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:ممخص البحث

قامت نقابة األشخاف لخعاية آل البيت الشبؾي وتشغيؼ حياتيؼ وتثسيخ امؾاليؼ ورعاية اوقافيؼ

.وحساية اندابيؼ مؽ االدعياء

وكان مؽ شخوط اختيار نقيب األشخاف ان يكؾن عالساً بالذخع واألنداب وعمى درجة كبيخة مؽ
. االجتياد والسعخفة والثقافة آل البيت الشبؾي
 اذ تدتقخ،قامت نقابة األشخاف في الجديخة الفخاتية وبخاصة السؾصل ونريبيؽ وديار بكخ

. ولعل اقجم ذكخ لؾصؾل األشخاف الى ىشاك ىؾ عام ٖٔٗ ه،الكثيخ مؽ األسخ الظالبية ىشاك

مؽ خالل ىحا البحث سشتعخف عمى اسيام الشقابة والشكباء في قيادة الشقابة في بمجانيؼ وخجمة

 وكانؾا، وقج تبيؽ لشا ان لمشكباء اسيام بارز في الحياة الدياسية والفكخية وفي عمؼ األنداب،اىمييؼ
عمى عالقة وثيقة بالخالفة والدالطيؽ والؾزراء وكبار رجال الجولة الحيؽ احتخمؾىؼ واحاطؾىؼ

. بالخعاية واإلكخام

 السؾصل، الظالبيؾن، نريبيؽ، الجديخة الفخاتية، نقابة األشخاف: الكممات المفتاحية
Abstract
Al-Ashraf Syndicate was established to take care of the family of the
Prophet, organize and invest their money, take care of their endowments,
and protect their lineage from pretenders.
One of the conditions for choosing the captain of the supervision was to
be a scholar of Sharia and genealogy and a great knowledge and culture.
Branches of the Syndicate of Captains were established in the capital
Baghdad, so a branch union was established in every city in which a branch
of the Prophet’s family resides.
The Syndicate of supervision was established in al-Djazira, especially
in Mosul, Nasibeen, and Diyar Bakr, where many Talibiiyn families settle
there, and the oldest mention of the arrival of supervision there is in the
year 431 AH.
Through this research, we will learn about the contribution of the
Syndicate and the captains in leading the union in their countries and
serving their families. It has been shown to us that the captains made an
outstanding contribution to political and intellectual life and to genealogy,
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and they were closely related to the caliphate, sultans, ministers and senior
statesmen who respected them and surrounded them with care and honor.
Keywords: The Ashraf Syndicate, al-Djazira, Nasibeen, The Talibiiyn, and
Mosul.

المقدمة

استحجثت نقابة األشخاف في الشرف الثاني مؽ القخن الثالث اليجخي ،فكانت نقابة الشكباء

ومقخىا في بغجاد العاصسة ،تتبعيا نقابات في السجن حيثسا يتؾاجج األشخاف آل البيت مؽ طالبييؽ

وعباسييؽ .

كان اسسيا اول األمخ نقابة بشي ىاشؼ ،واستسخت كحلػ حتى اإلحتالل البؾييي ،اذ قام معد

الجولة البؾييي بذظخىا الى نقابتيؽ واحجة لمظالبييؽ واخخى لمعباسييؽ وفق ـ ـاً لتؾجياتو الظائفية .

وعمى اساس ذلػ قامت نقابات لألشخاف طالبييؽ وعباسييؽ في السجن التي تؾاججوا فييا،

ومشيا اقميؼ الجديخة الفخاتية ،والسؾصل ونريبيؽ وديار بكخ عمى وجو التحجيج .

يعؾد قجوم الظالبيؾن الى الجديخة الفخاتية في وقت متقجم ،وبحجود عام ٖٔٗ ه ،ولسا كانت

الشقابة مؤسدة اجتساعية مدؤوليتيا متذعبة متخررة في اىل اليت الشبؾي عمييؼ الدالم ،فقج
اشتخطت عمى الشقيب السؤىل ليحا السشرب ان يكؾن عالساً بالذخع واالجتياد ،فزالً عؽ احاطتو

بالعمؾم واآلداب ،لحلػ فقج زخخت مرادرنا بحكخ عمؾميؼ واسياماتيؼ في الحياة االقترادية آلل
البيت مؽ حيث رعايتيؼ وتؾزيع السؾارد عمييؼ ورعاية فقخائيؼ وايتاميؼ وتثسيخ امؾاليؼ ورعاية

اوقافيؼ ،فزال عؽ اإلحاطة بأندابيؼ والحفاظ عمييؼ مؽ األدعياء .

وقج ذكخت السرادر اخبار الشكباء الفكخية والثقافية والعمسية ،اذ كانت مجالديؼ تدخخ

بالحزؾر لالستفادة مؽ عمؾميؼ ،ىحا فزال عؽ مقاميؼ االجتساعي والدياسي العالي ،اذ كانؾا مؽ
السقخبيؽ لألمخاء والدالطيؽ والخمفاء .

كل ذلػ سشججه في نقابة السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ كبخيات مجن الجديخة الفخاتية.
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أُسر االشراف واستقرارهم في المهصل والجزيرة

في زمؽ متقجم وبالتحجيج في سشة ٖٔٗىـ قرج االشخاف آل البيت الشبؾي السؾصل والجديخة

الفخاتية ،وفييا العقب ألبشاء الحديؽ يؽ زيج بؽ عمي زيؽ العابجيؽ(ٔ)  ،وألبشاء عبيج هللا االعخج(ٕ) ،
وقج كان بعقبيسا والية نقابة االشخاف ،اما نريبيؽ فقج استقخ بيا االشخاف الحدشية ابشاء سميسان بؽ
داود بؽ الحدؽ بؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ ابي طالب(ٖ)  ،والحديشية مؽ احفاد عبيج هللا االعخج(ٗ)  ،اذ

كانت بعقبيسا الشقابة(٘) .

اما بشؾ كتيمة الحديشيؾن ابشاء عمي السمقب ( كتيمة) بؽ يحيى مؽ بشي الحديؽ ذي الجمعة(، )ٙ

فيؼ بيت آخخ مؽ البيؾت التي مشحت الشقابة ع اًد ومياب ًة ،فيؼ سادة عغساء مشيؼ الشكباء والخؤساء
والفزالء والشدابؾن والدىاد ،وىؼ بالكؾفة والشجف وطائفة مشيؼ بالسؾصل مؽ كبار بيؾت
العمؾييؽ(.)ٚ

ومؽ األُسخ االخخى التي تؾلت نقابة االشخاف في السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ(الجديخة

الفخاتية) اسخة آل ابي زيج األشتخيؾن الحيؽ يشحجرون في ندبيؼ الى ابي البخكات دمحم بؽ زيج بؽ
احسج بؽ دمحم بؽ دمحم االشتخ بؽ عبيج هللا الثالث بؽ عمي بؽ عبيج هللا الثاني بؽ عمي بؽ عبيج هللا
()ٛ

االعخج الحديشي

 ،اذ تؾلت ىحه االسخة نقابة االشخاف في السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ مجة

طؾيمة واعظت لمشقابة قؾة ودفعاً وكانت نقابتيؼ مؽ القؾة والشفؾذ ما جعميا سشجاً لمجولة في كل
عخوفيا ،ويعؾد استقخار ىحه االسخة في السؾصل الى اوائل القخن الخامذ اليجخي ،اذ انتقل الييا

الشقيب ابؾ البخكات دمحم بؽ زيج نقيب الظالبييؽ في بغجاد سشة (ٖٔٗىـ) ،ليدتقخ فييا( ، )ٜاذ تؾلى

ولجه دمحم بؽ ابي البخكات الشقابة مؽ بعجه ،وكان شاع اًخ(ٓٔ) ،انجب ثالثة اوالد تؾلؾا جسيعيؼ الشقابة

وكاآلتي(ٔٔ) :

ٔ -ضياء الجيؽ زيج نقيب السؾصل.
ٕ -شياب الجيؽ عمي نقيب نريبيؽ وديار بكخ.

ٖ -شسذ الجيؽ ابؾ الفتح دمحم نقيب السذيجيؽ والكؾفة.
فمقج انحجر نكباء السؾصل مؽ الذخيف ضياء الجيؽ زيج الحي اطشب في وصفو العساد
(ٕٔ)

االصفياني بقؾلو

 (( :نقيب الدادة العمؾييؽ بالسؾصل ،وولجه اآلن نقيبيا ،ىؾ مؽ االفاضل
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متأيج ،شعخه
االماثل العجيسي السساثل ..ولؼ يدل السرافح ُبيسؽ نقيبتو يسيؽ الشقابة  ..وىؾ سيج ّ
جيج)) فيؾ ممػ الدادات والشكباء وتاج آل العباء تؾلى الشقابة في حياة ابيو وبعجه ،كان مؾصؾفاً
بالدىج والعبادة والفزل(ٖٔ) .

وبقيت نقابة الظالبييؽ في السؾصل يتقمجىا احفاد ضياء الجيؽ زيج طؾال الفتخة السستجة بيؽ

سشة (ٖٖٔٗٔٙٔ -ىـ) ،وىي مجة طؾيمة بمغت ٓٔ ٜاعؾام تكاثخ فييا احفاد الشكباء تفخعاً
ومراىخة  ،فاضحت اسخىؼ دوحة ورافة الغالل ((قام فييا نكباء عغساء ،ووزراء اكفاء ،وساسة

اجالّء ،ورؤساء فزالء ،ومفتؾن فقياء ،وقزاة عمساء ،وادباء وشعخاء))(ٗٔ).

وفي نريبيؽ تؾلت اسخة حديشية نقابة االشخاف بيا قبل ندول العبيجلية األعخجية بالسؾصل،

وبالتالي تبعية نقابة نريبيؽ لشقابة السؾصل ،تمػ ىي اسخة بشؾ عجيد التي تشحجر في ندبيا الى
الحدؽ بؽ دمحم بؽ سميسان بؽ داود بؽ الحدؽ بؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ ابي طالب (رضي هللا

(٘ٔ)
أمجت الشقابة بدبعة نكباء ُوصف ابؾىؼ االكبخ الحدؽ بؽ دمحم َّ
بأن فيو البيت
عشو)  ،التي ّ
()ٔٙ
يجعؾن ببشي عجيد وقج
والعجد  ،فؾلجه ابخاليؼ السمقب بـ (عجيد) اول نقيب في ىحه السجيشة وبشؾه َ

تبعو بالشقابة ولجه القاسؼ ومؽ عكبو كان باقي الشكباء(.)ٔٚ

الجيؽ
ومؽ عقبيؼ الشكباء بخز اثشان ىسا ابؾ يعمى دمحم بؽ الحدؽ بؽ جعفخ وىؾ ((االديب ّ
الذجاع الكخيؼ نقيب نريبيؽ))( ،)ٔٛاما الثاني فيؾ الحديؽ بؽ ابي تخاب عبيج هللا بؽ القاسؼ ((كان

ذا وجاىة ورياسة وجاه حدشة َوِولجه كانؾا رؤساء بشريبيؽ))(. )ٜٔ

إسهام النقباء في الحياة الدياسية

احتل نكباء االشخاف في السؾصل والجديخة الفخاتية مكانة خاصة لجى الجولة ،اذ تؼ انتجاب

الشكباء في ميسات خاصة متشؾعة .

فالذخيف االميخ شسذ الجيؽ دمحم بؽ دمحم بؽ عبيج هللا الحديشي نقيب السؾصل إنتُجب رسؾالً
مؽ الخميفة السقتفي ألمخ هللا (ٖٓ٘ـ ـ ـ ٘٘٘ىـ) الى والة الذام لحثيؼ عمى نرخة ومجاىجة (السذخكيؽ

الرميبييؽ) ،وقج افمح في مدعاه ((وعيخ مؽ حدؽ تأتّيو في مقاصجه وسجاده في مرادره ومؾارده
ما احخز بو جسيل الحكخ ووافخ الذكخ وعاد مشكفئاً الى بغجاد)) ،اذ وصميا في ٔٔ رجب سشة
ٖٗ٘ىـ وىؾ مؽ بيت كبيخ في الذخف والفزل واالدب والشقابة(ٕٓ) .
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أما الشقيب دمحم شخف الجيؽ ابؾ مشرؾر الحديشي بؽ الشقيب زيج فقج جسع بيؽ الشقابة وو ازرة

الجولة االتابكية زمؽ األميخ مدعؾد بؽ قظب الجيؽ مؾدود بيؽ سشتي (ٔ٘ٛ٘-٘ٚىـ) ،وقج ازدىخت

السؾصل في عيجه وانتعذت احؾاليا العسخانية والعمسية بفزل تجبيخه وكفائتو(ٕٔ) .

وكان ولجه كسال الجيؽ حيجرة الشقيب يؾصف بأنو(ٕٕ)(( :امام العمساء وسيج العغساء ،واحج

العرخ فزالً وحدباً ..كان الدمظان لؤلؤ صاحب السؾصل يعغسو ويمتدم بخأيو ويظيعو فيسا رغب
فيو ونيى عشو)) ،شيخ اىمو ومقجميؼ سشاً وزىجاً وفزالً وورعاً ،استسالو بجر الجيؽ لؤلؤ صاحب

السؾصل واجدل لو العظاء حتى مجحو واصبح مؽ شعخائو الى وفاتو سشو ٖٗٙىـ(ٖٕ).
ومثمسا ُقِّجر لشقابة االشخاف ونقيبيا في البالد الفخاتية ان يكؾنا مؽ السشقحيؽ ألىل تمػ السشظقة
مؽ سفػ وقتل ىؾالكؾ وجشجهُ ،قِّجر ايزا لشقابو االشخاف بالسؾصل والجديخة الفخاتية ولشقيبيا ان
يقؾما بشفذ الجور ،فمسا تؾجو الدمظان السغؾلي تيسؾرلشػ سشو ٜٓٚىـ الى الؾصل واحاطيا بعداكخه

الكثيفة وىؾ عازم عمى دخؾليا عشؾة ،بخزت نقابة االشخاف الظالبييؽ بذخص نقيبيا عبيج هللا نريخ
الجيؽ ابي السحامج بؽ الشقيب محيي الجيؽ الحديشي فتذفع ىحا الشقيب الجميل ليحا البمج واىمو عشج

تيسؾرلشػ فقبل االخيخ الذفاعة وتخك السؾصل آمشة تكخيساً وتقجي اًخ لشقيب االشخاف وتعغيساً لدسؾ
مكانتو وقجاسة مقامو ومقام بيتو عشج السدمسيؽ كافو والعخب خاصة ،إذ انفخد الحدؽ ركؽ الجيؽ

كثيخ وقام ُقّجامو قائساً واجمدو في
اً
بحكخ ىحه الحادثة فيقؾل(( :فقج شّفعو فييؼ وأنعؼ عميو إنعاماً
جانبو)) (ٕٗ).
وفي اشارة الى شخف الجيؽ دمحم ابؾ مشرؾر نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ووزيخ األميخ مدعؾد

بؽ مؾدود انو كان ذا حغؾة لجى الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا (٘ ٘ٚـ ـٕٕ ٙىـ )(ٕ٘) .

وانتجب صاحب السؾصل بجر الجيؽ لؤلؤ نقيب االشخاف الظالبييؽ في السؾصل جسال الجيؽ

ابؾ طالب السعسخ بؽ احسج زيج الحديشي رسؾالً الى الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا العباسي ،ففي سشة

ٜٙٓىـ غادر السؾصل متجياً الى بغجاد ،وكان مخيزاً ،فكتب الذاعخ ابؽ ُدنيشيخ المخسي يقؾل(:)ٕٙ
وصب اًخ كل مفزي يكؾ ُن
يؽ
وداعاً اييا القمب الحد ُ
ّ
حكاك فميذ تعخفو الجفؾ ُن
جسال الجيؽ ان تَ ْب ُعج فشؾمي
ولسا عاد مؽ ميستو في بغجاد بالدشة نفديا كتب ييشئو ويسجحو فيقؾل(: )ٕٚ
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سائخ ُ
سخت و ُ
الجؾد ٌ
حيث َي َّسسـْ
وتَحّم ْت مح زرت اربعيا الدو

زرت في روضة العخاق ذرى السمـ

ِ
دار الدال ِم
ـت فاضت
ـُ
بالفخخ ُ
راء مؽ ع ٍدة بكؼ واحتذا ِم

صفات النقباء

وحييت باب خيخ إما ِم
ــػ ّ

اطشبت السرادر بؾصف نكباء السؾصل والجديخة الفخاتية بأجسل الشعؾت واالوصاف ،فقج كان

جج نكباء السؾصل وديار بكخ ونقيبيا دمحم ابؾ البخكات الحديشي الحي استؾطؽ السؾصل سشة

ٖٔٗه يؾصف بأنو كان عالساً فاضالً عابجاً متؾرعاً( ،)ٕٛوكان عمي بؽ ابي الجؾد(تٓ٘٘ه)

حاجب نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ضياء الجيؽ زيج بؽ دمحم الحديشي ،يؾصف بأنو كان شيخاً أنقى
وأبقى ذكخ فزمو ما أبقى( ،)ٕٜفيسا ُوصف نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ضياء الجيؽ زيج (تٖ٘ٙه)،
ومخوة(ٖٓ)  ،اما نقيب الظالبييؽ بالسؾصل حيجر بؽ دمحم بؽ
بأنو رجالً فاضالً ذا عفة وديانة
ّ

زيج(تٖٗٙه) فقج كان يؾصف بأنو صج اًر جميالً محتذساً(ٖٔ)  ،مؽ البيت السعخوف بالعمؼ والخظابة
(ٕٖ)،

كسا كان كسال الجيؽ حيجرة نقيب السؾصل (تٓٙٚه)  ،يؾصف بأنو شيخ

والخياسة والشقابة

(ٖٖ)
اىمو ومقجميؼ سشاً وزىجاً وفزالً وورعاً  ،سيجاً كبيخ القجر والخئاسة واألدب والدىج والؾقار محتخماً

سشو وشخفو وفزمو وديشو وزىجه (ٖٗ) ،شائع الحكخ مؾصؾفا بالعقل والفزل والتقجم والخئاسة
لعمؾ ّ
ّ
لعمؾ سشو وشخفو وفزمو وديشو ،مؾفخ االوقات عمى تالوة القخآن
واالدب والدىج والؾقار محتخماً ّ
السجيج واالشتغال بالعمؼ(ٖ٘) .

كسا وصفت السرادر نقيب السؾصل وديار بكخ محيي الجيؽ احسج بؽ عد الجيؽ ابخاليؼ

(تٗٚٙه) بأنو العمؼ الداىخ الكبيخ القجر الخفيع الحكخ ،صاحب الديخة الحسيجة(. )ٖٙ

قيادة النقابة في اكثر من مكان

تؾلى نكباء السؾصل الشقابة في مجن عجيجة ،اذ جسعؾا بيؽ نقابة السؾصل وديار بكخ

ونريبيؽ ،كسا انتقمؾا في تؾلي مدؤولية الشقابة بيؽ البمجان ،كسا تؾزع ابشائيؼ عمى نقابات مجن
مختمفة .

فقج كانت في ابشاء دمحم بؽ ابي البخكات ومشيؼ ضياء الجيؽ زيج وابشائو مؽ بعجه نقابة السؾصل
()ٖٚ

وديار بكخ ونريبيؽ

 ،كسا كان عد الجيؽ ابخاليؼ الحديشي (ت ٚٓٛىـ) ،نقيباً عمى السؾصل
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وديار بكخ ،وعمييسا كان ايزاً شخف الجيــؽ محسـج الحديشي السمقـب بالسختزى االعغـؼ (ت

ٕ٘ٚىـ)(. )ٖٛ

ومؽ نقابة دمذق انتقل الشقيب دمحم بؽ نكباء السؾصل دمحم بؽ ابي البخكات دمحم بؽ زيج الى

العخاق ليتؾلى نقابة السذيجيؽ الغخوي والحائخي والكؾفة( ، )ٖٜوبعج والجه تؾلى عمي بؽ الحدؽ بؽ
ابي الجؽ الحديشي نقابة الجيشؾر ،ومشيا انتقل الى البرخة ليتؾلى نقابتيا(ٓٗ) .

اخ المو وىؾ عمي بؽ احسج بؽ اسحاق بؽ
وكان لشقيب السؾصل الحديؽ بؽ دمحم بؽ عبجهللا ٌ
جعفخ السمتاني الحي تؾلى نقابة بغجاد ايام عزج الجولة البؾييي(ٔٗ) .
وكان نقيب السذيجيؽ والكؾفة سشة (ٖٗ٘ىـ) ،دمحم بؽ دمحم بؽ عبيج هللا الحديشي واخؾه ضياء

الجيؽ زيج نقيب االشخاف في السؾصل وابؽ عسو نقيب الظالبييؽ في بغجاد وابؽ عسو االخخ نقيب

خخاسان(ٕٗ) .

وتؾلى ابشاء نكباء السؾصل نيابة الشقابة عؽ والجىؼ ،فقج تؾلى السختزى بؽ دمحم بؽ زيج (ت

ٔٓ ٙىـ)  ،نيابة الشقابة ايام نقابة ابيو عمى السؾصل ،كسا تؾلى السختزى بؽ عبج السظمب بؽ
السختزى نيابة الشقابة عؽ ابيو(ٖٗ)  ،فيسا كان فخخ الجيؽ دمحم بؽ حيجرة بؽ دمحم نائب الشقابة عؽ
ابيو كسال الجيؽ حيجرة نقيب الظالبييؽ في السؾصل ايام بجر الجيؽ بؽ لؤلؤ(ٗٗ) .

عالقة النقباء بالخمفاء وكبار رجال الدولة

احتل بعض نكباء السؾصل والجديخة مكانة خاصة لجى الخمفاء العباسييؽ  ،فقج تستع شخف

الجيؽ دمحم نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ووزيخ األميخ مدعؾد بؽ قظب الجيؽ مؾدود بحغؾة لجى الخميفة

الشاصخ لجيؽ هللا(٘ٗ) .

واحتل نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ضياء الجيؽ دمحم بؽ زيج والحي تؾالىا سشة(٘٘ٛه) ،مشدلة

رفيعة عشج الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا(. )ٗٙ

كسا نال نقيب اشخاف السؾصل وديار بكخ مجج الجيؽ دمحم الحي تؾلى الشقابة سشة (ٔ٘ٛىـ)،

السشدلة العالية والحغؾة الكبيخة لجى الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا (. )ٗٚ

أما ضياء الجيؽ زيج بؽ دمحم بؽ ابي البخكات الشقيب فقج كان عمى صمة دائسة وحزؾر مدتسخ

عشج الؾزيخ جسال الجيؽ دمحم بؽ عمي بؽ ابي مشرؾر ،وقج التكيا بسجمذ شعخي (سشة ٕٗ٘ىـ) مع
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العساد االصفياني الكاتب (ت  ٜ٘ٚىــ) ( ، )ٗٛوكان نقيب الظالبييؽ بالسؾصل السختزى بؽ دمحم بؽ

زيج السؾصمي تؾفى (ٔٓٙىـ) شاع اًخ اديباً فاضالً ،ارتبط بؾزيخ السؾصل جالل الجيؽ ابا جعفخ دمحم
بؽ عمي االصفياني ومجحو بقرائج عجة مشيا قؾلو(: )ٜٗ
تديخ
ُ
مشاقبو ّ
محبخةٌ ُ
ِ
الشريخ
عد
وتحسيو اذا ّ
ُ

جالل الجيؽ مؾالنا الؾز ُيخ
ُ
كل ٍ
ميت
ومؽ كّفاهُ ُيحيي َّ
أما صاحب السؾصل بجر الجيؽ لؤلؤ فقج استسال نقيب الظالبييؽ بالسؾصل كسال الجيؽ حيجره
بؽ دمحم بؽ زيج الحديشي (ت ٖٗ ٙه) الى جانبو ،وانخخط في زمخة شعخائو بسا اسجاه اليو مؽ

االنعام والخعاية واالكخام(ٓ٘)  ،فكان يعغسو ويمتدم بخأيو ويظيعو فيسا رغب فيو ونيى عشو(ٔ٘)  ،وقج

مجح ىحا الشقيب بجر الجيؽ لؤلؤ عشجما جاء رسؾل الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا يحسل اليو عيجاً بتقميجه

مجب اًخ بأبشاء السمؾك االتابكة بقريجة في االحتفال الحي اقيؼ لحلػ قال فييا(ٕ٘) :
ىشيئا ٍ
وتؼ لو يؾم التفاخخ عيجه
بجج ساعجتػ سعؾده
ٍ
وبذخى
اىل بذيخه
بإقبال َّ

كسا وفجت عشج اليشاء وفؾده

واني لبجر الجيؽ لمفخخ والعمى نجيجاً وكالّ ان ُيراب نجيجه
ارتبط بجر الجيؽ بيحا الشقيب ارتباطاً اختمف فيو عؽ الذعخاء والذخريات االخخى ،وامتجت
العالقة حتى بعج وفاة الشقيب فقج كان بجر الجيؽ اذا ما اجتاز عمى تخبتو (( يتخك العدكخ ويجخل

اليو ويدوره ويجعؾ لشفدو عؽ ضخيحو))(ٖ٘) .

عيج الى نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ونريبيؽ بياء الجيؽ
ومؽ الخميفة الشاصخ لجيؽ هللا صجر ٌ
الحدؽ بؽ السختزى الحدشي تؾفي (ٕٕٙىـ) يقؾل فيو (( )٘ٗ(:وقج جعمشا لػ في مالشا طعسو تأكل
مؽ رغجىا وتذتار مؽ شيجىا ،وتشفق مشيا انفاق اإلسخاف ال انفاق االقتراد ،وال تخاف مؽ اقالليا

فتكؾن عشجك كالذيء السمفف في البجاد ،والحي يفزل عشػ اعظو قؾمػ الحيؽ آماليؼ عميػ
عاكفو ،وبػ ىاتفو وفيػ وفي آبائػ مؽ قبمػ تميجة طارفة… فشحؽ نيب ونعمؼ السؾىؾب كيف ييب،

يبيض بو حجخك.))..
فخح مؽ عظائشا ما ّ
ومؽ ىحا العيج نفيؼ اىسية مؾقع الشقيب واىسية دوره في بعث الدخور والدعة في نفؾس
اىمو ومجى اىتسام الخمفاء العباسييؽ في آل البيت ومتابعة تفاصيل حياتيؼ وكفالة الفقيخ مشيؼ.
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وقج حزي نكباء االشخاف بعامة والسؾصل والجديخة الفخاتية بخاصة بسقام رفيع ليذ عشج

الخالفة فحدب وانسا عشج سائخ الشاس ،ويتزح ذلػ جمياً عشجما وفج الحدؽ ركؽ الجيؽ الحديشي

غسو
حل بيا مؽ نكبة ليدتقخ بيا ،فع ّ
نقيب السؾصل الى بغجاد بعج محشة السغؾل سشة ٓ ٙٚىـ وما ّ
وجعل لو عمى وقؾف الظالبييؽ رسؼ(٘٘)  ،ويبجو لشا ان قجومو واستق اخره في بغجاد
الشاس وتخددوا اليو ُ
في تمػ االيام العريبة انسا ىجفو ىؾ تذجيع اىميا عمى العؾدة الييا واالستقخار فييا لمحفاظ عمى
ىؾيتيا العخبية.

االوقاف

ومحب ًة وتقخباً آلل الخسؾل( صمى هللا عميو وسمؼ) ،فقج أُوقفت الؾقؾف عمى آل البيت  ،فزالً
عؽ اكخاميؼ وتقجيخىؼ في حياتيؼ وبعج مساتيؼ .
فقج كانت ىشاك عقارات ومدارع مؾقؾفة لعسارة مذيج الشقظة الحديشية الؾاقع جشؾب السؾصل

والحي اصبح مجفشاً لشكباء السؾصل ومشيؼ شخف الجيؽ دمحم بؽ زيج بؽ دمحم الحديشي نقيب السؾصل
وجج نكبائيا ،وكحلػ ولجه كسال الجيؽ حيجره تؾفي (ٜ٘ٚىـ) وزيخ األميخ مدعؾد بؽ مؾدود بؽ عساد

الجيؽ زنكي وقج بقيت نغارة ىحا السذيج محرؾرة باألشخاف والدادة انفديؼ إلدارة العقارات والسدارع

السؾقؾفة لعسارتو(. )٘ٙ

ان العقارات والسدارع السؾقؾفة لعساره ىحا السذيج تعاعست حتى اصبح ىشاك مؽ يتؾلى

نغارتيا مؽ بيؽ الدادة االشخاف(. )٘ٚ

وعشجما اعتمى الدمظان السغؾلي غازان خان العخش واشيار اسالمو سشو (ٜٙٙىـ) ،امخ ببشاء

سساىا ( دار
مشازل في جسيع السجن الكبخى مثل بغجاد واصفيان وتبخيد وشيخاز والسؾصل وغيخىاّ ،
الديادات ) خرريا إلقامة العمؾييؽ وقج خرص ليا االوقاف لمرخف عمييا( ، )٘ٛوكان نقيب
الظالبييؽ بالسؾصل وديار بكخ شخف الجيؽ دمحم ابؾ عبجهللا (ت ٕ٘ٚىـ) ،يتؾلى مدؤولية االشخاف

عمى دار الديادة بالسؾصل والشغخ فييا وادارة شؤونيا وصيانتيا(. )ٜ٘

ولؼ يكؽ مذيج نبي هللا يؾنذ (عميو الدالم) بعيجاً عؽ اىتسام ورعاية نكباء السؾصل اذ كان
نقيب الشكباء الظالبييؽ نريخ الجيؽ عبيج هللا بؽ الشقيب محي الجيؽ الحديشي العمؾي قج خخج الى

عاىخ السؾصل لسقابمة الغازي السغؾلي تيسؾرلشػ مؽ اجل كف اذاه عؽ السؾصل والتذفع ليا

مجلظ درادات موصليظ ،الطدد ( ،)63حزيران  -4244ذو القطدة 3665هـ
(ٕ)ٗٛ

ردد خاص بالمؤتمر الطلمي الخامس واالفتراضي الدولي الثاني
الجزيرة الفراتيظ تاريخ وحضارة (القرن األول  -الدابع الكجري/الدابع  -الثالث رذر الميالدي)
ٕٗ ٕٙ-شباطٕٕٕٓ
ISSN. 1815-8854

والىميا سشو (ٜٓٚىـ) ،فاستجاب تيسؾرلشػ اذ شفعو فييؼ وانعؼ عميو انعاماً كثي اًخ ،ويبجو ان الشقيب

قجم لو صؾرة عؽ حال السؾصل ومذاىجىا ومشيا مذيج الشبي يؾنذ (عميو الدالم) ،فقجم تيسؾرلشػ

الف تشكو شاروخيو ألجل عسارة ىحا السذيج

(ٓ)ٙ

واعياره بذكمو الالئق .

نقباء المهصل والجزيرة واهتمامهم بالندب

اىتؼ الشكباء بجراسة عمؼ الشدب كؾن الشدب محؾ اًر ميساً مؽ محاور عسل الشقابة ،اذ بخز

مشيؼ مؽ كانت لو يج طؾلى في ىحا العمؼ ،فدبخوا اغؾار عمؼ الشدب وألفؾا السؤلفات الكثيخة خجمة

(ٔ)ٙ
شزج سمكيؼ
ليحه االسخة ،وكان البج لمشقيب ان يكؾن عمى عمؼ جيج باألنداب  ،حتى (( ُي ّ
ويشغسو  ،ويعغؼ فخخىؼ ويفخسو ،ويحفع اندابيؼ ويرقل بسكارمو احدابيؼ))(ٕ ، )ٙوذلػ بأن يسدػ

يجون فيو والداتيؼ ووفياتيؼ
سجل لألشخاف ّ
فقج كان نقيب الظالبييؽ بشريبيؽ عمي بؽ دمحم بؽ دمحم بؽ زيج قج ق أخ عميو الذيخ رضي الجيؽ
(ٖ)ٙ

وىي ما تعخف بجخيجة الشدب .

قتادة الحدشي كتاب (السججي في انداب الظالبييؽ) ،لمعسخي ،وكحلػ مذجخاتو في الشدب(ٗ. )ٙ

وكان نقيب الشكباء الظالبييؽ ببغجاد سشو (ٖٗٗىـ) ،ابؾ القاسؼ عمي بؽ ابي جعفخ دمحم بؽ

الذخيف السختزى السؾسؾي(٘ ، )ٙصاحب كتاب ديؾان الشدب معخوفاً عشو كثخة طعشو في انداب

الشاس ،فقج اطمق العشان لقمسو ووضع لدانو حيث شاء( ، )ٙٙفقج طعؽ بآل ابي زيج العبيجلييؽ نكباء
تفخد بو ولؼ يحكخه احج سؾاه مؽ الشدابيؽ(. )ٙٚ
السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ وىؾ امخ ّ
وقج ترجى لظعؽ ابؽ السختزى ببشي الفاخخ نكباء السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ نقيب الحمة

تاج الجيؽ دمحم بؽ القاسؼ بؽ معية الحدشي تؾفي سشو (ٚٚٙىـ) ،اذ كان متقجماً بالشدب خجمو ما

يقارب خسديؽ عاماً فقج رد عمى الظاعؽ قائالً (( :وما رأيت في مذايخشا مؽ طعؽ فييؼ وال قجح
سؾاه وندبيؼ صحيح وال شبية فيو وهللا اعمؼ)) (. )ٙٛ

ولمحفاظ عمى الشدب مؽ االدعياء ،فقج كان الشكباء دقيقي الشغخ في دعؾاتيؼ  ،فيشاك

مجمذ ندب يشعقج لمشغخ في ىكحا حاالت إلثبات الرحة مؽ عجميا .

فمقج جاء رجل مؽ جديخة ابؽ عسخ سشو(ٖٗٚىـ) ،عمى نقيب الظالبييؽ بالسؾصل دمحم بؽ

الحدؽ بؽ احسج بؽ القاسؼ السحسجي العمؾي السمقب بالتقي عسيج الذخفّ ،يجعي انو حسده بؽ
الحديؽ ويعؾد في ندبو الى مؾسى الكاعؼ داعساً ادعائو بكتب تؤيج صحة االدعاء وشيادة القاضي
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عبج الخحسؽ الظالقاني قاضي الجديخة يؤيج امزاء الذيادات وثبؾتيا عشجه ،فعقج الشقيب مجمذ

الشدب لمشغخ في االمخ مدتجعياً لحزؾره الشدابة ابى الحدؽ العسخي (صاحب كتاب السججي في
انداب الظالبييؽ ) ومجسؾعو مؽ االشخاف واتخحت االجخاءات التالية(: )ٜٙ

 وجو الشقيب الى الشدابة العسخي سؤاالً عؽ قرة الخجل ،فأجابو بأن ىحا امخ شخعي يشبغيعمى الشقيب العسل بسا تحقق فيو والشدابة يكتب بسا يفعمو .

 طمب الشقيب مؽ الشدابة العسخي ان يكتب باألمخ وىؾ يسزي ،وقج كتب الشدابة العسخيخظاً متأوالً اذا سئل عشو اجاب.

 قام الشدابة بإطالع الشقيب عمى آخخ مدتججات السؾضؾع اذ ان احج الشدابة وىؾ السعخوفبأبي السشحر زعؼ ان الحدؽ بؽ القاسؼ (درج) وان فيو تأوالً.

 قام العسخي الشدابة بديارة مشظقة الجديخة لحاجو لو وىشاك قابل الذخيف ابا تخاب االحؾلوجساعو مؽ العامة ُيكثخون دخؾل حسده في الشدب مخب اًخ اياه انو دخل في ولج ابيو االدنى

وىحا مسا ال يربخ عشو.

 استجعى الشدابة العسخي الذخص صاحب االدعاء فدألو عؽ شيؾده فأكج لو وجؾدىؼ وانيؼمدتعجون لمذيادة.

 -تؾجو الجسيع الى القاضي ابي عبجالخحسؽ الحي استحزخ شيخيؽ عجليؽ فذيجا برحة

الشدب وان ابا الخجل الحديؽ بؽ عمي شيج جساعة برحو ندبو عشج قؾم عمؾيؾن نازعؾه

فثبت ندبو بالذيادة القاطعة.

 -بعج كل ذلػ امزى ابؾ الحدؽ العسخي الشدابة عمى ندبو واطمق خظو برحتو.

فرح ندبو
 كاتب العسخي الشدابة نقيب السؾصل عسيج الذخف التقي ليثبتو عشجه في جخيجتوّ
وغيخ مشازع فيو.
ىكحا يتزح مجى دقة نقابة االشخاف في السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ في مدألة اثبات ندب

شخص مؽ عجمو وما ىي االجخاءات الستخحة مؽ اجل ذلػ ،كسا يتزح لشا مؽ خالل ذلػ ان

نقيب االشخاف لو مجمذ ندب وجخيجة ندب يثبت فييا كل اسساء اىل نقابتو.
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إسهام النقباء بالحركة الفكرية

نقمت لشا السرادر صؾ ار مختمفة عؽ مكانة نكباء السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ وامكاناتيؼ

العمسية والثقافية واالدبية ما اسيؼ في تظؾر الحخكة الفكخية في مجنيؼ .

فقج كان جج نكباء السؾصل وديار بكخ ونقيبيا دمحم ابؾ البخكات الحديشي الحي استؾطؽ

السؾصل سشو (ٖٔٗىـ) ،يؾصف بأنو عالساً فاضالً عابجاً متؾرعاً(ٓ، )ٚ
وذكخ ابؽ الفؾطي ان دمحم بؽ الحدؽ العمؾي ( ت اواخخ القخنٗه) كان شاع اًخ ،وقج ق أخ قدساً
مؽ شعخه بخظو(ٔ. )ٚ

ويؾم التقى االصفياني الكاتب مع نقيبيا زيج بؽ دمحم بؽ دمحم الحديشي (تٖ٘ٙه) ،في

حزخة الؾزيخ جسال الجيؽ دمحم بؽ عمي بؽ ابي مشرؾر وصف شاعخيتو ومكشتو بالذعخ اذ قال:

(ٕ)ٚ

ويبدؼ ثغخ المظف في وجو شعخه..
((عجيؼ الشغيخ في أدبو ،يقظخ ماء الغخف مؽ نغسو ونثخه ُ ،
متأيج ،شعخه جيج ،وكالمو ّأيج)) .
سيج ّ
وىؾ ّ
أما نقيبيا اسساعيل بؽ عمي بؽ دمحم العمؾي (تٗٙٚه) ،فـقج كان شاع اًخ ق أخ لو ابؽ الفؾطـي

بخظـو(ٖ: )ٚ

ال ترحبؽ مؽ الؾرى

مؽ ال يديشػ في الرحاب

وفي دار الشقيب شخف الجيؽ دمحم بؽ زيج بؽ عبيج هللا الحديشي كان ُيعقج مجمذ(ٗ ، )ٚيحزخه
اخؾه نقيب السؾصل وديار بكخ ( تؾالىا ٔ٘ٛه) مع جساعة ليدتسعؾا عمى االخيخ جدء (ابؽ

محسى) مدشج خخاسان(٘. )ٚ
ّ
ِ
والى بغجاد َقج َم نقيب الظالبييؽ بشريبيؽ عبج السظمب بؽ الحديؽ بؽ دمحم الحديشي سشة
ٕٙٚه ،فعقج فييا مجمداً بسشدل الذيخ شسذ الجيؽ ابؾ السشاقب دمحم بؽ احسج الياشسي الؾاقع في
الجانب الغخبي مؽ بغجاد وقج سسع مشو ىحا الذيخ وجساعة(. )ٚٙ

وكان مجمذ نقيب الظالبييؽ بالسؾصل مجج الجيؽ احسج بؽ نقيب السؾصل ضياء الجيؽ زيج
()ٚٚ
ِ
جم راسخ،
تؾفي (ٖ٘ٙىـ) بؽ عبيج هللا الحديشي  ،يجتسع فيو االفاضل واالدباء ،فمو في االدب ق ٌ
ولو عمييؼ افزال(. )ٚٛ
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أما نقيب الظالبييؽ فييا جسال الجيؽ ابؾ طالب السعسخ بؽ احسج الحديشي ،فقج كان مجمدو

حفل))(. )ٜٚ
يحزخ فيو الذعخاء واالدباء وغيخىؼ حتى وصف بأنو
((محفل ٌ
ٌ
وكان نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ضياء الجيؽ زيج بؽ دمحم بؽ عبيج هللا الحديشي تؾفي

(ٖ٘ٙىـ) ،ذا صيت شائع بسؾاقفو الكخيسة ،وصالتو الحسيجة ،حتى ان االديب الذاعخ ابؽ الجىان
لسا ضاقت بو الحال عدم عمى التؾجو الى مرخ قاصجاً
السؾصمي (عبجهللا بؽ اسعج بؽ عمي)ّ ،
ص ُع َب عميو استرحاب زوجتو وعيالو معو فمسا
وزيخىا طالئع بؽ ُرّزيػ ( ت ٘٘ٙىـ ) ،وقج َ
استفدخت مشو زوجتو عمى مؽ سيتخكيؼ ؟ أجابيا :عمى هللا والشقيب ضياء الجيـؽ زيـج (( فخـحي

ىـحه الؾثيقة وامزي اليـو وخــحي مشـو ما تحتاجـي اليـو  ،فمسا سافخ زوجيا اتت الى الشقيب ونفحت
اليو الؾرقو وىي ال تعمؼ ما فييا مؽ شعخ)) فقخأىا واذا بو يذخح ما آل اليو حالو وما دار بيشو وبيؽ

زوجتو حتى قال:

(ٓ)ٛ

السذكؾ والذاكي
البيؽ قج جسع
قالت وقج رأت االحسال محجج ًة
و ُ
ّ
ليا هللا وابؽ عبيج هللا مؾالك
قمت
مؽ لي اذا غبت في ذا السحل ُ
فقام الشقيب بؾاجب حقيا مجة غيبتو في مرخ(ٔ ، )ٛقائالً ليا (( :لو عشجي بالكخامة )) محز اًخ
ليا ما تحتاجو حتى (( الكدؾة لػ وألوالدك)).

(ٕ)ٛ

(تٕٙٚه) ،مؽ اكثخ الذعخاء صمة ومخافقة لشكباء

وكان الذاعخ ابؽ ُدنيشيخ المخسي
السؾصل العمؾييؽ ،وقج احتل مجحيؼ حي اًد كبي اًخ في ديؾانو ،وقج خخج مجحو ليؼ عؽ (( حجود

الغمؾ ويخسؼ صؾ اًر لسسجوحيو العمؾييؽ ،خخج بيا الى
االعتجال والقرج ..ليخكب مؾجة السبالغة و ّ
ضخوب غخيبة مؽ الغمؾ واالفخاط…))(ٖ ، )ٛوقج اراد الذاعخ تعغيؼ مشدلة الشكباء الجيشية
واالجتساعية مؽ خالل التأكيج عمى ندبيؼ السختبط بالشبي (صمى هللا عميو وسمؼ) اذ يقؾل:
ٍ
محسج ما كشت في نغؼ القخوض قؤوال
وكحاك لؾال مجح آل

(ٗ)ٛ

فقج مجح نقيب الظالبييؽ بالسؾصل السعسخ بؽ احسج الحديشي بيؽ الدشؾات ٜٙٓ-ٙٓٙه،
(٘)ٛ

عخض بو:
وي ّ
بقرائج كثيخة تجل عمى عسق الرمة بيؽ الجانبيؽ ومشيا قؾلو يسجح آل البيت ُ
شيجت بفزميؼ الؾرى تفزيال
فقمج اقامؾا بالسعسخ ُحج ًة
اضحت مشاقب لمشقيب تجلشي ُسبل السجيح فقج سمكت سبيال
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ولشقيب الظالبييؽ بالسؾصل ركؽ الجيؽ احسج بؽ زيج بؽ عبيج هللا الحديشي( تٓٙٚىـ)  ،كتب

الذاعخ ابؾ الحدؽ بؽ عمي بؽ نرخ العبجي قريجة فيو  ،وىؾ الشقيب السسجح الكخيؼ يقؾل(: )ٛٙ
ِ
جؾ الغخ ّي
الحدام السذخفي
ىب ّ
ّ
لبات ُ
شؼ معي بخقاً عمى ّ
ّ
اما بياء الجيؽ الحدؽ بؽ السختزى بؽ دمحم الحديشي نقيب الظالبييؽ بالسؾصل سشة(ٖٔٙه)

فقج كان لو نريب مؽ مجح الذاعخ ابؽ ُدنيشيخ المخسي( ، )ٛٚكسا مجح ىحا الذاعخ نقيب الظالبييؽ
فييا محيي الجيؽ دمحم بؽ حيجر العمؾي(تٔٗٙه) ( )ٛٛبقرائج عجة مشيا(: )ٜٛ
ُع ّؼ الشجى وتؾاتخ االنعام
ومشيا:

االسالم
طج
الجؾد لسا و ّ
و ُ
ُ

ٍ
حدام
يفل الديف وىؾ
مؾالي محيي الجيؽ يا مؽ رأيو
ماض ّ
ُ
مخ نقيب الظالبييؽ بالسؾصل ركؽ الجيؽ الحدؽ بؽ دمحم بؽ حيجر
وفي بغجاد سشة ٗٙٚه ّ
ودفؽ في مذيج عمي( رض) بالشجف،
بفخسو عاب اًخ جد اًخ عمى دجمة فدقط بفخسو في الشيخ ،فتؾفي ُ
واقيؼ العداء عميو ،فخثاه الذاعخ شسذ الجيؽ دمحم بؽ عبيج هللا الكؾفي الؾاعع بقريجة فييا الكثيخ

مؽ الرؾر والسعاني التي تخبط الحادثة مع مأساة سيجنا الحديؽ بؽ عمي رضي هللا عشيسا ومشيا

قؾلو(ٓ: )ٜ

القاه في الساء الجؾ ُاد كأنو
طغت
امؾاج دجمة اغخقتو اذ
ْ
ولقج تكجر صفؾىا مؽ بعجه
باهلل ىل اغخقتو شغفاً بو

ىال رحست شبابو وتخكتو
ّ

حب القشا
َاوما
َ
عمست ُ
بأنو َر َ
ٍ
محسج
يا ماء ما انرفت آل
الظف لؼ تُ ِ
ِ
دعج اباه بقظخٍة
في
ّ
غاصؾا عميو واخخجؾه مع َّ
غساً
َُ
وهللا ما ندعت مالبذ ِجدسوِ

ٍ
تس ِ
ؾر
بجر ىؾى في صشجل ُم ّ

وكحا الظغاة عمى االكارم تجتخي

ِ
تتكجر
ليؼ ولؼ
ومتى صفت ُ
ِ
الكؾثخ
يا ماء او حدجاً لساء

مؽ اجل وليي فيو ذات تحي ُِّخ
والرجر عحب ِ
ِ
السشغخ
المفع ُح َمؾ
ُ
ُ
السجتخي
وعمى كسال الجيؽ كشت ُ
أبح ِخ
واليؾم ْقج اغخقتو في ُ
ِ
الجؾىخ
كخماً وكحا نفيذ
وم ّ
ُ

ِ
حتى تََبختَ َخ في الحخ ِ
األخزخ
يخ
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حاولت ُشخب الساء زاد تَ َكُّجري
وتحدخي
وتَم َّيفي
َّ
َّ
وتأسفي َ

رُب ِخ
ندل
ماذا يكؾن أغيخ ما ىؾ كائؽ
َ
ص َب ْخ َت او لؼ تَ ْ
القزاء َ
ُ
وقج احتل نكباء السؾصل وديار بكخ ونريبيؽ مكانة خاصة في قمؾب الشاس ،فقج وصف لشا
ابؽ الظقظقي نقيب الظالبييؽ بالسؾصل كسال الجيؽ حيجرة بؽ عبيج هللا الحديشي(تٖٖٙه) بأنو
(ٔ)ٜ

شيخ اىمو ومقجميؼ زىجاً وورعاً وفزالً وسشاً.

وكان ىحا الشقيب قج ارتبط برالت وثيقة مع بجر الجيؽ لؤلؤ حاكؼ السؾصل(ٙٙٓ-ٙٓٙه)
(ٕ)ٜ

امتجت تمػ الرالت حتى بعج وفاة الشقيب

 ،اذ كانت تمػ العالقة الظيبة قج تخكت تأثيخىا

الؾاضح في نفذ بجرالجيؽ لؤلؤ فمؼ يكؽ َي ْش َذ زيارة ضخيحو الؾاقع جشؾب السؾصل(ٖ ، )ٜوقج كان اذا
ما اجتاز عمى تخبتو السفخدة خارج السؾصل ((يتخك العدكخ ويجخل اليو ويدوره ويجعؾ لشفدو عشج

ضخيحو))(ٗ.)ٜ

الخاتمة:

من خالل البحث اتضح لنا ما يمي:

 يعؾد قجوم الظالبييؽ الى اقميؼ الجديخة الفخاتية كان عام ٖٔٗ ه وىؾ زمؽ متقجم ،وكانـت السؾصـل
وجيتيؼ األولى ومؽ ثؼ نريبيؽ وديار بكخ .

 قادت نقابة الظالبييؽ في الجديخة الفخاتية مجتسعيا في كل نؾاحي الحياة الخاصة بآل البيت .

 فــي كثيــخ مــؽ االحيــان كانــت ىشــاك نقابــة واحــجة ىــي نقابــة السؾصــل ونرــيبيؽ او نقابــة السؾصــل
وديار بكخ ونريبيؽ ،واحياناً اخخى يكؾن لكل مجيشة نقابتيا السدتقمة .

 كان نكباء السؾصل والجديخة الفخاتية عمى صـمة طيبـة بالدـمظة ،فسـشيؼ مـؽ نـال حغـؾة عشـج الخمفـاء
واألمخاء والدالطيؽ ،وبجر الجيؽ لؤلؤ خيخ مثال عمى ذلػ .

 اختيخ بعض الشكباء ليكـؾن رسـؾالً لمخالفـة العباسـية الـى جيـات معيشـة ،فزـالً عـؽ انتـجابيؼ رسـالً
مؽ حكام األقاليؼ الى جيات اخخى .

 تستع الشكباء بثقافة واسعة ،فكان مشيؼ الذعخاء واألدباء والسحجثيؽ وغيخىؼ .
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 ربظــت الشكبــاء عالقــة طيبــة مــع الذــعخاء ،فك ـان ليــؼ مســجوحييؼ الــحيؽ وثق ـؾا لشــا وصــفاً ألخالقيــؼ
وشخريتيؼ .

 كذف البحث ان لمشقيب ثقافة واسعة بعمؼ الشدب ،وذلػ احج الذخوط الؾاجب تؾفخىا في الشقيب .

 اتزــح ان لشقيــب السؾصــل والجدي ـخة مجمــذ ندــب يشعقــج عشــج الزــخورة إلثبــات ندــب شــخص مــؽ
يجون فييا اسساء اىل نقابتو وضبط والداتيؼ ووفياتيؼ.
عجمو ،فزالً عؽ امتالكو لجخيجة ندب ّ

الههامش والتعميقات

مالحغة :سأذكخ ىشا السعمؾمات عؽ السرجر والسخجع كامم ًة ما يغشيشا عؽ إعجاد قائسة لمسرادر
والسخاجع

(ٔ) لمتفاصيل انغخ الحديشي ،عبج الخزاق كسؾنة ،مؾارد االتحاف في نكباء االشخاف(،الشجف  )ٜٔٙٛجٕ،
صٗ ٔٚوما بعجىا.

(ٕ) يشغخ التفاصيل في :السفتي ،حازم ،نكباء السؾصل العمؾيو،بحث عمى اآللة الكاتبة ،غيخ مشذؾر اعارني اياه
الجكتؾر عساد عبجالدالم رؤوف ،صٕ وما بعجىا.
(ٖ) يشغخ الحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص ٔٛٙوما بعجىا.
(ٗ) السفشي ،نكباء السؾصل العمؾية ،صٖ وما بعجىا.
(٘) الدامخائي ،قاسؼ حدؽ آل شامان ،نقابو االشخاف ،بيخوت (ٖٕٔٓ) ،ص.ٜ٘
()ٙ

يشغخ التفاصيل عؽ نكباء بشي كتيمة في آل محبؾبة ،جعفخ الذيخ باقخ،

ماضي الشجف وحاضخىا،

طٕ(،بيخوت ،)ٜٔٙٛجٔ ،صٔ ٕٜوما بعجىا.
( )ٚالحديشي ،تاج الجيؽ ،غاية االخترار في البيؾتات العمؾية السحفؾعة مؽ الغبار ،تحقبق دمحم صادق بحخ
العمؾم( ،الشجف ٕ ،)ٜٔٙصٖٔٔ.
( )ٛابؽ عشبو ،احسج بؽ عمي ،عسجة الظالب في انداب آل ابي طالب( ،عسان ٜٜ٘ٔم) صٗ.ٕٜ

( )ٜركؽ الجيؽ،ابؾ دمحم الحدؽ ،بحخ االنداب صٖ( ٙمخظؾط) ،السفتي ،نكباء السؾصل العمؾية ،صٕ.
(ٓٔ) ابؽ الفؾطي ،كسال الجيؽ عبجالخزاق البغجادي تمخيص مجسع اآلداب في معجؼ االلقاب ،تحقيق مرظفى
جؾاد( ،دمذق ٕ،)ٜٔٙجٗ ،قٕ ،ص٘ ٜٛاذ يحكخ (ٗ) ابيات مؽ شعخه.
(ٔٔ) الحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص ،ٜٔٚالسفتي ،نكباء السؾصل ،صٗ.

(ٕٔ) خخيجة القرخ وجخيجة العرخ ،قدؼ شعخاء الذام ،تحقيق شكخي فيرل( ،دمذق ،)ٜٜٔ٘جٕ ،ص-ٕٜٗ
ٕٓ٘ وما بعجىا اذ يحكخ مقتظفات مؽ شعخ الشقيب.
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(ٖٔ) ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ٘ٙمخظؾط ،يشغخ كحلػ االعخجي ،الحجيقة البيية صٖ٘ ٖٙ-مخظؾط(.
ندخة لجى الباحث ) ،وآل العباء ىؼ آل الكداء الحيؽ احاطيؼ الخسؾل صمى هللا عميو وسمؼ بخدائو وىؼ خسدة (
االمام عمي وفاطسة والحدؽ والحديؽ فزالً عؽ الخسؾل صمى هللا عميو وسمؼ ) انغخ كتابشا  :إتحاف العقؾل في

اخبار آل بيت الخسؾل ( ،بيخوت ٖٕٔٓ) ،ص ٕٓ وما بعجىا .

(ٗٔ) السفتي ،نكباء السؾصل العمؾية ،ص٘ ،وىحه العؾائل معخوفة اليؾم بالسؾصل وىي :آل السفتي  ،آل الفخخي،
آل حافع ،آل الشقيب ،آل العبيجي ،آل االعخجي ،آل العخيبي ،آل الدخدار ،آل القاضي ،آل الديج حدؽ ،آل
مختزى ،آل الخميفة ،يشغخ التفاصيل في :االعخجي ،حميؼ حدؽ ،آل االعخجي احفاد عبيج هللا االعخج( ،بغجاد
 ،)ٜٜٔٙصٕ ٙوما بعجىا حيث يزيف آل ابي الؾفاء وآل اعخاب البيخ.

(٘ٔ) الحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص.ٔٛٙ
( )ٔٙابؽ عشبو ،عسجة الظالب ،ص.ٔٙٛ

( )ٔٚالسرجر والرفحة نفدييسا ،اذ يحكخ عؽ عجيد " وىؾ القاسؼ بؽ ابخاليؼ وقيل عجي اًد ىؾ ابخاليؼ بؽ الحدؽ،
السذجخ الكذاف ،صٜٗٔ

( )ٔٛابؽ عشبة ،عسجة الظالب ،ص ،ٔٙٛالعسيجي ،دمحم بؽ احسج ،بحخ األنداب أو السذجخ الكذاف ألصؾل
الدادة األشخاف ،تحقيق حديؽ دمحم الخفاعي( ،القاىخة ٖٔ٘ٙه) ،صٗ.ٜٔ

( )ٜٔالسرجر والرفحة نفدييسا.
(ٕٓ) ابؽ القالندي ،حسدة بؽ اسج

ذيل تاريخ دمذق(،بيخوت  ،)ٜٔٓٛصٖٔٓ ،الحديشي ،مؾارد االتحاف،

جٔ ،ص.ٕٓٛ
(ٕٔ) السفتي ،نكباء السؾصل ،ص.ٙ

(ٕٕ) السرجر نفدو ص ٙنقالً عؽ ابي السحاسؽ في كتابو نكباء العمؾييؽ في السؾصل.

(ٖٕ) ابؽ الظقظقي ،دمحم بؽ عمي ،الفخخي في اآلداب الدمظانية والجول اإلسالمية ( القاىخة بال )  ،ص٘،ٙ
العاممي ،محدؽ عبجالكخيؼ األميؽ ،،اعيان الذيعة (دمذق ،)ٜٖٔٙج ،ٕٜص.ٖٜ
(ٕٗ) ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ٜٗمخظؾط.
(ٕ٘) ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ٘ٛمخظؾط.
()ٕٙ

جاسؼ  ،جاسؼ دمحم ،ديؾان ابؽ دنيشيخ المخسي ،اطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة (جامعة بغجاد ،)ٜٔٛٚ

ص ٗٓٚوما بعجىا وىي قريجة طؾيمة.
( )ٕٚالسرجر نفدو ،صٔٔٗ ،وىي ٖٔ بيت.
( )ٕٛركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،صٖ ٙمخظؾط.
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( )ٕٜاالصفياني ،خخيجة القرخ ،قدؼ شعخاء مرخ ،تحقيق شؾقي ضيف وآخخون ( ،القاىخة ٔ٘ )ٜٔجٕ،
صٖٕ٘.
(ٖٓ) ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ٜ٘مخظؾط.

(ٖٔ) الحىبي  ،شسذ الجيؽ ن دمحم ،تاريخ االسالم ووفيات السذاىيخ واألعالم ،تحقيق عسخ عبجالدالم تجمخي
(بيخوت  ،)ٜٜٔٛمجمج  ،ٗٙص.ٔٛٙ
(ٕٖ) ابؽ الفؾطي ،تمخيص ،جٗ ،قٖ ،صٕٕٓ.
(ٖٖ) ابؽ الظقظقي ،الفخخي ،ص٘.ٙ
(ٖٗ) الحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،صٕ.ٔٛ
(ٖ٘) الحديشي ،غايو االخترار ،ص .ٜٔٗ

( )ٖٙركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،صٓ٘ مخظؾط.
( )ٖٚرؤوف ،عساد عبجالدالم ،ادارة العخاق(،بغجاد ٕ ،)ٜٜٔصٕٓٓ ،وقج استسخت ىحه السدؤولية في احفاده
حتى العرخ العثساني.
( )ٖٛركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،صٕ٘ ٖ٘-مخظؾط.
( )ٖٜالحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص.ٖٜ
(ٓٗ) ابؽ عشبو ،عسجة الظالب ،صٖٕٔ.
(ٔٗ) العسيجي ،السذجخ الكذاف ،ص.ٛٛ
(ٕٗ) ابؽ القالندي ،ذيل تاريخ دمذق.ٖٓٔ ،
(ٖٗ) العسيجي ،السذجخ الكذاف ،صٕٗٔ.

(ٗٗ) ابؽ الفؾطي ،تمخيص ،ج ٗ ،قٖ ،ص.ٕٚٛ
(٘ٗ) ركؽ الجيؽ  ،بحخ االنداب ،ص ٘ٛمخظؾط.
( )ٗٙالسرجر والرفحة نفدييسا.
( )ٗٚالسرجر نفدو ،ص٘٘ ،مخظؾط.
( )ٗٛاالصفياني  ،خخيجة القرخ ،قدؼ شعخاء الذام ،جٕ ،صٕٓ٘،

( )ٜٗابؽ الداعي ،عمي بؽ انجب ،الجامع السخترخفي عشؾان التؾاريخ وعيؾن الديخ ،تحقيق مرظفى جؾاد ،
(بغجاد ٖٗ،)ٜٔج ،ٜص ،ٔٙٙوىي في اربعة ابيات.

(ٓ٘) ابؽ الظقظقي ،دمحم بؽ عمي ،الفخخي في اآلداب الدمظانية والجول اإلسالمية ،تحقيق دمحم عؾض ابخاليؼ
وعمي الجازم ( ،القاىخة بال )  ،ص٘ ،ٙالخويذجي ،سؾادي عبج دمحم ،امارة السؾصل في عيج بجر الجيؽ لؤلؤ،
(بغجاد ٔ ،)ٜٔٚص.ٕٕٙ
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(ٔ٘) السفتي ،نكباء السؾصل العمؾية ،ص.ٙ
(ٕ٘) الجيؾه جي ،سعيج ،تاريخ السؾصل(،السؾصل ٕ ،)ٜٔٛجٔ ،ص ،ٖٛٚوقج اورد ابؽ الظقظقي الذعخ مؽ
غيخ تفاصيل ،الفخخي  ،ص ٘ ،ٙوفيو بعض اإلختالف إذ يقؾل :
ىشيئاً ٍ
وعادلو يؾم التفاخخ عيجهُ
لجج ماعجتػ سعؾده
ٍ
وبذخى
كسا وفجت عشج اليشاء وفؾده
اىل بذيخه
باقبال َّ

وايؽ لبجر الجيؽ ذي الفخخ والعمى
ٌ
نجيج وكالّ ان ُي َ
راب نجيجهُ
(ٖ٘) ابؽ الظقظقي ،الفخخي ،ص ،٘ٙالخويذجي ،امارة السؾصل ،ص.ٕٕٙ

(ٗ٘) السقجسي ،انيذ ،رسائل ابؽ االثيخ ( ،بيخوت  ،)ٜٜٔ٘ص  ،ٖٔٛ-ٖٔٚوالعيج ىحا بإنذاء ابؽ االثيخ.
(٘٘) الحديشي ،غاية االخترار ،ص.ٔ٘ٓ-ٜٔٗ

( )٘ٙالجيؾه جي ،السؾصل في العيج االتابكي  ،ص٘ ٔٙٙ-ٔٙنقال عؽ مخظؾطتي االنترار لالولياء ،ومشيل
األولياء ،ومذيج الشقظة الحديشية ،ومذيج لخأس الحديؽ بؽ عمي (رضي هللا =عشو) فبعج ما ُقتل في كخبالء
ُح ِس َل رأسو الذخيف الى الذام مخو اًر بجيخ سعيج جشؾب السؾصل وباتؾا بقخبو ،اذ كان الخأس الذخيف في مخالة
وبيتو عشجه ليمو واحجة ،وقظخت مؽ الخأس قظخة دم عمى االرض
وطيبو ّ
فعمؼ بو احج رلبان الجيخ فأخحه وغدمو ّ
وس ّسي بيحا االسؼ وصار مجفشاً لشكباء السؾصل ،السرجر
التي باتؾا فييا فبشى الخاىب مذيجاً في السكان السحكؾر ُ
والرفحة نفدييسا.

( )٘ٚالجيؾه جي ،السؾصل في العيج االتابكي( ،بغجاد  ،) ٜٔ٘ٛص ،ٔٙنقال عؽ مخظؾطتي االنترار لألولياء
ومشيل األولياء.
( )٘ٛاليسحاني ،رشيج الجيؽ فزل هللا ،جامع التؾاريخ(،طيخان ٖٔٛٛه) ،مجمجٔ،جٕ ،ص٘( ٜٛبالفارسية) ،
الشخجؾاني ،دمحم بؽ ىشجوشاه ،دستؾر الكاتب في تعييؽ السخاتب  ،قٕ ،ورقة ٘ ٜٔمخظؾط بالفارسية ، ،بجر،

مرظفى طو ،مغؾل ايخان بيؽ السديحية واالسالم ( ،القاىخة بال ) ،صٖٔ.
( )ٜ٘ركؽ الجيؽ  ،بحخ االنداب ،صٖ٘ ،مخظؾط.
(ٓ )ٙالسرجر نفدو ،ص  ،ٜٗمخظؾط ،والتشكو ىي :جخار الفخار حدبسا ىؾ شائع.
(ٔ)ٙ

ارنجنػ "شخيف" دائخة السعارف االسالمية،تخجسة احسج الذشتشاوي وآخخون ( ،القاىخة بال ) ،مجمجٖٔ،

صٕ.ٕٚ

(ٕ )ٙالقمقذشجي ،احسج بؽ عبجهللا ،صبح االعذى في صشاعة االنذا ( ،القاىخة  ،)ٜٔٔٚجٔٔ ،صٖ.ٔٙٗ-ٔٙ
(ٖ )ٙارنجنػ" شخيف" دائخة السعارف االسالمية ،مجمجٖٔ ،صٕ.ٕٚ
(ٗ )ٙابؽ عشبو ،عسجة الظالب ،صٗ ،ٕٜالعسيجي ،السذجخ الكذاف ،صٕٗٔ ،االعخجي ،الحجيقة البيية،
صٖ٘ مخظؾط.
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(٘ )ٙالحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٔ ،صٕ.ٙ
( )ٙٙابؽ عشبو ،عسجة الظالب ،صٖ.ٔٛ
( )ٙٚالسرجر والرفحة نفدييسا.

( )ٙٛالعسيجي ،السذجخ الكذاف ،صٕٗٔ ،االعخجي ،الحجيقة البيية  ،صٖ٘ ،مخظؾط.
( )ٜٙابؽ عشبو ،عسجه الظالب ،صٕٔٓ.ٕٕٓ-

(ٓ )ٚركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،صٗ ،ٙمخظؾط  ،ٙٛالعسخي ،عمي بؽ دمحم ،تحقيق احسج السيجوي الجامغاني،
السججي في انداب الظالبييؽ( ،ايخان  ،)ٜٔٗٓصٕٔٔ.ٖٔٔ-
(ٔ )ٚتمخيص مجسع اآلداب ،جٗ،قٕ ،صٕ ٜٖٛ-ٜٛومؽ شعخه الحي قخأه :
يامؽ اليو السريخ

مالي سؾاك ُمجيخ.

يجون اشعاره في صٕٔ٘.ٕٕ٘-
(ٕ )ٚاالصفياني ،خخيجة القرخ ،جٕ ،قدؼ شعخاء الذام ،صٕٓ٘ وىؾ ّ
(ٖ )ٚتمخيص مجسع اآلداب ،جٗ ،قٕ ،صٔ.ٜٙ
(ٗ )ٚابؽ السدتؾفي ،تاريخ إربل ،قٔ ،صٓ ،ٙقٕ ،ص ،٘ٚيشغخ :ركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ص٘٘ مخظؾط.
(٘ )ٚابؽ السدتؾفي ،السبارك بؽ احسج ،تاريخ اربل( ،بغجاد ٓ ،)ٜٔٛقٔ ،صٓ.ٙ
( )ٚٙابؽ الفؾطي ،تمخيص ،جٗ ،قٔ ،صٕٖٕ.
( )ٚٚالحديشي ،مؾارد االتحاف ،جٕ ،ص.ٜٔٚ
( )ٚٛابؽ الفؾطي ،تمخيص ،ج٘ ،صٗ ،ٜحخف الالم والسيؼ .
( )ٜٚجاسؼ ،ديؾان ابؽ دنيشيخ المخسي ،صٗ.٘ٛ
(ٓ )ٛركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص ،ٜ٘ويحكخ ابؽ االثيخ وفاة الذاعخ في حسص(ٔ٘ٛىـ) ،الكامل في التأريخ،
( بيخوت  ،)ٜٔٙٙجٔٔ ،صٕٕ٘.

(ٔ )ٛالجيؾه جي ،تاريخ السؾصل ،جدءٔ ،ص.ٖٛٙ
(ٕ )ٛركؽ الجيؽ ،بحخ االنداب ،ص.ٜ٘
(ٖ )ٛجاسؼ ،ديؾان ابؽ دنيشيخ المخسي ،صٖ٘.
(ٗ )ٛالسرجر نفدو ،صٗ٘.

(٘ )ٛالسرجر نفدو ،صٓ ٖٛوما بعجىا وىي في  ٗٛبيت ،ويشغخ مجائحو فيو في ص ٖٛٙوما بعجىا

( )ٛٙابؽ الفؾطي ،تمخيص ،جدء الخامذ ،ٜ٘-ٜٗ ،وىي في عجة ابيات ،وىحا الشقيب مؽ وفيات بجاية القخن
الدابع اليجخي.

يجون لو قريجة في  ٖٙبيت.
( )ٛٚجاسؼ ،ديؾان ابؽ دنيشيخ ،صٕ٘ٗ وما بعجىا ،اذ ّ
( )ٛٛابؽ الفؾطي ،تمخيص ،ج٘ ،ص ،ٗٓٙحخف الالم والسيؼ .
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( )ٜٛجاسؼ ،ديؾان ابؽ دنيشيخ،صٕٗٗ ،ٗٗٗ-يشغخ كحلػ قريجه اخخى فيو قاليا سشة ٙٓٚىـ ص٘ٗٗ.
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مجيؾل ،كتاب الحؾادث ،تحقيق بذار عؾاد معخوف وعساد عبجالدالم رؤوف( ،بيخوت ، )ٜٜٔٚ

صٖٕٗ ٕٗٗ-وىي قريجة طؾيمة

(ٔ )ٜالفخخي في االداب الدمظانية ،ص٘ٙ
(ٕ )ٜابؽ الظقظقي ،الفخخي ،ص٘ٙ
(ٖ )ٜالخويذجي ،امارة السؾصل في عيج بجرالجيؽ لؤلؤ ،صٕٕٙ
(ٗ )ٜابؽ الظقظقي ،الفخخي ،ص٘ٙ
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