( السائجة ، اآلية (ٖٗ
ه( بحار األنػار الجامعة لجرر أخبار االئسة األشيار ، ٔٔٔٔ( السجمدي، الذيخ دمحم باقخ السجمدي)ت (ٗٗ

 .ٜٖٓ/صٖٙم ، جٕٛٓٓ -ىـ ٜٕٗٔمؤسدة األعمسي لمسصبػعات ، بيخوت، 
الشبػي ، اسسو ذكػان بغ عبج هللا مػلى أم السؤمشيغ  أبػ صالح الدسان : ىػ تابعي وأحج رواة الحجيث)***( 

ه( ، كان مغ كبار العمساء بالسجيشة السشػرة ، ولج في خالفة عسخ بغ الخصاب ، ٖٔٔجػيخية بشت الحارث ) ت 
وشيج يػم الجار ومقتل عثسان بغ عفان ، وكان يجمب الديت والدسغ إلى الكػفة ؛ يشطخ ، ابغ سعج ، الصبقات 

م (، تيحيب الكسال ٖٔٗٔىـ /ٕٗٚالسدي، يػسف بغ عبج الخحسغ بغ يػسف) ت .ٜٗٔ؛  ٗ٘/ٔالكبخى ، 
م ( ـ ٜٛٛٔه/ ٜٓٗٔ، مؤسدة الخسالة ، بيخوت ٔفي أسساء الخجال ، تحقيق ، بذار عػاد معخوف ، )ط

ٔٗ/ٗٚٙ. 
 .ٖ٘٘/ٔ( الكميشي ، مرجر سابق ، (٘ٗ
 .ٖ٘٘/ٔ( الكميشي ، مرجر سابق ، (ٙٗ
 .ٖ٘٘/ٔسابق ،  ( الكميشي ، مرجر(ٚٗ

)****( ىػ : مشرػر بغ حازم. أبػ أيػب البجمي: كػفي، ثقة، عيغ، صجوق؛ يشطخ : الخػئي ، أبػ القاسع ، 
 .ٖٖٚ/ٜٔه(  ٕٖٛٔمعجع رجال الحجيث، دار الفكخ ، بيخوت ، 

 ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ آشػب، مرجر سابق ، (ٛٗ
 .ٜٕ٘/ٔ( السرجر نفدو ، ج(ٜٗ
 .ٜٕ٘/ صٔ( السرجر نفدو ، ج(ٓ٘
 .ٕٓٙ/ ص ٔ( السرجر نفدو ، ج(ٔ٘
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م(، تاريخ بغجاد ، ومجيشة الدالم ، تحقيق، مرصفى ٛٚٔىـ/ٖٙٗ( البغجادي ، ابي بكخ احسج بغ عمي )ت(ٕ٘

؛ الدركمي ، خيخ ٕٙٗ/ص ٕىـ( جٚٔٗٔه / ٕٓٛ، دار الكتب العمسية ، بيخوت ٔعبج القادر عصا ، ) ط
 ٜٜ/ ص  ٙه( جٕٕٖٔ، دار الفكخ ،  بيخوت ، ٔط  ه( ، االعالم قامػس تخاجع الخجال ،ٜٖٙٔالجيغ )ت 

 ٕٛ٘/ ٔ( ابغ شيخ آشػب مرجر سابق ، ج (ٖ٘
يع بغ دمحم بغ أبي نرخ بغ الشحاس الَحَمِبي الَسرِخي )(ٗ٘ ىـ(، ٜٛٙ -ىـ ٕٚٙ( ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ إبخـا

يعػد أصمو إلى مجيشة حمب، غمبت شيخة لؿبو بياء الجيغ عمى اسسو األصمي. وىػ نحػيٌّ مغ العرخ السسمػكي، 
ه الُسَؤرِّخػن مغ رجال مجرسة الشحػية في مرخ وبالد الذام. يشطخ: الكتبي ،ابغ  ولكشَّو استقخَّ في مرخ، يُعجَّ

م ( فػات الػؼيات ، تحقيق: احدان عباس) دار ٕٚٚٔىـ/  ٗٙٚشاكخ بغ أحسج بغ عبج الخحسغ بغ شاكخ ) ت
 .ٜٕٗ/ٖم( ،ٖٜٚٔه/ٜٖٗٔصادر، بيخوت ، 

 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (٘٘
م(، وؼيات األعيان وانباء ابشاء الدمان ، تحقيق، ٖٖٙٔىـ/ٔٛٙ( ابغ خمكان ، شسذ الجيغ أبػ العباس )ت(ٙ٘

 ٗٔٗ/ٗم(.ٜٛٙٔه/  ٜٖٛٔمحي الجيغ عبج الحسيج،) بيخوت ، 
 ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ اشػب، السرجر الدابق ، ج (ٚ٘
م (، يتيسة الجىخ في محاسغ شعخاء ٗٗٓٔه /ٜٕٗدمحم )ت ( الثعالبي ،ابػ مشرػر عبج السمظ بغ (ٛ٘

 .ٖٙٔ/ ٖم (، ٜٛٔٔه /ٖٖٓٔالعرخ،)دمذق 
 .ٖٚٔ/ ٖ( السرجر نفدو  ، (ٜ٘
 ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ آشػب مرجر سابق ج (ٓٙ

م ( الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة،  ٜٙٗٔىـ / ٗٚٛ( ابغ تغخي بخدي، يػسف بغ تغخي بخدي )ت (ٔٙ
؛ يشطخ : اليشجاوي ، ىشادي زعل ، الذخيف الخضي وشسػحو نحػ الخالفة ٕٙ/ٔم.ٖٜٙٔلثقافة، مرخ: وزارة ا

 م.ٜٕٔٓ(عسان ،  د ٙٗالعجد،   ٕ،)م ( الجامعة االردنية  ٘ٔٓٔىـ/ ٙٓٗزمغ الخميفة القادر باَّلل )
  ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ آشػب مرجر سابق ج (ٕٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٖٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٗٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (٘ٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٙٙ

فاشسة بشت الشاصخ الرغيخ أبي دمحم الحدغ ابغ أبي الحديغ بغ أحسج صاحب )*(  فاشسة بشت الشاصخ : وىي 
جير أبيو الشاصخ الكبيخ أبي دمحم الحديغ بغ عمي بغ الحديغ ابغ عمي بغ عسخ بغ عمي الدجاد زيغ العابجيغ 

الحديغ الدبط الذييج ابغ أميخ السؤمشيغ عمي ابغ أبي شالب عمييع الدالم والجة الذخيف الخضي والسختزى ابغ 
ه(. كانت مغ جميالت الشداء وفزمياتيغ رأى السفيج في مشامو أن فاشسة ٖ٘ٛ، تػفيت في ذي الحجة عام  )

ييع الدالم، فقالت لو يا شيخ خح ولجي الدىخاء عمييا الدالم دخمت عميو مدججه ومعيا ولجاىا الحدغ والحديغ عم
ىحيغ وعمسيسا الفقو، فمسا أفاق تعجب مغ ذلظ، وذىب في صبيحة ذلظ اليػم إلى مدججه الحي يجرس ؼيو فجخمت 
عميو فاشسة بشت الشاصخ ومعيا ولجاىا السختزى والخضي وقالت لو يا شيخ خح ولجي ىحيغ وعمسيسا الفقو، ففتح 

الخػانداري ، دمحم ميجي بغ دمحم السػسػي    .ٖٕمػم , يشطخ: هللا عمييسا مغ أبػاب الع
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ىـ ٕٜٖٔم(، روضات الجشات في أحػال العمساء والدادات، تحقيق : أسج هللا اسساعميان ،) قع ٜٔٚٔىـ/ٜٖٔٔ)
/ ص: ٛم ( , ج: ٖٜٛٔ، دار التعارف ، بيخوت ،  ٔ؛ االميشي ، محدغ، اعيان الذيعة )طٜٕٗ/ٗم (،ٜٔٚٔ/

 .ٜٜٙـ ص  ٙٛٙالحدػن، دمحم، أعالم الشداء السؤمشات ، ص  ؛ ويشطخ ٜٖٓ
م (، البجاية والشياية ، ٖ٘ٛٔىـ /ٗٚٚ( ابغ كثيخ، عساد الجيغ ابػ الفجا اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي ) ت(ٚٙ

 .ٙٙ٘/ص٘ٔم ( جٜٛٛٔىـ/  ٛٓٗٔ، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت ٔتحقيق ،عمي شيخي ،) ط
 ٕٛ٘/  ٔبق ج ( ابغ شيخ آشػب مرجر سا(ٛٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٜٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٓٚ
م(، الػافي بالػؼيات ، تحقيق،أحسج االرناؤوط وتخكي ٕٖٙٔه /ٗٙٚ( الرفجي ، صالح الجيغ بغ أيبظ ، )ت(ٔٚ

 .ٕٙٚ/ٕم ( ، ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔ، دار إحياء التخاث العخبي ، بيخوت ٔمرصفى ، )ط
؛ وانطخ : ٕٔٔه(  صٕٕٖٔلب في أنداب ابي شالب ،)دار الفكخ ، بيخوت، (  ابغ عشبة ، عسجة الصا(ٕٚ

 .ٖٗه( صٖٖٛٔ،  دار االسخة لمصباعة والشذخ ، شيخان ، ٕالحدػن ، دمحم ، اعالم الشداء السؤمشات ،)ط
( الخزيخي ، قصب الجيغ ، دمحم بغ دمحم ، زىخ الخياض في رد ما ششعو القاضي عياض، )مؤسدة الخسالة ، (ٖٚ
 ٘ٙىـ( صٖ٘ٙٔوت بيخ 
 ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ آشػب مرجر سابق ج (ٗٚ
 ٘ٙ(  الخزيخي ، السرجر الدابق ، ص(٘ٚ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٙٚ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٚٚ
م (، ديػان الذخيف ٕٔٓٔه /ٙٓٗ( الذخيف الخضي ، أبػ الحدغ، الديج دمحم بغ الحديغ بغ مػسى ) (ٛٚ

 .ٖٙم( ص ٜٙٚٔه/ ٜٖٚٔ، وزارة الثقافة واالعالم، بغجاد، ٔالحمػ ،)ط الخضي، تحقيق عبج الفتاح دمحم
 ٘٘ٔ/ صٖ( الثعالبي، يتيسة الجىخ، ج(ٜٚ
 .ٕٚٓ( ابغ عشبة ، عسجة الصالب ، ص(ٓٛ
 .ٖ٘ٔ( يشطخ :الساوردي ، مرجر سابق ، ص (ٔٛ
ة ، بيخوت  ، ه( الذخف السؤبج الل دمحم ، دار الكتب العمسيٖٓ٘ٔ( الشبياني ، يػسف بغ اسساعيل )ت (ٕٛ

 .ٚٗه( صٕٖٛٔ
م( الصبقات الكبخى، تحقيق: ٘ٗٛ/ٖٕٓابغ سعج ، أبػ عبج هللا بغ سعج بغ مشيع البرخي،)ت :  ( يشطخ(ٖٛ

 ٘ٚ/ ص  ٔج  م(ٜٜ٘ٔىـ/ ٖٓٛٔاحدان عباس ، )بيخوت ، 
  ٙٚ/ صٔ( السرجر نفدو ، ج(ٗٛ
م(  كشد العسال في سشغ ٛٙ٘ٔ ه /ٜ٘ٚ( يشطخ :الستقي  اليشجي ، عالء الجيغ عمي بغ حدام الجيغ )ت(٘ٛ

 . ٗٗ/صٔم( جٕٛٓٓه/ ٜٕٗٔاالقػال واالفعال، مؤسدة الخسالة ، بيخوت ، 
   .ٕ٘ٓ/ صٗاالميشي ،  الغجيخ ،  ج ( يشطخ:(ٙٛ
   .ٕٙٓ/ صٗ( السرجر نفدو ، ج(ٚٛ
   .ٕٚٓ/ صٗ( السرجر نفدو ، ج(ٛٛ
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م(، الكامل في التاريخ،) ٖٖٕٔىـ/ٖٓٙ)ت يشطخ: ابغ األثيخ، عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ دمحم الجدري ، ((ٜٛ

   .ٕ٘/صٜم ( ج ٜ٘ٙٔه /ٖٙٛٔدار صادر، بيخوت 
 

 السرادر والسراجع
 أوال  السرادر االولية :

   القران الكريػ 
 م(، ٖٖٕٔىـ/ٖٓٙابغ األثيخ، عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ دمحم الجدري ، )ت 
 (م  ٜ٘ٙٔه /ٖٙٛٔالكامل في التاريخ،) دار صادر، بيخوت  .ٔ
  م( ،  ٜ٘ٛىـ /  ٖٓٚاألزىخي ، أبي مشرػر دمحم بغ احسج )ت 
تيحيب المغة ، اشخاف دمحم عػض مخعب ، عمق عمييا عسخ سالمي ، عبج الكخيع حامج ،  .ٕ

 تقجيع فاشسة
 م ( ،ٜٔٚٔه ٕٜٖٔاألميشي عبج الحديغ احسج الشجفي )ت 
 م( ، ٜٙٚٔىـ  ٜٖٚٔالغجيخ ) دار الكتاب العخبي ، بيخوت ،  .ٖ
 م(،ٛٚٔىـ/ٖٙٗالبغجادي ، ابي بكخ احسج بغ عمي )ت 
، دار الكتب العمسية ، ٔتاريخ بغجاد ، ومجيشة الدالم ، تحقيق، مرصفى عبج القادر عصا ) ط .ٗ

 ه ( ٕٓٛبيخوت 
  م( ،ٛٓٓٔه ـ/  ٖٜٖالجػىخي ، اسساعيل بغ حساد )ت 
ىـ/  ٚٓٗٔيخوت الرحاح في المغة ، تحقيق، احسج عبج الغفػر ،) دار العمع لمسالييغ، ب .٘

 م(ٜٚٛٔ
 ( : ٖٖٙٔىـ/ٛٗٚالحىبي ، شسذ الجيغ ، ابػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ عثسان )م 
سيخ أعالم الشبالء، تحقيق، شعيب االرناؤوط وحديغ األسج ، )مؤسدة الخسالة ، بيخوت ،  .ٙ

 ه(ٕٕٗٔ
  م (  ٜٙٗٔىـ / ٗٚٛابغ تغخي بخدي، يػسف بغ تغخي بخدي )ت 
 م. ٖٜٙٔك مرخ والقاىخة، مرخ: وزارة الثقافة، الشجػم الداىخة في ممػ  .ٚ
  م (،ٗٗٓٔه /ٜٕٗالثعالبي ، ابػ مشرػر عبج السمظ بغ دمحم )ت 
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 م (، ٜٛٔٔه /ٖٖٓٔيتيسة الجىخ في محاسغ شعخاء العرخ،)دمذق  .ٛ
 ( ٜٔٚٔىـ/ٜٖٔٔالخػانداري ، دمحم ميجي بغ دمحم السػسػي ،)م 
ىـ ٕٜٖٔتحقيق : أسج هللا اسساعميان ،) قع روضات الجشات في أحػال العمساء والدادات،  .ٜ
 م (ٜٔٚٔ/
  م(  ٙٓٗٔه /  ٛٓٛابغ خمجون ، عبج الخحسغ بغ دمحم  )ت 
تاريخ ابغ خمجون السدسى العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في أيام العخب والبخبخ ومغ عاصخىع  .ٓٔ

 م ( ٜٚٚه/ ٜٖٛٔمغ ذوي الدمصان األكبخ، )مؤسدة األعمسي ، بيخوت ، 
 م(، ٖٖٙٔىـ/ٔٛٙن ، شسذ الجيغ أبػ العباس )تابغ خمكا 
ه/  ٜٖٛٔوؼيات األعيان وانباء ابشاء الدمان ، تحقيق، محي الجيغ عبج الحسيج،) بيخوت ،  .ٔٔ

 م(.ٜٛٙٔ
 ه( ٕٖٚالخازي، ابغ ابي حاتع ، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ )ت 
 ه(ٕٖٖٔالجخح والتعجيل دار الكتب العمسية، بيخوت،  .ٕٔ
 م(،ٕٓٛٔه /ٕ٘ٓٔ، دمحم مختزى ) ت الدبيجي 
 تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ، )مكتبة الحياة ، بيخوت ، بال . ت(  .ٖٔ
  م( ،ٔ٘ٙٔىـ/ٖٙٓٔالدركمي، خيخ الجيغ )ت 
األعالم، قامػس تخاجع ألشيخ الخجال والشداء مغ العخب والسدتعخبيغ والسدتذخقيغ ، )  .ٗٔ

 ( مٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ، دار العمع لمسالييغ، بيخوت ، ٔط
  م ( ،ٜٕٙٔه / ٗ٘ٙسبط ابغ الجػزي ،شسذ الجيغ أبػ السطفخ يػنذ ) ت 
 م (ٜٗٛٔه/  ٜٖٙٔتحكخة الخػاص، )السصبعة العمسية ، الشجف  .٘ٔ
  م(،٘ٗٛ/ٖٕٓابغ سعج ، أبػ عبج هللا بغ سعج بغ مشيع البرخي،)ت 
 م( ٜٜ٘ٔىـ/ ٖٓٛٔالصبقات الكبخى، تحقيق: احدان عباس ، )بيخوت ،  .ٙٔ
  ، م (،ٕٔٓٔه /ٙٓٗأبػ الحدغ، الديج دمحم بغ الحديغ بغ مػسى ) الذخيف الخضي 
، وزارة الثقافة واالعالم، بغجاد، ٔديػان الذخيف الخضي، تحقيق عبج الفتاح دمحم الحمػ ،)ط .ٚٔ

 م( ٜٙٚٔه/ ٜٖٚٔ
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 ه(  ،ٛٛ٘ابغ شيخ اشػب ، أبي جعفخ دمحم بغ عمي بغ )ت 
 ( ٜٙ٘ٔه/ ٖٙٚٔ، الشجف،  السشاقب ، السصبعة الحيجرية  .ٛٔ
  م( ، ٕٔٙٔىـ/ٙٗٙالقفصي، جسال الجيغ ابػ السحاسغ عمي بغ يػسف)ت 
يع،)دار الكتب السرخية ،  .ٜٔ أنباه الخواة عمى ابشاه الشحاة، تحقيق: دمحم ابػ الفزل ابخـا

 م( ٜ٘٘ٔىـ/ٖٗٚٔ
 م(،ٕٖٙٔه /ٗٙٚالرفجي ، صالح الجيغ بغ أيبظ ، )ت 
، دار إحياء التخاث العخبي ٔالػافي بالػؼيات ، تحقيق، أحسج االرناؤوط وتخكي مرصفى )ط .ٕٓ

 م ( ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔ، بيخوت 
 م ( ٕٚٚٔىـ/  ٗٙٚالكتبي ،ابغ شاكخ بغ أحسج بغ عبج الخحسغ بغ شاكخ ) ت 
 م(ٖٜٚٔه/ٜٖٗٔفػات الػؼيات ، تحقيق: احدان عباس) دار صادر، بيخوت ،  .ٕٔ
  م (ٖ٘ٛٔىـ /ٗٚٚالجيغ ابػ الفجا اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي ) تابغ كثيخ، عساد 
ىـ/  ٛٓٗٔ، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت ٔالبجاية والشياية ، تحقيق ،عمي شيخي ،) ط .ٕٕ

 م ( ٜٛٛٔ
  م( ٜٔٗىـ /  ٜٕٖالكميشي ، ىػ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاق )ت 
 ه( ٕٕٖٔالكافي ) دار الكتب العمسية ، بيخوت ، .ٖٕ
  ه( ٔٔٔٔالسجمدي، الذيخ دمحم باقخ السجمدي)ت 
بحار األنػار الجامعة لجرر أخبار االئسة األشيار ) مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ،  .ٕٗ

 م ( ٕٛٓٓىـ / ٜٕٗٔبيخوت، 
 م( ٛٙ٘ٔه / ٜ٘ٚالستقي  اليشجي ، عالء الجيغ عمي بغ حدام الجيغ )ت 
 م( ٕٛٓٓه/ ٜٕٗٔ، بيخوت ، كشد العسال في سشغ االقػال واالفعال، مؤسدة الخسالة  .ٕ٘
 ه(، ٕٜٚالساوردي، عمي بغ دمحم)ت 
، دار التعاون لمشذخ ٕاألحكام الدمصانية والػاليات الجيشية، تحقيق عباس أحسج الباز )ط .ٕٙ

 م (.  ٙٙ٘ٔىـ/ ٖٙٛٔوالتػزيع ،  مكة ، 
 ه( ٕٚٗٔالسباركفػري ، صفي الجيغ)ت 
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 ، ٖٚٔه( ، ص ٕٕٖٔ، شبعة دار اليالل، بيخوت ،  ٔالخحيق السختػم، ) ط .ٕٚ
 م (،ٕٖٙٔه /  ٔٔٚابغ مشطػر ، ابي الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم ) ت 
 م ( .ٜٙ٘ٔىـ / ٖ٘ٚٔلدان العخب ، ) دار صادر ، لمصباعة والشذخ، بيخوت  .ٕٛ

 ثانيا : السراجع :
  الخػئي ، أبػ القاسع 
 ه(  ٕٖٛٔار الفكخ ، بيخوت ، معجع رجال الحجيث، د .ٜٕ
  ، الصيخاني ، آقا بدرك 
 م(ٖٜٛٔ، دار االضػاء لمصباعة والشذخ والتػزيع بيخوت، ٖالحريعة، ) ط .ٖٓ
  ، األميغ، حدغ 
.، دار التعارف لمسصبػعات, بيخوت ٙدائخة السعارف اإلسالمية الذيعية، )ط .ٖٔ

 م(ٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ،
  ، ابغ عشبة 
 ه(  ٕٕٖٔعسجة الصالب في أنداب ابي شالب ،)دار الفكخ ، بيخوت،  .ٕٖ
 ، الحدػن ، دمحم 
 ه(ٖٖٛٔ،  دار االسخة لمصباعة والشذخ ، شيخان ، ٕاعالم الشداء السؤمشات ،)ط .ٖٖ
 ، الخزيخي ، قصب الجيغ ، دمحم بغ دمحم 
 ىـ(ٖ٘ٙٔزىخ الخياض في رد ما ششعو القاضي عياض، )مؤسدة الخسالة ، بيخوت  .ٖٗ
 ، اليشجاوي ، ىشادي زعل 
م (  ٘ٔٓٔىـ/ ٙٓٗالذخيف الخضي وشسػحو نحػ الخالفة زمغ الخميفة القادر باَّلل ) .ٖ٘

 م.ٜٕٔٓد (عسان ،  ٙٗالجامعة االردنية ) العجد، 
  ه( ٖٓ٘ٔالشبياني ، يػسف بغ اسساعيل )ت 
 ه( ٕٖٛٔالذخف السؤبج الل دمحم ، دار الكتب العمسية ، بيخوت  ،  .ٖٙ
  م ( ،ٜٔٚٔه ٕٜٖٔالحديغ احسج الشجفي )تاالميشي عبج 
 م(ٜٙٚٔىـ  ٜٖٚٔالغجيخ ) دار الكتاب العخبي ، بيخوت ،  .ٖٚ


