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Abstract 
      There are some historically important cities that were not chosen as capitals in 
their ages. These cities did not receive due attention from historians. Major among 
such cities is Rahbat Malek B. Tawk Al-Taglubi. This city is chosen for study for its 
historical importance and the circumstances of its foundation. This paper studies the 
linguistic and terminological origins of the city's name and that of other cities in 
Arabia. The paper studies also the historical situation of the visit of Caliph Haroun Al-
Rasheed (170-193) to Syria and how the founder of the city used this visit to build his 
city. The paper also dealt with the administrative, military and economic  function of 
this city and the town adjoined to it.A good deal of the paper is devoted to the 
achievements of the scholars with the name Rahbi and those who visited or taught in 
its schools.     

 
 : مقدمة
 وحضياريا   تاريخييا   دورا أدت التي  المدن السيما دراسة,ونالباحث يتناولها لم المواضيع بعضهناك  الزالت          

 الحضيار  والصراع التاريخ حقب من لحقبة عاصمة تكون واألحوال السياسية لكي التاريخية الفرصة لها تتح و لم

  يتيييح بحيي  موضييوع أو لدراسيية تصيي ح مييادة يكييون أن يمكيين وفكيير  ميياد  مييورو  عنهييا ينييت  المؤكييد أن وميين ,

 تيتم ليم التي  الميدن هيه  ومين ،فيهيا والفكير  الحضيار  النميو مراحي  ع ي  والوقوف ,والتمحيص الدراسة ل باح 

ألهميتها  ع يها االختيار ووقع,  ع منا حد على(  التغ ب  الرحب  طوق بن مالك رحبة) ه  مستفيض بشك  دراستها
 تسيمت التي  الميدن وكيهلك واصيطححا لغة   المدينة تسمية إل  كما تطرقنا ببنائها أحاطت الت  والظروف التاريخية،

 الرحبية صياحب والظروف الت  رافقتها وكيي  اسيتغ  المدينة بناء وبحثنا , وخارجها العربية الجزيرة ف  بتسميتها

 , الشييام لييبحد(  م 818ـييـ 787/  هـييـ 191 ـييـ 171) الرشيييد هييارون العباسيي  الخ يفيية الموقيي  التيياريخ  لزيييارة

 واالقتصيادية, والعسيكرية اإلداريية الناحيية مين المدينية لهيه  التابعة والقرى المدن وتناولت الرحبة, ببناء والشروع

 ودرس زار مين وكيهلك بيالرحب  ت قيب وممين اليرحبيين مين الع مياء انجيازات ع   نعرج أن الضرور  من ونرى

 .آنهاك الميادين مخت  ف   الرياد  ودورهم  فيها وحد 
 : الرحبة تسمية
 (1) رحييب منيز  ويقيا ،( اتسيعت بمياو رحبيت بميا لسعتها مكان يطلق على المنطقة الواسعة )أي  الرحبة        
 وقيد , وسيط  وفي  اليواد  منتهي  عنيد وتكيون نباتيا األرض أسيرع وهي  الماء, فيها يتجمع متواطئة مواضع وه 

 , النياس ينزلهيا ليم المساي  بطن ف  كانت وإذا , الناس نزلها مستوية األرض كانت وإذا، المشرف المكان ف  تكون

 تكييون وال منهييا ناحييية ينزلييون والنيياس , جييدا بييالقعيرة ليسييت الميياء تمسييك حفييرة فهيي  الييواد  بطيين فيي  كانييت فيياذا

 البياء آخرهيا وفي   والحياء اليراء بفيتح والرحبي  (2) ظواهرهيا وفي  األرض بطيون في  وتكون الرم  ف  الرحاب

( 5) الشييام رحبيية أ  (4) طييوق بيين مالييك رحبيية وبييالفتح (1) مالييك رحبيية بنيي  إليي  النسييبة هييه  بواحييدة المنقوطيية

 مدنا  عيدة هنالك أن بالهكر الجدير ومن( ,7) الفرات شط ع   تقع مدينة طوق بن مالك رحبة إل  منسوب والرحب 
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 يكون وقد  ذكرنا كما( الواسع أ  الرحب) المكان ه  الرحبة ال غة ف  أن إل  السبب يرجع وقد التسمية بهه  تسمت

 التسيمية بهيه  سيميت التي  الميدن ومين،  المقات ة رحبة العسكر  والدفاع  من هنا تسم  الجانب التسمية ف  السبب

 :  ه 
  :صنعاء رحبة 
 ( 7)  األصغر سبا بن زرعة بنا رحبة أن وذكر حمير, بن عوف بن سعد بن الغو  بنا صاحبها باسم سميت     

 ( 8) وقرى بساتين وفيها الط ح تنبت أوديةفيها  وتجر  منها, أيّام ستة ع   اليمن صنعاء من قريبة قرية وه 
 :الهّدار رحبة 

 .  عنها واضحة مع ومات نجد لم إذ(  9)  مستوية صحراء  عن عبارة وه  باليمامة تقع                 
 : يعقوب رحبة
 181سينة الس م ,المتوف  خازم بن هللا عبد مول  طهمان, بن عمر بن داود بن يعقوب إل  ومنسوبة ببغداد, تقع    

 (   11)م (   787ــ 774/  هـ 171 ــ158)  الخحفة تول  اله  المهد  العباس  الخ يفة وزير وكان م , 797/ هــ
 : خنيس  رحبة  

 يوسي  أبي  جيد وهيو سيعد, بين النعميان أخ  سعد بن خنيس إل  وتنسب بالكوفَة وتقع ُخنيس برحبة تعرف          

 (  11)  األنصار  حبتة بن سعد بن ُخنيس بن حبيب بن إبراهيم بن يعقوب القاض 
 

 :   خالد رحبة
 منياف عبيد بين شيمس عبيد بين أميية بين العيص أب  بن أسيد بن خالد إل  وتنسب دمشق بمدينة الرحبة هه  تقع      

 ( 12.)  األمو 
     : الرحبة موقع

 الفيرات , مين جهية وم طيية زبطرة الروم أرض من عمورية جهة ف  الجزيرة ثغور من جزءاَ  الرحبة تعد           

 حصيينة، وكانت   الفيرات شيرق  تقيعالتي  ( 14) طوق بن مالك رحبة الّرحبة,أ  الشام ي   ومما( 11)  والجزيرة

( 17)  الفيرات ع ي  الواقعية الب يدة ماليك رحبية لهيا ويقيا ( 15) التمير  وكثيرة , وعمارات أسواق ولها،   عامرةو

 وربيع, درجية سيتون وطولهيا قرقيسييا مدينية مين أسيف  الفيرات شياط  ع ي  وبغيداد الرقية بيين تقيع التي  هي  وقيي 

  الفيرات شياط  ع ي  الواقعية طيوق بين ماليك رحبية هي  أنهيا الهميدان  وأكد( ,17) درجة وثحثون ثح  وعرضها

 مين جياء ميا ذليك ع   وتأكيدا,( 19) جبير ابن الرحالة أشار ال  ذلك كما الشهيرة الشام برحبة تعرف والت  (18)

 طيوق بين مالك إل  تنسب الت  الرحبة,وه  مدينة إل  وص ت: ) بطوطة ابن يقو  إذ المدينة هه  أهمية يبن وص 

 التاسيع الب يد تقسييم  في  فقيد جع هيا عسياكر ابين أميا( , 21(  )الشيام بيحد وأو  , العراق بحد أحسن الرحبة ومدينة

 أييام خمسية ح يب ومين أييام ثمانيية دمشيق وبين بينها ( 21) األهمية حي  من تقسيمات  ف  األخير قب  ما والثحثون

 أربيع ,واليهراع ذراع ألي  عشير اثنيا والفرسيخ( , 22)  فرسيخا وعشيرون نيي  الرقة وال  فرسخ مائة بغداد وال 

 الفرسيخ يقولون وال غويون(  21)  بعض إل  بعضها بطون مصفوفة شعير حبّات ستّ  ,واألصبع إصبعا وعشرون

 عيامرة خصييبة مدينية ماليك ورحبية:)  عنها وقي (  24)  طويح أ  النهار من فرسخا انتظرتك يقا  محض عرب ّ 

 ثحثية الميي  وأما(  27)  المتأخرين من والفض  الع م أه  من جماعة إليها ينسبو (, 25) )  تراب من سور ع يها

 وقييد اإلسييتان, أقسييام ميين قسييم ع يي  يقييع بحييت فارسيي  اسييم الكييورة وأمييا(  27) أشييبار ثحثيية والييهراع , ذراع آالف

 والكيورة , واحيد واإلسيتان فيالكورة اليونيانيين من اإلق يم استعارت كما اإلستان, من أهم وجع تها العرب استعارتها

 ( . 28) قرى عدة ع   يشتم  صقع ك 

  
    :الرحبة بناء 

 وهيو األجيواد والفرسيان األشيراف أحيد التغ ب  طوق بن مالك وهــو شيدها من باسم اسمها ارتبط مدينة              

 يد  ع   بنائها من االنتهاء وتم(  29) طوق بن مالك رحبة لها ويقا  الفرات شاط  ع   تقع الت  الرحبة بن  اله 

 في  الفيرات في  اجتياز قيد كيان الرشييد هيارون إن ) مفادهيا المصيادر أكيدتها روايية إل  الرحبة بناء ويرجع,( 11)

 بين مالك قا  الدواليب من قرب ف ما طوق, بن مالك ل  يقا  أحدهم ل  ندماء ومع  الّشها ب غ حت أي مركب،  حّراقة

 هيه  تخياف أحسيبك الرشييد هيارون لي  فقيا  البقعية, هيه  تجيوز أن إل  الشط إل  خرجت لو المؤمنين أمير يا طوق

 فقيا  ل , فاألمر وإاّل  رأيا ذلك المؤمنين أمير رأى إن ولكن محهور ك ّ  المؤمنين أمير هللا يكف  مالك فقا  الدواليب,
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 بكي ّ  انق بيت ثيم دورة دارت اليدواليب موضيع الحّراقة ب غت ف ّما الشط وصعد السفينة وقّدم بقولك تطيرت قد الرشيد

 جمييع في  الفقيراء ع ي  يفيّرق عظييم ميا  بياخراج وأمير شيكرا هلل وسيجد،  الرشييد هيارون ذلك من فعجب فيها, ما

 أبنيهيا أرضيا الموضيع هيها في  الميؤمنين أميير يقطعني  فقيا : فاسيأ , حاجية ع ي ّ  لك وجبت: لمالك وقا  المواضع

 بنياء اكتميا  وبعيد (  11( ) ...  والرجيا  بالميا  بنائهيا في  يعيان أن وأمير فع يت, قد الرشيد فقا  إلّ , تنسب مدينة

, والشيام العربيية الجزييرة ع مياء متن لكثيير ومحطية والجزييرة الشيام بيحد ف  المشهورة المدن من أصبحت المدينة

 زمين ف  دمشق إمارةوالية  إل  وص  حت  العباسين ل خ فاء تقرب  مواص ة ف  استمر طوق بن مالك أن لنا ويتبين

 في  جالسيا ييوم ذات طيوق كيان بين ماليك أن ,ويهكر(  12( )م  871ــ 847/  هـــ 247 ــ 211 ) المتوك  الخ يفة

 بي  ينتفيع أدبيا مع  لع  قصد, ونحو  أراد إ ُ  : فقا  ناقت  خبن أعراب  أقب  إذ ج ساؤ  ومع  رحبت  ع   مط  بهو

 نائ ي , في  والرجياء األميير سييب في  الميا : قيا  أعراب  يا أقدمك ما قا  يدي  بين مث  ف ما بادخال  حاجب  أمر ثم، 

 آالف أربعية وليك أبياتك تنشدنا أن لك فه  قا  نظما, ق تها أبيات أربعة نعم قا  وسي ة, غرضك أمام قدمت فه  قا 

 (  11)  وأنشد رضيت قد قا  ع ينا وربحت مرادك ن ت فقد وإال ع يك ربحنا فقد أحسن أبياتك كانت فان درهم,
 

 صاحب  الدهر يتق  ال بمن يدا ... تع قت حت  الدهر أخش  زلت وما
 مطالب  منيعا صعبا مرقأ رأى...    جناح  تحت الدهر رآن  ف ما
 وجوانب  أكناف  الور  يظ ...    باذخ رأس ف  النجم بحي  رآن 
 سحائب  ع يهم جادت أجدبوا إذا...    حول  والناس الغي  كسماء فت 

 
 أرا  ميا فيهيا شياركت  صياحبا لي  فيان قيا :, درهيم آالف عشيرة إال قيمتهيا ميا وهللا أعرابي , ييا بيك ظفرنا: قا       

 لي  فيأمر الشيريك خيانية مين أسيه  البييع في  النك  وجدت نعم, قا  بالنك , نفسك حدثت أترى قا  ببيعت , يرض 

 ( 14. )بها
 

 :الرحبة لمدينة والتابعة القريبة القرى
 تابعية أخيرى قيرى شيم ت حتي  إدارتهيا ف  توسعت  الرحبة أن لنا المصادر الت  وقعت بين ايدنا يتبين  خح  من  

 : ومنها مالك رحبة ضمن إداريا
 : ماكسين 

 الكياف, وكسير المييم, بفتح والماكسين ,( 15)  طوق بن مالك رحبة من وقرية بالخابور, ب د الكاف بكسر           

  من مدينة وه  ماكسين إل  النسبة وهه  النون آخرها وف  تحتها من باثنتين المنقوطة الياء وسكون المهم ة, والسين

 (17). نواحيها ضمن طوق بن مالك رحبة من وقرية الجزيرة

 : الُمزاحمة 
 أبي  بين محميد بن مالك بن محمد بن محمود محمد أبو إليها ينسب طوق بن مالك رحبة قرى من قرية وه           

 (.  17) المزاحم  القاسم
 :بُوق
 (. 19) بغداد كورة من بوق نهر بالقاف ويماث ها عند وقي ( 18) طوق بن مالك رحبة قرب البوق ومشهد      

 :بَرطُوبة
مين  بهيا كيان قرقيسيياء قيرب مين طيوق بين ماليك رحبية مقابي  الفيرات ع   ب يدة موحدة باء الساكنة الواو بعد       

   (  41). كثر  الزهاد
  :قرقيسياء 

, واحيدة بيياء ويقيا  ممدودة وأل  أخرى وياء مكسورة, وسين ساكنة, وياء أخرى وقاف السكون, ثم بالفتح          

 رحبية فيوق الفيرات ع ي  وجانيب الخيابور ع ي  منهيا جانيب الفرات ع   وه  مصب  عند الخابور ع   ب د (  41)

 هللا رضي  الكاتيب وحنظ ي  الطيائ  حياتم ابن وعد  البج   هللا عبد بن جرير بها نز  وكان(  42) ,قطو بن مالك

 عنها وقي (  41,)  قرقيسيا ونزلوا عنها وخرجوا بالكوفة ع يهم هللا رضوان الصحابة شتم أمية بنو أظهر لما عنهم

  .( 44)   الح بة بالعربية المسّم  الخي  إلرسا  اسم وهو كركيس من مأخوذ وهو كركيسيا معرب قرقيسيا
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 :الفرات نهر وأما
العصيور  مر ع   نجد لهلك, والعراق الشام بحد أرض يشق اله  الحيو  النهر لكون  الفرات نهر أهمية تبرز       

 الجانييب وكييهلك( , الزراعيية أ  االقتصيياد  ) العاميي  بسييبب النهيير ميين مقربيية ع يي  يكييون والقييرى المييدن نشييوء نإ

 طبيعية في  التغيير بسيبب أو البعض بعضها من وهجمات لغارات عند تعرضها السيما، ل مدن  بالنسبة المهم األمن 

 طبيعية تغيرت اإلسحم  العرب  الفتح ,وببزوغ فجر والبيزنطية الفارسية اإلمبراطوريتين بين آنهاك القائم الصراع

 لهها أهمية من والجغرافيا التاريخ مصادر إلي  تشير ما ,وهها الفرات نهر ضفاف ع   وجهب استقرار إل  الصراع

 إلي  ينتهي  حتي  وغيرهيا والب ييخ ديصيان ونهير كيسيوم ونهر سنجة نهر مث  صغار أنهار في  من وما يصبّ  النهر

 (45) . السواد زروع تسق  أنهارا فيصير هيت إل  ثم عنة إل  ثم طوق بن مالك رحبة

                       
 :الرحبة صاحب نهاية
 العييون يييد وكييي  مييد الرشيييد هييارون العباسيي  الخ يفيية بمسيياعدة الرحبيية بنيياء بينييا فيمييا تقييدم كييي  كييان             

 الرحبية صياحب إلي   أرسي  الرشييدالخليفتة  أن وييهكر , طيوق بين لماليك مكافيأة ,وذلك وما  رجا  من والمساعدة

ثانيتا  وأرسي  الخ يفية رسيوال ( , 47)  بغيداد الخحفية عاصيمة إلي  الميا  إرسا  عن وامتنع فتع   , ماال من  يط ب
وليم يمتثي  ألمير , وتحصين كائني  في  موضيع , عصيا  قيد أّن صاحب الرحبية الرشيد وثالثا ،حتى وصل الخبر إلى

 الرشييد قائيد جييا الخ يفية بي  ظفير ثيمّ  والوقيائع المحاربة بينهما طالت أن إل  الجيوش فأرس  الخ يفة إلي  الدفاع , 

 برأسي  أوميأ شييئا أراد إذا وكيان, واحيدة ك مية مني  يسيمع ليم أيام عشرة الرشيد حبس ف  فمك  بالحديد مكبّح فحم  

الرشيييد  مج ييس إليي  الحييبس ميين فييأخرج باخراجيي  وأميير ل نيياس ,  الرشيييد ج ييس أيّييام عشييرة ليي  مضييت ف ّمييا ويييد ,

 سياعة شييئا يقيو  وال ييتك م ال قائميا وقي  ثمّ  األرض قبّ  يدي  بين مث  ف ّما يدي , بين واألمراء والحّجاب والوزراء

 تيتك ّم  ال ليم ماليك ييا وي يك يحيي  وزيير الخ يفية : لي  فقيا  عنقي , بضيرب وأمير والسيي  النّطيع الرشييد فدعا تامة,

 سيحلة مين اإلنسان خ ق اله  هلل الحمد , وبركات  هللا ورحمة المؤمنين أمير يا ع يك :السحم فقا  الرشيد إل  فالتفت

 بيك وأوضيح الباطي  شيهاب بيك وأخميد, المس مين شع  بك ولمّ , الدين صدع بك هللا جبر المؤمنين أمير يا طين من

 عفيوك إاّل  يبيق ف م الحجة فانقطعت الجريرة عظمت لقد هللا وايم األفئدة وتصدع األلسنة تخرس الهنوب الحق , سب 

 (47) :يقو   أنشأ ثمّ  انتقامك أو

 أت فّت ما حي  من يححظن ...    كامنا والنطع السي  بين الموت أرى
 يف ت هللا قض  مّما امرئ وأ ّ ...  قات ــــــــــــــ  اليوم أنّك ظن  وأكثر
 مص ت  عيني  بين المنايا وسي   .. .  وحّجــــة بعهر يدل  امرئ وأ ّ 
 وأسكت في  السي  ع  ّ  يهزّ      . ..   موق  تغ ب بن األوس ع   يعزّ 
 موقّت ش ء الموت أن ألع م   . .       . وإنّن  أموت أن خوف ب  وما
 تتفتّت خشية من وأكبادهم        ...          تركتهم قد صبية خ ف  ولكنّ 
 وصّوتوا الوجو  ت ك خّمشوا وقد ...          إليهم أنع  حين أراهم كأنّ 
 مّوتوا متّ  وإن عنهم, الّردى أذود... بغبطة خافضين عاشوا عشت فان
 ويشمت يسرّ  جهالن وآخر          ...           دار , هللا يبعد ال قائ  وكم

 وهبنياك وقيد وحكمية ع يم ع ي  وتك مت هّمة ع   سكتّ  لقد: قا  ثمّ  تبسم بكاء الرشيد فبك ) جرى بالقو : وذكر ما

 بيالخ ع عنيد  من انصرف ثم وطاعة المؤمنين ألمير :سمعا فقا  فعالك تعاود وال أه ك ومالك إل  فارجع ,( ل صبية

 وقي   ( 49)  م 874/  هـ 271 سنة توف  واستمر مالك بن طوق في توليه إمارة الرحبة إلى أن. ( 48) والجوائز

    (  51).  م 872/  هـ 259  سنة

     
 : الرحبة صاحب وذرية نسب 

 بين هللا عبيد بين شيريح بين زافير بين عتياب بن مالك بن طوق بن يرجع نسب  إل  بن  تغ ب ,وهو مالك              

 , مين وائي  وهيو مين بني  بكير بين(   51) الفيرات الواقعية ع ي  طيوق بين مالك رحبة تنسب وإلي  ك ثوم بن عمرو

 شيهرة تغ يب ف بني  سينة, أربعيين قرابية طاليت التي  المشيهورة الحيروب بينهميا كانت ال هان وهما  تغ ب بن  بطون

 ع ييهم غالبية النصيرانية وكانيت ربيعية, بديار وتعرف ونصيبين سنجار ف  الفراتيّة بالجزيرة بحدهم وكانت وكثرة

 يرجع الرحبين بأن التاريخية الروايات تشير  (51) ك ثوم بن ومنهم الشاعر المشهور عمرو ( 52)  الروم لمجاورة
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, وماليك وجشيم(  45) والعيدد البيت وفي  حبيب, تغ ب بيت وفيهم تغ ب بن غنم بن عمرو بن حبيب ولد  إل  نسبهم

 تغ يب بين عميرو بين حبييب بين جشيم بني  ومين مشياهير غيير قيوم تغ ب بن غنم بن عمرو ابن حبيب بن مالك فولد

 (55) تغ يب بن غنم بن عمرو بن حبيب بن بكر ولد وهؤالء حبيب بن جشم بن عبد بن مالك وهو , النسابة األخز 

 تغ يب بنيو وهيم القحطانيية مين قضياعة مين بطين أيضيا   تغ يب وبنيو ,وعميران واألوس, غنم, الولد من لتغ ب وكان

 (  57)  قضاعة بن الحاف  بن عمران بن ح وان
 
 :  ع ماءالرحبة ف  الحركة الفكريةدور 

ألنظار العلماء أن الرحبة بعد بنائها أصبح  محطة  من خالل المصادر التي اطلعنا عليها يتبين                       
ورفد األمة بالعلماء بعلوم شتى ، وهذا ما يعزز قولنا أن الرحبة لو أتيح  لها الفرصة التاريخيتة لكانت  أكبتر متن 

 النشيأة منيه لدور التاريخ  اله  لعبت مدينة ،وربما كان  ستصبح تصبح إمارة إسالمية ، ويتبن لنا ذلك من خالل ا

،  والفقهياء اليهيا المحيدثين الع مياء مين قيدوم وكيهلك المدينية من الرحبين الع ماء خروج ذلك ع   يد  ,ومما األول 
الميدن مثتل بتاقي  شيأن لهيا ويكيون فيهيا القضياء منصيب يتق يد المدينية لهيه  قاضي  مين أكثر وجود قولنا يعزز ومما

 اقتصيادية وحيياة تعيايا من متعددة عناصر لوجود الرحبة مدينة ع   الناس إقبا  نرى ذلك إل  اإلسحمية , إضافة

 ميرتبط وهيها وغييرهم ماليك الرحبية صياحب ومينهم الرحبين من المدينة شؤون ع   القائمين قب  من واهتمام جيدة

 . المدينة بها تمر الت  التاريخية الحقبة حسبو واالقتصاد االستقرار السياسي  بعوام 
 : الشري  النبو  الحدي  رواة ومـــــــــــن

 
 : الرحب  الشام  جعفر بن غيا 

 قيا  كميا،  ُعيينية بن سفيان مستم   كان طوق, بن مالك رحبة من الرحب , الشام  جعفر بن غيا                

 روىو عيسي  بين ومعين مسي م بين الولييد وعن عن  روى(  57) حادي  كثيرة أ عيينة ابن عن وروى الدارقطنِ 

 بين ومحميد والسيراج جريير بين ومحميد إدريس بن والحسين درستوي  بن وجعفر أحمد بن هللا وعبد ماجة بن عن 

 حنبي , بن أحمد بن هللا وعبد األنصار , إدريس بن والحسين نعيم, ابن ع   بن والحسن (  58 ) المجدر هارون

 فِي  حبيان ابين ذكير ، المجيدر بن هارون بن ومحمد الطبر , جرير بن ومحمد السراج, الثقف  إسحاق بن ومحمد

ولتتم (  59 ). كثييرا حييديثا عيينية ابيين عين روى عيينيية, بين سييفيان مسيتم   هييو: اليدارقطن  وقييا ( الثقيات) كتياب
 .تسعفنا المصادر عن ذكر وفاته

 

 م ( 1181/ هــ 474 ت) الرْحبّ   بكر أبو

ويرجع م     981هـ/171ولد سنة  ( 71) صدقة بن يوس  بن محمد بن هللا هبة بن بكرأحمد أبوهو                   

ا كان( وهللا رض ) معاذ بن سعد نسب  إل   ا, شيخ   بِْشيران, بين الَحَسيين أبيا: سمع .النَّصريّة مح ّةب بغداد سكن َمعّمر 

ْحبي ّ  بكير أبيو ميات ي  أن وق الّسمرقند ّ  القاسم وأبو األنصارّ , بكر أبو: عن  روى .القطّان الحسين بن ومحمد  الرَّ

 والمخ ِّيص, سمعون, بن اْلُحَسْين أب  من سمع أنّ  يهكر كان: النّّجار ابن وقا  .سنين وأربع مائة ب غ وقد رجب, ف 

 ( 71) .عند احتح  بغداد من قب  المغو   النَّْهب ف  ذهبت أُصول  وأنّ 

 

 الرحب  شبيب المحد 
 بن أحمد ع   أبا وحد  البطر, وابن النعال  من سمع الرحب , الشافع  عمار بن شبيب المعال  أبو                   

 مفتييا, فقيهيا وكان المعروفين الفضحء وأحد  مالك رحبة سكنوا الهين الفقهاء وهو من( 72) وآخرين الرحب  محمد

 القاسيم أبيا ببغيداد سمع الجزيرة, بحد لبعض قاضيا  كانو طوق, بن مالك رحبة وسكن الفق , ف  وبرع ببغداد  تفق 

 صاحبنا  من  ويقو  السمعان  سمع وغيرهما, الزينب  ع   بن محمد بن محمد نصر وأبا البسر  بن احمد بن ع  

   (71)  . م1115/هــ 511 سنة بعد وتوف  الحافظ , الدمشق ّ  هللا هبة بن الحسن بن ع   القاسم أبو ، أي
 (م 1182 - 1114/ هـ 577 - 497) الُمتقِنَة ابن
 بيالفرائض, عيالم المتفننية أو الُمتقِنَية بيابن المعيروف الرحبيّ , الحسين بن محمد بن ع   بن محمدأبو عبد هللا        

تلقى علوماً عدة على يد كبار العلماء حتى صتار إمامتاً بالفقته الشتافعي ( 74)  ووفاة مولدا الرحبة أه  من شافع ,
 الموار  جم  عن الباح  بغية )بـ  اله  يعرف نادر كتاب وصن  كتبا  عد  منها كتاب  المشهور وعلم الفرائض ، 
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 ترجمية ميع طبعيت الرحبيية االرجيوزة( أو) بالرحبيية وتعيرف (األربعية المهاهب ع   والفرائض الموار  ع م ف 

 ع   حاشيت  ف  قاسم بن محمد بن الرحمن عبد الشيخ ع يها وع ق ذكرهاوكذلك ( 75)  والفرنسية االنك يزية بال غة

 ( 77).( الرحبية متن طبعات) اآلن وتسم   حت  مخطوطة الزالت( 77),  الرحبية
 أبي  ع ي  الرحبية بمدينية تفقي  المقيرئ الحمييد عبد بن  منصور بن سالم العربان  الغنائم أبو المتقنة ابن تحميه ومن

 الخييير وأبييو ( 78)  ببغييداد مييات خيّييرا دينييا وكييان زرعيية وأبيي  البطيي  ابيين ميين ببغييداد وسييمع, المتقنيية ابيين هللا عبييد

 الحسين أب يد  ع   بها وتفق  الرحبة سكن البغداد  األسد  وهب بن فَارس بن يحي  بن معتوق بن الضريرالنفيس

 ( 79. )رائضالف ف  المتقنة ابن أرجوزة بها وروى عمر  آخر ف  بدمشق أقام ثم المتقنة بن
 :  الرحبة سكن وممن

 ( م 1157/ هــ448 ت:  )الدارم ميمون  الفرج أبو 
 اليدارم  ميميون بين عمير بين محميد ابين الواحيد عبيد بين محميد الفيرجِ  أبيو الشيافعية شيخ العحمة اإلمام              

ثيم رحي  في  ط يب ( 71) الّرحبية سيكن مائية وثيح  وخمسيين ثميان سينة في  وليد , دمشيق نزيي  الشافع  البغداد 

 شياذان بين بكر وأبا الدارقطن  الحسن وأبا حيوي  بن عمر وأبا المظفر بن محمد الحسين أبا الحدي  وسمع من سمع

 طياهر وأبيو والكتان  األهواز  ع   وأبوالبغدادي ، الخطيب عن  حد  و ماس  بن محمد أب  من وسمع, وجماعة

 أو فتي  ويهكران  تيوف ( 71) الشافعية مههب ف ( االستهكار) كتاب ول ,  وآخرون المقدس  نصر والفقي  الحنائ 

 ( 72). عاما   تسعون ول   م 1157/ هـ 488 سنةَ  القعدة ذ من 

 
 : القضاة

 المدينية مين اليرحبين الع مياء خروج ذلك ع   يد  ومما األول  نشأتها منه تاريخيا دورا الرحبة مدينة أدت           

 القضياء منصيب يتق يد المدينية لهه  قاض من أكثر وجود قولنا يعزز ومما والفقهاء المحدثين من الع ماء قدوم وكهلك

 . األخرى المدن قضاة بين  شأن ل  ويكون فيها
 
 م( 1111/ هـ 422 ت) عبد الوهاب المالك  القاض  

 ماليك  ذريية مين هو , بالبغداد  الم قب  المالك  القاض  أَحمد بن نصر بن ع   بن الوهاب عبد محمد أَبو           

 وكيان عني  البغيداد  الخطييب وقا  وعالمهم عصر  ف  المالكية شيخ وكان وروى سمع , الرحبة صاحب طوق بن

 ف  وخرج وباكسايا, بادرايابمدن عدة ومنها  القضاء تول ( 74,) شاعرا أديبا   فقيها   وكان( 71) من  أفق  ألق لم ثقة

 وقيي ,  سنة ستون ول  مائة وأربعِ  وعشرين اثنتين سنة صفر شهر ف  بها فمات لحق  إلفحس مصر إِل  عمر  آخر

 ( 77) وله العديد من المصنفا  ومنها : ( 75)  منها كثيرة مصنفات ل 

 . الكتب خيار كبار من صغر  مع وهو الت قين صن  ـ 1
  المعرفةكتاب  ـ 2
  الرسالة شرح كتاب ـ 1
 . مالك لمههب والنصرة المسائِ  ُعيون ـ 4
  الخحف مسائ  ف  األدلة كتاب ـ 5
 .فائدة وأكثرها الكتب خيار من حجم  صغر مع وهو المدونة شرح ـ 7
 .  المعونة كتاب ـ 7

 (77) :يقو  ذلك وف  بِ ِ  إلمحق عمر  آخر ف  لمصر وخرج
 

 والضيق الضنك َذات ول مفاليس...     طيبَة الَما  أله  َدار بَْغَداد

 زنديق بَيت فِ  مصح  كأنن ...  أزقتها فِ  أَْمِش  حيران ظ  ت
 

 ( 78) :يقو  وفي  , فأضاف  ,النعمان معرةب مرور  عند  المعر  س يمان بن العحء أبو: الشاعر ومدح 

 

 والسفرا النأ  فحمدنا بَِحدنَا...  سفر فِ  زار نصر اْبن والمالك 
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 ( 79) : قائح بغداد من خرج عندما وأنشد
 ُمَضاع ُ  سحم   منّ  لها وُحقَّ ...  موِطن   ك ِّ  ف  بغدادَ  ع   سحم  
 لَعاِرفُ  جانبيها بَشطَّ ْ  وإنّ .. .    لها قِ   عن فارقتها ما فََوهللا
 تُساع ُ  فيها األرزاقُ  تكنِ  ولم  ...   بأْسِرها ع  ّ  ضاقتْ  ولكنّها
 وتخالِ ُ  ب  تَْنأى وأخحقُ ُ ...        ُدنُوَّ  أهوى كنتُ  كِخ    وكانت

  
 ( 81): َذلِكَ  ِمنْ و َرائِقَة , أَْشَعار   َولَ ُ 

 بِالَحدِّ  ال ِّصَّ  فَاْط ُبُوا تََعالُوا َوقَالَتْ ..    .          فَتَنَبَّهَتْ  قَبَّْ تُهَا ونائمة  
دِّ  بِِسَوى غاصب   فِ  َحَكُموا َوَما..  .  غاصب   فََدْيتُكِ  إِنِّ ْ  لَهَا فَقُْ تُ   الرَّ
 الَعدِّ  َع َ  فَأَْلفا   تَْرَض  لَمْ  أَْنتِ  َوإِنْ ..    .  ظُحََمة   أثيم   َعنْ  َوُكفِّ  ُخِهْيهَا
 الشَّْهدِ  ِمنَ  أَلَه   الَجانِ  َكبِدِ  َع َ ..      .   أَنَّ ُ  الَعْق ُ  يَْشهَدُ  قصاص   فَقَالَتْ 
 الِعْقدِ  َواِسطَةُ  َوِه َ  يََساِر  َوبَانَتْ ...  َخْصِرهَا ِهْميَانُ  َوِه َ  يَِمْينِ  َوبَانَتْ 
ْهدِ  فِ  أَْزهَدُ  ِزْلتُ  َما بَ َ : فَقُْ تُ ...       زاهد   بِأَنَّكَ  أُخبر أَلَمْ : فَقَالَتْ   الز 

 ( 81) .م  1145هــ / 417 سنة توف   يهكر أن و
 

حبة قَاِض  الجهن ّ  بن الحسين القاض   (م  1157/ هـ 552 ت)  الرَّ
 بين خمييس بين القاسيم بن الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن نصر بن الحسين  الموص   هللا عبد أبو         

 الفقي  وقيرأ م1187/ هيـ481 سينة  بعيد بغيداد دخي  ( 82) اإلسحم تاج الدين مجد ي قب وكان الكعب  الجهن  عامر

 بالموصي  وسيمع , وغييرهم ط حية بين محميد بين أحميد بين والحسين  الزينب  طراد النقيب من وسمع الغزال  ع  

     (  التّوحيييد)  ميينه  المصيينفات ميين وليي  بهييا  وحييد بغييداد وقييدم الموصيي  إليي  ورجييع مييدة الرحبيية القضيياء ووليي 

                      ( األبيييييرار مناقيييييب)و(  المناسيييييك لؤليييييؤة)و(  المناميييييات أخبيييييار) و( الغيبييييية تحرييييييك) و(  المرييييييد)  ومييييينه 

 ( 81)(   ثابت بن زيد مههب ع   الموضح فرح) و ( األخيار محاسن) و
 ( م 1111/ هـ 525 ت)   الصوفي  الرحب  الدباس حّماد

 الّزاهييد( 84) الّرحبيي  الييدبّاس الكينالسيي ع ييم القييدم, الشيييخ , دّدوة بيين مسيي م بيين حميياد هللا عبييد أبييو                     

 الكراميات أولي و األوليياء مين وكيان. غرفتهيا في  يج يس س,ل يدب كاركة ل  وكان ببغداد ونشأ بالرحبة, ولد العارف

 كحمي  مين كتبيوا وقيد األحيوا  ع   يتك م وكان ع يهم, بركت  وظهرت تعال , هللا إل  فأرشدهم خ ق, صحب ( 85)

( 87)(  الرحبية أهي  مين وكانيا سنة ثحثين نحو ول  واحد, يوم ف  أبوا  مات) قا  ادحم وعن( 87) كثر مج دات

 المعييامحت فيي  األعمييا  آفييات ع يي  يييتك َّم وكييان خيييرون بيين الفضيي  أبيي  ميين سييمع الجي يي  صييالح بيين أحمييد وقييا 

 .الحيح  ط ب ف  والصنائع المهن أكثر وزوا  المجاهدات بأنواع نفس  جاهد وقد واإلخحص والورع  والرياضات

ي  أكثير عبيدا , أبغيض وإذا , فيّرط فيميا هّمي ُ  أكثر عبدا , هللاُ  أحبّ  إذا: قا  فعن  مكاشفا   وكان (88)  لي  قسيم  فيميا همَّ

 العارف مات وذكر الههب  , أن  ترك , ثمّ  النّهر, يقب  كان: وقي  ُحجة صار هللا, لغير ط بت ُ  فاذا محجة, الع م: وقا 

 ( 89). مائة وخمس وعشرين خمس سنةِ  ف  حّماد بالحكمة النّاطق الورع

 

 وممن س ك هها النه  وصارع ما من ع ماء الرحبة :

 الرحب ع   بن أحمد  الحسن أبو
 الحيدي  ط يب في  ورحي  المتصيوفةَ  وصيحب القيراءات بوجيو  المعرفية وجيودة القيراءة بحسن اموصوف كان       

 المعيروف الريحيان  الربعي  سيحمةَ  بين ع ي  بين محميد بين ع ي  شييوخ ومين ,  مصير وطن ثم المشايخِ  وزيارات

 بعيد  فمين الخ عي  الحسين وأبيا ببغيداد وأقراني  التميمي  محميد أبيا قيديما سمع وقد,الرحبة قرى من الرحبِ  بالمقرئ

 السيبيِ  ويحيي  التميمي  محميد أبي  ع ي  القيرآن قيرأ أني  وذكير , الميدن مين وغيرهيا والقدس بدمشق وسمع بمصر

 ( 91) .مصرب مات  أن, وقي   التحوة حسن وكان ببغداد سوار بن طاهر وأب  الجراحِ  بن الخطّاب أب  يد وع  
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 : األدب أه  
 : صاعد بن هللا سعد  

 ميين حسيينا, كاتبييا وكييان ,  رحبييةال أهيي  ميين الرحبيي , الكاتييب الخييّح , بيين الحسييين بيين المّرجييا أبييو                     

 بين الحسين محميد أبي  الدولية ناصير ل شييخ اليوزارة بهيا وولي  دمشيق, إل  منها وتوج  بالرحبة, المشهورة البيوت

 قيبض ف ميا دمشق, إل  مع  وعاد الدولة ناصر قدمها حين مع  ح ب وقدم حمدان, بن هللا عبد بن الحسن بن الحسين

 قيد وكيان, بهيا وأقيام بغيداد, إلي  المرجيا أبيو توّج  حمدان, ابن الدولة ناصر ع   مصر, ع   المستول  المستنصر

 محميد, بين أحميد بين عيوف بين محمد الحسن أبا وبدمشق الحافظ, الصور  ع   بن محمد هللا عبد أبا بالرحبة سمع

 بين اليرحمن عبيد القاسيم وأبيا الحنّيائ  ابيراهيم بن محمد بن ع   الحسن وأبا األم وك , ع   بن المسدد المعمر وأبا

 (91)السمرقند  بن عمر بن أحمد بن اسماعي  القاسم أبو عن  روى. الح ب  الطبيز بن العزيز عبد

 منهيا فيرغ الطبي  التشويق كتاب تصانيف  من الرحبة بمدينة مقيما كان اْلحسن بن صاعد  العحء أبو  الرحب ومنهم 

 ( 92) .م 1171هــ /   474 سنة
 : الرحب  الرؤساء نصرتاج الكاتب
 بين ماليك رحبية أهي  مين الرؤسياء بتياج المعيروف الكاتيب الخيح  بين نصر بن هللا عبد بن نصر منصور أبو       

 جيمّ  ميا  هنياك لي  وحصي  مصير إلي , رحي   وخالي  هيو مضي  الرحبِي  صياعد بين هللا سيعد أُخيت ابين وهو طوق

 وقسييم قيريا بين مسي م الدولية وشيرف تيتُا الدولية كتياج األَطيراف أصيحاب وخدم األَسفار ف  األَحوا  بِ ِ  وتنق ت

 سينة ع يي  وقيبض عيز  ثم بِ  النظر الّزمام بديوان اإلشراف وّول  بغداد قدم , وغيرهم ح ب صاحب آقسنقر الدولة

  ولم تشير المصادر الت  وقعت بيد  إل  سنة وفات  .( 91.  )وأربعمائة وتسعين ست

 

 : أس م بن هللا سعد
 (94) :  شعر ولم تسفنا المصادر عن ترجمة لحياة بصورة وافية ومن األدب, أه  من الرحب , منصور أبو

 قدرا إذ جار م يكا إاّل  كنت ه ...  مفتخرا ظ  بعهاب  اله  ذا يا
  ترا فسوف ما يوما من  أفق وان...  قدر ع   لتجارينا الهوى لوال

 

 

    (م 1211/  هـ711 ت)  المشهورين الطب ع ماء ومن
 كحياال أبيو  كيان الحكيم الرحبِ  حسن بن حيدرة بن يوس  الدين رض  الطب إمام العحمة                              

   سينة في  دمشيق قيدم ثيم وبالرحبية, مدة بنصيبين وأقام العمرية, بالجزيرة يوس  ولدوكان م ( 95) الرحبة أه  من

 المهيهب فبيرع النقاش, ابن المههب والزم المرض , ومعالجة والنسخ الدرس ع   أقب  ثم ,(  م 1171/  هـ555) 

 والبيمارسييتان, الق عيية ع يي  دينييارا ثحثييين ليي  وقييرر الييدين األيييوب  , صييححِ  السيي طان عنييد موقعيي  وحسيين باسييم ,

 ,( 97م ) 1251هــ / 748شا  أخر السحطين األيوبيين ف  مصر سنة  المعظم توران نقصها حت  ع ي  واستمرت

 عيّدة لي  وخيّرج لإلفيادة, تصّدر شر وعدم خير في  التحقيق كثير الهمة, عال  رئيسا   وكان الدولة ف  مبجح   يز  ولم

 سيعدوا, ع ي  قيرأ مين جمييع:قيا  الرحبِي , الدين رض ّ  حدثن  ا :ق أصيبِعةَ  أب  ابن وذكر الههب  أن  ،كبار أطباء

 تشيفعا السيامر  وإبيراهيم اليهيود  عميران مينهم ع ي  قرأ ب   الهمة أه  من أحدا   يقرئ ال وكان بهم, الناس وانتفع

 ُمحبيا   وكيان بِيِ , وانتفعت كتبا   وعشرين ثح واحدة  سنة ف  ع ي  قرْأت أصيبِعةَ  أب  ابن: قا   برع منهما وك  إلي 

, في  يصعد وال مزاج , ويراع  بِها, مغرى   جارةل ت  حتي  اليّدجاجِ  أكي  ي يزم  راءاليوزأحيد  وكيان بسيتان, ولي ُ  سي م 

 مائية وسيتّ  وثحثين إحدى سنةَ  عاُشوراء, يوم مات ، دم  فظهر ففع  الضأْن لحم الزم الرض ّ  ل  فقَا  لون , شحب

 ( 97) عثمان الدين وجما  ع يا, الدين شرف طبيبين ابنين وخ   سنة, وتسعون سبع ول 

 

 :م (  975ــ 894هــ / 175ــ 281)  المقداد  القاسم أب  بن حسن بن القاسم أبو
ويقيو  ابين  ,( 99) األسيود بين المقيداد وليد إلي ويرجيع بالنسيب ( 98)ومئتيين  وثميانين إحيدى سينة ف  ولد         

 شيغ  ف  ح ب إل  توج  إن  ل  فقي  ثانية, مرة الرحبة إل  عدت ثم ح ب, قدم أن  ل  وذكر بالّرحبة, رأيت  العديم ,

 بيين مالييك لرحبيية وعييين قاضيي  ( 111) بالرحبيية الحييدي  ميين شيييئا منيي  سييمعو( 111) .الرحبيية بصيياحب يتع ييق

 هللاُ  َصي َّ  هللا رسيو  كيان: قيا  طاليب, أبي  بين ع ي  عين بسند  البغوّ , محمد بن هللا عبد عن روى( 112),طوق
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 في  بهيا ودفين  مالك رحبة ف  أبو القاسم  توف  (111), الجنابة ليست ش ء القرآن قراءة عن يحجز  ال َوَس َّمَ  َع َْي ِ 

 ( 114. )هــ /   م 175 سنة
 الفقي  المالك  نصر, بن ع   بن الوهاب أبو محمد عبد : الرحبة قاض 

 في  يكين وليم المالكيية, ع مياء مين جماعية ع يي  وأثني ( 115) الّرحبية, صياحب طيوق بن مالك ةذّري من            

 الحيدي  وسيمع ،المغيرب بيحد مين األسيئ ة إليي  ترد وكانت،  مالك لفق  أحفظ وال مالك, مههب ف  من  أشهر زمان 

 ابين أحميد بين عمير حفيص وأبي  الب خي , إبيراهيم بن عثمان بن محمد بن الواحد عبد القاسم أب  عن وحّد  كثيرا,

 يطيو  الع مياء مين جماعية عني  وروى .طبقيتهم في  ومين الفقي  الجحب بن الحسين بن هللا عبد القاسم وأب  شاهين,

 (117): المصنّفات من ول  الع م, ف  المنزلة عظيم القدر, ج ي  وكان, شرحهم
  المعونة كتاب ـ  1
 الصحة فروض كتاب ـ  2

 الكتب خيار من صغر  مع وهو الت قين, كتابـ  1

 فائقا شرحا المدّونة شرحـ  4

 فائقا شرحا أيضا الرسالة شرحـ  5

 عبيد الشييخ اجتياز لّميا(  117).زماني  في  الوهياب عبيد القاضي  كحفيظ ف  مدح  :ما رأييت  عياض القاض  قا    

 (117) :المعّرى العحء أبوفي   قا  مصر إل  توّجه  عند النّعمان بمعّرة الوهاب

 والّسفرا النّأى فحمدنا نأى, لّما...  ب دتنا زار نصر ابن والمالك ّ 
 شعرا إن الّض ّي  الم ك وينشر...  جدال مالكا أحيا تك ّم إذا

 .زعموا كما حجر بن القيس امرؤ هو  الّض ّي  والم ك

 

 م( 1111هــ/ 421) ت المالك  البغداد  محمد أبو نصر, بن ع   بن الوهاب عبد القاض 

 القّصيار ابين ع ي  تفقي  وجماعية, سينبك بين عمير مينالحيدي  الشيري   سيمع ,ف  الفق  المالك   األعحم أحد        

 ولي  مني , أفق  المالكية ف  ألق لم: الخطيب قا , المههب رئاسة إلي  وانتهت األبهر , بكر أبا ورأى الجحب, وابن

 ماليك إلي  الوهياب عبيد القاضي  نسب خ كان ابن ساق وقد ,مصر إل  أيام  آخر ف  وتحّو  ونحوها, بادرايا قضاء

حبة صاحب التغ ب , طوق بن  في  كثييرة كتيب لي  شياعرا , متأدبيا   فقيها   وكان , سمعت الشيراز  إسحاق أبو: قا  الرَّ

 ( 118) سنة ستين عاش,  فن ك 
 م(1157/ هـ552 ت) خميس بن هللا عبد أبو القاض 

 الجهني  عيامر بين خمييس ابين القاسيم بين الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن نصر بن الحسين                 

 الغزالي  ع ي  تفقي  الموص  أه  من  بالموص  وأربعمائة وستين ست سنة المحرم من العشرين ف  مولد و الكعب 

 ع ي  أبيو وقيا , ديين فاضي  إميام, طوق بن مالك رحبة قضاء وول  وغيرهما البطر وابن الزينب  طراد من وسمع

 مين, و وخمسيمائة وخمسيين اثنتيين سينة اآلخير ربييع في  خمسيين ابنوهو  توف : الواعظ عمار بن ع   بن الحسن

 .( 119) ذلك غير وذكر (  الغيبة تحريم ( )المريد منه ( ) التوحيد منه ) المصنفات
 

 م(1128ــ 1171 هــ / 552ــ  477)  الحسين هللا عبد أبو القاض 

 الكعبِيي  الجهنيي  خمييس بيين محميد بيين حسييين بين محمييد بين نصيير بيين الحسيين هللا عبييد أبيو اإلمييام الفقيي               

 وهيو بغيداد قيدم, السيمعان  عني حيد   مائية, وأربعِ  وستين ست سنة(  م1171/ هـ 477)  ولد, الشافع  الموص  

 المظفير بين محميد والقاضي  النعيال , ط حية وابين الزينبي , طيراد مين وسيمع الغزالي ,ييد  ع ي  فتفقي  ,صغر سن  

 رجيع ثيم ميدة, الرحبة قضاء ول ,ودعان بن نصر أب  من بالموص  وسمع. وعدة الحميد , هللا عبد وأب  الشام ,

 ابنيا وع ي  سي يمان عني  فيروى ,ميرة ثانيية  بِهيا فحيد  مائية, وخميس األربعيين بعد بغداد قدم وقد (111) .ب د  إل 

 م ييح األخيحق حسين المنظر به  فاض  إمام وهو أحادي , ع ي  قرأت: السمعان  ا وق وجماعة, الموص  , محمد

 مصينفات :ولي  قيا . مائية وخميس وخمسيين اثنتيين سينة األخير ربييع تاسع ف  خميس ابن توف فظ .حال كثير الشيبة

 ع ي  الموضيح فيرح) ( واألبرار مناقب) ( والمناسك لؤلؤة)و ( المنامات أخبار) ( والغيبة تحريم( و)التوحيد منه )

 ( 111. )(المريد منه ( و )  ثابت بن زيد مههب
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 السنجار  الدين برهان القاض 
 (م 1287/ هــ 787 ت) الشافع  السنجار  الزرزار  الدين برهان القضاة قاض  ع   بن الحسن بن الخضر

  (112) .مائة وست وثمانين ست سنة توف و مصر قضاء ول و,رح  من الرحبة   

 

 ( هـــــــ 715 ت) الرحبة قاض 
 الرحبِي  الكنيد  اليدين نجيم الصيالح الج يي  القاضي  المقيداد  القاسيم أَبي  بين إسيماعي  بين إسيحاق , الفيداء أبو     

 سيينةَ  دمشيق قيدم الرحبيية, قضياء ع ي  وجييد  أبيو  وكيان(   م 1251/ هييـ 751)  سينة وليد الرحبيية قاضي   الشيافع 

 ووليي  وغيرهمييا, اليسيير, أبيي  وابيين الييدائم, عبييد ابيين ميين وسييمع الييدين, تيياجِ  ميين الشيييخِ  فتفقيي  م  1257هـييـ / 774

 درهيم, أل  الدين تاجِ  لشيخ  فأهدى ح  وقد وخير  لمكارم  محبوبا مهيبا وكان سنة, وعشرون بضع ول  القضاء,

 وسيبعِ  عشيرة خميس سينةَ  األو  ربييع   في  تيوف إل   الجامعِ  خطابة ف  وناب بدمشق, وأقام , الرحبة عن انفص  ثم

 (111). مائة

 

 ( م 1445ــ 1158هــ / 849 ــ  771) العقو  أبا يكني  الرحبِ  بن الدين محي 

 نزيي  ع الشياف  الح بي حبِي الر الشييبانِ  ءالعيح دمحمي بن مكبر ربيع بن بالمث ثة ابتث بن وممكت بن  يوس بن ع  

 األَصي   والمختصير والتميييز والتنبيي  آنالقير حفيظو بعمائةوس ستين سنة بعد اتقريب ولد وم,مكت نباب يعرفو حماة

 عمير واليزين الجياب  نوابي ابالجبي بن والشهاب  الغز كالشرف وبالشام بب د  ةبجماع وتفق  والنحو ي الحد وألفية

 بين يناليد ومحيي  الهو  أب و تالّصام حبالم من رح ت   ف سمعو( 114) والتدريس, اءاإِلفت  ف ل  أذنو  القرش

 الرميه  امعجي حفيظ ع ي  قتو  ف عزم  يبح الحافظة قو  خيرا دينا وكان ء,الفضح  من سمعو حد و , حبِ الر

 قدو , ةوسرع لتطور  الح   انالبره وكان ع م  ع   يديز م وكح ي ضع حو ن نلك, ونالفن من لكثير مستحضرا

 مين الياسيوف  رالصد ةترجم  ف اشيخن عن  أوردو قضاتها نع بح ب الحكم  ف وناب ينسن ةعد الرحبة اءقض ول 

 ( 115) م. 1158هــ /849 سنة  ف اتوم ة,حكاي درر 
 

 .ظالواع بِ الح  حبِ الر سالشم دمحم بن المس بن دمحم
 خمسيينو تسيع سينة  في عنيام سيمع ثيمّ  كذلي غييرو رح شي ومقدمة البخار   ف اشيخن فحزم ةقاهرال  إل ارتح       

  رحيالتّ  بعيدم نعرفي  اوكني رين,آخي  في ةصيدق بين دالواحي عبيدو  الحسيين ابالشه نةاب وح يمة مقب  ناب ع   بح ب

 ( 117). والضبط
 بهذا نختم بحثنا الذي ضم بين ثناياه مجموعة من الحقائق التي توصل إليها الباحث ومنها :

أن بحثنا يعد أول محاولتة للبحتث فتي مدينتة الرحبتة التتي نراهتا متن الحواضتر التاريخيتة المهمتة التتي اد  دورا  
تاريخيا مهما في العصر العباسي وأصبح  محتط أنظتار الخالفتة العباستية ،بتدليل دعتوة الرشتيد لصتاحب الرحبتة 

بة تمادى في العصيان عن أوامر العاصمة لجلب والمال وامتناع مالك عن ذلك وهو ما يدلل على أن صاحب الرح
العباسية بغداد ،ما يؤكد مقوما  هذه المدينة لالمتناع عن الرضوخ إلى أوامر العاصمة من جهة ،ومن جانب أخر 
فان ذلك يدلل على أهمية الرحبة في نظر الخالفة واللجوء لها في وق  األزما  وطلب المساعدة ستواء الماليتة أو 

ما نظرنا إلى الجاني االقتصادي نرى أهميتة الرحبتة بتذكر المصتادر أن النتا  تقتأ علتى أبتواب العسكرية ، وإذا 
 المدينة لطلب المساعدة .

وهذا يؤكد للباحث حقيقة مهمة وهي أن لو قدر لهذه المدينة أن تكون عاصمة للخالفة ألد  دورا تاريخيا أكبر مما 
مقربتة وإشتراأ علتى نهتتر الفترا ، وكتذلك متن الناحيتتة  قامت  بته ،بستبب مقوماتهتا متتن موقتي جغرافتي هتام علتتى

العسكرية والمناخية والزراعية مما يؤهلها للقيام بدور العاصمة الشامية للدولة اإلسالمية وقد تكون مساحة عطائها 
 الفكري والعلمي اكبر من ذلك .

لمتاء فتي مختلتأ الميتادين متن ومن الجانب العلمي توصلنا الى أن الرحبة أنجب  واحتضتن  الكثيتر متن الع       
محدثين وقراء وفقهاء وعلمتا وأطبتاء وعلمتاء تصتوأ فتي ذلتك والوقت  والزال ذكترهم يتتردد مثتل حمتاد التدبا  

 .ادر الجيالني رحمه وهللا وغيرهم الرحبي شيخ العالم الجليل الشيخ عبد الق
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