التسميّات بني التسامح العلوي
والتوظيف األموي
السيد علي الشهرستاين

1

هذا الكتاب
نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّّياً برعاية وإشراف
للرتاث والفكر اإلسالمي

شبكة اإلمامني احلسنني

ابنتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح نصه وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى
قريبة إنشاء هللا تعاىل.
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مق ّدمة املركز
اّلل الرمحن الرحيم
بسم ّ
رب الع دداملنيال والل د
احلمد ُدد ّّلل ّ

والس د م عل ددى حبي ددب قلوبن ددا وق د ّدر عيونن ددا نبيّن ددا ومقت ددداأال أ
ال وعلى أهل بيته الطيّبني الطاهرين س م هللا عليهم أمجعني.
حممد
القاسم ّ
درب لندا اإلسد م ديندا بواليدة سديّدأ ومدوالأ
و ُ
احلمد هلل على إكمدال الددين وإمدام النعمدة ورلدى ال ّ
احملجلنيال وأوالده املعلومني .
الغر ّ
أمري املؤمنني وقائد ّ
مددن إالّ كا يددب ال د يُطلقهددا بعددض الوهابيّددة ة وددائيّا م امل د جور ال و ددر هم ة البالتددا  -وال
مسّدوا
األئمددة
نُع ّدرب عنهددا بلشددبهة; أل ّّنددا ليسددت ك مددا علميّداال بددل إ ر وكد ب  -هددي أ ّن بعددض ّ
بعدض أوالدهدم أبمسداء أعد م املخددالفني هلدمال كد بكدر وعمددر وعامدان ومعاويدة وهدارون وووال و لد
يسمي اإلنسان ابنه بسم من يُبغوه؟!
دليل على احرتامهم وحمبّتهم هلمال وإالّ كيف ّ

أي داللددة علددى ح ّقانيددة أ بكددر وعمددر
ججردهددا ال توجددد يهددا ّ
وهددؤالء قددد تناس دوا أن التسددمية ّ
وعامان بخل ةال وال ميكن أن تقف قبال األدلّة العلميّةال من قبيل حديث الغديرال وحديث املنزلدةال
كل مدؤمن مدن بعددي"ال الد ي أنكدره ابدن تيميدة بشد ّد لعلمده جدلولدهال وصد ّ ه
وحديث" :وهو ويل ّ
األلباينّ بسهولة ومرونة.

االجتماعي واإلنساينّ لرأيندا :أ ّن العدداو بدني األ دراد ال مندع مدن
وة الواقعال لو رجعنا إىل العرف
ّ
ددوهال مددادام ه د ا االسددم مددن األمسدداء لدديس حك درا ألحددد ة
أن يسد ّدمي اإلنسددان أحددد أوالده بسددم عد ّ
حممددال أو أمحددال د ّن
اجملتمعال وكماال علدى لد  :لدو عداداين شدخ ة وقتندا املعاصدرال وكدان امسده ّ
ه ا ال مينع أن اُمسّي أحد أوالدي هب ا االسمال بعد أن رلنا إنّه منتشر ة اجملتمع.
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وهناال هل كانت ه ه األمساء  -أبو بكر وعمر وعامان  -منتشر ال أم أ ّّنا كانت أدر ؟
لنراجدع كتدب التداريوال ومعداجم اللد ابة وتدرامجهمال ولندرن هدل كاندت هد ه األمسداء حكدرا علددى
دض النىد ددر علد ددى أمسد دداء الك ّفد ددار
اخللفد دداء؟ أم أ ّّند ددا مشد ددهور معرو د ددة؟ ولن د د كر أمسد دداء الل د د ابةال ونغد د ّ

واملشركنيال و ريهم.
كنية أ بكر:
الليايال وامسه ش ّداد.
 - 3أبو بكر بن شعوب ّ
 - 2أبو بكرال عبد هللا بن الزبري.
أمساء الل ابة ممّن كان امسهم عمر:
 - 3عمر اليماينّ.
السلمي.
 - 2عمر بن احلكم
ّ

 - 4عمر بن سراقةال ممّن شهد بدرا.
األمناري.
 - 3عمر بن سعدال أبو كبشة
ّ
 - 3عمر بن سفيان بن عبد األسدال ممّن هاجر إىل احلبشة.
األنلاري.
 - 7عمر بن عمري بن عدي
ّ
 - 8عمر بن عوف النخعي.
الكعب.
 - 7عمر بن يزيد
ّ
اللياي.
 - 0عمر بن عمرو ّ

 - 34عمر بن منسوب.
 - 33عمر بن الحق.
 - 32عمر بن مال .
عم والد سعد بن أ وقّاص.
القرشي
 - 34عمر بن مال
ّ
الزهريال ابن ّ
ّ
الغالري.
 - 33عمر بن معاوية
ّ
األسلمي.
 - 33عمر
ّ
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النب
 - 37عمر بن أ سلمةال ربيب ّ
اخلاعمي.
 - 38عمر
ّ
أمساء الل ابة ممّن كان امسهم عامان:

ال وأ ُّمه أ ُّم سلمة.

األسلمي.
 - 3عامان بن أ اجلهم
ّ
 - 2عامان بن حكيم.
 - 4عامان بن محيد.
 - 3عامان بن حنيف.

 - 3عامان بن ربيعة بن اهبانال ممّن هاجر إىل احلبشة.
الاقفي.
 - 7عامان بن ربيعة
ّ
األنلاري.
 - 8عامان بن سعيد بن أمحد
ّ

املخزومي.
 - 7عامان بن مشاس
ّ
 - 0عامان بن طل ة بن أ طل ة.
 - 34عامان بن أ العاص.
عمارال والد أ بكر.
 - 33عامان بن ّ

الفهريال ممّن هاجر إىل احلبشة.
 - 32عامان بن عبد نم
ّ
التميمي.
 - 34عامان بن عبيد هللا
ّ
الاقفي.
 - 33عامان بن عامان
ّ

 - 33عامان بن عمروال ممّن شهد بدرا.
وهو ميّت.
النب
 - 37عامان بن مىعونال الل ا ّ اجلليلال ال ي قبّله ّ
إ ا نددرن :أ ّن هد ه األمسدداء منتشددر ومشددهور ال وليسددت موقو ددة علددى بعددض الندداسال وليسددت ملكددا
لدبعض أوالده هبد ه األمسداءال بعدد أن تبدت انتشدارهاال
لبعض األ درادال ور ّدرد تسدمية اإلمدام علدي

املود
ال يدلّ على احملبّة امل ّدعا ال و ّ
وبدني اخللفداءال اعتقدد
تدل على احملبّة بدني اإلمدام
وحّت لو شككنا أ ّّنا ميكن أن ّ
املزعومةال ّ
وبني
أ ّن القوم ال يش ّكون بلعداو والبغواء القائمة بني اإلمام الكاظم
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يسمي اإلمام أحد أوالده بسم هارون.
هارون الرشيدال وه ه العداو مل منع من أن ّ
ه د د ه األمسد دداء ليس ددت ملكد ددا ألح دددال وال حك د درا علد ددى ش ددخ ال وإط لد ددة بس دديطة علد ددى أمسد دداء
لوجدددأ هنددا الكاددري الكاددري مددن أص د اهبم ممدّدن كددان امسهددم معاويددةال ويزيدددال
األئمددة
أص د اب ّ
.

حممد
ومروانال و...ال مع ش ّد وعىمة العداو بين أص اب ه ه األمساءال وبني آل ّ
أي إنسان ولده بسم ماال يكون ألحد أمرين:
علما أب ّن تسمية ّ
ب أن يبقى كره بتسمية ابنه بدهال كمدا ة تسدمية اإلنسدان ابنده
األول :حبّه لشخ
ّ
ّ
معنيال ي ّ
حممدددال
أي آ در عزيددز عليدهال ومدن هد ا القبيددل تسدمية كادري مدن الشدديعة أوالدهدم بسدم ّ
بسدم أبيدهال أو ّ

وعليال ومرتوىال وحسنال وحسني.
تسمى به ولو كان ع ّدوا .مدا  :يس ّدمي ابنده
عمن ّ
الااين :ع قته ب ل االسمال مع ض النىر ّ
ب"-أندور"ال ال حبّدا ة أندور السداداتال ويس ّدم ابنتده "جيهدان"ال ال حبّدا ة زوجدة السداداتال بدل مليلده

إىل ه ا االسم.
ومن ه ا القبيل تسمية كادري مدن الشديعة أوالدهدم بسدم الدد أو سدعدال مدع أ ّن مدوقفهم معدروف
دب ل د
مددن الددد بددن الوليدددال وسددعد بددن أ وقّدداصال وبلتددايل د يعددين التسددمية بسددم معد ّدني حد ّ
دب
الش ددخ بلو ددرور ال أل ّن األم ددر دائ ددر ب ددني احتم ددالنيال و ددا :أن تك ددون التس ددمية م ددن أج ددل ح د ّ
حلب االسم.
الشخ
ّ
املتسمى به أو أن تكون ّ
دبال والرتج دديح ب د
وال يوجددد دليددل علددى ّ
أي م ددن األم درينال حد ّدّت نلتددزم أب ّن التس ددمية كانددت لل د ّ
مرجح قبيحال كما يقولون ة علم الك م.
ّ

مسّدى ولدده أب بكدر حبّدا أل بكدرال ومسّدى ابنده

من أين للم ّدعي أن يابت أ ّن أمري املؤمنني
عمر حبّا لعمرال ومسّى ابنه عامان حبّا لعامان.
هد اال ومل يابدت أ ّن تسدمية أمدري املدؤمنني أوالده كاندت برتتيدب اخللفداءال داملعروف أ ّن عامدان
بن علي الشهيد بكرب ءال هو من ولد اطمة بنت حزام
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الك بية املعرو ة أب ُّم البننيال وهو أخ العباس .
وأبددو بكرالشددهيد بكدرب ءال هددو مددن ولددد ليلددى بنددت مسددعود الدارميددةال وقددد أ ّكددد الشدديو املفيددد ة
() 1
حممدد األصدغرال و ّأمدا عمدر بدن علديال ُّمده
"اإلرشاد"  :أ ّن أب بكر هي كنيته ال امسهال ّأما امسده هدو ّ

أ ُّم حبيبة بنت ربيعة.
أي دليددل علددى أ ّن التسددمية كانددت بلرتتيددبال ليوا ددق ترتيددب اخللفدداءال لددو قبلنددا أ ّن اسددم
د يوجددد ّ
حممد األصغر ابن أمري املؤمنني هو أبو بكرال ال أ ّن ه ا كنيته.
ّ
مث أ ّن أب الفددرا األصددفهاين نقددل ة مقاتددل الطددالبيني :أ ّن أمددري املددؤمنني قددال ة ابندده عامددان:
"إّمنا مسّيته بسم أ ي عامان بن مىعون"(.)6
هل يوجد دليل على أ ّن تسمية أمري املؤمنني أبناءه بسم أ بكر وعمر كان لتعىديم شد ن
أ بكر وعمر؟ مع أ ّن التاريو ينقل وجود أ راد كانوا بنفس أمسائهما:

قد نقل ابن األتري ة أُسد الغابة :أ ّن هنا ت تة وعشرين ص ابيا بسم عمدرال سدون عمدر بدن
اخلطابال ومنهم عمر بن أ سلمة القرشي.
() 7
النبال وشدهد مدع علدي
وقد كر ابن األتري ة ترمجته  :ربيب رسول هللاال أل ّن أ ُّمه أ ُّم سلمة زوا ّ
اجلملال واستعمله على الب رينال وعلى ارس.
األول ة
لم ددا ا ال يك ددون ه ددو املقل ددود م ددا ؟ إ ا كن ددتم مل د ّدرين عل ددى ل ددرور األ د د بألم ددر ّ
التسميةال أي لرور وجود ع قة وحمبّة للاحب االسم.
وهل هنا دليل على أ ّن عمر بن اخلطاب هو املقلود؟

ّأمددا التسددمية أب بكددر د ّوال :مل يعلددم أ ّن أب بكددر هددو امسددهال قددال ابددن األتددري بعددد أن عنوندده بسددم
عبددد هللا بددن عامددان :أبددو بكددر الل د ّديقال وقددد ا تلددف ة امسددهال قيددل :كددان عبددد الكعبددةال سد ّدماه
عبد هللا.
رسول هللا
____________________
 - 3اإلرشاد .433 :3
 - 2مقاتل الطالبيني.33 :
 - 4أُسد الغابة .80 :3
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وقيل :إ ّن أهله مسّوه عبد هللاال ويقال له عتيق أيوا.
كما أ ّن ابن األتري نقل ة بب الكىن عن احلا ظ أ مسدعود :أ ّن هندا صد ابيا آ در امسده أبدو
بكر.
كددان امسدده عمددروال هددل

و كددر الشدديو املفيددد ة "اإلرشدداد"( :)1أ ّن أحددد أوالد اإلمددام احلسددن
ودال أم عمرو بن هشام أ جهل لعنهما هللا؟
تيمنا بسم عمرو بن ّ
مسّاه ّ
تسمي الشيعة أبمساء أ بكر وعمر وعامان؟
و ّأما :ملا ا ال ّ
اجلواب هو :أ ّن كاريا من الشيعة مسّوا هب ه األمساء اقتداء أبمري املدؤمننيال ال بعمدر بدن اخلطدابال
وأ بكرال وعامان بن ع ّفان.
الاقات:
األئمة
ومن مجلة أص اب ّ
أبو بكر احلورميال عمدر بدن أ يندةال عمدر بدن أ شدعبة احللدبال عمدر بدن أ زايدال عمدر بدن أبن

الكلبال عمر بن يزيد بياع السابريال عامان بن سعيد العمري.
عمددارال
األئمددة مددن كددان امسدده معاويددة ويزيدددال ماددل :معاويددة بددن ّ
بددل إ ّن ة الاقددات مددن أص د اب ّ
ومعاوية بن وهبال ويزيد بن سليط.
األئمدة ّندوا عدن التسدمية بتلد األمسدداءال نعدم ورد النهدي علدى دو الكراهدة التسددمية
ومل نسدمع أ ّن ّ

خبال دددال وح ددارثال ومال د ال وحك دديمال واحلك ددمال ول دريسال وح ددربال وظ ددامل ول درارال وم د ّدر ال اس ددت باب
التسمية جا يه عبودية هللاال مال :عبد هللاال وعبدد الدرمحنال والتسدمية أبمسداء األنبيداءال وبأل د ّ اسدم
األئمددةال وبأل د اسددم علددي ال والتسددمية بسددم أمحدددال وطالددبال
حممددد
ال وأمسدداءّ   
نبيّنددا ّ
ومحز .
تسمون اآلن أبناءكم بسم أ بكر وعمر؟
وقد يقول :إ ا ملا ا ال ّ
األئمددة واألنبيدداءال واالسددم
دبال و ّ
دداجلواب هددو :أ ّن الددن ّ ال دوارد هددو اسددت باب التسددمية بسددم الند ّ
ال ي يه العبودية هللال وه ا ما نراه بولوح ة أمساء أ لب

____________________
 - 3اإلرشاد .24 :2
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الشيعة اليوم.
يتعمددد ة عدددم ال د كرال أل ّن
ومددن ال يسد ّدمي أبمسدداء أ بكددر وعمددر وعامددان هددو بخليددارال وقددد ّ
 كانددت أكاددر ولددوحاالاألئمددة األوائددل  -ك د مري املددؤمنني والسددبطني
حقددائق األُمددور ة أزمنددة ّ
مدن السددهولة أن يعددرف اإلنسددان موقفهمدا مددن الشدديخني وعامددانال وبلتدايل يعددرف أ ّن وجدده التسددمية
ال تعود إىل حبّهم للشيخني وعامانال بل أل ّّنم كانوا حيبّون ه ه األمسداءال أو حيبّدون بعدض اللداحلني
املنطبقة عليهم من ري اخللفاء الا تةال كعامان بن مىعون.
ّأمددا ة هد ا الزمددانال قددد رددتلط األمددر علددى الددبعضال كمددا ا ددتلط مددا علددى الددبعض هندداال الد ين
يىنّددون أ ّن اسددم أ بكددر ي دراد مندده أبددو بكددر قددطال وك د ل البقيددة! وهل د ا السددبب ال تسد ّدمي أكاددر
دوهم ة ه د ا االمددرال و لوصددا أ ّن القوددية
الشدديعة أوالدهددم أبمسدداء اخللفدداء الا تددةال حد ّدّت ال حيلددل تد ّ
ليست حملور ال ّما أن ختتار أمساء هؤالءال وإالّ نت لست من أتباع أهل البيت !!

وقد يقول البعض :لو أ ّن شخلا امسده "حسدن" ا تلدب ح ّقديال د ّين ال أمسّدي ولددي "حسدنا"ال
إالّ ا ا كان ه ا الو ُلد ولد قبل ا تلاب ح ّقيال ه ا شيء آ ر.
وه ا مردود قطعا; ألنّه يقيس عليا على عموم النداسال إ ا أُ تلدب ح ّقهدم د ّّنم سدوف حيملدون
مددن احلقددد مددا ال يسددتطيعون بعدددها مددن التعامددل مددع اخللددمال إالّ بلكراهيددة والوددغينة والتن ّفددر مددن كد ّدل
حق اإلمام
حّت االسمال ولكن ه ا ري ص يح ة ّ
ما يتعلّق بخللم ّ
نت مدا  :قدد ال تطيدق النىدر ة وجده لدم ال لكدن اإلمدام
جنتهى اللني واجملادلة بل هي أحسن.

.
قدد تعامدل مدع أشد ّد أعدائده

عمددن ظلمندداال وإعطدداء مدن حرمنددا"()1ال ددن ن
قددال رسددول هللا
" :مروءتنددا أهددل البيددت العفددو ّ
تلر ا مال هم أعلى مقاماال وأر ع ش أال
تلر اتنا مع ّ
جيب أن ال نُقارن ّ
____________________
 - 3حتف العقول.47 :
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وطهرهم تطهريا.
األول واأل ري اهلدايةال هم ال ين أ هب هللا عنهم الرجسال ّ
وهد هم ّ
هل ا املولوعال وأجدابوا عليده جدواب علميدا دقيقداال ال يدرت
تعرض بعض علمائنا املالني
وقد ّ
لكل مطّلع على جواهبم  -بسفاهة وتفاهة ه ا الك م ري العلمي.
الش ّ ّ -

احلج د ددة الس د دديّد عل د ددي
والي د ددوم ج د دداء أ د ددوأ الك د ددر وص د ددديقنا العزي د ددز الع ّم د ددة الفال د ددل مساح د ددة ّ
بكل حياديّة وج ّديةال وبعمق علمديال مدع س سدة العبدار وسدهولة
الشهرستاينال ليتناول ه ا املولوع ّ
التعبددري الد ال تدُدؤتّر علددى القيمددة العلميددة للكتددابال بددل من ددة ميّددز مل تكددن ة الد ين سددبقوه ة ه د ا
املوددمارال وهددي أ ّن كتابدده هد ا  -بددل وكد ّدل كتابتدده السددابقة  -يفهمدده الشدداب املا ّقددف ويقتنددع بددهال وة
نفس الوقت جيد يه العامل لالّته من األدلّة واحلجج والرباهني و قا للمنهج العلمي عند العلماء.
دودأ أ دوأ الكدر أبدو حسدنيال أن يُت دف املكتبدة اإلسد ميّة بدني احلدني واآل درال أبحبداث
وكما ع ّ
وبكل جرأ وقدم راسو ة العقيدد ال ال أت د ه
طل علينا بب اه املهم و ّ
احلساسال ّ
بكرال ها هو اليوم يُ ّ
ال رزقنددا

ة هللا لومدة الئددم ونبددز حاقدددال هد ده األول واأل ددري بيددان احلد ّدق والدد اع عددن أهددل البيددت
هللا زاير م ة الدنيا وشفاعتهم ة اآل ر .
تامداال نُبدار للمؤلّدف الكدر كتابده هد اال الد ي سيشدفع لده  -بددون شد ّ  -يدوم ال ينفدع هدي
دره وعليه أجره.
مال وال بنونال ونتمىن له مزيدا من التو يق والتسديدال وهلل ّ
احلسون
ّ
حممد ّ
مركز األحباث العقائدية
 37مجادن األوىل 3343ه-

اللف ة على االنرتنت
الربيد األلكرتوين muhammad@aqaed.com

www.aqaed.com/Muhammad
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مقدمة املؤلّف
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد ددد هلل رب العد دداملنيال والل د د

حممد ددد وعلد ددى آلد دده الطيبد ددني
والس د د م علد ددى أشد ددرف املرسد ددلني ّ

الطاهرينال وبعد:
مدن بعدده مسادوا بعدض ولددهم أبمسداء
وردين سؤال مفداده :هدل ح ّقدا إ ّن اإلمدام عليّدا واألئمدة
اخللفاء :أ بكرال وعمرال وعامان ؟
أم إ ّن اآل درين  -ك ُمهددات أوالدهال واألجدددادال أو أحددد كبددار القددومال أو أحددد اخللفدداء واحل ّكددام -
أقرها ؟
قد ولعوا تل األمساء عليهمال واإلمام ّ
دؤر ني
أم إ ّن تلد د التس ددميات كان ددت م ددن ول ددع احل ّك ددام املتد د رينال أو ه ددي حمر ددة م ددن قب ددل امل د ّ
النسابني ؟
و ّ
و إ ا تبتددت التسددمية هب د ه األمسدداءال هددل إ ّّنددم عن دوا حددني التسددمية اخللفدداء الا تددةال أم إ ّّنددم مسّدوا
بتل األمساء لكوّنا أمساء عربية رائجة ؟
بددل مددا مدددن داللددة ولددع هد ه األمسدداء علددى اللددداقة واحملبددة بددني اآلل واخللفدداء ؟ وهددل التسددمية
املسمى هبم أم ال ؟
ّ
تدل على عدالة ّ

أئمددة أهددل البيددت أقد ّدروا تلد األمسدداء حفاظددا علددى أنفسددهم ونفددوس
دح مددا قددالوه مددن أ ّن ّ
وهددل يلد ّ
شيعتهم ؟
ما هي دوا ع أو مربرات التسمية عند أهل البيت إ ن ؟

؟ هددل كانددت برتتي ددب اخللف دداء ؟ أم إ ّن ترتيددب

بددل كيددف ولددعت أمسدداء أوالد اإلمددام علددي
األمساء كانت من أ ط املؤر ني ؟

12

ددرا ة التسددميات ؟ اإلمددام علددي
بددل مددا ا يعددين التد ّ
اخللفاء الا تة.
يسمي ابنيه بسم الشيخني !
واإلمام احلسن
ّ

يقبددل تسددمية ت تددة مددن أبنائدده أبمسدداء

قريب من ل .
وحكي عن اإلمام احلسني
قددد اكتفددى بتسددمية ابندده ب ( -عمددر ) دون التسددمية أبمسدداء
أ ّمددا اإلمددام علددي بددن احلسددني
اآل رين ! ما ا يعين ه ا التدرا ( )4 - 2 - 3هل هي حالدة ال سدار الى مدة وانفدراا األحدوال
شيئا شيئا عنهم ؟
وجعددىن آ ددر :هددل إ ّن مىلوميددة اإلمددام علددي هددي أش د ّد مددن مىلوميددة اإلمددامني احلسددن واحلسددني
ال و ل لقلة أنلاره ومروره أبزمات مع اخللفداء الا تدة مودا ا إىل معاويدةال وهد ا دعداه النن
يسمي ت تة من أبنائه أبمساء الا تة ؟ أم ان نقدول أبن التشديّع قدون ة عهدد ا مثّ مدن بعدد ا شديئا
ّ

شيئا وه ا هو اآل ر تساؤل مطروح ؟ أم إ ّن األمر ال يعين شيئا ة ه ا السياق ؟
جبت دده امج دداال :أ ّن بع ددض تل د األمس دداء ول ددعت م ددن قب ددل اإلم ددام عل ددي ب ددن أ طال ددب حقيق ددة
وواقعا.
وبعو ددها اآل ددر كان ددت م ددن ول ددع اآل د درينال كول ددع عم ددر ب ددن اخلط دداب امس دده عل ددى أح ددد ول ددد
.

علي
وهنا قسم لث هو من حتريفات وتل يفات احل ّكام واملؤر ني.
ولع اسم عامان على ابنه من ّأم البنني بنت حرام الك بيدة حقيقدة وواقعداال و لد
اإلمام

ملكانددة عامددان بددن مىعددون عنددده ال ألجددل عامددان بددن عفددان; كمددا رون ل د أبددو الل د ح احللددب
املتوّف سنة  338ه -ة تقريب املعارف عن هبري بن مريم(.)1
ّ
____________________
 - 3تقريب املعارف .203 :و يه :ة نسخة (مر ).
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ال قددد

أ ّمددا ولددع اسددم عمددر علددى أحددد أوالده قددد كددان مددن قبددل عمددر بددن اخلطدداب ال مندده
جاء ة اتريو املدينة البن شبة النمريي:
حممد بن عمر بن علي بن أ طالبال قدال :حد ّدتين أ ال عدن أبيدهال
ح ّدتنا عيسى بن عبدهللا بن ّ
عن علي بن أ طالدب
م ه ه الليلة.
قال :ممن ؟
قلت :من التغلبية.

ال قدال :ولدد يل د م يدوم قدام عمدرال غددوت عليدهال قلدت لده :ولدد يل

قال :هب يل امسه.
قلت :نعم.
قال :قد مسيته بمسيال و لته

مي موركا .قال :وكان نوبيا.

قال :عتقه عمر بن علي بعد ل ال ولده اليوم مواليه(.)1
لو مل يقبدل بد ل لتسدبابت لده مشداكل كادري كدان هدو
واإلمام استجاب لطلب عمرال أل نّه
ة ددىن عنهدداال أل ّن اإلس د م كددان ة مرحلددة الت سدديس وعليدده احلفددا علددى بيوددة اإلس د مال و ل د
وتوجهات اخللفاء وال سنشري إىل بعوها مفل ة السري التارري هل ه املس لة.
ملعر ته أبهداف ّ
وال رفى علي أبن اإلمام كان يلتقي بعمر وبغريه من الل ابة أل ّّندم كدانوا يعيشدون ة رتمدع
املنور حوايل قرب رسول
واحد صغريال أال وهو املدينة ّ

____________________
 - 3اتريو املدينة البن شبة 344 :3ال وراجع األ اين  442 :0و يده :يدوم قدام عمدر بدن عبددالعزيز .وهدو طد يقيندا الن
ابددن عبدددالعزيز مل يدددر عليددا .و د يب الكمددال 370 :23ال وسددري أع د م النددب ء 343 :3ال واتريددو اإلس د م 373 :7ال
و يب الته يب 327 :8ال وأنساب االشراف للب ري .334 :2
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ال والبد ّد مددن التعدداي يمددا بيددنهمال ولدديس ة الددن ّ داللددة علددى أ ّن عليّددا كددان حمبّددا لعمددر بددن
هللا
اخلطددابال أو أ ندّده مل رالفددهال أل ّن احليددا تدددعو اإلنسددان إىل أن يقوددي أمددوره املعاشدديّة واالجتماعيّددةال
داؤهُ ألمددر أهد ّدم يدرتبط جسد لة اجليددو
ددوه ر ددم وجددود اخلد ف بينهمدداال وقددد يكددون التقد ُ
قددد يلتقددي بعد ّ

اإلسد ميّة املرابطددة علددى الاغددور لوصددا بعددد مددوت أ بكددرال وقددد يكددون جدداءه لكددي يدُ العلمدده بددوالد
د م لدده مددن التغلبيددةال لكددي يابددت اسددم ابندده ة الددديوان  -كمددا تدراه الحقددا ة ددرب عطيّددة مددع اإلمددام
يدل على أنّه جائه مباركا تلديه احلكم.
علي
 وليس ة الن ما ّوأ ّمددا مددا قددالوه مددن وجددود اسددم ( أ بكددر ) بددني ولددد اإلمددام علددي هددو ددري صد يحال هددو كنيددة
وليس أبسمال قد يكون هو كنية البن احلسن بن علي سقط احلسن أو اسدقط قدالوا أبدو بكدر بدن
() 1
املتزوا بليلى النهشلية بعد استشهاد اإلمام علي.
علي ال أو هو ألحد ولد عبدهللا بن جعفر ّ
حممددد  -أو عبدددهللا  -مددن ليلددى
وقددد يكددون األمددر شدديء آ ددر وهددو أن يكددون لحممددام ابددن امسدده ّ
النسدابة عارُدوه هبد ه الكنيدة كدي مييدزوه عدن
النهشلية الدارميةال وكان ه ا يك ّدىن أب بكدرال و ّ
املؤر دون و ّ
وحممد األصدغر ابدن أ ُّم ولدد; الشدهيدين ة واقعدة كدرب ء وهندا
أ ويه عبدهللا بن أم البنني الك بيةال ّ
احتماالت اُ رن.
حمم ددد  -أو عب دددهللا  -م ددن أ بك ددر
دؤر ني وأص د اب املقات ددل يا د ُدروا كني ددة ّ
وم ددن املؤس ددف أ ّن امل د ّ

يكملدوا أمسدداء
وجعلددوه امسددا لدده لىددروف ارأتوهدداال سد ّدموا مد الدن قُتددل ة كدرب ء أب بكددر بددن علددي كددي ّ
حممد  -بن ليلى النهشدلية
اخللفاء الا تة بني ولد عليال و يعنون ب ل
املسمى بعبدهللا  -أو بّ -
ّ
الدارمية.
حمم ددد اب ددن
ق ددد يك ددون هد د ا ه ددو الد د ي وق ددع الك د ُدرهُ ة الد دزاير الناحي ددة إ يه ددا ( :السد د م عل ددى ّ
أمرياملؤمننيال قتيل األبين الدارمي لعنه هللا ولاعف عليه الع اب
____________________
 - 3ه ا ما نول ه الحقا ة صف ة .442
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حممد وعلى أهل بيت اللابرين )()1ال وقد يكون هد ا السد م وقدع علدى
األليمال وصلّى هللا علي اي ّ
أ يه ال ي هو ابن ّأم ولد وليس عليهال كما ة بعض النلوص.
إ ن مجيد ددع ه د د ه االحتمد دداالت وارد ة تسد ددمية أوالد املعلد ددومني وال ميكد ددن حلد ددرها ة مفد ددرد
واحد ال و ن رأينا معاجلة مولوع التسمية  -أو التكنية أب بكر  -نىرا لتكرار ه ا السدؤال عليندا
بددني احلددني واآل ددرال وعلددى شددبكات االنرتنيددتال وعلددى الفوددائياتال واسددتغ له مددن قبددل املهد ّدرجنيال
الشيعي وتؤتّر على عقيدته سدلبا ممّدا جيعلده ة
بعتقادهم أ ّن إ ر هك ا تساؤالت أو شبهات ترب
ّ
آ ر األمر حمبّا للخلفاء.
كل ه ه األمور جعلتين أن اهتم ة ا دراد رسدالة ة هد ا اجملدال و لوصدا حينمدا مسعدت أحددهم
يقول :جيب علينا الرتكيز على ه ه الشبهة أل ّّنا ست ّول الشيعي إىل سين !!
كراسة ّادعى أ ّّنا ( أسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلق ) جاء يها:
مث أ يقرأ قرات من ّ

مساددى ابندده عمددر األكددربال و ّأمدده :أم حبيددب
أ ّمددا مددن مساددى ابندده بسددم عمددر ال مددنهم علددي
بنت ربيعدةال وقدد قتدل بلطدف مدع أ يده احلسدني ال واآل در عمدر األصدغر و ّأمده اللدهباء التغلبيدةال
وه ا األ ري عُ ّمر بعد إ وته ورتهم.
وك ل احلسن بن علي مسى ابنيه أب بكر وعمر.
وك ل علي بن احلسني بن علي.
وك ل علي زين العابدين.
____________________
 - 3االقبال 38 :4ال وعنه ة حباراألنوار .73 :33
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وك ل موسى الكاظمال وك ل ...
ة حددني أ ّن شددبهات ل د لة ومعلومددات اطئددة كه د ه ال تددؤتر علددى صددبيان الشدديعة و د عددن
شددباهبم وماقفدديهمال ألّنددم يعلمددون مجيعددا  -وهددي مددن البددديهيات األوليددة عندددهم  -أبن عقددب اإلمددام
() 1

احلسددني بددن علددي الشددهيد من لددر ة اإلمددام علددي بددن احلسددني بددن علددي بددن أ طالددبال املعددروف
بإلمددام علددي زيددن العابدددين السددجادال هد ان االمسددان ليسددا لشخلددني  -كمددا تلد ّدوره اجلددامع واملعد ّد
هل ه الرسالة  -بل ا لشخ واحد.
وك د ا مددا كددره عددن عمددر بددن علددي وأ ّن هنددا عم دران - 3 :عمددر األكددرب وأ ّمدده أم حبيددب بنددت

ربيعةال و  - 2عمر األصغر و ّأمه اللهباء التغلبيةال وه ا األ ري ع ّمر بعد إ وته ورتهم ..
ك د االمس ددني واألُام ددني ددا لش ددخ واح ددد والم درا واح ددد وه ددي الل ددهباء التغلبي ددة املكنّددا أبم
دؤر ني والنسدابة الد هاب إىل التعد ّدد لقدال أ ّن عمدر
حبيب بنت ربيعة ال ريال ولو أراد البعض مدن امل ّ
األصدغر هددو الد ي قتددل ة كدرب ء ال األكددرب; و لد لعددم وجددود د ف ة حيددا عمددر األكددرب بعددد
واقعة الطف وا ت ه مدع ابنداء ا وتده .أمدا األصدغر هدو املوجدود قدط ة زايدات شديو الشدرف
ة ال كور( :عبدالرمحنال عمر األصغرال عامان األصغرال عون ال جعفر األصغرال حمسدن)()6ال ة حدني
أ ّن شيو الشرف مل ي كر من هي أم عمر األصغر.
وال أدري كيددف واددق  -اجل ددامع لتل د املعلوم ددات  -ب ددني الوق ددائع التارري ددة واعت ددرب اب ددن الل ددهباء
النسابة على أ ّّنا
التغلبية هو عمر األصغر  -ال األكرب  -ة حني أطبق ّ

____________________
 - 3اسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلقال جلامعه :سليمان بن صاحل اخلرا .33 :
األئمددة للكاتدب البغدددادي املتددوّف  422ه43 :-ال واتريددو أهددل البيددت
 - 2اجملددي304 :ال وة طبعددة 33 :وانىددر اتريددو ّ
البن أ الالج .:
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كانت من سب اليمامة أو عني التمرال وإ ا كان عمر بن اخلطاب ملا قام مسّى ابن علدي بعمدرال
ّ
هو يعين والدته بعد السنة الاانية عشر للهجر ال كيف يكون من كدان عمدره  43سدنة يدوم الطدف
 أي سنة  73للهجر  -أكرب من ال ي ولد ة أوائل ة عمر بن اخلطاب ؟!ة حني أ ّن صبيان الشيعة يعلمون أب ّن مدن ولدد ة السدنة الاالادة عشدر للهجدر مدا يكدون عمدره
عند واقعة الطف  37سنةال أي أ نّه أكرب من ال ي استشهد بلطف وعمره  43سنة.
كيف يكون املستشهد بكرب ء هو األكرب حسب زعم اجلامع ؟
هد ا وقددد أ طد اجلددامع أيوددا يمددا قالدده ة تلد الرسددالة عددن زوجددات اإلمددام علددي ومددا هلددن
من ولدال حيث قال:
بعدد و دا اطمدة عد ّد نسداءال أجند لده عدددا مدن األبنداءال مدنهم :عبداس بددن
لقدد تدزوا علدي
علددي بددن أ طالددبال عبدددهللا بددن علددي بددن أ طالددبال جعفددر بددن علددي بددن أ طالددبال عامددان بددن
علي بن أ طالب.
أمهم هي ( :أم البنني بنت حزام( )1بن دارم ).
وأيودا :عبيدددهللا بددن علددي بددن أ طالدبال أبددو بكددر بددن علددي بدن أ طالددب .أمهمددا هددي ( :ليلددى
بنت مسعود الدارمية ).
حممدد األصدغر بدن علدي بدن أ طالدبال عدون بدن علدي بدن
وأيوا :حيىي بدن علدي بدن أ طالدبال ّ
أ طالب .أمهم هي( :أمساء بنت عميس).
وأيوا :رقية بنت علي بن أ طالبال عمر بن علي بن أ
____________________
 -3اللواب أنّه (حرام) كما ح ّقق ة حملّه.
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توة ة اخلامسة والا تني من عمره  .-وأ ّمهما هي( :أم حبيب بنت ربيعة).
طالب  -ال ي ّ
وأيوددا :أم احلسددن بنددت علددي بددن أ طالددبال رملددة الكددربن بنددت علددي بددن أ طالددب .وأمهمددا
هي ( :أم مسعود بنت عرو بن مسعود الاقفي )(.)1
وقد أحال  -اجلامع  -ة مجيع ه ه األمور إىل كتاب ( كشف الغمة 
ة
معر ة األئمة ) لحمربليال ة حني أ ّن اإلربلي براء من كل ه ه املعلومات اخلاطئة.
حممد ا األصغر ابنا ألمساء بنت عميس  -كما قال اجلامع واملع ّد  -بدل نقدل عدن
هو مل يع اد ّ
وحمم ددد األص ددغر املك د ّدىن أب بك ددر وعبي دددهللا الش ددهيدان م ددع أ يهم ددا احلس ددني
الش دديو املفي ددد قول ددهّ ( :

بلطددفال أمهمددا :ليلددى بنددت مسددعود الدارميددة [النهشددلية] و حيددىي وعددون أمهمددا أمسدداء بنددت عمدديس
اخلاعمية رلي هللا عنها )(.)6
إ ّن اجل ددامع لتل د األس ددئلة ك ددان علي دده أن يس ددتند إىل بع ددض األق دوال األُ ددرن املوج ددود ة كت ددب
التاريو والنسب  -وال كرأها ة ه ا الكتاب  -ال أن يُرجع إىل كتاب ( كشف الغمة ).
حممدددا األص ددغر اب ددن عل ددي بددن أ طال ددب ك ددان مددن أم ول دددال وأمس دداء بن ددت
نع ددمال هن ددا ق ددول أب ّن ّ
حممددا األصدغر هدو ابدن عبددهللا
عميس ليست ّ
أبم ولد بتفاق اجلميعال لكدن قدد ميكدن أن نقدول :إ ّن ّ
حممددد األصددغر هددو ابددن
بددن جعفددر ال د ي هددو ابددن أمسدداء بنددت عمدديسال ومددن ه د ا البدداب يقددال عددن ّ

أمساءال أل ّّنا ج ّدتهال لكنه مع كل ل ليس هو ابنا لحممام علدي مدن أمسداءال وعلدى درض وجدود ولدد
حممد
لحممام بسم ّ
____________________
 -3اسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلق.33 :
 -2كشف الغمة 78 :2ال عن إرشاد املفيد .433 :3
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األصددغر منهددا أو مددن ريهدداال يجددب علددى املع د ّد لتل د الرسددالة أن يشددري إىل ملددادر أ ددرن ال إىل
الغمة.
كتاب كشف ّ
وعليد ددهال ماد ددل ه د د ه املعلومد ددات اخلاطئد ددة ال ميكنهد ددا الت د د تري علد ددى شد ددبابنا ال د دواعي; إ أ ّن العقد ددل
وتطورال واملا ّقف ال يت تّر جال هد ه الت ريفداتال أل نّده ينىدر إىل األمدور بواقعيدة
منو ّ
اإلنساين اليوم ة ّ
وتع ّقل ال بعاطفة وانفعالال ري منكرين تركالهم ة رصدد األمدوال الطائلدة وسدعيهم لكدي يبندوا علدى
جرف هار مؤسسات ومجعيات حتاول الربهنة على الللة بني الل ابة واآلل.
دردال وبنىددري أ ّن تددر
إين و إن كنددت ال أرن قيمددة هلكد ا إ رات وال أراهددا تسددت ّق اجلدواب والد ّ
و ّ

علمائنا هلا يرجع لسخفها ول الة قيمتها العلميةال ولكوّنا أسئلة ركيكة ري مدروسة.
لك ددن م ددا ا نفع ددل ل ددو ن ددزل األم ددر بن ددا لحمجاب ددة عل ددى ما ددل ه د ا اإل راتال ه ددم يري دددون أن يا ددريوا
العواطد ددف ويهيّج د دوا األحاسد دديس لكد ددي يود ددفوا طد ددابع احملبد ددة بد ددني اخللفد دداء واآللال والقد ددول أب ّن ه د د ه

التسددميات أو بعددض امللدداهرات بددني اآلل واللد ابة هلددا الداللددة الكاملددة علددى احملبددة  -أو قددل علددى
ع د دددم وج د ددود اخلد د د ف بي د ددنهم  -ة ح د ددني أ ّن اخلد د د ف ب د ددني اآلل واخللف د دداء عمي د ددق بعم د ددق الت د دداريو
اإلس ميال و ل لت ريفهم املسري االهلية للبشر وال ميكن حلّه إب ر من هنا أو هنا .
دورث مددا تركندداه صدددقة ) مددن ص د يح
وكفددى مدددعي احملبّددة أن يراجددع ( بب قددول النددب
ال ند ّ

() 1
علي ة أ بكر وعمر أ ّّنمدا كدا بنال آمثدانال دادرانال وهد ا الدن وأماالده
مسلم لرين قول اإلمام ّ
هددو ال د ي دعددا أب بكددر وعمددر أن يك د ّ ب عليّددا ال وأن يك د ّ ب مددن جدداء بعددد ا  -كدداالمويني -
اإلمامني احلسن

____________________
 -3ص يح مسلم  / 3488 :4ح 3838ال كتاب اجلهاد بب حكم الفيءال مسند أ عوانة  233 :3ح .7777
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ال والعباسيني اإلمامني الباقر( )1واللادق(.)6
واحلسني
دتم هب د ا األمددر وجنعلدده لددمن برأرنددا العلمدديال مف ددردين ل د ل
ه د ه اإل رات املتكد ّدرر جعلتنددا ّند ّ
تولدح هد ه اإلشدكالية بشدكل ي ئدم عقليدة
رسالة مسدتقلّةال و لوصدا حينمدا مل جندد رسدالة مسدتقلة ّ
تعرلدوا هلد ه الشددبهة ة كتددبهم الك ميددة علددى
الشددباب املسددلم اليددوم وإن كددان علمدداؤأ األجد ّء قددد ّ
و االستطراد ال االستقراء والشموليه:
دوّف (  3243ه ) -والد توجددد نسددخة
نعددمال هنددا رسددالة منسددوبة جلد ّدي الوحيددد البهبهدداين املتد ّ
منهددا ة جامعددة طه دران  -كمددا قيددل  -ورسددالة مسددتقلة أ ددرن للتنكددابين صدداحب كتدداب ( قل د
العلم دداء ) بس ددم ( تس ددمية أوالد األئم ددة أبمس دداء ددالفيهم ) واملوج ددود نس ددخة منه ددا ة مرك ددز ال درتاث
اإلس مي  /قمال هااتن الرسالتان و إن كانتدا مدن الرسدائل األُوىل املكتوبدة ة هد ا املولدوعال لك ّدين ال
أرا ددا كددا يتني ة ج دواب ه د ه الشددبهة الي ددومال أل ّن املطلددوب ة الدراسددات املعاص ددر هددو االس ددتقراء

والشددمولية والت ليددلال شد ّدمرت عددن سدداعد اجل د ّد لب ددث ه د ه املس د لة جددا هلددا ومددا عليهددا بشدديء مددن
ر دم هدم اجلدوهري مدع
التفليلال را عا النكدات العالقدة هبداال مولد ا أب ّن أئمدة أهدل البيدت
حساسددني هب د ا القدددر مددع التسددمية أبمسددائهمال حد ّدّت أ ر معاويددةال
أ بكددر وعمددر وعامددان مل يكون دوا ّ
احلجاا روح الوغينة واملوداد واملعاندد مدع التسدمية بعل ّديال رتكدت التسدمية بعمدر  -بعدد
ومروانال و ّ
علي بن احلسني زين العابدين  -ة أوالد املعلومني بعد أن تركت التسمية بعامان قبدل هد ا
اإلمام ّ
التاريو.
وحّت قليل
وهك ا كان حال شيعة علي
 -إىل القرن السادس اهلجريال ّ

____________________
 -3انىر اللف ة 244 :من ه ا الكتاب.
 -2انىر اللف ة 247 :من ه ا الكتاب.
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أئمددتهم
مددن بعددده  -هددم كددانوا يسد ّدمون بتل د األمسدداء ر ددم وقددو هم علددى إج دداف اآل درين أبمسدداء ّ
وطمسددهاال ولددو راجعددت كتددب الرجددال وال درتاجم لوقفددت علددى وجددود أمسدداء الا تددة ة رجددال الشدديعة
تعد دداىل وة امسد دداء ري د ددا مد ددن أسد دداطني
حد د ّدّت تد ددرن امسد ددائهم ة مشد ددايو النجاشد ددي واللد دددوق
امل هب.
إ ن املعادل ددة أ د د ت تتغ د ّدري ش دديئا ش دديئا بع ددد معاوي ددة و يزي ددد ح د ّدّت انقلب ددت مند د أواس ددط الق ددرن
العام ددة تسد ّدمي أبناءه ددا بعلد ّدي واحلس ددن
السددادس اهلج ددري مددن التس ددمية إىل عدددم التس ددميةال د ت ّ
واحلسني  -بعدد طدول اإلج داف ومددار لل كدام  -والشديعة تركدت التسدمية أبمسداء الا تدةال و لد
دري ة عهدد
لفتاون صدرت من قهاء الب ط كان ا رها ما صدر عدن أحدد ّ
وعدا السد طني ة ال ّ
بركيد دارق ب ددن ملد د ش دداه ب ددن أل ددب أرسد د ن الس ددلجوقي( )1أس دداء يه ددا إىل اللد د ّديقة البت ددول اطم ددة
الزهدراء ال وا ّ ددم الشدديعة بسددوء النيّددة ة التسددمياتال ممدّدا أ ر سددخطهمال وهددو ا ّ ددام يشددبه مددا صدددر

علي(.)6
عن معاوية ة ّ
حق اإلمام ّ
أجددل إ ّن الشدديعة أ د ت حتد ّد مددن التسددمية أبمسدداء الا تددة جد ّدراء سياسددات األمددوينيال واملددروانينيال
والعباسينيال والسلجوقينيال والعامانينيال وما عله ص ح الدين األيّو هبم.
كل من تس ّدمى بسدم اإلمدام علديال ك ّدل هد ه األمدور
وقبل ل الحق والطهد معاوية و ّ
احلجاا ّ

رتمعة دعت الشيعة إىل أن تقلّل من التسمية أبمساء
الا تة.
وقدد ظهدرت املوداد مدع هد ه األمسداء علندا ة أواسدط القدرن السدادس اهلجدري وأوائدل السدابع ممدّدا
أ وب ابن تيمية ودعاه أن يتّهم الشيعة م ّدعيا أب ّن أهل السنة

____________________
ويل سنة  378ه -ومات ة سنة  307ه-ال الكامل ة التاريو 304 :7ال .88 :0
 -3ال ي ّ
 -2انىر ة صف ة 273 :من ه ا الكتاب وك ا صف ه .378
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أئمددة أهددل البيددتال لمددا ا ال تسد ّدمون أنددتم أبمسدداء الا تددة( )1؟! ة حددني هددو
واجلماعددة يسد ّدمون أبمسدداء ّ
يعلددم أب ّن اخللفدداء واحل ّكددام  -أمددويني كددانوا أم عباسدديني  -كددانوا يت ّسسددون مددن هد ه األمسدداءال وكددان
الدروا ة العلددور الد سددبقته ال ميكدنهم الروايددة عددن ( علد ّدي ) كيدف التسددمية بمسدده ؟! وأ ّّنددم كددانوا

دح أ ّن
ال ميكددنهم الروايددة عندده إالّ بلكنايددة يقولددون ( :عددن أ زينددب )ال قددال ابددن أ احلديددد :قددد صد ّ
وعداقبوا علدى لد الدراوي لدهال ح ّدّت إ ّن الرجدل إ ا رون
بين أميّدة منعدوا مدن إظهدار ودائل عل ّدي
عنه حدياا ال يتعلّق بفوله بل بشرايع الدين ال يتجاسر على كر امسهال يقول :أبو زينب(.)6
) هدو عدن عل ّدي بدن
كل شيء مسعتدين أقدول ( قدال رسدول هللا
وكان احلسن البلري يقولّ :

احلجاا(.)7
أ طالبال ري ّ
أين ة زمان ال أستطيع أن أ كر عليّا .وكان ل ة زمن ّ
و إنّ وجرور سريع للسري التارري هل ه املسد لة سدتقف علدى سدقم كد م ابدن تيميدةال وسدتعلم أ ّن
احلجداا وأتبداعهم مدن قهداء الدب ط
سبب تر الشيعة هل ه التسميات يعود إىل معاو يةال ومدروانال و ّ
ال إىل
م ددن أما ددال اب ددن تيمي ددة واملفد د الس ددلجوقي الد د ين ينل ددبون الع ددداء آلل بي ددت رس ددول هللا
الشيعة سبال هم بدؤوا ج اربة األمساء ترت على اخللفاء وانعكس األمر علديهم سدلباال د اقوا
وبل أمرهم.
مرت جراحل وتط ّدورت بتط ّدور الدزمن ح ّدّت وصدل األمدر إىل مدا دن يدهال و إ ّن
وعليهال التسميات ّ

تعلددبا واعتباطددا كمددا يقددال .بددل كددان نتيجددة
تددر الشدديعة ة العلددور األ ددري المسدداء الا تددة مل يكددن ّ
طبيعية للممارسات الغري ص ي ة من قبل
____________________
 -3انىر ك مه ة صف ه 347 :من ه ا الكتاب.
 -2شرح النهج 84 :3ال وانىر اال تلاص.327 :
 -4يب الكمال 323 :7ال تدريب الراوي 243 :3ال السري احللبية .270 :2
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اال رين.
ن ال نريد أن ناري لغينة أحدد لد ّد آ درال بدل هدد نا هدو بيدان األمدور علدى حقيقتهداال مطدالبني
م ّدعي احملبّة أن أييت بلدليل على أن التسمية بعمر أو أ بكر كان عن حمبدةال وأن ال يطلدق الكد م

علددى عواهنددهال أل ّن كد ّدل مددا ق ّدمدده ة ه د ه املس د لة كددان علددى ددو احلدددس والتخمددني واالحتمددال وال
يرتقي اىل الدليلية.
حاق الب ثال وس جعله ة قسمني إن شاء هللا تعاىل.
و إلي اآلن ّ
القسم األول ( التسمية بني منهج أهل البيت وسياسة اخللفاء ) :و يه نشدري إىل بعدض الب دوث
التمهيديددة واملقدددمات الوددرورية والد تفيدددأ ة نتيجددة الب ددث ان شدداء هللا تعدداىلال ماددل الب ددث عددن
التسمية عند العربال وهل إ ّن اشتقاق االسم هو من ( وسم يسم ) أو من ( مسا يسمو ).
وهدل إ ّن العددرب كددانوا يل ىدون املعددىن عنددد تسدميتهم ألوالدهددم أم ال ؟ وهددل لندا أن نقد ّدرب وجهددة

نىر الكو يني والبلريني ة اشتقاق االسم ؟
بدل مددا هددو دور اإلسد م ة التسددميات ؟ وهددل التسدمية بعمددر وعامددان وعائشدة وطل ددة جددائز أو
ال ؟
وهل إ ّن ه ه األمساء هي من األمساء احلسنة أم القبي ة لغة ؟
ا كانت أمساء حسنة لمدا ا ال تودع الشديعة اليدوم هد ه األمسداء علدى أوالدهدم ؟ و إ ا كاندت
معانيها قبي ة ة اللغةال كيف ولع األئمة تل األمساء على أوالدهمال أو قبلوا هبا ؟
بددل كيددف يعقددل ولددع أهددل البيددت أمسدداء أوالدهددم أبمسدداء أعدددائهمال وهددم الندداهون عددن التسددمية
أبمساء األعداء ة أ بارهم( )1؟
بل مّت بدأ اللراع ة التسمية واألمساء ؟ هل بدأهُ الرسول واآللال أم اخللفاء

____________________
 -3الكاة  434 :3ح 33ال  24 :7ح 32ال وسائل الشيعة  404 :23ح  4و  407ح .3
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والل ابة ؟ وما ا يعين تغيري الرسول لألمساء القبي ة وأمساء املشركني ال ين يد لون ة اإلس م ؟
يع د ّد حددرب علددى اجلاهليددة ؟ أم إ ّّن دا كانددت دعددو إىل تقا ددة جديددد يريددد
وهددل إ ّن مددا علدده
ة تغيريها ؟
النب واألئمة 
ترو جيها بني الناس ؟ بل ما هو م
ّ
يب دده

لألمس دداء ك ددان ال ددعا للق دديم ؟ أو حتكيم ددا للّغ ددة العربي ددةال أم للعل ددبيات

وه ددل إ ّن
القبلية؟
مع املشركني الدا لني ة اإلسد م ة تسدميا مال مدع
وهل يلح مقايسة ما عله رسول هللا
() 7
() 6
() 1
احلجددااال ة حدرهبم مددع مددن ُمسّددي بعلددي()0ال
مددا علدده معاويددة ال ومددروان ال وعبددداملل بددن مددروان ال و ّ
تسمى هب ا االسم()5ال أو قطع لسانه()2ال أو ح ف امسه من الديوان( )3؟
وقتل من ّ
وهل القبح كان ة نفس ه ه األمساءال أو يمن ُمسّي هبا ؟
وهل إ ّن سياسة أهل البيت ة التسميات كاندت تشدبه سياسدة األمدويني واملدروانيني حيدث يل دظ
يهددا املخاصددمة والعددداء لألشددخاصال أم إ ّن األمددر كددان علددى ددري ل د حيددث يقتلددر النهددي عددن
التسمية أبمسائهم على أ ّّنم رموز للباطل ؟

____________________

 -3يب الكمال 320 :24ال يب الته يب 274 :8ال االكمال 234 :7ال اتريو اإلس م .328 :8
 -2الكدداة  30 :7ح  8وعندده ة وسددائل الشدديعة  403 :23ح 3ال وحبددار األندوار  233 :33ح 7ال شددرح ّنددج الب ددة
.224 :34
 -4اتريو الطربي 373 :3ال الكامل ة التاريو 322 :3ال و يات األعيان  283 :4ت .323
 -3يب الته يب 243 :8ال االشتقاق البن دريد373 :ال الواة بلو يات .327 :30
 -3االرشاد 427 :3ال مستدر وسائل الشيعة  284 :32ح .33
 -7اللراط املستقيم .332 :3
 -8كتاب سليم بن قيس437 :ال شرح ابن أ احلديد 33 :33ال تلر بلائر الدرجات.33 :
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وهددل وقفددت علددى مشددهد إلمددام معلددوم ينهددى يدده أصد ابه أو أوالده أو أحفدداده عددن التسددمية أب
أئمددة أهددل البيددت كددانوا علددى د ف معهددم ومددع
بكددر أو عمددر أو عامددان ؟ مددع معر ددة الكد ّدل أب ّن ّ
عائشددة علددى وجدده اخللددوص ؟ د تد الددعُ ُه الم ه د ه املخالفددة حملاربددة ه د ه األمسدداء جددا هددي أمسدداء; وقددد

ميكننددا أن نرجددع لد إىل أ ّّنددم كددانوا ينىددرون إىل املواقددف واألعمددال ال األمسدداءال أل ّن األعمددال جيددب
التربي منها ال األمساء ؟
إن حبددث هكد ا امددور ختدددمنا لرتسدديو الفكددر وهددي ليسددت بمددور ارجددة عددن دائددر الب ددث كمددا
يتلوره البعض بل ان كاريا مدن القودااي الد نريدد االسدتدالل هبدا متوقفده علدى معر دة هد ه املقددمات
الا ث ال سنشري إليها الحقا.
أئمة أهل البيت أمسى من أن يت تّروا بهلونال وأن يؤطّروا مدواقفهم أبُطدر لديقةال د يسدقطون
إ ّن ّ
دا م اجلوهريدّدة علددى األمسدداء الىاهريدّدةال ومل حيدداربوا األشددخاص علدى اهلويددة كمددا علدده معدداو يددة مددع

حمد ّدب اإلمددام علدديال وقتددل مددن تسد ّدمى بدده أو ح د ف امسدده مددن الددديوان; الن عددل النددب واإلمددام جدداء
لت قيق األمر اإلهلي وليس اتّباعا للهون.
ة الددد بددن الوليددد يددوم ددتح م ّكددة ( :اللهددم إين أب درأُ
وة اعتقددادي أ ّن مددا قالدده رسددول هللا
() 1
دب
إليد ممدّدا صددنع الددد ) ال يدده إشددار إىل لددزوم التد ّ
دربي مددن أ عددال الندداس ال أمسددائهمال وأ ّن سددري الند ّ
جاءت لتكون قاعد ة التسميات.
وهنددا البد ّد مددن التنبيدده علددى حقيقددةال هددي أ ّن النهددي الدوارد ة الشدريعة عددن التسددمية خبالددد مل أتت
لقددبح اسددم الددد بددن الوليدددال بددل لكوندده جعددىن اخللددود ال د ي هددو صددفة هلل ال لغددريه .وهددو ماددل مال د
وحكم وحكيم ال هي صفات هلل وحدهال ل ل جاء
____________________
 -3صد د د د يح البخ د د دداري  3388 :3ح 3473ال و  2443 :3م د د ددن بب ر د د ددع األي د د دددي ة ال د د دددعاءال و  2727 :7ح
7877ال سنن النسائي (اجملتىب)  247 :7ح .2343
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الف هبا أحد.
النهي عن أن يدتس امى و يدت ُ
وعليدده ددالنهي اتر ي درتبط أبمددر اهلددي وصددفات اخلددالق أو الشددر بدده ماددل التسددمية خبالددد ومال د
حممدد و يكنّيده أب القاسدمال
وعبد الكعبدة وعبدد مشدسال وأ درن ردارا للندبال كد ن يس ّدمي ابنده بسدم ّ

النبو ك ب كسجاح ومسيلمة وأمااهلماال و لادة أن تكدون عدداو للدويل
أو أن ّ
يسمي بسم من ّادعى ّ
واإلمام يقتل من امسه على أو يلغرهال وان يسمى ب( -مشر) اعتزاز بقاتل احلسني.
ا ن التسددمية والتكنيددة ة مددنهج أهددل البيددت هددي مددن األمددور القلبيددة البددا مددا يتد طر أبطددار قيمددي
ورس د د د ددايلال ل د د د ددو مس د د د ددى ابن د د د دده بعام د د د ددان ه د د د ددو ملكان د د د ددة عام د د د ددان ب د د د ددن مىع د د د ددون عن د د د ددد رس د د د ددول هللا
بألخ عند و ا ابنه إبراهيم إ قال  :اد نوه عند أ ي عامان بن مىعدونال ومالده
وتسميته
احلال لو رلى بلتسمية بعمر قد كان إتقاء لشره ال حبا به.
التكين أب بكر عند مدرسة أهدل البيدت ) :و يده سدنب ث عدن صد ة أو بطد ن
القسم الااين ( ّ

األئمدة مدن
أئمة أهل البيت أب بكرال مبيّنني دور األمويني ة حتريف كنيدة بعدض أوالد ّ
تكنية بعض ّ
أ بكر وجعله امسا هلم.
اصددة ببددن أ ق ا ددةال أم أ ّّنددا كانددت كنيددة عربيددة رائجددةال
وأ دريا
ّ
سنولددح هددل أ ّن هد ه الكنيددة ّ
وقد تك ّىن هبا آ رون من الل ابة والتابعني.
أين قد د ّدمت مول ددوع التس ددميات عل ددى الكني ددةال لكون دده ه ددو املقد د ّدم عن ددد
هد د اال وال رف ددى عليد د ّ
التعريددف ة كتددب ال درتاجم والرجددالال أل ّن الشددخ البددا مددا يُعد ّدرف بمسددهال مث يددؤتى بكنيتددهال وأ دريا
اللقبال يقال :احلسنيال أبو عبدهللاال الشهيدال أو :عليال أبو احلسنال أمري املؤمنني.
وقددد أكددد ابددن مال د األندلسددي لددزوم أت ددري الكنيددة واللقددب عددن االسددم إ ا اجتمددع الا تددة معدداال
قال:
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وامسا أتى وكنية ولقبا وأ ّ ر الن ا إ الن سواهُ ص با
إين نى درا هل د ه القاعددد امل د و هبددا ة كتددب ال درتاجمال والهتمددامي بدراسددة األلقدداب املن ولددة
و ّ
للخلفداء ة رسدائل منفلدلة()6ال تركدت الكد م عدن األلقداب هنداال مكتفيددا بلكد م عدن سدبب تسددمية
() 1

بعم ددر وعام ددان وعائش ددة ة القس ددم األولال وتكني ددتهم أب بك ددر ة القس ددم

بع ددض أوالد األئم ددة
الااين.
وب ل تكون التسمية والتكنية ا حمورا ه ه الدراسة.
األول من هد ه الدراسدة لبيدان ( حكدم التسدمية بعمدر وعامدان وعائشدة )ال وهدل
واآلن مع القسم ّ

إ ّن التسددمية هبد ه األمسدداء ختددالف األصددول األساسددية أم ال ؟ بددل مددا هددو دور ابددن أ سددفيان وأتباعدده
بعليال واحلسدنال واحلسدنيال وجعفدرال ومحدز ؟ وكيدف اتدر عدل هدؤالء علدى
ّ
حّت السفياين مع املس امني ّ
التسميات ؟
وما هو موقف أهل بيت الرسالة من التسمية أبمساء الا تةال هل كانوا يرتووّنا أم ير ووّنا ؟
بل مّت بدأ التنا ر واالمشئزاز من التسمية هب ه األمساء عند الشيعة ؟
هل بدأ ة القرون األُوىل أم ة األزمنة ال حقة ؟
ومن هو البادئ هب ه احلرب املسعور لد األمساء :معاوية أم علي ؟
ومل د د ددا ا ن د د ددرن أب س د د ددفيان حينم د د ددا تع د د ددرض علي د د دده الش د د ددهاداتن يق د د ددول ع د د ددن الش د د ددهاد بلرس د د ددالة
حملمد  ( :ة النفس منها شيء )(.)7
ّ
حممد وآله امليامني
لما ا ال يطيق أبو سفيان ومعاوية و يزيد مساع اسم ّ

____________________
 -3انىر شرح ابن عقيل 330 :3ال  .323وال رفى علي أب ّن النُّ ا اسروا ه ا البيت بشكل آ ر.
األول منه حتت عنوان :من هو الل ّديق ومن هي الل ّديقة ؟
 -2طبع ّ
 -4اتري ددو الط ددربي 338 :2ال س ددري اب ددن هش ددام 344 :2ال رم ددع الزوائ ددد 377 :7ال ق ددال :رواه الطد درباين ورجال دده رج ددال
الل يح.
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على املآ ن ؟
حممدددال وعلد ّديال واحلسددنال واحلسددنيال و اطمددةال وجعفددرال
ومددا ا يعددين قتددل السددفياين ُكد ادل مددن امسددهّ :
وموسىال وزينبال و دجيةال ورقيّة()6ال هل لتخالف أص اب النهجدني وتعداديهم ة هللاال وقدول رسدول
() 1

هللا وأوصيائه ( :صدق هللا )ال وقول أ سفيانال ومعاو يةال و يزيدال والسفياين ( :ك ب هللا)(.)7
وهل أ ّن ا ت ف أ سفيان مع رسول هللاال ومعاويدة مدع اإلمدام علدي واإلمدام احلسدنال ويزيدد مدع
حمم ددد ة آ ددر
اإلم ددام احلس ددنيال ج دداء عف د ّ
دواي ؟ وم ددا ا يع ددين ا ددت ف الس ددفياين م ددع الق ددائم م ددن آل ّ
الزمان؟
وة اخلتام :اقرتح على من ال يسدعه قدراء مجيدع الكتداب أن يكتفدي بقدراء املقدمدة الاالادة والسدري
التارري للمس لة ومب ث التكين أب بكرال ألن يه ما يكفيه.
نسد ل هللا أن يوّقنددا لتولدديح احلقددائق الكامنددة ودرء الشدبهات عددن هد ا الدددين احلنيددفال وتاقيددف

أبنائنا للوقوف أمام هجمات اخللوم ود ع شبهات املغرلنيال إنّه نعم املوىل ونعم املعني.
املؤلف
األحد  23ربيع األول  3344ه-
____________________
 -3حبددار األن دوار 348 :37ال  324 :43عددن قل د

االنبيدداءال األ بددار املو قيددات388 - 387 :ال مددروا ال د هب :4

 333شرح ّنج الب ة .344 :3
احلجة الغائب .384 :2
 -2عقد الدرر344 :ال 343ال رمع النورين420 :ال الزام الناصب ة اتبات ّ
 -4معدداين األ ب ددار437 :ال وعن دده ة حب ددار األن دوار  337 :44و 304 :32ال وانى ددر اخلل ددال34 :ال ش ددرح األ ب ددار :2
.373
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األول
القسم ّ
التسمية بعمر وعامان وعائشة
بني منهج أهل البيت وسياسة اخللفاء

31

31

قبل البدء ة الب ث الب ّد من التمهيد له با ث مقدمات:
األُوىل :ة أصل التسمية عند العربال وهل كان يل ظ يها املعداين املنقدول منهدا مدع العلميادةال أم
إ ّن ولعها كان ارجتاليا عندهم ؟

األمال أم اجلد ّدال أم كبددري القددوم كددالنب واإلمددام
الاانيددة :هددل إ ّن التسددمية هددي مددن وظددائف األبال أم ّ
واخلليفةال أم من ريهم ؟
وما هو دور اإلس م ة قبال األمساء القبي ة ؟
أئمدة أهدل البيدت لولدع تلد األمسداء علدى أوالدهدم  -إن
الاالاة :بيان األسباب ال دعدت ّ
تبت  -أو قبوهلم هبا.
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املق ّدمة األوىل
ولع األمساء عند العرب
أ ّما الك م ة املقدمة األوىل:

العرب كانوا يل ىون ة التسمية إحدن جهات مخس.
أصلي كالسماءال واألرضال واهلواءال واملاءال والنار.
قال اجلاحظ :األمساء لروبال منها شيء ٌّ
وأمساء أ ر مشتقات منها على جهة الف ل.
وعلددى شددكل اسددم األبال كالرجددل يكددون امسدده عمددر ديُسد ّدمي ابندده عم درياال و يُسد ّدمي عمددري ابنددهُ

عمرانال ويُس ّمي عمرا ُن ابنه م العمرا.
أبمس دداء هللا()1ال ما ددل م ددا مساددى هللاُ ع د ّدز وج د ّدل أب إبد دراهيم آزرال ومس ددى إبل دديس
ورّج ددا كان ددت األمس دداء ال
بفاسق.

ورّجا كانت األمساء م و من أمور حتدث ة األمساءال مال يدوم العروبدة مسّيدت ة اإلسد م يدوم
اجلمعةال واشتق له ل من ص يوم اجلمعة(.)6
واجلاهليون كدانوا حيبّد ون الغرابدة ة أمسدائهمال وقدد علدل الز شدري سدبب لد قدائ ُ :كلامدا كدان
االسم ريبا كان أشهر للاحبه وأمنع من تعلق النبز بهال قال رؤبة:
آدعُين بمسي إ األمساءُ طالت يكالفين
اا الكري ال
قد ر ع ّ
العج ُ

____________________

 -3أي بتسمية هللا للشيء.
التسمية ببعض األشياء.
 -2احليوان للجاحظ  380 :3بب تعليل ّ
 -4ربيع االبرار  / 37 :4بب األمساء والكىن.
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() 7

َ َ

ه

َ ُ

ً

و يشهد بفول رابة االسم قوله تعاىل :ل ْم َنْ َعل َُّل ِمن قبْل َس ِم ّيا (.)1
قال ابن اجلوزي :د ن اعدرتض معدرتض قدال :مدا وجده املدحدة بسدم مل يس ّدم بده أحدد قبلدهال وندرن
دوىل تسددميته ومل يكد الدل
كا دريا مددن األمسدداء مل يسددبق إليهددا ؟ دداجلواب :أ ّن وجدده الفودديلة أ ّن هللا تعدداىل تد ّ
سماه بسم مل يسبق إليه(.)6
ل إىل أبويهال ّ
َ
ه َ َُ ر ُ َ َ ْ
ح َ
َيى ( )7مسّداه هللا هبد ا االسدم قبدل مولددهال
وة حباراألنوار ة قولده تعداىل :أن اهلل يبِّشك ِبي
وا تلددف يدده مل مسّددي بي ددىي ؟ قيددل :ال ّن هللا أحيددا بدده عقددر ّأمددهال عددن ابددن عبّدداسال وقيددل :أل ّن هللا
سددب انه أحيدداه بإلميددانال عددن قتدداد ال وقيددل :أل ندّده سددب انه أحيددا قلبدده بلنبد ّدو ال ومل يسد ّدم قبلدده أحدددا

بي ىي(.)0
وال رفددى عليد أب ان تند ُّدوع األمسدداء رتلددف ب ددت ف املسد ّدمني ومددا يدددور ة دزائن أ يلددتهم ممدّدا
ُ
أيلفوندده و جياوروندده و رالطونددهال و إ ّن الددب أمسدداء العددرب كانددت تولددع علددى الف د لال أل ان األمسدداء

احلسنة اجلميلة تبعث على التفاؤلال أ ّما األمساء اخلبياة الرديئة ّّنا تويل التشاؤم.
واإلسد م حبّد التفدداؤل ومل يندده عنددهال وكد ا التشدداؤم مددن األمسدداء القبي ددةال بددل قيددل :إ ّن رسددول هللا
كان يت تّر من األمساء القبي ة و يفرح بألمساء احلسنةال وكان يقول إ ا أعجبته كلمة :أ د أ الد
يعجبه إ ا را حلاجدة أن يسدمع :اي راشدد اي جنديحال وإنّده قدال :ال عددون وال
من ي ال و إنّه

طري و يعجبين الف ل(.)5

____________________
 -3مر .8 :
 -2زاد املسري 233 :3ال وعمد القارئ .24 :27
 -4آل عمران.40 :
 -3حبار األنوار .370 :33
 -3انىددر املفلددل ة اتريددو الع ددرب 480 :32ال وانىددر حددديث (أ د أ ل د مددن ي د ) ة سددنن أ داود  37 :3ح
4038ال وحديث (ال عدون وال طريه  )...ة ص يح البخاري  2383 7 3ح 3323ال صد يح مسدلم  3837 :3ح
الرقددى حد ّدقال والسد ر حد ّدقال والفددال حد ّدقال والطددري ليسددت حبد ّدقال والعدددون
2223ال وعددن علددي بددن أ طالددب :العددني حد ّدقال و ُّ
ليست حبقّ .نج الب ة 337 :رقم  344حتقيق صب ي اللاحل.
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وقال األصمعي :قلت البن [عون] :ما الف ل ؟ قال :هو أن تكون مريودا تسدمع :اي سداملال أو
ب يا تسمع :اي واجد(.)1
طلددب مددن احلالدرين أن حيلبدوا شددا ال قددام
وجدداء ة كتدداب ( موطد مالد ) :أ ّن رسددول هللا

لدده :اجلددسال مث قددال :مددن
رجددل قددال :أأال قددال  :مددا امس د ؟ قددال الرجددلُ :م دار ال قددال
حيلددب هد ه ؟ قددام رجددل آ ددرال قددال لدده :مددا امسد ؟ قددال :حددربال قددال لدده :اجلددسال مث قددال :مددن
حيلب ه ه ؟ قام رجل قال :أأال قال :ما امس ال قال :يعي ال قال له رسول هللا :احلب.
املسمى بالسم املكروه حللب الشا (.)6
كره مباشر ّ

وة السري احللبية عدن صداحب شدفاء اللددور :إ ّن حليمدة قالدت :اسدتقبلين عبدداملطلبال قدال:
من أنت قلت :أأ امرأ من بين سعد.
قال :ما امس .
قلدت :حليمدةال تبسدم عبدداملطلب وقددال :بدو بدو سدعد وحلدمال لددلتان يهمدا دري الددهر وعد ّدز
األبدال اي حليمة إ ّن عندي ما يتيمدا وقدد عرلدته علدى نسداء بدين سدعد د بني أن يقدبلن وقلدن :مدا
عند اليتيم من اخلريال إّمنا نلتمس الكرامة من اآلبءال هل ل أن ترلعيه .)7(..
ورون أبو داود من حديث بريد أ ّن الندب كدان ال يتط ّدري مدن شديءال وكدان إ ا بعدث عدام سد ل

عن امسه; ا أعجبه امسه رح به ورؤي بشر ل ة وجههال
____________________

 -3ريب احلديث البن قتيبة 337 :2ال التمهيد البن عبدالرب 84 :23ال 302ال واخلرب عنه.
 -2حتفة املولود324 :ال عن املوط  084 :2ح .3832
 -4السري احللبية .337 :3
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االمساء املهملة والقبي ة عند العرب
و إن كددره امسدده رؤي كراهيددة لد ة وجهددهال و إ ا د ددل قريددة سد ل عددن امسهددا; د ن أعجبدده ددرح
هبا ورؤي بشر ل ة وجههال و إن كره امسها رؤي كراهية ل ة وجهه(.)1
وأهل بيته يتشاءمون مدن األمسداء القبي دة كمدا كدانوا يتفداءلون بألمسداء
إ ن كان رسول هللا
احلسنةال وكانوا أيمرون بلتسمية بألمساء احلسنة و ينهون عن التسمية بألمساء السيئة.
فددي معجددم البلدددان :إ ّن احلسددني ملددا انتهددى إىل كدرب ء وأحاطددت بدده يددل عبيدددهللا بددن زايد
ّ
قال :ما اسم تل القرية  -وأشدار إىل العقدر  -قيدل لده :امسهدا العقدرال قدال :نعدو بهلل مدن العقدرال
دن يهدا ؟ قدالوا :كدرب ءال قدال :أرض كدرب وبد ءال وأراد اخلدروا منهداال

ما اسم ه ه األرض الد
حّت كان ما كان(.)6
منع ّ
وقددد اشددتهر عددن العددر أ ندّده إ ا ولددد لدده ولددد رددرا د ّول شدديء يسددتقبله مسّدداه بدده()7ال قددد يسد ّدمي
يسميه أبمسداء مبهمدة وقبي دةال أل ّن أكادر
العر ابنه أبمساء الوحو أو احلشرات أو النباتال أو أ نّه ّ
عما يدور ة يداهلمال ولدو أتملدت ة القداموس العدر لوقفدت علدى أمسداء لكادري
أمساء العرب منقولة ّ
من الل ابة دالة على ما نقولال مال:
 - 3األبرد بن طهر الطهوي التميميال واألبرد :النمر.
 - 2األسفع البكري أو اجلرميال ص ابيانال واألسفع :اللقر.
 - 4األسلع األعرجيال يقال :له ص بةال واألسلع :األبرص.
____________________
 -3سددنن أ داود  30 :3ح 4024ال عمددد القدداري  283 :23بب الف د لال وكددان رسددول هللا يغد ّدري االسددم ال د ي
يكرههال انىر ماال ل ة معجم ما استعجم .003 :4
 -2معجدم البلددان 347 :3ال وة ديض القددير  430 :3حدرف اهلمدز  :وملدا ندزل احلسدني بكدرب ء سد ل عدن امسهدا قيددل
ّ
كرب ء قال :كرب وب جرن ما جرن.
 -4يب الكمال 73 :23ال انىر احليوان للجاحظ .387 :3
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 - 3الرب ع بن زيد بن عامرال والرب ع :احل اللس ال ي يلقى حتت الرحل.
 - 3بغيض بن مشاس بن أليال وبغيض هو قبال احملبوب.
تسمى به أكار من أربعني ص ابيا.
 - 7تعلبة :مؤنث الاعلبال احليوان املعروفال وقد ّ

 - 8تور بن مال الكنديال والاور :ال كر من البقر.
بن رائب األسدي :واجل  :ولد احلمار.
-7ج
 - 0جرو بن جابر .واجلرو :معروف.
 - 34يار بن أ أوّفال واخليار :معروف.

 - 33جراد بن مال بن نوير التميميال واجلراد معروف.
 - 32حرقوص بن زهري السعديال واحلرقوص :دويبة و القراد تللق بلناس.
 - 34حدري بددن هد ل التميمدديال وهددي نددوع مددن احليّددات عنددد الدددمرييال وقيددل :احلدري دويبددة

تسمى د ّ الة األ ن.
أكرب من الدود على قدر اإلصبعال هلا قوائم كاري ال وهي ال
ّ
 - 33حسل بن ارجة األشجعيال وحسل :يقال لفرخ الوب حني ررا من بيوته.
 - 33حسيل بن جابر العبسيال واحلسيل :ولد البقر األهلية.
 - 37مح ددار  -بس ددم احليد دوان املش ددهور  -رون البخ دداري ع ددن عم ددر قول دده :ك ددان رج ددل يس د ّدمى
عبدهللا ويلقب محارا وكان يُو رسول هللا.
 - 38محطط بن شريف القرشي العدديال واحلمطوط :دويبة تكون ة العشب.
 - 37حنىله األنلاريال واحده حنىل من نبات البادية.
 - 30محيوة بن أبنال واحلمض :لرب من النبت.
 - 24حن بن املعتمرال واحلن  :كل ما أشبه رأسه رأس احليات.
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 - 23حية بن عابسال واحلية :معرو ة.
 - 22دجاجة بن ربيعة بن عامرال والدجاجة :معرو ة.
 - 24دعموص الرمليال والدعموص :دود سوداء تكون ة املاء اآلجن.
 - 23عوسجةال كره ة االصابهال والعوسج اسم شجر من شجر البادية.
 - 23حزن بن أ وهبال واحلزن الغليظ من األرض والللب من احلجار .
وهنددا أمسدداء كاددري أ ددرن ددري م لو ددة نراهددا ة كتدداب ( اإلصددابة ة معر ددة الل د ابة )ال ماددل:
أب ددري()1ال وأحي ددة()6ال واأل ددنس()7ال واألرب ددد()0ال واألش ددر()5ال وأص ددعر()2ال وأط()3ال وأكت ددل()8ال وأجنش ددة()3ال
وأنيف()16ال وأهود()11ال وأيفع()16ال وجبالة()17ال وحبينة()10ال وبداح()15ال وبرح()12ال وبريل()13ال
____________________
 -3وهو أبري بن يزيد بن عبدهللا التيميال له إدرا ال انىر ترمجته االصابة  373 :3ت .324
 -2أُحي ة بن اُميةال م كور ة املؤلفة قلوهبمال انىر االصابة  43 :3ت .33
 -4األ نس بن شريق بن عمروال انىر االصابة  47 :3ت .34
 -3أربد بن رقي األسديال انىر االصابة  228 :3ت .332
 -3األشرال قيل :هو اسم أ تعلبة اخلشينال انىر األصابة  334 :3ت .233
 -7أصعر بن قيسال له إدرا ال انىر االصابة  248 :3ت .383
 -8أُ ّط بن أ أُطال أحد بين سعد بن بكرال انىر األصابة  248 :3ت .388
 -7أ الكتل بن مشّاخال شهد اجلسر مع أ عبيدال انىر االصابة  240 :3ت .373

 -0أجنشة األسود احلاديال قيل :كان من املخنّاني ة عهد رسول هللاال انىر االصابة  330 :3ت .273
 -34أُنيف بن ملّة اجل اميال من بين الليب له ص بةال انىر االصابة  334 :3ت .444
 -33أهود بن عياض األزديال نعى رسول هللا إىل محريال انىر االصابة  332 :3ت .433
 -32أيفع بن عبد ك ل احلمرييال له ص بةال انىر االصابة  370 :3ت .403
 -34جبالة بن عبد التميمي العنربيال أدر النب ومل يرهال انىر االصابة  440 :3ت .873
ُ -33حبينةال كره عبدان ة الل ابةال انىر االصابة  433 :3ت .808
 -33الب ّداح بن عدي األنلاريال يقال :له ص بةال انىر االصابة  433 :3ت .744
 -37ب الرح بن عُ السكر بن واتر بن كزغال له و اد على النبال االصابة  273 :3ت .723
 -38بريل الشهايلال قيل :له ص بةال انىر االصابة  278 :3ت .743
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وبسبسة()1ال وبعج)6( -ال وبلديو()7ال وبندة()0ال وهب الديس()5ال وتدروان()2ال وتقداف()3ال والالدب()8ال وج دمدة()3ال
وجرت د د ددوم()16ال وجعون د د ددة()11ال وجفش د د ددي ()16ال وجيف د د ددر()17ال وح د د دددرد()10ال وحس د د د اس()15ال و د د ددويل()12ال
وحيويل()13ال و رشة()18ال ومخخام()13ال و نا ر()66ال و وط()61ال ودهلمس()66ال ودمون()67ال و ا ة()60ال
____________________
 -3ب السبسة بن عمروال شهد بدراال انىر االصابة  277 :3ت .734
 -2بد العجة بن زيد اجل اميال رون عن رسول هللاال انىر االصابة  424 :3ت .830

 -4بُليو بن حمشىال شاعر له ما يدل على أ نّه ص ا ال انىر االصابة  420 :3ت .833
 -3بنة اجلهينال له رواية ة جامع املسانيد والسننال انىر االصابة  420 :3ت .838
 -3بدُهاليس بن سلمى التميميال رون عن رسول هللاال انىر االصابة  443 :2ت .832
 -7تروان بن زاره بن عبديغوثال له و ادهال انىر االصابة  344 :3ت .023
األولنيال انىر االصابة  334 :3ت .030
 -8تقاف بن عمرو العدواينال من املهاجرين ّ
 -7الاالب العنربيال انىر االصابة  327 :3ت .3447
 -0ج ال دمةال له ص بةال انىر االصابة  377 :3ت .3348
ُ -34ج الرتوم أبو تعلبة اخلشينال انىر االصابة  384 :3ت .3322
 -33جعونة بن شعوب الليايال له إدرا ال انىر االصابة  348 :3ت .3202
 -32جفشي بن النعمان الكنديال انىر االصابة  303 :3ت .3387
 -34جيفر االزدي و د على أ بكر من عمان بعد موت النب االصابة  3:332ت .3433
 -33حدرد بن أ حدردال رون عن رسول هللاال انىر االصابة  32 :2ت .3732
 -33حس اس بن الفويل احلنىليال رون عن رسول هللاال انىر االصابة  77 :2ت .3837
 -37ويل بن ويل اجلعفيال قيل شهد بدراال انىر االصابة  437 :2ت .2442
 -38حيويل بن أشر ال له إدرا ال انىر االصابة  377 :2ت .2423
 -37رشة بن احلارثال له ص بةال انىر االصابة  282 :2ت .2233
 -30مخالخام بن احلارثال قيل و د على الرسولال انىر االصابة  433 :2ت .2204
 ُ -24نا ر بن التؤام احلمرييال اسلم على يد معا ال انىر االصابة  472 :2ت .2433
 -23وط األنلاريال ص ا ال انىر االصابة  472 :2ت .2477
 -22دهلمس بن مجيل العامريال رون عن النبال انىر االصابة  404 :2ت .2343
 -24دمونال ر يق املغري بن شعبة ة سفره إىل املقوقس جلرال انىر االصابة  404 :2ت .2347
 ُ -23ا ة الراعيال انىر االصابة  343 :2ت .2348
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و ؤالة()1ال ورويفع()6ال وزنباع()7ال وزنيم()0ال وس يم()5ال وسدخرب ()2ال وسدخرور()3ال وشدعبل()8ال وعاعدث()3ال
ودعاور()16ال وعداس()11ال وعرام()16ال إىل ريها من عشرات األمساءال و البهدا أمسداء دري م نوسدةال وقدد
تكون ة بعض األحيان قبي ة.
وقددد يسد ّدمي العددر نفسدده وابندده بللددفات يقددال :األسددود بددن أبدديض()17ال وأبدديض بددن أسددود
وأبيض بن محّال( )15وأمسر بن أبيض( )12و ...
وعليه التسمية عند العر هي ّإما طبق إحدن االحتماالت اخلمسة ال قاهلا اجلاحظ.
ددوال وكتسددمية الشدديء بو د ّدهال
أو هددي مبتنيددة علددى احتمدداالت أ ددرن :كاالرجتددالال وك ا ددة العد ّ

()10

وأمااهلا .ولوال ّني الرسول عن التسمية بألمساء القبي ة واملهملة

____________________
 -3ؤالة بن عوقلة اليماينال انىر االصابة  343 :2ت .2348
ُ -2رويفع موىل النبال انىر االصابة  343 :2ت .2842
 -4زنباع بن س مةال له ص بةال انىر االصابة  377 :2ت .2730
 -3زنيم قيل له ص بةال انىر االصابة  384 :2ت .2723
ُ -3س يم بن فاف له ص بةال انىر االصابة  43 :2ت .4408
 -7سخرب بن عبيد االسدي رون عن النبال انىر االصابة  47 :4ت .4343
 -8سخرور بن مال احلورميال يقال :له ص بةال انىر االصابة  47 :4ت .4342
 -7شعبل بن أمحر التميمي يقال :له ص بةال انىر االصابة  434 :4ت .4037
 -0عاعث بن عمرو الكنديال انىر االصابة  322 :3ت .7337
النب زو أمنارال انىر االصابة  478 :2ت .2407
 -34دعاور بن احلارثال شهد مع ّ
 -33عداس موىل شيبة بن ربيعةال انىر االصابة  377 :4ت .3382
 -32عرام بن املن رال انىر االصابة  324 :3ت .7322
 -34انىر االصابة  78 :3ت .337
 -33انىر االصابة  24 :3ت .37
 -33انىر االصابة  24 :3رقم .30
 -37انىر االصابة  78 :3ت .333
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دب
لبقي د ددت ه د د د ه األمسد د دداء عند د دددأ وحل د د د ّد اليد د ددومال وا ّن ع د دددم وجودهد د ددا اليد د ددوم هد د ددو مد د ددن بركد د ددة الند د د ّ
االعىم .
أي شدديء سدديكونال وهددل هددو مددن (
واآلن لنددتكلّم بعددض الشدديء عددن االسددم وأصددل اشددتقاقه مددن ّ

مسا يسمو )ال أي يل ظ املعىن يه مع العلميةال أو قل :لبة املعىن على العلمية.
أم أ ّن داللته على العلمية والع مة قط ؟
وكيف كانت نىر رسول هللا وأئمة أهدل البيدت إىل األمسداءال وهدل أ ّّندم يسدمون أبمسداء دالفيهم
أم ال ؟
بدل مدا هدي االطدر الد تتد طر هبدا التسدميات عنددهم .بددل مدا ا تعدين أمسدائهم
لمن أي األقسام ال سنبينها.
وهل أن ه ه األمساء كانت موجود ة اجلاهلية.

ال وأ ّّندا تددد ل

أم أ ّّنا حادتة جاءت مع ري اإلس م ؟
اشتقاق االسم ارجتايل أم معنوي ؟
ال أقلد بك مي املعدىن امللدطلح ل سدم عندد اللدر يني والن دا ; إ املنقدول هدو قبدال املرجتدل ال
لكين هنا أردت بيان حالة العرب واقرارها لألمساء القبي دةال واملهملدة  -الد ال معدىن هلدا -
املعنويال ّ
أل ان العلددم املرجتددل هددو مددا ولددع لشدديء مل يسددبق لدده اسددتعمال قبددل العلميددةال واملنقددول هددو مددا اسددتعمل
قبل التسمية ة ريها مثّ نقل إليهاال وهو الغالب ة األع م.
ف ( -أس ددد ) م ددا منق ددول ع ددن احليد دوان إىل اإلنس ددانال أو أ نّدده منق ددول ع ددن ص ددفة ددو ك ددر ال
وك ددا ميكددن حل دا املعددىن يددهال لكددن بفددارق أ ّن ال د ي يل ددظ املعددىن ة األلفددا أكاددر مددن ال د ي
أي ها ارجتاال.
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دتق م ددن ( وس ددم
وق ددد ا تل ددف الن ددا ة أص ددل اش ددتقاق االس ددمال د هب الكو يّددون إىل أ نّده مش د ّ
الس ُم ُّو والر عة ة املعىن.
يس ُم)ال والوسم :هو الع مةُال والع مة عندهم تغلب على ُّ
العلو والر عة.
السمو :هو ّ
و هب البلريون إىل أ نّه مشتق من ( مسا يسمو )ال و ّ

وبد د ل يك ددون أص ددل االس ددم عل ددى رأي الك ددو يني ( و المس ددا ) حد د ت دداؤه  -الد د ه ددي الد دواو -
وعوض عنها اهلمز ال وإّمنا ُمسّي امسا; أل نّه مسة وع مة تولع على الشيءال يعرف هبا.
ّ
الس ُم ّو علدى وزن العُلُ ّدو والغُلُ ّدوال مث حد ت المده  -الد هدي الدواو -
وأ ّما البلريون
وه من ُّ
وعوض عنها اهلمز ة أولهال ومسي امسا; أل نّه
ّ
لعلوه على قس-مييه -الفعل واحلرف.-
جسماه ر عه وك -ف معناهال وقيل :مسّي ب ل
مسا ّ
ّ
قال ابن دريدد ة مق ّدمدة كتابده االشدتقاق :وكدان الد ي حدداأ علدى إنشداء هد ا الكتداب أ ّن قومدا
طعن على اللسان العر و ينسب أهله إىل التسدمية جدا ال اصدل لده ة لغدتهمال و إىل ّادعداء مدا
ممن ي ُ
عنهداال

مل يقع عليه اصط ح من أ اولياتهمال وع ّدوا أمساء جهلوا اشدتقاقها ومل ينفد علمهدم ة الف د
احتجوا جا كره اخلليل بزعمهم .)1(...
عارلوا بإلنكارال و ّ
وكددان ابددن دريددد قددد قددال قبلدده عددن اجلدداهليني العددرب( :هلددم م د اهب ة أمسدداء أبنددائهم وعبيدددهم
وأت دهمال استشنع قوم ّ -إما جه و ّإما جتاه  -تسدميتهم كلبدا وُكليبدا وأكلُدبال و نزيدرا وقدرداال
ومددا أشددبه ل د ال ممددا مل يُ الس دتد الق كددرهال طعن دوا مددن حيددث ال جيددب الطعددنال وعددابوا مددن حي ددث ال
يُ الستنبط عيبال شرحنا ة كتابنا ه ا

____________________
 -3االشتقاق البن دريد.3 :
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أمس دداء القبائ ددل والعم ددائر وأ خا ه ددا وبطوّن ددا وجت دداوزأ إىل أمس دداء س ددادا ا وتُ النياّن ددا وش ددعرائها و رس دداّنا
.)1()...
وعددن أمحددد بددن أشدديمال عددن الرلددا ال قددال :قلددت لدده :مل مس دوا [العددرب ]أوالدهددم بكلددب ومنددر
و هد وأشباه ل ؟
ددو أبمس دداء أوالده ددمال ويس د ّدمون
قددال :كان ددت الع ددرب أص د اب حددربال كان ددت تدُه د ّدول عل ددى العد ّ
عبيدهم :راال ومبار ال وميمونال وأشباه ل يتيمنون هبا(.)6
وعليه األمساء والكىن واأللقاب ولعت عند العرب لدوا ع تلفة عندهم.
قد يلقبون االشخاص بللائغ واالسكاة والبزاز ملهنتهم.
وقد يسموّنم حبجة اإلس م وشيو الطائفة وسيد األمة وزين العابدين لر عة مكانتهم.
وقد يطلقون عليهم البغدادي والكوة والقزو يين نسبة إىل بلدهم.
وقد أيتون بللقب والكنية لعاهة يه يقولون :االعم ال واالحولال والبلري.
وقد يسمون و يكنون ويلقبون بلود.
إ ن املا ّقفددون مددن العددرب كددانوا يل ىددون املعدداين حددني تسددميتهم لألشددياءال وألجددل لد دداطبهم
البددارئ تعدداىل ة حمكددم كتابدده مبينددا طد تسددميتهم لألصددنام بعددزن وأمااهلددا ة قولدده تعدداىل :إ ْن ِ َ
ِه
ِ
ّ
ّ
ُ ْ
ه َ ْ ٌ َ ه ُُْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ََ ه
َ
ُ
َ
() 7
ِإال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اَّلل بِها ِمن سلطان ال أل ّن تلد األصدنام ليسدت
بعزيز ال وال توصل من تعباد هبا
____________________
 -3االشتقاق البن دريد.4 :
 -2عيون أ بار الرلا  273 :3ح 70ال معاين األ بار  403ح  43وعنه ة وسائل الشيعة  404 :23ح .3
 -4النجم.24 :

44

البني أن يقال هلا :عُازن.
إىل العز ال من اخلط ّ
ومن ه ا القبيل األمساءُ ال جاءت ة القدرآن أو جداء هبدا الندبال حيدث إ ّّندا أمسداء مل دو يهدا
املعاين ال حمالةال بل إ ّن إحدن أهداف الرسالة هي تغيدري الولدع اجلداهلي ة لغتده وأ كداره وقيمدهال و

ج ّد لتغيري األمساء القبي دة و د يبهاال و لوصدا الد حتمدل مفداهيم اطئدةال
إ ّن الرسول األكرم
بددأ دعوتده جفداهيم
حممدد ا
كعبد ّ
الرسدول ّ
العزنال وعبدالكعبةال وعبداحلارثال وعبد مشدس; أل ّن ّ
وق دديم مل يعر ه ددا اجل دداهليونال م ددع أ ّّن ددم ك ددانوا يتل د ّدورون أب ّن م ددا أت ددى ب دده الرس ددول م ددا ه ددو إالّ حتك دديم
برب العاملني واملقاررات اإلهليّة.
لسلطانهال ة حني أ ّن األمر مل يكن ك ل ال بل كان يتعلّق ّ
من الطبيعي أن يكون لألمساء أتتري على سلو الفرد سدلبا أو إجيدابال لدو تس ّدمى شدخ مدا
بس ددم ( ع ددامل ) و ( ددرتع ) د ن ه د ا س دديؤتر عل ددى س ددلوكه لل ددتعلّم أكا ددر ك ددي يك ددون مب دددعا ألم ددور
جديد ال ومن ه ا الباب جاء الت كيد على التسمية أبمسداء األنبيداء واللداحلنيال لي ُقتددن هبدم والنهدي
يغرت أحد بلتشبّه هبم أو يت تّر بسلوكهم ومشارهبم.
عن التسمية أبمساء أعداء الدين لكي ال ّ
وقد ورد عن احلسن البلري أ نّه قال:
حممددال قدال :يقدول هللا تعداىل لده :عبددي
إ ّن هللا ليوقف العبد بني يديه يوم القيامة امسده أمحدد أو ّ
حممددد ؟ يددنكس العبددد رأسدده حيدداء ويقددول:
أمددا اسددت ييت مد ّدين وأنددت تعلدديين وامس د اسددم حبيددب ّ

إين قد علدت [ونددمت]ال يقدول هللا ع ّدز وج ّدل :اي جربئيدل د بيدد عبددي وأد لده اجلنّدة د ّين
اللهم ّ
أست ي أن أع ّ ب بلنار من امسه اسم حبيب(.)1
حممدال
وة مستدر وسائل الشيعة :إ ّن رج يؤتى به ة القيامة وامسه ّ
____________________
 -3املد ل إىل م هب اإلمام أمحد بن حنبل.320 :

45

يقددول هللا لدده :مددا اسددت يت أن علدديتين وأنددت مسد ُّدي حبيددب ! وأأ أسددت ي أن أع د ّ ب وأنددت مسد ُّدي
حبيب(.)1
دس
وعلي دده مس دداء الرم ددوز الديني ددة أت د طابع ددا مق ّدس ددا تك ددون كماهيّددا مال د جيي ددز الفقه دداء م د ّ
األمس دداء املق ادس ددة ك مس دداء الب ددارئ تع دداىل وأمس دداء األنبي دداء واألوص ددياء إالّ عل ددى طه ددرال أي أ ّن مند دزلتهم
َ َ

ه ْ

َُ هُ َ
ُ
ون (.)6
ومكانتهم تكون كالقرآن ال ي ال ي َم ُّسه إِال المطهر
وك ل هي احلدال ة الطدرف املقابدل بلنسدبة إىل النهدي عدن التسدمية أبمسداء األعدداءال قدد جداء
النهدي عنهدداال كددي ال يطمددع أحدد أن يكددون مددا مميادزا ة ال اش ّدرال وال يكددون كيزيددد واحلجدداا املخلاددديالن

أبعماهلما االجرامية.
واالن جيددب أن نرتيددث بعددض الشددي كددي نددرن هددل التسددمية بعمددر قددد اتددرت علددى سددلوكية عمددر
األطراف بن علي بن أ طالب أم ال ؟

وهددل ميكددن تلددنيف نزاعدده مددع ابندداء أ وتدده :عبدددهللا بددن احلسددنال وعلددي بددن احلسددني السددجادال
وعبيدهللا بن العباسال واملطالبه أبرث ا وته ابناء أم البندني  -مدع وجودهدا واستشدهادهم قبدل العبداس
بن علي ة واقعة الطف  -لمن أتتريات االمساء; أم ال ؟
أتملت ة أمساء اخلمسة أص اب الكساء لرأيدت ولدعها مل يكدن اعتباطيداال
و وق ُك ّل ل ال لو ّ

هددي ليسددت أمس داء ارجتاليددةال وال رد ّدرد أمسدداء وات معدداين لغددو يدّدة حبتددةال بددل لددوحظ يهددا معدداين إهليّددة
سامية ك ل و إلي توليح
ل .

____________________
 -3مستدر  344 :33ح .3
 -2الواقعة.80 :
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األئمة أمساء إهليّة
أمساء النب و ّ
لوحظ يه احملمد اإلهليّةال في احلدديث القدسدي :د أ احملمدود وهدو أمحددال
حممد )
اسم ( ّ
حممدا وأمحدد )ال ّمدا امسده أمحدد هدو علدى وزن ( أ الدعدل ) مبالغدة مدن
( وقد مسّاه هللا تعاىل ة كتابه ّ

أج ُّدل مدن محددال
وحممدد ( ُمفعادل ) مبالغدة مدن كادر احلمددال هدو
صفة احلمددال ّ
وأ وددل مد الدن محدددال أكاددر الندداس محددداال هددو أمحددد احملمددودينال وأمحددد احلامدددينال ومعدده لدواء احلمددد يددوم
القيامةال وبعاه ربّه مقاما حممودا(.)1
ُم الشتق من العُلى اإلهليال اهلل العايل اشت اق لد ات أمرياملدؤمنني اسدم ( علدي )
وك ا اسم عل ّي

العلو اإلهلياني.
من امسه املقداسال في كليهما لوحىت احملمد و ّ
وامس ددا احلس ددن واحلس ددني أيو ددا ل ددوحظ يهم ددا احلس ددن اإلهل دديال وال دددين اإلس د مي ي دددعو إىل ك ددل
حسنوا أمساءكم.
حسنال وهل ا أمر ُ
رسول هللا الناس بت سني األمساءال قالّ :
داد امسدهال وقدد حيملده امسده علدى عدل مدا
ن صداحب االسدم احلسدن قدد يسدت ي مدن عدل مدا يو ّ
يناسبه وتر ما يوادهال أل ّن من يُسد امى كرميدا أو جدوادا حيداول أن يكدون أكدرم وأجدود ممدن يكدون ة
مال شرائطه وظرو ه.
واسم اطمة ا
حممدد بدن مسدلمال عدن
دل على طم شديعتها مدن الندار يدوم القيامدةال جداء يمدا رواه ّ

درب العدداملني :إهلددي وسدديدي مسايتددين اطمددة و طمددت
أ جعفددر البدداقرال قددول الزه دراء لد ّ
وتوىل ري من النارال وو الع ُد احلق وأنت ال ختلف امليعاد.
ّ
طمت ب من
وجل :صدقت اي اطمة ّ
إين مسّيت اطمة و ُ
يقول هللا ّ
عز ّ
____________________
 -3الشفاء بتعريف حقوق امللطفى .243 - 227 :3
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مددن تد ّدوالين

أحبّ وتوالّ وأحب .)1(...
ومدن لد صددفة اهلدداديال قدد ولددعت هلدايددة األمددة إىل احلددقال وجعفدر ُمسّددي جعفدرا أبسددم ّنددر ة
اجلنةال وهك ا أمساء وصفات املعلومني اشتقت من أمساء البارئ وصفاته; قدال الشديو اللددوق ة

َ َ ه َ َ َ َ ْ َ ُه
ماء ُك َها ( - )6قدال :أراد بده
مقدمة ( كمال الدين )  -عند حباه عن قوله تعاىل وعلم آدم األس
أمساء األئمة ال ولألمساء معان كاري وليس أحد معانيها أبوىل من اآل ر.
ولألمساء أوصاف وليس أحد األوصاف أبوىل مدن اآل درال معدىن األمسداء أ نّده سدب انه علدم آدم
األئمة كلّها أ اوهلا وآ رهاال ومدن أوصدا هم :العلدمال واحللدمال والتقدونال والشدجاعةال والعلدمةال
أوصاف ّ

َ ْ
اذ ُك ْ
َير ِي
دل :و
وجل ة أمساء األنبياء كقولده ّ
والسخاءال والو اءال وقد نطق جاله كتاب هللا ّ
عزوج ّ
عز ّ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
هُ َ
يم إنه ُه ََك َن ص رديقا ً نهب ّيا ً ()7ال وقولهَ :واذك ْر ي ال َ
الْكتَ
َْ َ
اب إِ ْسما ِعيل إِنه َكن َصا ِدق
ِ
ِ
ِ
ِ
اب إِبرا ِه ِ
ِ
كت ِ
ِ
ْ
َ
ً
ً
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ال ْ َو ْعد َوَك َن َر ُسوال نهب ّيا * َوَك َن يَأ ُم ُر أ ْهل ُه ب ه
ََيد َر ربَيه َم ْرِ ّ
َييا * َواذك ْ
الصَيَ ِِ َو ه
َير ِي
الَيزَك ِِ َوَكن ِع
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ً
ً
ً
ً
ُ
ْ
َ
َ
َ
الْكتَاب إ ْدر َ
يس إنه ُه َك َن ص رديقا نهب ّيا * َو َرف ْعََ ُاه َمَكنَيا َعل ّيَيا ()0ال وكقولده عزوجدلَ :واذك ْ
َير ِي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ّ ّ
َْ َ َ َه َْ ُ َ ّ ً
ً
ً
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ه
ه
ُ َ
ُ َ
َ
الْ َ
َ َ َُ
ُّ
ّ ََ َ َ ُ
َنيَيا
ِ
ور األيم ِن وقربَاه ِ
اب موَس ِإنه َكن ُملصا وَكن رسوال ن ِبيا * وناديَاه ِمن جانِ ِ
كت ِ
ب الط ِ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
َياه َه ُ
َ َ َ َْ ُ
رْحتَََيا أَ ُ
ومحددهم جدا كدان ديهم مدن
َيارون ن ِب ّيَيا ()5ال وصدف الرسدل
* ووهبَا َّل ِمن ِ

الش دديم املرل ددية واأل د د ق الزكي ددةال وك ددان ل د د أوص ددا هم وأمس دداءهمال ك د د ل علّ ددم هللاُ آدم األمس دداء
كلها(.)2
____________________
 -3علل الشرائع لللدوق  380 :3ح .7
 -2البقر .43 :
 -4مر .33 :
 -3مر .38 - 33 :
 -3مر .34 - 33 :
 -7كمال الدين .33 :3
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قال ابن عبدالرب ة التمهيد :واألمساء هنا اللفات سواءال م ّمد ( ُمفعال ) من احلمد(.)1
وة س ددبل اهل دددن والرش دداد :إ ا اش ددتقت امس دداؤه ة ص ددفاته كا ددرت ج دددا والد د ي وقفن ددا علي دده م ددن
ت مثائة وبوع واربعونال وهي أقسام:
امسائه
األول :ما ورد ة القران بلريح االسمال وعد منها ( .) 87
والااين :ما ورد يه بليغة الفعل وع ّد منها ( .) 33
والاالث :ما ورد ة احلديث والكتب القدميةال و كر منها ( .)6() 242
التسمية ة معانيها الا تة
تبني مما مار أ ان ولع األمساء ال ررا عند العرب عن منطني:
ّ
 - 3أن يل ددظ يهددا الع مددة س دواء كددان لدده اسددتعمال سددابق مثّ نقددل إىل آ ددرال أم مل يسددبق لدده
استعمال قبل العلميةال وب ل يكون االسم عندهم م و من الو السم أي الع مدةال والعلميادة عنددهم

تغلب على املعىن.
 - 2أن يل ددظ يهددا العلد ّدو والر عددة ة املعددىن ك د ل ال وهددي سددري العىمدداء واحلكمدداء واملا ّقفددني
قدميا وحدياا يسمون إالّ بمساء هلا معاين حسنة.
وهنددا منددط لددث جدداء بدده اإلسد مال وهددو تسددمية أويل العلددمة أبمسدداء مل ددو يهددا األوصدداف
اإلهليّة وال وات املق ّدسةال ول ل طابق اسم احلسن واحلسني بلعربيّة اسم شرب وشبري بلسراينيّة.
 أ د ا عددن هللا  -ة التسددمياتالوهد ا الددنمط هددو مددا علدده األنبيدداء واملرسددلون واألوصددياء
يسمون أوالدهم إالّ بعد حلا معىن التسمية اإلهليّة يه.
ّنم ال ّ

____________________
 -3التمهيد .333 :0
حممد رلا املامقاين.70 :
 -2سبل اهلدن والرشاد 334 :3ال كما ة الكىن وااللقاب للشيو ّ
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األئم ددة أوالده ددم ددري املعل ددومني أبمس دداء حس ددنة لُغ ددو ّايال أ ّم ددا أمس دداء
وم ددن لد د تك ددون تس ددمية ّ
جل وع ّاخت األمساء احلسدنة املشدتقة مدن امسده
املعلومني هي مشتقة من اسم ّ
رب العاملني; أل نّه ّ
حممددال وأأ العل ّدي وهد ا عل ّديال
أمساء لرسله وأنبيائده وأوليائدهال قدد جداء ة احلدديث :أأ احملمدود وهد ا ّ

وأأ الفاطر وه ه اطمةال وأأ احملسن وه ا احلسنال وأأ اإلحسان وه ا احلسني(.)1
حممددد ا وهددو
وعندده  :مسّدداين هللا عد ّدز وجد ّدل مددن ددوق عرشدده وشد ّدق يل امسددا مددن أمسائدده سد ّدماين ّ
احملمود(.)6
حممدددا واشددتق امسددي مددن امسددهال وهددو
حممدددا ؟ قددال :مسّدداين هللا ّ
وة االحتجدداا :قددالوا :ومل ُمسّيددت ّ

كل حال(.)0( )7
احملمود وأأ ّ
حممدال و ّأم احلامدون على ّ

____________________

 -3شرح األ بار 7 :4ال وانىر شرح األ بار 344 :2ال دالئل اإلمامة.337 :
 -2انىر اخللالال لللدوق323 :ال وعنه ة حبار االنوار .02 :37
 -4االحتجاا 37 :3ال وعنه ة حبار االنوار 204 :0ال .427 :37
 -3وة مسددند أمحددد وأ يعلددى قددال :ملددا ولددد احلسدن مسّدداه محددز ال لمددا ولددد احلسددني مسدداه بعمدده جعفددرال قددال علددي :دددعاين
سما ا حسدنا وحسدينا( .مسدند أمحدد :3
رسول هللا
قال :إين أُم الر ُ
ت أن ا ّري اسم ه ين قلت :هللا ورسوله أعلمال ّ
 330ح 330ال مسند أ يعلى  / 473 :3ح )307
دين هد ين حسدنا وحسدينا( .مناقدب بدن شهرآشدوب
حممد بن عليال عن أبيده  :قدال رسدول هللا :أمدرت أن أمسّدي اب ا
وعن ّ
377 :4ال ورواه الديلمي ة الفردوس  408 :3ح3742ال كشف الغمة .)337 :2

امسدده ة شددقة مددن حريددر
دب
وعدن شددرح األ بددار :قددال اللددادق  :ملددا ولددد احلسددن بددن علددي أهدددن جربئيددل إىل الند ّ
 :أتددت بدده رسددول هللا
احلسددن
ال لمددا ولدددت اطمددة
مددن تيدداب اجلنددة يهددا حسددنال واشددتق مندده اسددم احلسددني
 :هد ا أحسدن مدن لد سدماه احلسدني( .شدرح األ بدار :4
أتتده بده قدال
سماه حسناال لمدا ولددت احلسدني
334ال مناقب آل أ طالب .)377 :4
 :لسدداين عددر ال
وة روايددة ا ددرن :إ ّن جربئيددل هددبط علددى رسددول هللا وطلددب مددن الرسددول تسددميته ب( -شددرب)ال قددال
قددال جربائيددل :مسّدده احلسددن( .علددل الشدرائع  48 :3ح 3ال أمددايل اللدددوق 307 :اجمللددس 27ال رولددة الدواعىني333 :ال
اع م الورن 333 :3ال مستدر الوسائل  333 :33ح.)8
دتق احلسدني مدن احلسدنال وعلدي
وقال الندب
( :مسّدي احلسدن حسدنا أل ّن إبحسدان هللا قامدت السدماوات واألرلدونال واش ّ
واحلسن امسان من أمساء هللاال واحلسني تلغري احلسن)( .مناقب ابن شهرآشوب .)377 :4
بلددى قددد اتب هللا علددى آدم بربكددة أصد اب هد ه األمسدداءال ولددو أتملددت ة التفسددري األتددري لقولدده تعدداىل( :وعلاددم آدم األ المسدداء
ُكلاها) لرأيت سب انه قد علّم آدم أمساء ريته املعلومني جبنب ما علمه من مجيع األمساء.
قددال اللدددوق :إ ا علّددم[هللا ]آدم األمسدداء كلهددا علددى مددا قالدده املخددالفونال د حمالددة أ ّن أمسدداء األئمددة
اجلملةال لار ما قلناه ة ل إبمجاع األمة( .كمال الدين ومام النعمة.)33 :
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دا لددة ة تلد

____________________
وعن سدعيد بدن جبدريال عدن ابدن عبداسال قدال :سد لت رسدول هللا عدن الكلمدات الد تلقاهدا آدم مدن ربده تداب عليده ؟ قدال:
حممددد وعلددي و اطمددة واحلسددن واحلسددني إالّ مددا تبددت علد ّديال تدداب عليدده( .امددايل اللدددوق343 :ال الطرائددف:
س د له حبددق ّ
332ال عن مناقب ابن املغازيل).
هر َ
َ ََه َ َ
َ
ُ
حممدد وعلدي واحلسدن
وة الكاة :عن علدي بدن إبدراهيم ة قولده تعداىل فَيتلى ءادم ِمَين ربَي ِه ِ
ُكمَيا قدال :سد له حبدق ّ
واحلسني و اطمة صلى هللا عليهم( .الكاة  443 :7ح.)382
قال السيوطي :وأ را الطرباين ة املعجم اللغريال واحلداكمال وأبدو نعديمال والبيهقدي ة الددالئلال وابدن عسداكرال عدن عمدر بدن
حممدد إالّ فدرت
اخلطابال قال :قال رسول هللا :ملا أ نب آدم ال نب ال ي أ نبه ر ع رأسه إىل السماء قال :أسال حبق ّ
دت رأسدي إىل عرشد د ا يده مكتدوب :ال
حممد ؟ قال :تبار امسد ملدا لقتدين ر ع ُ
حممد ومن ّ
يلال وحى هللا إليه :وما ّ

حممد رسول هللاال علمت أنّه ليس أحد أعىم عند قدرا ممن جعلدت امسده مدع امسد ال د وحى هللا إليده :اي آدم
إله إالّ هللاال ّ
إنّده آ در النبيدني مدن ريتد ال وإن أمتده آ در األمددم مدن ريتد ال ولدواله اي آدم ملدا لقتد ( .الددر املنادور 332 :3ال املعجددم

اللغري  372 :2ح 022واملنت منهال رمع الزوائد .)234 :7

َ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َ َ
كل َما فَيأ ََ هم ُه هن ال عدن املفودل بدن عمدرال
ومال ل ما جاء ة التفسري األتري لقوله تعداىل :و ِإ ِذ ابتَل ِإبرا ِهيم ربه بِ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َ
كل َما فأ ََ هم ُه هن  :مدا هد ه الكلمدات ؟
دل :و ِإ ِذ ابتَل ِإبرا ِهيم ربه بِ
عن اللادق ال قال :س لته عدن قدول هللا ّ
عزوج ّ

حممدد وعلدي و اطمدة واحلسدن
قال :هدي الكلمدات الد تلقاهدا آدم مدن ربده تداب عليدهال وهدو أنّده قدال :اي رب أسدال حبدق ّ
عزوجددل بقولدده:
واحلسد َدني إالّ تبددت علد ّديال تدداب هللا عليدده إنّدده هددو الت دواب الددر حدديمال قلددت لدده :اي ابددن رسددول هللا مددا يعددين ّ
َ
اتددين عشددر امامددا تسددعة مددن ولددد احلسددني( .اخللددالال لللدددوق- 443 :
فَيَيَيأ ََ هم ُه هن ؟ قددال :ددامهن إىل القددائم
443ال كمال الدين 430 - 437 :ح38ال معاين اال بار 323 :ح3ال مناقب ابن شهرآشوب .)234 :3
َ

وة تفسددري العياشددي :عددن صددفوان اجلمددالال قددال :كنددا ج ّكددة جددرن احلددديث ة قددول هللاَ :وإ ِذ ْابَيَيتََل إبَْي َ
َيرا ِهيْ َم  ...قددال:
ِ
ّ
ِ
ّ
ّ
األئم ددة مد دن ول ددد عل د ّدي صد دلّى هللا عل دديهم (تفس ددري العيّاش ددي38 :ال وعن دده ة حب دداراألنوار 243 :23
أمه د ّدن ج ّم ددد وعل د ّدي و ّ
ح.)33
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ال نريددد اإلطالددة ة هد ا األمددر كادرياال بددل نقددول :إ ّن هد ه الكلمددات الد تل ّقاهددا آدم مددن ربدّدهال أو
ال ابتُلي هبا إبراهيم  -كما ة أ بار ا درن  -سدواء كاندت هد ه الكلمدات هدي أمسداء اخلمسدة مدن
أهددل الكسدداءال أو األدعيددة الد علددم هللا آدم()1ال أو الد دعددا هبددا إبدراهيم ربدده()6ال هددي تؤكددد أب ّن هد ه

دواي حبتددا علددى عدداد
الكلمددات واألمسدداء مل تكددن أمسدداء عاديدّدةال وأ ّن ولددعها مل يكددن اعتباطيدداال وال لُغد ّ
العربال بل إ ّن الباري أحبّها وجعلها معيارا لكلمتهال كمدا جعدل أمسداء األنبيداء كلّهدا مق ّدسدةال وجعدل
َ
أنبياءه كلمات له سب انه وتعاىلال قد بشر سب انه وتعاىل مر بقولده :إ هن َ
اهلل يُبَ ر ُ
ِّش ِك بِك ِل َمة
ِ
َ ْ ُ َََْ َُ ُ
َ
مَْ ُه ْ
يَس ْاب ُن َم ْر َي َم ()7ال وقولده تعداىل :إ هن َما ال ْ َمس ُ
اس ُم ُه ال ْ َمس ُ
يح ِعيَس ابن مريم رسَيول
يح ِع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ

َه َ َُ ر ُ َ َ ْ َ ُ َ ر ً َ
َ
َ
هلل
أن اهلل يبِّشك بِيحى مصدقا بِك ِلمة ِمن ا ِ

هلل َوَكِ َمتُ ُه ()0ال وقوله تعاىل:
ا ِ
وعليهال ولع أمساء األنبياء واملعلومني رتلف عن ريها من األمساءال

____________________
 -3تفسري القمي .30 - 33 :3
 -2الدعوات للراوندي37 :ال مستدر الوسائل  274 :7ح .3
 -4آل عمران.33 :
 -3النساء.383 :
 -3آل عمران.40 :
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() 5

ال و ريها.

أتمددل علددم أ ندّده لدديس مددن أمسدداء الندداس اسددم جيمددع مددن معدداين صددفات احلمددد مددا جيمعدده ه د ان
ومددن ّ
وحممد ):
االمسان ( أمحد ّ
محددد اس ددم منق ددول مددن صددفة ل( -أ الدعددل)ال وتل د اللددفة  -أ عددل  -ال د ي دراد هبددا التفودديلال

أكادرهم
كلّهدم حامددون هللال إالّ أ ّن نبيّندا
معىن أمحدال أي أمحدد احلامددين لربّدهال واألنبيداءُ
وحممدد هدو البليدغ ة احلمددال مدن مسّدي هبد ين االمسدني قدد ُمسّدي
محداال يكدون هدو األح ّدق بحلمددال ّ
حممدد وحممدودال إ ا كادرت لداله احملمدود يهداال وقدد جداء
أبمجع األمساء ملعاين الفودل; يقدال :رجدل ّ
ة صد يح البخدداري قولدده  :أال تعجبددون كيددف يلددرف هللا عد ّدين شددتم قدري ولعددنهم ؟ يشددتمون
ُم امماال ويلعنون ُم امماال وأأ ُحم امد(.)1
رب العاملني حينما أمر أب طالب عدن طريدق االهلدام أو املندام
علي ال ُّ
وماله اسم أمري املؤمنني ّ
مشتق من امسده ( العلدي )ال ال كمدا كدان أي د ه
العلو والر عةال وأ نّه ٌّ
أن يُس ّمي ابنه عليا عىن بك مه ّ

العرب من الل بة والشد (.)6
وجدداء عددن اإلمددام الكدداظم أ ندّده قددال :بينددا أأ أئددم إ أاتين جد ّدي وأ ومعهمددا شددقة حريددرال
دونن
الرلدا ] قدداال :اي موسدىال ليكد ّ
نشدراها د ا قمددي يده صددور هد ه اجلاريددة [يعدين ّأم اإلمددام ّ
لد مددن هد ه اجلاريددة ددري أهددل األرضال مثّ أمددرين إ ا ولدتالددهُ أن أُمسّيدده عليّدداال وقدداال :إ ّن هللا عد ّدز وجد ّدل

سيىهر به العدل والرأ ة والرمحة(.)7
َ ر َ ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ
َياد ُع ُ
وه
ة تفسدري قولده تعداىل و َِّلل األسماء اْلسَن ف
ومن ه ا الباب جاء قدول اللدادق
بِ َها ()0ال قال :ن وهللا األمساء احلسىن ال ال يقبل هللا من
____________________
 -3ص يح البخاري  3200 :4ح 4434ال امتاع االمساع .333 - 340 :2
 -2انىر االشتقاق البن دريد.33 :
 -4دالئل اإلمامة.437 :
 -3األعراف.374 :
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العباد عم إالّ جعر تنا(.)1
ددل علدى املس ّدمى كد ل هدم
وهد ا الدن يريدد أن يقدول :كمدا أ ّن االسددم ي ّ
وأمسائه وصفاتهال ول ل نفى العينية بني األمساء وال ات ال

أدالّء علددى هللا

األلفا أمساء األمساءال أو إن شئت قل :األلفا املولوعة هي أمساء مسّ -ميات األمساء.
حممددد وعلدديال وا ددرن مركبددا مددن مودداف ومودداف إليدده ماددل
وعليدده ددالعلم قددد أييت مفددردا ماددل ّ
عبدالرمحنال أو من عل و اعل مال اتبط شراال أو من امسني قد ركبا وصارا جنزلة االسم الواحدد مادل
سيبويه.
وقددد يكددون املفددرد منقددوال مددن ملدددر كفوددلال أو مددن اسددم اعددل كلدداحلال أو مددن اسددم مفعددول
كم مود أو من أ عل التفويل ك محد.
و ن من ل ه ا العرض السدريع أردأ إعطداء صدور تو يقيده بدني رأي الكدو يني والبلدريني ة
اشتقاق االسمال والقول أب ّن من يدرون اشدتقاقه مدن ( وسدم يس ُدم ) كدالكو يني هدم يل ىدون العلميدة
أكار من املعىن حني التسمية .هم أقرب إىل كون ولعها ارجتاليا.
أ ّما البلريون هم يغلّبون املعاين حني التسدمية علدى العلميّدةال أل ّن اشدتقاق االسدم عنددهم مدن (
مس ددا يس ددمو )ال أي يل ددظ ي دده العل د ّدو والر ع ددةال وعل ددى ك د التق ددديرين د ّن أمس دداء األنبي دداء واألوص ددياء

دمو
الس د ّ
مل ددو يه ددا املع دداين اإلهلي ددةال إن كان ددت م ددن الوس ددم الوس ددم يط ددابق املوس ددومال و إن كان ددت ّ
األئمدة وعامدة النداس د يشدرتط
ل ا معاين
السمو اإلهلي أولح وأجلىال وأ ّما أمساء عامة أوالد ّ
ّ
يها ه ا الل ا اإلهلي طبق املبنيد الني.
مساء األوصياء هي أمساء مشتقة من اسم الباريال أو قل أ ّّنا أمساء حمبوبة

____________________
 -3الكاة  333 :3ح .3
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عنده جل وع .
أ ّم ددا األمس دداء ال د يو ددعها املعل ددومون عل ددى أوالده ددم ددري املعل ددومنيال أو يقبل ددون هب ددا  -ك ددال
ولددعت مددن قبددل األمهددات أو اخللفدداء مددا  -د يلددزم يهددا أكاددر مددن أن تكددون أمسدداء حسددنة عنددد
العربال أي أ ّن اإلمام يكتفي ة التسميات حلا املعىن اللّغوي ل سم قط حبيث ال يكون قبي ا.
وهب ا ين اعتد ر مدن قرائدي الكدرام لدو اطلدت بعدض الشديء ة الكد م عدن التسدمية أبمسداء الندب
وآلددهال ألين رأيددت ابندداء أ سددفيان بدددءا مددن معاويددة إىل السددفياين  -ال د ي أييت ة آ ددر الزمددان -
رالفون ه ه األمسداء و يقتلدون مدن تسدمى هبدا .ة حدني حيبد ون التسدمية أبمسداء اعدداء هللا ورسدولهال
والجل ل رأيت من الوروري الت كيد على ج ور ه ه األمسداء واتررهدا واشدتقاقها أل ّّندا تولدح
هلا م بسات األمساء .واللراع يهال ولنويف إليهما بعض الشي عن التسمية هبما ة اجلاهلية.
التسمية ج مد وأمحد وعلي ة اجلاهلية
واإلمدام علدي ج دض اللّغدةال
ومن املؤسدف أن ندرن اللغدويني يتعداملون مدع أمسداء أمادال الندب
يقولددون مددا أ ّن اشددتقاق ( علددي ) م د و مددن الل د بة والشددد ال ة حددني أ ّن تسددميات هددؤالء ال
يل ظ يها االشتقاق اللغوي احملضال بل يل ظ معه االشتقاق اإلهلي ك ل .
علي ) املولوع لغري أمري املؤمنني م و من الل بة والشدد لغدةال وهد ا مدا
ل يح أ ّن اسم ( ّ

عر دده العددرب ة اجلاهليددة حينمددا كددانوا يسد ّدمون أوالدهددم ب ( -علددي )ال وك د ا احلسددن مددن احلُ السددنال
وحممددد مددن احملمددد ال لكددن ملددا راينددا تطددابق ه د ه األمسدداء مددع امسدداء رب العدداملنيال واتكيددده ل علددى
ّ
ّ
أشخاص معنيّني
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معيّنني ة كتابده وسدنة نبيده أ د حيمدل طابعدا آ درال وحسدبما م ّدر عليد ة احلدديث أن هللا سدب انه
حممد وأأ العلي وه ا علي ...
وتعاىل قال :أأ احملمود وه ا ّ
إ ن ن ال نوا ق ابن حجر وابن دريد األزدي يما قالوه عن اشتقاق أمسداء املعلدومنيال ونُرج ُدع

لد إىل نىددر م األُحاديددة اللّغويددةال أل ّّنددم يدرسددوّنا كمدو ّاد لغددو يدّدة حبتددة وال يدرسددوّنا مددع مددا حتمددل
إين
مددن مفدداهيم معر يّددة وعقائديدّدةال أي أ ّن حبدداهم هلك د ا اشددتقاقات جدداءت ة إطددار اللغددة قددطال و ّ
دؤر ني وأصد اب الدرتاجم  -أب ّن هد ه األمسدداء مل تكددن جعانيهددا اآلهليددة قبددل
أ ّ
دح  -ددا جلميددع املد ّ
ُرج ُ
والد هد ه الد واتال وعلددى ددرض التند ّدزل والقددول أب ّّنددا كانددت ة اجلاهليددة مددن املؤّكددد أ ّّنددا مل تكددن

حتمل نفس الل ا واملعىنال بل أتت الحقا جفهوم أعلى من مفهوم اللغة.
إ حك د ددى اب د ددن دري د ددد األزدي ة كت د دداب ( االش د ددتقاق ) :أ ّن عب د ددداملطّلب د ددر ج د ددزورا مل د ددا ول د ددد
ّ
حممدداال قدالوا :مدا هد ا مدن أمسداء آبئد
الرسول ال قالوا لده :مدا مسيدت ابند هد ا ؟ قدال :مسّيتده ّ
!! قال :أردت أن حيمد ة السماوات واألرض.
كرمتده وهدو مك ّدرمال وعىّمتده وهدو معىّدمال
مر ال كمدا تقدول ّ
مر بعد ّ
م مد ( ُمفعال )ال أل نّه ُمحد ّ
إ ا علت ل مرارا(.)1
وة الكدداة :عددن ابددن السددائبال عددن أ عبدددهللا عددن أبيدده ال قددال :عد ّدق أبددو طالددب عددن
رسول هللا يوم السابع ودعا آل أ طالبال قالوا :ما ه ه ؟
قال :ه ه عقيقة أمحد.
ألي شيء مسّيته أمحد ؟
قالواّ :
قال :مسّيته أمحد مل ال مد أهل السماء واألرض(.)6

____________________
 -3االشتقاق البن دريد.7 :
 -2الكاة  43 :7ح 3ال من ال حيوره الفقيه  373 :4ح 3837ال وسائل الشيعة  343 :23ح .3
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الدر املناورال عن ابن عبّداس :إ ّن مجعدا مدن أهدل حودر مدوت جداءُوا رسدول هللا وقدالوا :أبداليدت
وة ّ
() 1
حممد بدن عبددهللاال قدالوا :نس ّدمي بمسد  .قدال :لك ّدن هللا
اللا العن ال قال رسول هللا :لست ملكا أأ ّ
مسّاين(.)6
ددالرب دربا عددن أ إمساعيددل الرتم د يال عددن علددي بددن زيددد بددن جدددعانال قددال:
وقددد رون ابددن عبد ّ
أحسن بيت قيل يما قالوا قول عبداملطلب أو قول أ طالب  -الش ّ من أ إمساعيل :-
() 7
حمم ُد
وش اق له من إ المسه ليُجلاهُ ُ و العر حممود وه ا ّ
حسان بن بت ه ا البيت ة قليد له منها:
وقد ّ
لمن ّ
ويشهد
يلوح
ُ
أ ُّر عليه للنبو امت من هللا ميمون ُ
النب إىل امسه إ ا قال ة اخل المس املؤ ّ ُن :أ الشه ُد
ول ام اإللهُ اسم ّ
() 0
حمم ُد
وش اق له م الن إ المسه ليُجلاهُ ُ و العر حممود وه ا ّ

وقال ابن دريد بعد ل عن اشتقاق اسم علي :أ نّه من الل بة والشد ال قال ابن مقبل:
() 5
شمر عن ساق وأوظفه عُجر
علي قُ ا
أسفل يله ّ
ُ
وكل ّ
حممدد
وبعتقادي أ ّن ما جاء على لسدان مدن ُ
المدوا عبدداملطّلب دريُ دليدل علدى عددم وجدود اسدم ّ
قبله ال وأ ّن مجلة ( ما ه ا من أمسداء آبئد ) ال يُعدىن هبدا عددم وجدود هد ا االسدم ة مدن هدم ة

صلبه املباشرال بل هو من قبيل قوله تعاىل:
____________________

ه
ِإنا

 -3أبيت اللعنال كلمة كانت العرب ُحتيّي هبا امللو .
الدر املناور .88 :8
ّ -2
 -4التمهيد 333 :0ال الاقات البن حبان 32 :3ال التاريو االوسط  34 :3السنه للخ ل  304 :3ح .240
 -3شرح قليد ابن القيم .24 :3
 -3االشتقاق البن دريد.33 :
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َ ُ

َ َ َْ َ ََ َ ه
() 1
آبؤُهددم
وجَيَيدنا آباءنَيَيا أ أمَيَية ال حيددث يُعددىن بآلبء القبيلددة والعشددري الد ينتمددي إليهددا ال ُ
أعم من ل .
ُّ
الللبيُّون قطال بل هو ُّ
حممدددا قبددل
و إ ا تبددت هد ا ندّده ُرطدّ ُدّ مددا ألّفدده ابددن حجددر ة كتدداب أمسدداه ( اإلعد م جددن ُمسّددي ّ

رد يده علدى ابدن الويده ة كتداب ( لديس )ال وبعدده علدى السدهيلي ة ( الدروض
اإلس م )ال والد ي ّ
حممدددا قبددل النددب إالّ ت تددة أو سددتّة أو
األُندُدف )ال حيددث قدداال أ ندّده :ال يعددرف ة العددرب مددن تس دمى ّ
دت أمسداء مدن تس ّدمى بد ل ة
سبعةال ّردهم احلا ظ ابن حجر بقوله ( وهو حلر مردودال وقدد مجع ُ
دتلخ مددنهم
( جددزء مفددرد ) بلغ دوا ددو العش درينال لكددن مددع تكد ُّدرر ة بعوددهمال ووهددم ة بعددضال يد ّ
مخسة عشر نفسا )(.)6
لكنّا نقول له :إ ّن حلر مردود أيواال بدل لديس هندا مدن ُمسّدي ج ّمدد أو أمحدد قبدل اإلسد مال
وقد جاء مومون ل على لسان أيواال عند مناقشت لروايدة أ دع بدن جبدري  -عندد ابدن سدعدال
حممد بدن جبدري بدن مطعدمال عدن أبيدهال
وال يها زايد اسم ( امت )  -على ما أ رجه البخاري عن ّ
حممدال وأمحددال وأأ املداحي الد ي مي دو هللا الكفدرال وأأ
قال :قال رسول هللا :يل مخسة أمساءال أأ ّ
احلاشر ال ي حيشر الناس على قدميال وأأ العاقب.
قددال ابددن حجددر ة ددتح البدداري :وزعددم بعوددهم أ ّن العدددد لدديس مددن قددول النددب واّمنددا كددره ال دراوي

بملعددىنال و يدده نىددر لتلددرحيه ة احلددديث بقولدده :إ ّن يل مخسددة أمسدداءال وال د ي يىهددر أ نّدده أراد أ ّن يل
مخسددة أمسدداء أ ال ددت ُّ هبددا مل يُسد ام هبددا أحددد قبلددي أو ُمعىامددة أو مشددهور ة األمددم املالددية ال أ ندّده أراد
احللر يها.
قال عيا  :محى هللا ه ه األمساء أن يُس امى هبا أحد قبلهال و إّمنا تس امي

____________________
 -3الز رف.22 :
 -2تح الباري  .337 :7وانىر تح املنان جقدمة لسان امليزان حملمد عبدالرمحن املرعشلي.334 :
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حممدا ) قرب مي ده ملا مسعدوا مدن الكهندة واألحبدار أ ّن نبيّدا سديبعث ة لد الزمدان
بعض العرب ( ّ
ّ
حممداال رجوا أن يكونوا همال سّ -موا أبناءهم ب ل (.)1
يُس امى ّ
ال أدري كيددف و ددق ابددن حجددر بددني ال د ين كددرهم ة كتابدده ( اإلع د م ) وبددني مددا قالدده ة ددتح
؟!
تلة برسول هللا مل يُسم هبا أحد قبله
الباري أب ّن ه ه األمساء اخلمسة ّ
أجل ك ّن ابن حجر تنبّه إىل ا ت ك مه تع ّقبه بلقول ( :أو ُمعىامة أو مشهور ).
النب قال يل مخسة أمساءال يعين أ ت ّ هباال مل يدتسد ام هبدا أحدد قبلده أو
قال الزرقاين ة شرحه :ا ّن ّ
ُمعىامة أو مشهور ة األمم املالية(.)6

وة ط د ددرح التاري د ددب ة ش د ددرح التقري د ددب :وة اللد د د ي ني م د ددن ح د ددديث جب د ددري ب د ددن مطع د ددم ع د ددن
حممد وأأ أمحد  ...احلديثال ومل يتس ّدم أبمحدد قبلده
النب
 :إ ّن يل مخسة أمساء أأ ّ
ّ
بشددر بدده األنبيدداء  ...وأ ّمددا مددن
أحددد وال ة زمنددهال وال ة زمددن أص د ابه; محايددة هل د ا اإلسددم ال د ي ّ
تسمى به قبله إالّ ت تدة طمدع
تسمى ج ّمد كر أبو القاسم السهيلي أ نّه ال يعرف ة العرب من ّ
ّ
آبؤهم حني مسعوا به وبقرب زمانه أن يكون ولدا هلمال كرهم وبلغ هبدم القالدي عدد سدتة أو سدبعة
.)7(...
حممد قبل اإلسد م()0ال لكدن علدى درض
أأ ال أريد التفليل أكار من ه اال وال أقبل بوجود اسم ّ
وجوده أقول :إنّه مل يكن امسا يه املعىن ال ي

____________________

 -3تح الباري 337 :7ال وعنه ة حتفة االحو ي .343 :7
 -2شرح الزرقاين .338 :3
 -4طرح التاريب ة شرح التقريب .23 :3
وبشدرت بده األنبيداء مندع هللا تعداىل حبكمتده أن يس ّدمى
 -3قال القالي عياض ة الشفاءّ :أما أمحد ال ي أتى ة الكتدب ّ
حّت ال يد ل لبس على لعيف القلب أو ش .
مدعو قبلهال ّ
به أحد ريهال وال يدعى به ّ
حممددال
وك ل
يسم به أحد من العرب وال ريهمال إىل أن شاع قبيل وجوده ومي ده أ ّن نبيدا يبعدث امسده ّ
ّ
حممد أيوا مل ّ
سد امى قدوم قليدل مدن العدرب أبنداءهم بد ل رجداء أن يكدون أحددهم هدوال وهللا أعلدم حيدث جيعدل رسدالتهال مثّ أ د القالدي
عيدداض يع د ّدد أمسدداءهم (انىددر الشددفا للقالددي عيدداض 244 :3ال الددروض االنددف 274 :3ال أسددد الغابددة 434 :3ال إمتدداع
األمساع للمقريزي )333 - 334 :2
دبال ومل
حممدددا أو أمحددد الند ُّ
حممدددا) :ويقددال أ ّن ّأول مددن مسّددي مدن العددرب ّ
وة أ بدار م ّكددة للفدداكهي ّ ( 337 :4أول مددن مسّدى ّ
يسمون ه ين قبله.
يكن العرب ّ
وة حاشية الط اوي على مراقي الف ح  :7 :3إن محدى هد ه اإلمسدني أن يسدمى أبحدد ا أحدد قبدل زمانده مدع كر دا ة
حممدد
الكتب القدمية واالمم السابقة مع ّأّنما من األع م املنقولة لم يقع ل الحد قبله اص ّأما امحد باالتفداقال و ّأمدا ّ
األصح كما كره الشهاب ة شرح الشفاال وقيل :ملا قرب زمانه ونشدر أهدل الكتداب نعتده مسّدى بعدض العدرب ابنداءهم
على
ّ
ج ّمد رجاء أن يكون أحدهم هو وهللا أعلم حيث جيعل رسالته.
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رب العاملني من ه ه التسمية بل حلظ يه املعاين اللغوية الب ته.
قلده ّ
حممددد ا
ددالعرب حينمدا كددانوا يوددعون هد ه األمسدداء علددى أوالدهددم كددانوا ال يعر ددون وال يعنددون أب ّن ّ
وعلي من هللا العليال واحلسن من اإلحسان اإلهلديال بعكدس اسدم الندب الد ي
مشتق من هللا احملمودال ّ

كددان مل وظددا يدده املعددىن اإلهلددي كمددا عر ددتال وقددد جدداء ة بعددض الددرواايت أ ّن جد ّد الرسددول األعىددم
حممد على حفيده.
عبداملطلب رأن ة املنام أ ّن شخلا أيمره أن يوع اسم ّ
وددة رجددت مددن ظهددره هلددا طددرف ة السددماء وطددرف ة األرضال
وة آ ددر :رأن سلسددلة مددن ّ
عرب له جولود يكون من صلبه يتّبعه أهل املشرق واملغرب و حيمده أهل السماء واألرض(.)1
قلها ّ

عمده أب طالدب مسّداه أمحدد كد ل ال لك ّدن التسدمية مل تكدن
وقدد م ّدر عليد ة درب ( الكداة ) أ ّن ّ
من عندهال بل هللا أجراها على لسانه.
حممد ) ة اجلاهليّة ال حي ّقق السبق الواقعيال أل ّن
املسمني بّ ( -
على أ ّن وجود ّ
____________________
 -3إمتاع األمساع للمقريزي .333 - 334 :2
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كددان سددابقا لتلد األمسدداء ة الولددع والتقدددير اإلهلدديال وهد ا يعددين أ ّن كد ّدل
حممددد )
اسددم نبيّندا ( ّ
مددن مسّدوا بدده هددم تدبددع المسدده املبددار ة احلقيقددة وإن تق د ّدموه ة الوجددود اخلددارجي()1ال ول د ل نددرن أ ّن
نب آ ر الزمان.
مجيع املتسمني ب ل كانوا مقاربني زماأ ملولد النب
ومشار ني آلايت والد ّ
األئمدة مسّدوا أوالدهدم  -دري
بعد كدل هد ا التفلديل نرجدع إىل صدلب املولدوع لندرن هدل ح ّقدا أ ّن ّ
املعلددومني  -أب بكددر وعمددر وعامددان وعائشددة أم ال ؟ و إ ا كددانوا قددد مسُّدوا بد ل فددي لددمن أي
األقسام السابقة تد ل تل التسميات ؟
األولال أل ّن اإلمدام عليدا مل يكدن مدن اجلداهليني لتدد ل
من الطبيعي أ ّّنا ال تدد ل لدمن القسدم ّ
التسمية حتت ه ا القسم ة تسميات أوالدهم.
وك د د ل ال ت د ددد ل ة القس د ددم الاال د ددث; أل ّن املسد د د امني م د ددن ول د ددده
اإلهلي.
املعلومني ّ
حّت نقول أ ّن أمساءهم مشتقة من اإلسم ّ

مل يكوند د دوا مج د دديعهم م د ددن

يبقددى د ددول هد ه التسددميات مددن قددبلهم لددمن القسددم الادداينال أي يكفددي يهددا أن تكددون أمسدداء
ري قبي ة من حيث اللّغدةال وهلد ا أُقدارت التسدمية بعمدر وعائشدة وأمااهلدا عنددهم لوجدود معدىن مقبدول
هلا ة اللّغة.
نب سدارعوا إليده و د وا حبىكدم منده
قلنا :من مورال قال :أما إنه سوف يبعث منكم وشيكا ّ

ترشدواال نه امت النبيني.
قلنا :ما امسه ؟
حممددد اال ( ددتح البدداري :7
لمددا صددرأ إىل أهلندداال ولددد لكد ّدل واحددد منّددا د م سد ّدماه ّ
حممدددال ّ
قددالّ :
337ال س ددبل اهل دددن والرش دداد للل دداحلي الش ددامي  334 :3ورواه الط د درباين ة املعج ددم الكب ددري :38
 333ح .)284
____________________
حممدا ؟
حممد بن عدي أنه س ل أبه كيف مسّاه ة اجلاهلية ّ
 -3رون ّ
دت مددع مجاعددة مددن بددين مدديمال لمددا وردأ الشددام نزلنددا علددى دددير عليدده شددجرال شددرف علينددا ديدراين قددال :مددن
قددال :رجد ُ
أنتم؟
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املق ّدمة الاانية
تسمية األوالد ة اإلس مال ملن ؟
وأما الك م عن املق ّدمة الاانية ي يت من

ل نقطتني:

حق من ؟
 - 3التسمية ّ

أ  -إ ّّنا لآلبء
دوي :إ ّن مددن حد ّدق الولددد علددى والددده أن حيسددن امسددهال و حيسددن مرلددعهال و
جدداء ة احلددديث النبد ّ
حيسن أدبه(.)1
 :إنّكددم تدُ الددع الون يددوم القيامددة أبمسددائكم وأمسدداء آبئكددم

وجدداء ة حددديث آ ددر عددن رسددول هللا
حسنوا أمساءكم(.)6
وال رفددى عليد أب ان كددون التسددمية مددن حقددوق األب ال ميددانع القددول جبدواز تسددمية األمهددات أو
األجداد ألوالدهم وأحفادهم.
مر علي أب ّن عبداملطلب ج ّد الرسول األكرم مساى حفيده النب
وقد ّ

____________________

 -3شعب اإلميان  343 :7ح 7778ال وانىر معجم الشيوخ للليداوي424 :ال و يده :وحيسدن مولدعهال اجلدامع اللدغري
 380 :3ح 4837ال التيسري بشرح اجلدامع اللدغري 344 :3ال قدال( :وحيسدن مولدعه) ة نسدو بلدواو وة بعودها بلدراء
أي رلاعه.
 -2سددنن أ داود 278 :3 :ح 3037ال سددنن الدددارمي  474 :2ح 2703ال وحتفددة املولددود333 :ال 337ال قددال :رواه
أبو داود إبسناد حسن.
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() 1
وعمه أبو طالب أطلق عليه امسه اآل ر :أمحد.
حممدا
ال ّ
ّ
لألم واجل ّد يمدا لدو كدان األب ائبداال
املؤر ني والفقهاء واحمل ّدتني ص حية التسمية ّ
وح ّدد بعض ّ
ر
أو متددوّفال وقددد ماددل لد ل تسددمية أم مددر البنتهددا ة قوهلددا إِّن َسَي ه
َيميْتُ َها َمَي ْ
َير َي َم ()6ال أو تسددمية
ّ
ِ

() 7
اصة.
اطمة بنت أسد ابنها حبيدر ال وقال :أما لو كان حالرا وموجودا هو لألب ّ
لكين ال أرن صد ّ ة لد ال أل ّن املدرأ احل ّدر هلدا ح ّدق التسدمية بعكدس األمدة  -املغلوبدة علدى أمرهدا
ّ
 فاطمة بندت أسدد مسّتده حيددرا مدع وجدود أ طالدب الد ي أبددل امسدهال وألجدل لد تدرن اإلمداميفتخر جا مسّته به(ّ )0أمدهال وهدو دليدل علدى احرتامده لتسدميتها وقبولده هبدا بعدد اسدتقرار اسدم عل ّدي عليده

من قبل أبيه.
و يددؤ يدّدد ل د حددديث والد احلسددن واحلسددني وس دؤال علد ّدي لفاطمددة :مددا مسّيتيدده ؟ قالددت :مددا
دب عليّددا عددن امسددهال قددال  :مددا كنددت السددبق بمسددهال قددال
كنددت السددبق بمسددهال مثّ سد ل الند ّ

النب :ما كنت ألسبق بمسه رّ (.)5
ّ
وه د ه النلددوص تشددري مددن جهددة أ ددرن إىل إمكددان وجددود امسددني لشددخ واحددد عنددد العددرب.
ويؤّكدد لد مدا جداء ة الكامدل ة التداريو :اسدتخلف هشدام بدن عبدداملل ليدايل بقدني مدن شددعبانال
وكان عمره يوم استخلف أربعا وت تني سنة وأشهراال وكانت والدته عام قتدل ملدعب بدن الدزبري سدنة
اتنددني وسددبعنيال سد ّدماه عبددداملل منلددوراال ومسّتدده ّأمدده بسددم أبيهددا هشددام بددن إمساعيددل بددن هشددام بددن
الوليد

____________________
 -3االشتقاق البن دريد.7 :
 -2آل عمران47 :ال انىر تفسري الرازي .23 :7
 -4عمد الطالب.30 - 37 :
 -3و ل ة قوله
أأ ال ي مستين ّأمي حيدره لر ُام آجام وليث ق السوره
 -3انىر االمايلال لللدوق.308 :
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بن املغري املخزومي لم ينكر عبداملل ل .)1(...
و يؤيدّدده أيوددا قددول اإلمددام احلسددني لل د ّدر :أنددت احلد ّدر كمددا مسّت د أ ّم د [حد ّدرا] أنددت احلدُدر
إنشاء هللا ة الدنيا واآل ر (.)6
احلر ابنها بعكس األمةال ومن هنا جاء سؤال عمر عن مولود عل ّدي وأ نّده
وعليه ميكن أن ّ
تسمي ّ
من أي نسائه ؟ قال  :من التغلبيّة.
أل ّن املولددود لددو كددان حلد ّدر ملددا أمكددن لعمددر بددن اخلطدّداب أن يطلددب مددن اإلمددام أن يهبدده امسدده; أل ّن
ل هو جتاوز على العرف آن ا .
ولعد ّدل إ بددار اإلمددام علد ّدي لعمددر بددوالد مولددود لدده مددن أمتدده التغلبيددة جدداء التبددات عتددق أمتدده
عن ددده و إّن ددا ص ددارت ة ع ددداد األحد درار هبد د ا الول دددال د د جي ددوز بيعه ددا وال شد دراؤها وال تقس دديمها ة
املرياثال إ املولود الب ّد من تابيت امسه واسم أبيه وأ ّمه ة الديوان أل العطاءال وملعر دة حدال ّأمدهال

وهددل أ ّّنددا صددارت لددمن األح درار ع د أو تعليقددا أم الال اإلمددام أراد أن يُعد ّدرف عمددر ه د ه احلقيقددةال
وقد يكون ة ه ا األمر شيء أ ر.
درده وأن يسدمح لده
نعمال كان مدن األدب إ ا طلدب شدخ مدن شدخ أن يس ّدمي ولدده أن ال ي ّ
ب ل ال روي أ ّن عبددهللا بدن عبداس ولدد لده مولدود قدال لده علدي بدن أ طالدب :مدا مسايتده ؟ قدال :اي
أمرياملددؤمنني أو جيددوز يل أن أمسّيدده حد ادّت تسد ّدميهُ ! د مر بدده وأُ ددرا إليدده نّكدده ودعددا لددهال مثّ رده إليدده

وقال :إلي أب األم ال وقد مسّيته :عليّاال وكنيته :أب احلسن(.)7
ومن ه ا البداب أراد الدبعض أن يسدتفيد مدن تسدمية عمدر بدن اخلطّداب البدن اإلمدام علدي ب( -

عمر ) على أ نّه كان للداللة على اللداقة واحملبّة بينهماال ة حني
____________________
 -3الكامل ة التاريو .483 :3
 -2اتريو الطربي .424 :4
 -4انىر شرح النهج  .337 :8وهنا نلوص ا ر ترد علي الحقا انتىر.
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أ ّن االستشددهاد جاددل ه د ا علددى احملبددة حيتدداا إىل دليددل  -كمددا ة تل دريح ابددن عبّدداس أب ندّده ال يسددبق
 وهو مفقود ة ن ابن شبة اآلنفال بل العكس هو الل يح.بتسميته عليّا
أل ّن اإلمام علي بن أ طالب  -ة هد ا الدن  -يعدرتف حب ّدق التسدمية لدألبال وال يريدد مزايدد

دب ليقدول لحممدام ( :أو جيدوز يل
ابن عباس عليهال يقول له :ما مسّيته ؟ وهنا أييت دور ابدن عبداس احمل ّ
تسميه ) ؟!
أن أمسّيه ّ
حّت ّ
وهد ا الددن رتلددف مامددا عددن ند ابددن شددبّة النمددرييال والد ي يدده طلددب عمددر مددن علددي تسددمية
ولدده ابتدداء ودون سدابق سدؤالال بقولده ( :هدب يل امسدهال قلدت :نعدمال قدال :قدد مسّيتده بمسدي و لتدده
مي موركا )(.)1
إ ّن سددكوت اإلمددامال وعدددم الفتدده مددع طلددب عمددر يرجددع للىددروف ال د كددان يعيشددها آن د ا ال
أ رب عُمر عرلا جا ولد لهال ومل يطلب منه التسمية; إ ال ندراه يقدول :أأ جئتد لتس ّدميهال
هو
وأماددال لد ال بددل إ ّن قبولدده بتسددمية ابندده ب ( -عمددر ) ليددوحي أب نداده مل يكددن للم بددة; أل ّن دالالت
احملبة ري ل .
لددو أُريددد االسددتدالل بددن ّ ابددن شددبة علددى احملبّددةال ب د ّد مددن الت كيددد علددى املؤ ّش درات الى دداهر
واخلفيددة يددهال إ الددن ّ يشددري إىل ددري ل د ال أل ّن اإلمددام كددان يري ددد أن حيكددي والد مول ددود لدده م ددن

زوجته صهباء التغلبيدة املسدبية مدن اليمامدة أو عدني التمدرال ولديس يده أكادر مدن هد اال و إ ّن اسدتجابته
بقوله ( :نعم )ال ال يعين قبول اإلمام هب ا االسم وأ نّده كدان عدن رلدى وطيدب داطرال بدل قدد يكدون
ُالحمرجا حينما مسع بطلب عمر أن يهبه تسمية الغ مال كما هو ظاهر اخلرب.

و إ ّن قوله ( :نعدم )ال رتلدف عدن قولده :كيدف يل أن أمسّيده وأندت ينداال أو :أو جيدوز يل أن أمسّيده
تسميهال أمل يكن على اإلمام أن يقول كما قال ل الرجل
ّ
حّت ّ
____________________
 -3اتريو املدينة .344 :3
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; إ حكى ابن كاري ة تفسريه :ان رج قدال :اي رسدول هللا ولدد يل الليلدة ولدد مدا

لرسول هللا
أُمسّيه ؟
قال :س ّم ابن عبدالرمحن(.)1

وممّا ميكن احتماله هب ا اللددد :أ ّن اإلمدام جداء خبدرب املولدود إىل عمدر بدن اخلطداب  -كغدريه
من املسلمني  -كي يفرض له العطاءال إ املسلمون كان هلدم ديدوانال وهدو جاابدة دائدر النفدوس اليدومال
وكددان يابددت يدده اسددم مدن ولددد مددنهمال قددد يكددون شد ن اإلمددام  -ة هد ا املولددوع  -شد ن سددعد بددن
دجل اسددم ابندده ة دائددر األح دوال املدنيددةال
جندداد ال د ي جدداء إىل اإلمددام علد ّدي أ ّايم تدده لكددي يسد ّ

املسمى آن ا بلديوانال لكن بفارق أ ّن سدعد بدن جنداد حدني اإل بدار طلدب مدن اإلمدام أن يس ّدمي
ّ
ابنهال خب ف اإلمام علي ال ي مل يطلب التسمية من عمر بن اخلطاب.
قددد جدداء ة الطبقددات الكددربن أن سددعد بددن جندداد جدداء إىل علددي بددن أ طالددب وهددو بلكو ددة

قال:
اي أمري املؤمننيال إنّه ولد يل م س ّمه.
قال :ه ا عطية هللاال ُس ّمي عطيّةال وكانت ّأمه ّأم ولد رومية.
ت أتدى أ عليّدا د ربهال فدرض يل مائدةال مثّ أعطدى أ
وعن ويلال عن عطيةال قال :ملّا ُول الد ُ
عطائيال اشرتن أ منها مسنا وعس (.)6
ل ددني وقارّنم ددا م ددع م ددا ج دداء ة ( اتري ددو املدين دده ) م ددن أ ّن عم ددر ب ددن
أت ام ددل ة قد درات هد د ين النا ا
اخلط دداب طل ددب بس ددماجة م ددن اإلم ددام عل ددي أن يس د ّدمي ول ددده بمس ددهال ل ددرتن ة هد د ين النل ددني هد د ه
اجلمل:

____________________
 -3تفسري ابن كاري .474 :3
 -2انىر الطبقات الكربن البن سعد .443 :7
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ربه فرض يل ة مائة.

ت أتى أ عليا
 - 3ملّا ُول الد ُ
 - 2مثّ أعطى أ عطائي.
 - 4اشرتن أ منها [أي من املائة] مسنا وعس .

ابدن شدبة .ة حدني املوجدود ة ند

(

 - 3طلب سعد من اإلمامال وه ا ما ال ن حىه ة ند
اتريو املدينة ) البن شبة:
 - 3أ ّن اإلمام عليّا مل أيت بولده إىل عمر بن اخلطاب بل أ ربه عرلا.
حق ك حدد املسدلمنيال لكنّدا
علي لعطية على ما رض له من ّ
 - 2مل نقف على زايد من اإلمام ّ
وقفنا على ه ه الزايد عند عمر إ قال ( :وهبته مي موركا ).
يسمي ابندهال بعكدس سدعد بدن جنداده الد ي طلدب مدن اإلمدام أن
 - 4طلب عمر من اإلمام أن ّ
يسمي ابنه.
ّ

ابدن شدبة أكادر مدن أن يكدون اإلمدام قدد أ درب عمدر حبدال سدبيّة اليمامدة وأ ّن

وعليه ليس ة ند
هللا رزقه منها ولدا.
لكنّدده ملددا رأن إراد عمددر أن ين لدده امسددهال مل رالفدده لكددون اسددم عمددر امسددا عربيددا رائجددا وان اإلمددام
امسى من ان رتلف على االمساء.

دام أم درا لش دديعتهال وه ددو جد دواز التس ددمية أبمس دداء األع ددداء ل ددو م د ّدروا
وة ه د ه القو ددية ب د ادني اإلم د ُ
عل مال ما عل النب حدني تدزوا زوجدة زيدد بدن حارتده  -زيندب بندت
بىروف قاسيةال أي أنه
 كي يبني عدم حرمة تزوا ابناء التبين وال ي كان حمرما ة اجلاهلية.ج
دالنب بزواجدده مدن زينددب أراد أن ينفدي احلرمددة املعهددود مدن هد ا الدزواا ة اجلاهليددةال واإلمددام
بفعله هنا أراد بيان جواز التسمية بمساء األعداء ة ظروف اصة تقيدة وتسدهي ال د حي ّدق لشديعي
مر بىروف حرجة أن ميتنع من التسمية أب بكر وعمدر وعامدان وأمااهلداال أل نّده لديس
بعد ل ; لو ّ
أبوىل من اإلمام علي بن
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أ طالب وأوالده املعلومني ال ين سكتوا على تسمية أوالدهم أبمساء الا تة.
علددى أنددين ال أبعددد أن يكددون اإلمددام حلددظ بعملدده ه د ا الوقددوف أمددام حددرب األمسدداء البددارد ال د
شددنت ة عهددده مث اسددتمرت مددن بعددده وهددي البددا مددا تتسددرت بلشدديخنيال اإلمددام وإبموددائه السددم
عمددر علددى ولددده اراد الوقددوف أمددام اسددتغ ل أربب الددنهج املن ددرف هل د ه األمسدداء ة ص دراعهم مددع
تبني جليّا وال ا من بعد ة زمان معاو ية بن أ سفيان.
اإلمام عليال وال ي ّ
إ ّن الفددة اإلمددام لطلددب عمددر  -لددو وقعددت  -تعددين الفتدده مددع أصددل التسددمية هب د ا االسددم أو
ا ال وهو ما ال يريده ال لوصا مع عدم وجود قبح ايت ة أصل التسمية بسم عمر لغة.
إ ّن املخالفدة تعدين روجددا عدن أصدل الودوابط العر يدة املرسدومة ة التسددمياتال والدد ول ة حددرا
مدع األشددخاص واألمسداءال وتشددديد األزمددة بينده وبددني الدنهج احلدداكمال والددد ول ة أمدور جزئيددة هددو ة
ىن عنهاال أل ّن عمر بن اخلطاب كان ميكنه أن يقدول لحممدام علدي  -عندد عددم ارتودائه التسدمية -
ةال لما ا ختالف التسمية بمسي ؟ وما هدو جدرم مدن
ةال أم ة امسي ؟ ن كان القبح ا
 :هل القبح ا
ُمسّي بعمر قبلي وبعدي ؟
ف اللغةال أل ّن معىن امسي ري قبيح.
ادعاؤ
و إن كان اخل ف ة معىن امسي ّ
وعليه املخالفدة مدن اإلمدام علدي تكدون انفعاليدة ال أصدولية .واإلمدام علدي  -بدل كدل عىديم  -ال
درجح عل د ددى األأني د ددة
يرتو د ددي ل د د ال ب د ددل ي د ددرن نفس د دده ج د ددزء م د ددن الك د د ّدلال و إن اهتمامات د دده بلق د دديم ت د د ّ
والشخلنة.
بعكددس الوددعيف ال د ي يددرن نفسدده الكددل ة الكددل وان كددل شدديء يتجسددم يدده وهددو الكد ّدل ة
الكلال
ّ

يرتوي النقدال و يريد أن حيمد جا مل يفعله.
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مل ينفعل حينما أصدر أوامره ل ّد قاتله ابن ملجمال قدال لل سدن  :لدربة
اإلمام علي
أئمدة
بوربة()1ال ومل جيز اإلمام علي لل سن
التنكيل والتمايدل بقاتلدهال ومالده كدان حدال دريه مدن ّ
أهل البيت كاحلسن واحلسني مع الفيهم.
نع ددم األئم ددة ر ددالفون هد د ه األمس دداء ل ددو ص ددارت علم ددا لل ددنهج ددري اللد د يحال وأن ددالفتهم أتيت
ملخالفدة أولئد النداس للقديم واعرتالدهم علددى الرسدول ال ألمسدائهم .وبد ل ال تدرن اسدقاطات الندزاع
القيمي بني علي وعمر يؤتر على األمساء.
وعليه اإلمام ال يريد اخلروا عن الووابط العر يّة بلرف النىر عن الشرعيةال الن عمدر وامسده مل
برز ة املودداد مددع رسددول هللا وأ ندّده مددن املخددالفني للسددنة النبويددة والندداهني عددن
يعر ددا بعددد كشددا
واملعرتلددني علددى رسددول هللا ة قوددااي كاددريه()6ال بددل املت مددل ة مواقفدده يددرن
تدددوين حديادده
السلمي اإلس ميال ولزوم الوقوف أمام الفنت.
جليّا أنّه كان يسعى للت كيد على التعاي
ّ

إ ّن االستدالل بن ابن شدبة علدى احملبّدة حيتداا إىل دليدلال أل ّن الددعاوي لدو مل توتّدق لبقيدت علدى
عواهنها دعاوي ب أدلّة.
نعددمال هنددا ن د ّ يدددل علددى حلددا احملبددة ة لددوص تسددمية ابددن اإلمددام علددي بعامددانال لكنّددا مل
نقف على ن صريح مالده ة سدبب التسدمية أب بكدر أو عمدرال وهد ا الدن صددر عدن اإلمدام ة

اوا ر عهد عامان بن عفانال أي ة وقت حتكم يه بنو أمية.
اإلمام أراد أن ال يستغل األمو يدون هد ه التسدمية والقدول أبن هندا حمبدة بدني علدي وعامدان بدن
عفانال وهو اال ر يؤّكد أب ّن التسمية أب بكر وعمر مل تولعا من
____________________
 -3اتريو الطربي 337 :4ال ّنج الب ة 322 :الرقم  38من وصية له
 -2انىر ة ل كتابنا منع تدوين احلديث.
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لل سن واحلسني

.

بب احملب ددة و إالّ لد د كر اإلم ددام الس ددبب كم ددا ك ددره ة س ددبب تس ددميته ابن دده بعام ددان .وبد د ل يك ددون
اسدتغ ل الددن اللدادر الدددال علددى حمبدة عامددان بدن مىعددون وتعميمدده علدى اآل درين بطدلال بددل يدده
تلميح و إشار إىل شيء آ ر.
و لوصا رّ ك م اإلمام علي ة سبب التسمية بعامان مت ّ را  -أي بعدد تسدمية ابنيده بعمدر
() 1
األولددني احرتامددا
وأ بكددر  -قددد يكددون عددىن بك مدده التع دريض جددن ي دداعي أب ندّده مسددى ابنيدده ّ
إين
للشيخني; أل نّده هندا يقدول ( إّمندا مسيتده بسدم أ دي عامدان بدن مىعدون )()6ال كد نّده
قدالّ :
يتلوره بعض الناس أبين مسّيته حبّا بعامان بن عفان.
أريد أن أد ع هب ه التسمية ما ّ
ب د كره ه د ا التعلي ددل ع دارض

دين األول ددني حبّددا بلشدديخنيال أي ان اإلم ددام
كمددا أ ّين مل أس د ّدم ابد ا
بآل ريالن كنائيا.
وعلي ددهال عل ددى امل د ّدعي أب ان ول ددع امس ددى أ بك ددر وعم ددر ك ددان للم بّددة أن أييت ب دددليل صد دريح ة
ل ال مالما جاء عن مسروق أ نّه قال:
د لددت عليهددا ]أي علددى عائشددة [اسددتدعت مددا بسددم عبدددالرمحنال س د لتها عندده :قالددت:
عبديال قلت :كيف مسّيته بعبدالرمحن ؟
قالت :حبّا بعبدالرمحن بن ملجم قاتل علي(.)7
بحلجدداا حلبّدده لل جدداا بددن يوسددف الاقفدديال
ومددا جدداء عددن عبددداملل بددن مددروان أ ندّده مسّددى ابندده ّ
وقال:

____________________
حممددد
 -3نقددول ب د ل مسدداحمةال و ل د لعدددم اعتقددادأ بوجددود ولددد لحممددام امسدده أبددوبكر هددو كنيددة ملددن امسدده عبدددهللا أو ّ
ول نا ل قبل قليل وسنشرحه أكار عند الك م ة (زوجات اإلمام وأمهات أوالده) ة ليلى النهشليّة.
األصغرال وقد ّ
 -2مقاتل الطالبني33 :ال تقريب املعارف.203 :
 -4الشاة ة اإلمامة 437 :3ال اجلمل للمفيد.73 :
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احلجاا بحلجاا الناصح املكاشف املداجي
مسّيته ّ
دب د ن و د نال أ ّمدا يمدا دن يده هدو مفقدودال
وه ان نلان صدرحيان أب ّن التسدمية جداءت حل ّ
إ أ ّن اسددتجابة اإلمددام لطلددب عمددر ال تعددين احملبددة قطعدداال قددد يكددون تقيددةال وقددد تكددون راملددةال وقددد
() 1

يلرح جا ة نفسه وال حيق لنا أن ندُق ّولهُ ما مل يقلدهال ولديس لندا علدم
يكون لشيء آ رال ألن اإلمام مل ّ
جكن ددون نفس ددهال وما ددل ل د د مول ددوع التس ددمية أو التكني ددة أب بك ددر ل ددم ي ددرد ن د د بول ددعها م ددن
كل ما رايناه هو ادعاء معاو ية ل على اإلمامال وتناقل املؤر ني ل ة كتبهم.
قبله ال بل ّ
و ن لو أردأ حلر سبب التسمية على احملبة للزمنا القول أبن عامدان بدن عفدان مسدى ابنده ب-

( عمرو ) حبا أب جهل ( عمدرو بدن هشدام ) راس املشدركني والكدا رينال كمدا أن عمدر بدن اخلطداب
مسددى ابندده بعبدددهللا حبددا بدرئيس املنددا قني عبدددهللا بددن اُ بددن سددلول أو عبدددهللا بددن أ سددرح الد ي أمددر
رسددول هللا بقتلدده يددوم د ددل مكددةال وهد ا مددا ال يقبلدده األ ددرونال نقددول هلددؤالء - :كيددف تلزمددوأ جددا ال
تلتزمو به أ ياها املسلمون.
اجل إنّ لو القيت نىر على احلقبة األوىل من اتريو صدر اإلس م وقسدت اقدوال اإلمدام علدي
 م ددع امل دددعيات الفار ددة م ددن قب ددل ّن ددج اخللف دداء ة التس ددميات أو م ددا ج دداء ع ددن أه ددل بيت ددهلوقفت على التواد بني الفكرين جاء ة تفسري على بن إبراهيم القمي عدن هشدام عدن أ عبددهللا

َ َ ْ َ َ َ ه َ ُ َ ُّ َ َ ُ
نف َس ُهم بَل ه ُ
اَّلل يُ َز رِّك َمن ي َ َش ُ
آء
اَّلين يزكون أ
اللادق  -واخلرب طويل  -قدال :وقولده ألم تر ِإَل ِ
ِ
ُ ْ َْ َ
قدال :هدم الد ين مسدوا أنفسدهم بللدديق والفدداروق و ي الندورين مث ُك ّدىن عددنهم قدال انظَيَير كيَي
َ َُْ َ ََ ه ْ َ
كذ َ
حممد حقهم(.)6
آل
ا
و
اصب
ين
ال
وهم
ب
اَّلل ال
ِ
يفَتون أ ِ
ّ

____________________
 -3شرح ّنج الب ة 470 :30ال الواة بلو يات  234 :33الرتمجة .4
 -2تفسري علي بن إبراهيم القمي .334 :3
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وة اخلرائج واجلرائح :روي أن اعرابيا اتى أمري املؤمنني وهو ة املسجد قال :مىلوم.
قال :ادن مينال دأ حّت ولع يديه على ركبتيهال قال :ما ظ مت ؟ شكا ظ مته.
ق ددال :اي اع درا أأ اعى ددم ظ م ددة من د ظلم ددين امل دددر وال ددوبر ومل يب ددق بي ددت م ددن الع ددرب إالّ وق ددد

د لددت مىلمد علدديهم ومددا زلددت مىلومددا حددّت قعدددت مقعدددي هد اال ان عقيددل بددن أ طالددب يومدده
لريمد ما يدعهم ي رونه()1ال حّت أيتوين ر وما بعيين رمد.
مث كتددب لدده بى متدده ورحددلال هدداا الندداس وقددالوا قددد طعددن علددى الددرجلني()6ال ددد ل عليدده احلسددن
() 7
قال :قد علمت ما شرب قلوب الناس من حب ه ينال خرا قال :الل جامعة ...
وة تقريددب املعددارف عددن ودديل بددن الدزبري عددن ودديع عددن أ كديبددة األزدي قددال :قددام رجددل إىل
َ ُّ َ ه
َُ ر ُ ََْ ََ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
وَّل
أمري املؤمنني
هلل ورس ِ ِ
س له عن قول هللا تعاىل :يا أيها ِ
اَّلين آمَوا ال َقدموا بْي يد ِي ا ِ
 ...يمن نزلت ؟
قال :ما تريد ؟ أتريد أن تغري الناس ؟!.
ُحب أن أعلم.
قال :ال اي أمري املؤمننيال ولكين أ ّ
عمدداراال اكتددب
قددال :اجلددسال جلددسال قددال :اكتددب عددامراال اكتددب معمدراال اكتددب عمدراال اكتددب ّ
معتمراال ة أحد اخلمسة نزلت !
قال سفيان :قلت لفويل :أتراه عمرا ؟ قال :من هو ريه ؟!
____________________
 -3أي يلبون ة عينه الدواء.
 -2أي أ بكر وعمر.
 -4حبار األنوار .377 :32
 -3حبار األنوار  474 - 480 :44عن تقريب املعارف.234 :
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() 0

إ ن التودداد بددني اخلطددني والددح ومتج د ر وال ميكددن اتبددات دعددون احملبددة بددني علددي وعمددر و ددق
احلدددس والتخمددنيال التسددمية أ ّمددا كانددت و ددا أو مدددارا ال وقددد ال يددد ل ة هد ين السددياقني لكددون
األمساء تولع للعلمية وال ينىر يها احلب والبغضال وقد تكون أظر إىل أشياء ا ر.
حممدد بدن زيدد العلدوي -
ومن الطريدف هندا أن أنقدل مدا حكداه ابدن كادري ة البدايدة والنهايدةال عدن ّ
أمددري طربسددتان والددديلم  -أ نداده تقد ّدم إليدده يومددا لددمانال اسددم أحددد ا معدداو يددةال واسددم اآل ددر علد ّديال
حممد بن زيد :إن احلكم بينكما ظاهرال قال معاوية :أ يّها األمريال ال تغرت ان بناال د ن أ كدان
قال ّ
مددن كبددار الشدديعةال واّمنددا مسّدداين معدداو يددة مدددارا ملددن ببلدددأ مددن أهددل السدنّةال وهد ا كددان أبددوه مددن كبددار
حممد بن زيدال وأحسن إليهما(.)1
تبسم ّ
النواصب ّ
سماه عليّا تقا لكمال ّ
وة يل اتريو بغداد البن النجار :أ نّه ولد لبعض الكتاب ولدال سدماه عليّدا وكنداه أب حفد ال
قال له بعوهم :مل كنيته أب حف ؟

قال :اردت أن انغله على الرا وة(.)6
انىددر إىل هد ين النلددني همددا صددرحيان بوجددود التندداقض والتودداد بددني اسددم ( علددي ) وكنيددة ( أ
حف د ) وأن كددل واحددد يدددل علددى اجتدداه معددنيال الشدديعي يسددمي معاويددة مدددارا ألهددل السددنة وة
املقابددل أهددل السددنة كددانوا يسددمون ة واليددة العلددوي علددى طربسددتان بعلددي تقددا ال وكد ا قددد وقفددت علددى
الشديعة بتكنيدة لد الولدد أب حفد ال كدل لد يؤكدد

جواب ا السين االنفعايل وانه اراد نغد
بوجود التناقض بني املسريين قبل ابن تيمية.
اصةال وهو بخليار أن
نعمال لو تنازع األبوان ة تسمية الولدال هي ل ب ّ

____________________
 -3البداية والنهاية  74 :33حوادث سنة  278ه.-
 -2يل اتريو بغداد .82 :3
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ْ
ُ
اد ُعَيَيوه ْم

يرلددى جددا مسّتدده األم واجلددد أو يغد ّدري لد ال وعلددى لد رواايت كاددري ال وسددب انه يقددول
َ ه
َ ْ َُ َْ َ ُ
اَّلل (.)1
ِ
البائِ ِهم هو أقسط ِعَد ِ
درقال ويتبددع أبه ة النسددب والتسددميةال وقددد زعددم الددبعض أ ّّنددم
( أل ّن الولددد يتبددع أ ّمدده ة احلريددة والد ّ
دب  -واملدروي ة معجدم الطدرباين  -ة تلقدني
يدعون أبمها م; ملا جاء من حديث أمامة عن الن ّ
() 6
سويتم الرتاب علدى قدربه لديقم أحددكم علدى رأس
امليت ال وقوله  :إ ا مات أحد من إ وانكم ّ
قربه مث ليقدل :اي د ن بدن ندةال نده يسدمعه وال جييدبال مث يقدول :اي د ن بدن ندةال نّده يسدتوي
قاعدا مثّ يقول :اي ن بن نةال نّه يقول :أرشدأ يرمح هللا ...
و يد دده :قد ددال رجد ددل :اي رسد ددول هللا د د ن مل يعد ددرف أ ّمد دده ؟ قد ددال ينسد ددبه إىل ح د دواء :اي د د ن بد ددن
حواء.)7()...
لألمهددات و يددربهن علددى دورهد ّدن ة املنىومددة اإلهليددةال التسددمية و إن
وه د ا الددن يعطددي مكدداأ ّ

األمهات أوالدهدن أيوداال لوصدا لدو كاندت
كانت ح ّقا لألبال لكن ل ال ميانع من أن تسمي ّ
لمددا قتلدده
األ ُّم حد ّدر ويؤكددد لد مددا جدداء ة اتريددو الطددربي :ا ّن عبددداملل سددار إىل ملددعب قتلددهال ّ
بلغ دده مول ددد هش ددام س د ّدماه منل ددورا يتف دداءل ب د ل ال ومسّت دده ّأم دده بس ددم ابيه ددا هش ددام ل ددم ينك ددر ل د
عبداملل (.)0
وة ( الغددارات ) للاقفددي :ان ميددام التمددار كددان المدرا مددن بددين أسددد اشدرتاه اإلمددام علددي واعتقددهال
وقددد سدداله عددن امسددهال قددال :سددامل .قددال  :ان رسددول هللا أ ددربين ان امسد الد ي مسددا بدده ابددو
ة العجم ميام .قال :صدق هللا ورسوله وصدقت اي أمري املؤمننيال هو وهللا أمسي.
____________________
 -3األحزاب.3 :
 -2وه ا دليل على ك ب من يدعي ان التلقني للميّت هو بدعة مال الوهابية و ريهم.
 -4املعجم الكبري .230 :7
 -3اتريو الطربي .333 :3
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قال

 :ارجع إىل امس ودعت ساملاال ن ن نكني بهال كناه اب سامل(.)1

ب  -التسمية ل ّمهات
جاء ة مقاتل الطالبيني :أ ّن اطمة بندت أسدد مسّدت ولددها حيددر ال غدري أبدو طالدب امسده ومسّداه

عليددا()6ال وقددال ابددن عنبددة ة عمددد الطالددب عنددد كددره عقددب أمددري املددؤمنني علددي بددن أ طالددب
مال ل ال والن هو:
واُمه اطمة بنت أسدد بدن هاشدم بدن عبددمناف ال وكدان قدد ولدد وأبدوه ائدب س ّدمته اطمدة
بنت أسد :حيدرهال ألن حيدر من أمساء األسدال وقد كدر لد ة شدعره يدوم يدرب قدال  :أأ
ال ي مستين أمي حيدر (.)7
واّمنا اري أبو طالب امسه أل نّه كان قد أجى ربّه ة تسمية وليده ال
بقوله:
رب ه ا الغسق الداج ّي والقمر املنبلج املو ّي
اي ا
ُ
اللب
بد ّني لنا من حكم
املقوي ما ا ترن ة إ السم ا ّ
ّ
جاءه اجلواب:
ا
الرلي
كي والطاهر املنتجب
ّ
ُ للتما بلولد الز ّ
المسُهُ من شامو عل ّي عل ٌّي اشتُ اق من العل ّي

() 0

____________________

 -3شرح النهج .240 :2
 -2مقاتل الطالبيني33 :ال زانة األدب .74 :7
 -4عمد الطالب.30 :
 -3مناقب ابن شهرآشوب 24 :2ال ألقاب الرسول وعرتته37 :ال وانىر الفوائل البن شا ان38 :ال ب ت ف يسري.
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وه د ان البيتددان يوحيددان إىل أ ّن اسددم اإلمددام علددي كددان إبهلددام مددن هللا إىل أ طالددبال وه ددو
يشددبه مددا رآه عبددداملطلب ة املنددام وأ ّن رج د أمددره أن يسد ّدمى حفيددده ج ّمدددال وانتىددار الرسددول أمددر
ال وهو يؤكد أب ّن ه ه التسميات إهلية.
البارئ ة تسمية احلسن واحلسني

نعددمال إ ّن اسددم علددي اسددم و مغددزن عىدديم وقددد اشددرأ سددابقا إىل بعددض م حمددهال هددو اسددم شددامل
لعلد ّدوه علددى أقراندده ة العلددم واأل د ق واجلهددادال وشددامل لعلد ّدو داره ة اجلنّددة وحما اتدده ملنددازل األنبيدداءال
دتق مددن اسددم البددارئال الد ي أ ّكددد بقددول و عددل الرسددول ال هددو الد ي عد
وهددو بلتددايل اسددم لدده اشد ّ
على كتفيه لكسر االصنام.
حّت كاد ينال السماء حني ر عه رسول هللا
ّ
ومن الّ ين مسّتهم األ ّمهات هو مرحب اليهودي; أل نّه قال ة رجزه:
ب
أأ ال ي مستين أمي
رر ال
ال
مرحب شاكي الس ح بطل ّ
ا () 1
ب
ب وأحجمت عن صولة املغل ال
إ ا الليوث اقبلت تدل اه ال
جابه اإلمام علي:
() 6
أأ ال ي مستين أمي حيدره كليث ابت كريه املنىره
و يرون:
أأ ال ي مستين ّأمي حيدر ألرب بلسيف رؤوس الكفر
أكيلهم بللاع كيل السندر

() 7

____________________
 -3إمتاع االمساع 203 :33ال و يه :شا س حيال زاد املعاد 423 :4ال وانىر اخللال.373 :
 -2ملددنف بددن أ شدديبة 404 :8ال طبقددات ابددن سددعد 332 :2ال وأمتدداع االمسدداع 203 :33ال و يدده :كليددث ددابت
ليظ القسور ال كما ورد تسميته حيدر ة مناقب ابن شهرآشوب 443 :2ال 430ال حبار األنوار 37 :23ال عدن الدديوان
املنسددوب إىل اإلمددام علددي ال ددتح البدداري 387 :8ال و 484 :34ال االسددتيعاب 878 :2ال الددروض األنددف 74 :3ال
وائل الل ابة ألمحد بن حنبل 734 :2ال اجملالسة وجواهر العلم337 :ال مشارق االنوار.373 :
 -4امتاع اإلمساع للمقريزي 203 :33ال الروض األنف .74 :3
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وممّن مستهم األمهات ك ل ال عمر بن عبدالعزيزال وقيل :إ ّن ل هو ة :عمر بن اخلطاب.
قددال رجددل لعمددر بددن عبدددالعزيز :اي ليفددة هللاال قددال :ويل د لقددد تناولددت تندداوال بعيددداال إ ّن أمددي
دتال مثّ كدربت كنّيدت أب حفد ال لدو دعدوتين بده قبلدتال مثّ
مستين عمرال لو دعوتين هبد ا االسدم قبل ُ

وليتموين أموركم سميتوين أمري املؤمنني لو دعوتين ب ا كفا (.)1
مر علي ما جاء عدن اإلمدام احلسدني أ نّده قدال لل در بدن يزيدد الرايحدي ملدا ولدعوه بدني
وقد ّ
ّ
ميسدح الدرتاب عدن وجهده ويقدول :أندت احلدر كمدا مسّتد أمد حدراال
وبه رمقال جعدل
يديه
احلر ة الدنيا واآل ر (.)6
أنت ّ
و كددر أ ندّده ملددا أد ددل سددعيد بددن جبددري عل دى احلجدداا بددن يوسددف الاقفددي قددال لدده احلجدداا :أنددت
شقي ابن كسريال قال :الال ّأمي أعرف بمسي حيث مستين بسعيد بن جبري(.)7
ّ
وسعيد بن جبري بقوله ( الال ّأمي أعرف ) أراد أن يقدول لل ّجداا أب نّده ابدن ُح ّدر ولديس لده احل ّدق

ة نبزه.
وعددن أ حلددنيال قددال :أتيددت سددعيد بددن جبددري جكددة قلددت :إ ّن هد ا الرجددل قددادم  -يعددين الددد
ب ددن عب دددهللا  -وال آمن دده علي د د طعين وا ددراال ق ددال :وهللا لق ددد ددررت ح ددّت اس ددت ييت م ددن هللاال
إين الرا كما مسّت ّأم سعيداال قدم الد
قلت :وهللا ّ
____________________

حممدد صداحل املنجدد ة
 -3األ كار النووية277 :ال صبح األعشى 337 :3ال مرقا املفداتيح  22 :34وقدد نسدب الشديو ّ
موقع اإلس م على االنرتنت ة الفتون رقدم 43044ال حتدت عندوان :ال يقدال عدن أحدد إنّده ليفدة هللاال نسدبه إىل عمدر بدن
اخلطّاب.
 -2اتريددو الطددربي 424 :4ال الفتددوح  342 :3واملددنت منددهال اللهددوف ة قتلددى الطفددوف72 :ال مقتددل احلسددني أل نددف:
322ال أعيان الشيعة 743 :3ال .733 :3
 -4د يب الكمددال 483 :34ال رولددة ال دواعىني204 :ال ا تلدداص املفيددد243 :ال رجددال الكشددي 443 :3ال احملددن:
244ال أ بار املدينة 300 :2ال 274ال أ بار القوا .333 :2
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ه ( .) 1
م ّكة رسل إليه
حممدال قال :جاءت بيعة الوليدد وسدليمانال [ ددعا] هاشدم بدن إمساعيدلال وهدو وايل
وعن عمر بن ّ
املدينة سدعيد بدن املسديب مدع قومده مدن بدين دزوم إىل أن يبدايع هلمداال د أن يفعدلال جلدده والبسده
تياب شعرال قال :أين تريدون ت هبون ؟ قالوا :نقتل ال قال :أأ إ ا لسعيد كما مستين أمي(.)6
حممد احلسن بدن مجيدع
وة تلر اتريو دمشق :عن املنجي بن سليم الكاتبال قال :قلت أل ّ
الغساين :أنت امس حسنال واأل لب علي سكن.
لمدا ولددتين ّأمدي مسّداين أ  :حسدنال درأت امدرأ ة املندام
قال :كانت ّأمدي مدا يعدي هلدا ولددال ّ

حّت يسكن(.)7
تسميه سكنال ّ
هاتفا يقول هلا :تقول ّ
ألم حسنّ :
وقددد كددر أصد اب األدب طرائددف وندوادر وة بعوددها هجدداءال وكلّهددا تشددري إىل أ ّن التسددميات مل
تك ددن من ل ددر ة اآلبءال ب ددل لألمه ددات دور ة التس ددمية ك د ل ال م ددن تل د الند دوادر م ددا قال دده أب ددو
ؤيب النمريي وال ي كره دعبل ة شعراء اليمامة وأنشد له:
() 0
مسّت أم دينارا وقد ك بت بل أنت ة القوم لس ري دينار
وقال حيىي بن نو ل للعراين بن اهليام وهو بلكو ة:
مسّت ّأم عرايأ وقد صدقت عريت من صاحل األ ق والدين

____________________

يب الكمال 478 :34ال سري أع م النب ء 428 :3ال صفة اللفو .74 :4

 -3حلية األولياء 283 :3ال
 -2املعر ة والتاريو .237 :3
 -4اتريو دمشق .433 :34
 -3املؤتلف واملختلف لآلمدي.333 :
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زعمت أنّ عدل ة إمارتكم وأنت أسرق من ئب السراحني
وقد هجا رجل أبن بن احلميد ال ّحقي موىل الرقاشيني بقوله:
فت أ ُُّم إ س ام- -ت ة املهد أبأ
ص ا ال
() 1

الت- -اء تل يفا عياأ
ت بء مكان ا
صيادر ال
وقددال برصددوما الزامددر أل ّمدده :و حي د ! مددا وجدددت يل إمسددا تسد ّدميين بدده ددري ه د ا ! قالددت :ل ددو
علمت أ نّ جتالس اخللفاء وامللو مسّيت  :يزيد بن مزيد(.)7
() 6

االنتساب إىل األمهات مدح أم م ؟
وهنددا نكتددة الب د ّد مددن كرهدداال و إن كددان ة النىددر البدددوي يراهددا القددارئ ارجددة عددن املولددوعال
األمه ددات اتر تك ددون ر ع ددة وش ددر ا
لكنه ددا ت درتبط بن ددو وآ ددر هب د ه الدراس ددة .وه ددي :إ ّن النس ددبة إىل ّ
للشخ ال وأ رن استنقاصا و ّما له.
وقد استخدمت ه ه النسبة ة كتب التاريو واألنساب ة أ بار املدح وال ّم معداال ومادال لد
كاري ة النلوص التارريّة.
قددد ُ ام معدداو يددة بنتسددابه إىل أ ّمدده هنددد()0ال كمددا م مددروان بنتسددابه إىل ج ّدتدده الزرقدداءال وك د ل
زايد إىل ُمسيةال أل ّن هندا والزرقاء كانتا من وات
الراايت ة اجلاهليّة()5ال ّأما ُمسية قد ادعى ة ابنها رجلني أحدهم أبو

____________________

 -3أنساب االشراف .83 :0
 -2أعيان الشيعة 483 :3ال وانىر حمالرات األدبء .334 :3
 -4شرح ّنج الب ة .382 :3
 -3انىر شرح ّنج الب ة  447 :3والطرائف البن طاووس.343 :
 -3ماالددب العددرب 82 :بب نكدداح اجلاهليددةال شددرح الددنهج 447 :3ال الطرائددف البددن طدداووس343 :ال أنسدداب األشدراف
238 :7ال الكامل ة التاريو 33 :3ال اتريو دمشق 244 :38ال مجهر أنساب العرب.78 :
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سفيان(.)1
ألمده ملزيدد ر عدة وشدرف يهداال يقدال لولدد عل ّدي  :أبنداء اطمدةال
وة املقابل هنا مدن نسدب ّ
أو ولد اطمةال وللدزبري :ابدن صدفيةال ولعمدار :ابدن مسيّدةال ولعيسدى :ابدن مدر ال د ّن اطمدة ابندة رسدول
عمتدهال ومسيدة اول شدهيد ة اإلسد مال ومدر هدي امللدطفا علدى نسداء العداملني حسدب
هللاال وصفيّة ّ
تعبري القرآن الكر .
واآلن سد دؤال يط ددرح نفس دده وه ددو :م ددا ه ددو س ددبب اش ددتهار عم ددر ب ددن اخلط دداب ة كت ددب الت دداريو
() 6
اللها ال هل ا ّن ل جاء مدحا له أم ّمدا وبغودا لدهال ّأم أن ة تلد
واألنساب ببن حنتمة أو ّ

النلددوص اشددار إىل حقيقددة اترريّددة ؟ مددن هددي حنتمددةال ومددن هددي اللددها ()7ال ومددا هددو موقعهمددا ة
التاريو اجلاهلي وقبل اإلس م ؟
إ ّن اشاريت إىل ه ه النكتة مل يكن استنقاصا لعمر كما يريد أن يلوره الفيال و لد لدوروده ة

ك م من يريد مدحه أيواال عن أ هريدر أ نّده قدال :رحدم هللا ابدن حنتمدة لقدد رأيتده ة عدام الرمداد
وانّه حيمل على ظهره جرابني وع ّكة زيت ة يده(.)0
نعددمال ورد لد ة لسددان مددن يريددد مدده أيودداال عددن عمددرو بددن العدداص أ ندّده قددال :ان ابددن حنتمددة
ملدا وقمد منهدا
بعجت له الدنيا أمعاءها والقت إليه أ كبدها  -إىل أن قدال  :-مد ّ منهدا ّ
قملا .)5(...

____________________
 -3تح الباري 37 :7ال اجملروحني  443 :3ت 437ال لسان امليزان  304 :2ت .3083
 -2أنساب األشراف 38 :3ال  37و .480 :34
 -4وملزيد من االط ع راجع كتاب ماالب العرب البن الكلب 78:ال بب تسمية من تدين بسفاح اجلاهلية.
 -3طبقات ابن سعد 433 :4ال اتريو دمشق 438 :33ال الكامل ة التاريو .333 :2
 -3اتريو دمشق 487 :33ال ريب احلديث البن قتيبة 484 :2ال الفائق .423 :3
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حممددد
وروي ا ّن عمددر بددن اخلطدداب كتددب إىل عمددرو بددن العدداص وكددان علددى ملددر :وجهددت إليد
ّ
حممدد ابدن مسدلمة عمددرو بدن العداصال قددال
لمدا قاسددم ّ
بدن مسدلمة ليقامسد مالد  ...قدال املددائينّ :
حممددد :لددوال زمددان ابددن
[عمددرو] :ا ّن زمدداأ عاملنددا يدده ابددن حنتمددة ه د ه املعاملددة لزمددان سددوءال قددال ّ
حنتمددة ه د ا ال د ي تكرهدده أُ لالفيددت معددتق عن دزا بفندداء بيت د يسد ّدر رزهددا ويسددوء كباؤهدداال قددال:
أنشد أن ال خترب عمر(.)1
وة ( املال السائر ) البن االتري ( ان العدرب كدان يعدري بعودها بعودا بنسدبته إىل أ ّمده دون أبيدهال
أال تدرن أ ّن عمددر بددن اخلطدّداب كددان يقددال لدده :ابددن حنتمددةال و إّمنددا كددان يقددول لد ( )6مددن يغددض

دبال و
النب للزبري بدن صدفية :بشدر قاتدل ابدن صدفية بلندارال دا ّن صدفية كاندت ّ
عمدة الن ّ
منهال وأ ّما قول ّ
دض مدن عمدر
كاألول ة الغ ّ
عمتهال وليس ه ا ّ
إّمنا نسبه إليها ر عا لقدره ة قرب نسبه منه وأ نّه ابن ّ
ة نسبه إىل ّأمه )(.)7
وعليه كل مدا قدمتده كدان لتولديح احلقيقدة ولفدت األنىدار إىل قودية رهولدة ة الب دثال ولديس
ة ك مي تعريض أبحد.
إليهنال وهل ا حبدث طدو يدل نرتكده
هب ا قد أعطينا صور ملغّر عن تسمية ّ
األمهات واالنتساب ّ
حلينه.

كد ّدل هد ه النلددوص تؤّكددد إمكددان تسددمية األ ّمهددات أوالدهد ّدن وال مددانع مددن لد ال لوصددا لددو
األم ح د ّدر ال وب دده تع ددرف أبن التس ددمية و إن كان ددت ح ّق ددا ل ددآلبءال لك د ّدن األمه ددات واألج ددداد
كان ددت ّ
وأصد اب املقددام كددانوا يوددعون األمسدداء ة بعددض احلدداالت كد ل ال مثّ أييت دور اآلبء كددانوا ّإمددا أن
يغريوّنا.
يرتكوا تل التسميات أو ّ

____________________
 -3توح البلدان223 :ال اخلراا وصناعة الكتابة.440 :
 -2هك ا ة الن وحيتمل أن يكون (ب ل ).
 -4املال السائر البن االتري .444 :2
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ا  -ا ّّنا للوالدين معاال أل ّن العرب كانت تع ّدد األمساء
إ ّن محل اإلنسان العر امسني أو أكار قد يعدود للولدع القبلدي الد ي كدان يعيشدهال وقدد قيدل أب ّن
الشخ كلّمدا عىدم ة عيدون النداس كادرت أمسداؤه وتوالدت علدى األلسدن صدفاتهال ومدن هد ا املنطلدق

هب دوا إىل أ ّن هلل تس ددعة وتس ددعني امس ددا()1ال وأ ّن للرس ددول عش ددر أمس دداء مخس ددة منه ددا ة الق ددرآن ومخس ددة
ليست ة القرآن.
حممدال وأمحدال وعبدهللاال ويسال ونال وأ ّما ال ليسدت ة القدرآن :الفداتحال
ّما ال ة القرآنّ :
واخلامتال والكاةال واملقفيال واحلاشر( )6وقيل أبكار من ل .

األئم ددة وأبن دداءهم وأتب دداعهم ال ررج ددون م ددن ه د ه القاع ددد ()7ال ددرتن لفاطم ددة الزهد دراء تس ددعة
و إ ّن ّ
األئمة امسنيال ما قيدل أب ّن االسدم اآل در للسديّد سدكينة
امساءال ومن ه ا املنطلق ترن لبعض ولد ّ
بنددت احلسددني هددو آمنددة بنددت احلسددنيال أو أن اسددم السدديد رقيددة كددان اطمددة كد ل ال وقددد مددر عليد
أبن مليام التمار امسان.
وه ه احلالة كانت متعار دة عندد العدربال لدو راجعدت اتريدو اإلسد م للد هب ة ترمجدة مالد بدن
أمحددد بددن علدديال أ عبدددهللا البانياسد ّدي األصددل البغددداديال لرأيتدده يلد ّدرح هبد ا األمددر ويقددول :مسّدداين أ
كناين أب عبدهللاال ومسّتين ّأمي عليا وكنتّين أب احلسنال أ أُعرف هبما(.)0
مالكا و ّ
نعمال إ ّن ه ا كان وما زال متداوال ة بلداننا العربية كالعراق ولبنان واجلزير ال

____________________

 -3الكاة  3:78ح 2ال  333ح 2ال ص يح البخاري  3:2433ح 7438ال و  2703 :7ح.7038
 -2اخللال 37 :2ال حبار االنوار  07 :37ح 43ال تفسري رمع البيان .233 :7
 -4قددال الطربسددي ة أع د م الددورن  444 :3عددن أمرياملددؤمنني :وأمسدداؤه ة كتددب هللا تعدداىل املنزلددة كاددري ال أوردهددا أص د ابنا
رليهللاعنهم ة كتبهم.
 -3اتريو اإلس م 373 :44ال وة البداية والنهاية  332 :32ان اسم االب وكنيته لب على تسمية األم.
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قددد يكددون ولددع أحددد هد ين االمسددني كددان مددن قبددل األبال واآل ددر مددن قبددل األمال أو اجلد ّد األ ّ أو
األمدديال وقددد يكددون ولددع بعددض تل د األمسدداء آتيددا مددن احملبددة الزائددد ال وقددد يكددون مددن قبددل اآل درين
ّ
ف بده
للتوصيف أو للتنقي  .وقد يكون امسدا يدُلعادب بده الطفدل و يدُدرقا يبقدى عليده بدل يكدون أعدر ُ

كما هو احلال ة ( بدباه(.) )1
هجا جرير األ طل بقوله:
قّ هللا دمعهُ أال إّمنا يبكي من ال ُّ ّل د الوب ُل
بكى د الوبل ال يدُالر ُ
قال األ طل :ما جلرير لعنه هللاال وهللا ما مستين أمدي دوبد إالّ وأأ صدب صدغريال مث هدب لد
عين ملا كربت(.)6
ّ ّ
حممددد بددن احلنفيددة ده درا ومددا كددان يش د ة أ ندّده
وحكددي عددن أ الددد الكددابلي أ ندّده كددان ردددم ّ
عمن جيب طاعتده د ربه أ نّده اإلمدام السدجادال قبدل أبدو الدد إىل
اإلمام املفرتض طاعتهال مث س له ّ
لمدا د دل عليده قدال لده اإلمدام :مرحبدا بد اي كنكدرال مدا كندت
اإلمام السجاد
اسدت ن عليدهال ّ
لنا بزائرال ما بدا ل ينا ؟
خر أبو الد ساجدا قال :احلمد هلل ال ي مل ميتين حّت عر ت.
قال له اإلمام زين العابدين :وكيف عر ت إمام اي أب الد ؟
قال :إن دعوتين بمسي ال ي مسّتين بده ّأمدي الد ولددتينال وكندت ة عميداء مدن أمدري  -إىل أن
قددال  :-مثّ أ نددت يل جئددت دددنوت مند سد ّدميتين بمسددي الد ي مستّددين أمدديال علمددت أند اإلمددام
علي وعلى كل مسلم(.)7
ال ي رض هللا طاعته ا

____________________
 -3قدال ابدن األعدرا  :يقدال للشدداب املمتلديء البددن نعمددة وشدباب (بدبّددة)ال وأنشدد المدرأ تدرق ابنهدا :ألنك د ان بدباده جاريددة
دباة  ...وهو قول هند بندت أ سدفيان ألبنهدا عبددهللا بدن احلدارث .د يب اللغدة 323 :33ال سدر صدناعة األعدراب :2
.332
 -2اال اين 247 :32ال وطبقات ول الشعراء .373 :2
 -4ا تيدار معر دة الرجدال 448 :3ال قداموس الرجدال 344 :34ال حبدار األندوار  03 :32و 37 :37ال واخلدرائج واجلدرائح
273 :3ال ومدينة املعاجز 277 :3ال .344
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وه د د ه النل ددوص تؤك ددد ع دددم اس ددتبعاد أن يُس د د امى اإلنس ددان بمس ددني و لوص ددا ة ل د د ال ددزمن
العليبال قد يكون أحد االمسني هو مدا يشدتهر بدهال واآل در يبقدى فيدا عندد املق ّدربني وال يعر ده إالّ
احلق وتقد آية له.
رب العاملنيال ينادون به ل الشخ عند الورور أو إلتبات ّ
األوصياء من ّ
عدن أبن بددن تغلدب أ ندّده قدال :كنددت عنددد أ عبددهللا إ د ددل عليده رجددل مدن أهددل الدديمنال
سلّم عليه ّرد عليه أبو عبدهللاال وقال له :مرحبا ب اي سعد !
أقل من يعر ين به(.)1
أميال وما ّ
قال له الرجل :هب ا االسم مسّتين ّ
وة ( الااقب ة املناقب ) :إن أمري املؤمنني اطب الراهب ة طريقه إىل صفني :مشعون ؟

قال الراهب :نعدم مشعدونال هد ا اسدم مسّتدين بده ّأمديال مدا اطّلدع عليده أحدد إالّ هللا مث أندتال كيدف
عر ته( )6؟!
حممددد بددن احلسددني املعددروف بقطدديط مددن اتريددو بغددداد :وملددا ولدددت مسّيددت قطيطددا علددى
وة ترمجددة ّ
ّ
حممددداال ددامسي اآلن قطدديط
أمسدداء أهددل الباديددة كددان امسددي إىل أن كددربتال مثّ إ ّن بعددض أهلددي مسّدداين ّ
علي(.)7
حممد وهو الغالب ا
ولقب ّ
وقددد أ ددربين أحددد ابندداء عمددوم املسد ّدمى بلسدديّد مرتوددى والشددهري بلسدديّد أصددر أ ندّده سد ل أحددد
كبددار العائلددة عددن ظدداهر تفشددي امسددني عنددد العددربال قددال لدده لد الكبددري :إ ّن العددر يشددتهر أبحددد
االمسني ورفي الااين كارياال وهل ا وائد كاري عند العرب.
أحدددها :إ ّن االسددم املشددهور البددا مددا يكددون امسددا ددري مق د ّدس ة وسددطنا ددن املتددديننيال مددا
امس املشهور عندأ هو السيّد أصرال ة حني أ ّن امس
____________________
 -3اخللال لللدوق370 :ال وة را املهموم للسيّد ابن طاووس 07 :سعيد.
 -2الااقب ة املناقب ال محز الطوسي.274 - 230 :
 -4اتريو بغداد 233 - 234 :2ال اللباب ة يب االنساب .37 :4
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املشددهور عنددد

اآل ددر واملابددت ة دائددر األح دوال الشخلدديّة هددو السدديّد مرتوددىال وك د ا اسددم أ ي د
العائلة وأصدقائه هو السيّد نوريال ة حني أ ّن امسه ة اجلنسية هو السيّد ملطفى.
قددد يكددون والددد أو والدددت كددانوا راطبون د بناصددر وردداطبون أ ددا بنددوري للم ا ىددة علددى
األمسدداء واللددفات املق ّدسددة للمعلددومني كامللددطفى اخلددامتال واملرتوددى الوصدديال مددن جتدداوز األطفددال
و ريهم.
نعددمال إ ّن إ ددويت كددانوا حيملددون امسددنيال يقددال مددا لشددقيقي السدديّد ج دواد :عطدداء هللاال ولشددقيقي
اال ددر السدديّد زيددن العابدددين :ق دوام الدددينال وكددانوا يشددتهرون ة الع دراق بلسدديّد ق دوام الدددين والسدديّد

عط داءال ة حددني أن امسيهمددا اليددوم كمددا هددو املابددت ة دائددر االح دوال املدنيّددة :السدديّد زيددن العابدددين
األوالن ا مدا اشدتهرا هبمدا أايم الشدبابال أمدا اليدوم د يعر همدا أحدد بتلد
والسيّد جوادال االمسان ّ
األمساء إالّ اخلواص.
قد ددد يكد ددون األب د دوان وراء التعد دددد ة األمسد دداءال وقد ددد يكد ددوأ أرادا ب د د ل احلفد ددا علد ددى امسيهمد ددا
احلقيقيددني واملوجددودين ة اجلنسدديةال أل ّن االمسددني املوجددودين ة دائددر االح دوال املدنيّددة حيم د ن امسددني
إلمامني معلومني من أهل بيت الرسالة ا اإلمدام زيدن العابددينال واإلمدام اجلدوادال للم ا ىدة علدى
االمسني املقدسني جاؤوا بالمسني الرائجني.

وقددد يعددود سددبب التعدددد هددو االحدرتام لددألب الد ي مسّددى الولددد أبحددد االمسددنيال أو االحدرتام للجد ّد
األمي ال ي مساى االسم اآل رال وقد يكون ألمر آ ر.
ّ
و نيهددا :إ ّن العددرب كددانوا رفددون أحددد االمسددني لددألايم احلرجددة ال د كددانوا ميد ّدرون هبدداال مددا أن د

تُع ددرف بس ددم ( أص ددر ) و يع ددرف أ ددو بس ددم ( ن ددوري )ال ل ددو ر ددع أح ددد أع دددائ تقري درا ل د ّد ال
اجلهدات املعنّيددة يسد لون عدن أصددر ولدديس لددديهم مدا يدددل علددى أ ندّده أندتال أل ندّ املسد ّدمى ة دائددر
األحوال املدنيّة :مرتوىال أي أ ّّنم
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كددانوا رفددون امس د احلقيقد ّدي وراء امس د الىدداهر واملعددروف بددهال وأ ّّنددم كددانوا يسد ّدمون كمددا يعددرف
اليددوم بالسددم احلركدديال أل ّن اجملاهددد البددا مددا يشددتهر بمسدده احلركدديال أ ّمددا امسدده احلقيقددي يبقددى رهددوال
حّت ال تعر ه اجلهات الرمسية .وقيل أب ّن الكىن جاءت عند العرب من ه ا الباب.
ّ
وعليه ولع األمساء مل تكن لعلّة واحدد ال قدد تكدون للم بدةال وقدد تكدون للخدوفال وقدد تكدون
لولع األمهاتال أو االبءال أو االجدادال أو من كبار القوم أو ...
األئمددة املعلددومني
وبعددد هد ا نقددول :إ ا وقفددت علددى اسددم أ بكددر أو عمددر أو عامددان بددني أوالد ّ
األمددي للعائلددةال واإلمددام مل يعددرتض علددى مددا مسّتدده
األمهدداتال أو اجلددد ّ
قددد يكددون مولددوعا مددن قبددل ّ

األمهات أو االجداد أل نّه اسم عر ري قبيح لغةال ولو أراد تغيدريه أل ر حساسدية بينده وبدني عائلدة
ّ
زوجته ال ين مسّوا املولودال بل الستلزام ل تبديل معىم امساء اللد ابة والتدابعني واتبعدي التدابعنيال
الن كادريا مددن هددؤالء اللد ابة والتددابعني كددانوا قددد تعدداونوا مددع السددلطة لغلددب ددة اإلمددام علدديال

دت إلديهم بلدلةال و لد
ن تغري ه ه األمساء تددعو إىل تبدديل امسداء األقدربء واألصددقاء وك ّدل مدن ميُ ُّ
ددري معقددولال أل ّن كادريا مددن الل د ابة كددان اإلمددام علد ّدي ال يرتوددي سددلوكهمال لددو ألالغددى أمسدداءهم
ألصب ت ش ّ ة األمساء معركة ل العلر.
االئمدة لددو
أئمددة أهدل البيددتال و ّ
وكد ا وجددود كادري مددن التدابعني واتبعددي التدابعني علددى دري و دداق مدع ّ
أرادوا ح ف ه ه األمساء أو تلد لكدانوا البدادئني بش ّدن احلدرب علدى اآل درينال ة حدني أ ّّندم اكتفدوا
إبعط دداء الو ددابطة ة التس ددميات م ددن ل ددزوم حتس ددني األمس دداءال وع دددم التس ددمية أبمس دداء األع ددداءال وأ ّن
ين إالّ احلدب والدبغضال إىل ريهدا مدن العمومداتال وتركدوا
التسمية ج مد وعلدي يبقدى الولددال ومدا الد ّد ُ

لكل وقه ة اللغة واجملتمع.
ّ
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 ددري ّأمهددات املعلددومني  -كد ّدن مددن النسدداء العددادايتالاألئمددة
ومددن املعلددوم أ ّن زوجددات ّ
بينهن من سعني إىل قتدل اإلمدام كمدا علتده جعدد بإلمدام احلسدنال وأم الفودل بإلمدام اجلدوادال
وكان ّ
دريهن بغددريهمال د يسددتبعد أن تكددون بعددض هد ه التسددميات قددد جدداءت مددن قبددل أولئد ال واإلمددام
ود ّ

أقرها كما شاهدأه ة إقرار اإلمام علي ة تسمية عمر بن اخلطاب البنه من اللهباء التغلبية.
األئمدة بىدروف علديبة اصدة مدن قبدل احل ّكدام
األئمةال ومرور ّ
ا ّن وجود نساء كهؤالء ة بيوت ّ
األئمة هب ه التسميات أمرا طبيعيا.
واالجتاهات الفكرية الفاسد ال كلّها جعلت قبول ّ
حممددد أم عبدددهللا
اين س ّ
وّ
ولددح الحقددا ب ّن املكد ّدىن أب بكددر بددن علد ّدي واملختلددف ة امسدده هددل هددو ّ

قددد يرجددع سددببه إىل ا ّن اإلمددام عليّددا مسّدداه ج ّمدددال أ ّمدده بعبدددهللاال همددا امسددان لشددخ واحددد ال
اتنانال وال ا ت ف ة البني()1ال وقد وقع التسليم عليه ة زاير الناحية طبدق مدا مسّداه اإلمدام عل ّدي إن
كان املقلود ة الس م عليه ة الزاير هو ابن ليلى النهشلية ال املولود من أم ولدال كما هدب إليده

بعض املؤر ني.
وال رفى علي أبن ه ا الشدخ ان اُريدد كدره ة كتدب التداريو  -والد كتبدت بريشدة احل ّكدام
 أيتون أبمسه طبق ما مسّته ّأمه وأ واله أي :عبدهللا ال ما امساه اإلمام علي.وعليدده ولددع األمسدداء قددد يكددون حتاشدديا مددن املشددك تال وقددد تكددون طمعددا ة الن دوال واحللددول
علددى املكاسددب واالمتيددازاتال وقددد تكددون ألمددور أ ددرنال وجددا أ ّن االحتمددالني األ دريين بعيدددان عددن
األئمة يبقى قبول اإلمدام بتلد األمسداء هدو الت اشدي مدن املشداكلال وهبد ا لدر كدل تلد األمدور
ّ
ة شيء واحد وهو احملبة بعيد وال يقبله العقل واملنطق.
____________________
 -3انىر اللف ه  444وصف ة  402إىل  322من ه ا الكتاب.
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التسمية واجملتمع
أي رتمددعال عليدده
مددن املعلددوم أ ّن الباحددث االجتمد ا
أي ظدداهر اجتماعيددة ة ّ
داعي لددو أراد أن يدددرس ّ
ددوي
أن يتع د ّدرف ّأوال عل ددى العقائ ددد واألعد دراف والتقالي ددد الس ددائد ة لد د اجملتم ددعال أل ّن اجملتم ددع الب د ّ

رتلف عن اجملتمع املتم ّدنال ولكل واحد منهما عقائده وأعرا ه وتقاليده اخلاصة.
وكد ا احلدال بلنسددبة إىل األشدخاصال لددو أراد اإلنسدان أن يدرتجم شخلددا ّمدا عليدده التع ّدرف علددى
أ قياتدده وعقائددده واالع دراف السددائد ة رتمعددهال حيددث إ ّن تقا ددة الفددرد تنش د مددع بيئتدده ال د تددرّ
يها.
حمبّدا للفدرسال والسديفال والقدوسال والدرمحال والرجدز

مهتما بحلرب صار الشدخ
اجملتمع لو كان ّ
و ...
أ ّمددا لددو كانددت البيئددة مبتنيددة علددى امليوعددة والشددهوات درتاه يهددتم بخلمددر والنسدداء والغندداء واملنادمددة

والسهر.
وجا أ ّن اجملتمع العر قبل اإلس م كان يهتم حبياته املعيشية اخلاصة وال يهتم بأل ُّمة جدا أ ّّندا أُمدةال
رتاه يهتم ة شعره بوصف ما حوله من النبات
واحليوان وأحداث اجلو وأدوات احلربال و إ ا تع ّدن ل ىل منفعة قبيلته

قط.
داهلي كددان حيددرتم األصددنامال رأيندداهم يق ّدسددون الد ّت والعد ّدزن و يسد ّدمون أبنددائهم
وجددا أ ّن اجملتمددع اجلد ّ
هبدداال بعكددس احلنيفددي املس ددلم ال د ي يق د ّدس هللاال درتاه يسد ّدمي ابندده أبمس دداء حتمددل معددىن عبوديّددة هللاال
ويك ُفر بجلبت والطا وت.
يسمي أبناءه
وك ا احلال اليوم بلنسبة إىل املعجب بلاقا ة الغربيةال تراه ّ
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أبمسدداء ربيددة أو معاربددة منهدداال وهك د ا احلددال بلنسددبة إىل املت د تّرين بلاقا ددات األ ددرنال حيددث إ ّّنددم
يس ّدمون أوالدهددم أبمسدداء ال يعر ددون معناهدداال ولدو عر دوا مددا تعددين تلد األمسداء ملددا مسادوا هبدداال أل ّن املتد تّر
بلاقا ة الغربية ال يعجبه ال ّدين

أ ّاي كدان  -إسد ما أو مسددي ية أو يهوديدة  -درتاه يسددمي أبمسداء بعيدد عددن إطداره الدديين الد ي
يعي -ه ة الشرقال يسمى ( :جوزيف ) و ( ديفيد ) و ( ايسو ) و ( ماري ) وأمااهلا.
وال يعلددم أبن ( جوزيددف ) هددو يوسددفال و ( ديفيددد ) هددو داودال و ( ايسددو ) هددو عيسددىال و (
مدداري ) أو ( مدداراي ) هددي مددر الع د راءال أي أ ّن الغددر يسد ّدمي أبمسدداء دينيددة وال عيددب عندددهال لكد ّدن
الشرقي اجلاهل يستنكف و يتعاىل عن التسمية أبمساء األنبياء.
املتغرب أو
ّ
ّ
وبد ل يكددون الغددر بتسددميته األمسدداء املقلددود قددد ربددح تقا تددهال والشددرقي جبهلدده قددد سددر ديندده
تلور أب ّن ه ه األمساء ختالف الدين وتعطي صور للاقا ة الغربية وامليوعة اجلنسية ومدا
وتقا ته; ألنّه ّ

شابه ل ال لكنّه لو عرف حقيقة ه ه األمساء وأ ّّنا ما هدي إالّ أمسداء لألنبيداء واللداحلني ملدا تدب اجح
وتىدداهر بلعلددم واملعر ددة واحلوددار ال والعلدديان علددى القدديم واألصددولال ومددن أجددل هد ا قيددل ( :أ العرُد
من حيث مسّا أبو )ال أي من حيث مسّا أبو أعر أ نّ شخ متددين أو در ال تعبدد هللا
أو تعبد األصنام ؟
وعليه دراسة الىواهر االجتماعية تتوقّف على دراسة اجملتمعدات جدا هلدا وعليهداال واجملتمدع العدر
اجلدداهلي ال رددرا عددن ه د ه القاعددد ال واإلس د م جدداء ليل د ّ ح مددا كددان عليدده اجلدداهليون مددن أ كددار
بطلددةال واعتبددار بعددض مددا يست سددنه العددرب قبي دداال د ّم العلددبيةال ومقددت الىلددم والبغدديال وعدداب
ال اسرف والتب يرال وكره التعاون على اإلمث والعدوان.
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كل روع احليا .
وعلى اجلملة قد جاءهم اإلس م جبديد ة ّ
وقددد كددان ممددا علدده اإلس د م هددو توحيددد العددرب ومجعهددم علددى لغددة واحددد ال بددل قددل علددى هلجددة
واحد ال وهي هلجة قري ال زال الشوا ّ منها ال كانت تشني قرائح العربال كما ه ّ هبا من اخلشدن
دافال واحلوش ددي الغري ددبال كم ددا أم د ّدهم أبلف ددا ومع دداين جدي ددد مل يعر وه ددا م ددن قب ددلال ما ددل مع ددىن
اجل د ّ
املؤمنال والكا رال واملنا قال والفاسقال والل ال واللوم و ...
ددالعرب عر ددت املددؤمن مددن األمددانال والكفددر مددن الغطدداء والسددرتال والنفدداق مددن سددرب األرض; و
يسمى املنا ق منا قا ملشاهبة عمله مع الريبوع الد ي ردرا تدراب اجل در مث يسد ّد بده دم اآل در; شدبّه

به ألنّه ررا من اإلميان من ري الوجه ال ي د ل يه.
والفسددق جعددىن ددروا الرطبددة مددن قشددر اال والل د جعددىن الدددعاءال والزكددا جعددىن النمدداءال واللددوم
دج جعددىن القلدددال وكددانوا ال يعر ددون ددري ه د ه املعدداينال واإلس د م أمدددهم جعدداين
جعددىن اإلمسددا ال واحلد ّ

ومفاهيم جديد ال وهي املعرو ة عند املسلمني اليوم.
وبفول القرآن ر عت مكانة اللغة وصقلت املفاهيم وت ّوق العرب احلوار و رجوا من البداو .
نعمال إ ّن اإلس م أ ل بعض األلفا ال لعدم إقراره جعانيهاال بل لكوّندا ريبدة وحشدية أو شدنة
جا ةال أو متنا ر األصواتال أو عدمية الىّد لال أو متعاّدر املعدىنال هدو ينىدر إىل انسديابية الكلمدة مدع
حلا معناها اللغويال يرلى بملعىن اللغوي مع وحشية الكلمة.
لكد ّدن املشددركني واجل دداهليني مددن الع ددرب كددانوا يتع دداملون مددع األلف ددا واألمسدداء عل ددى أ ّّنددا ع ئ ددم
للتمييز قطال كما أ ّّنم كانوا يسعون للوقوف أمام امل ّد اإلس مي
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األصدديل بنقائوددهم الشددعريةال حددّت قيددل أب ّن شددعر النقددائض أ د طابعدده بعددد هجددر الرسددول مددن مكددة
إىل املديندةال لددار الشددعر إسد ميا وقيميّددا عنددد الددبعضال بعددد أن كددان خدرا وهجدداء جاهليددا ة سددبيل
السددياد القبليددة واملطالددب املاديددةال ة حددني بقددي الددبعض اآل ددر يشدديد أب ّايم العددرب والقدديم اجلاهليددة
بعد اإلس م.
مدرسة املدينة دا عت عن كر الرسول وتعاليمه العالية.
ومدرسة مكة وقفت مع املشركني اتر علنا واتر فية ونفاقاال وه ا ما يعر ه اللبيب العامل.
 - 2أ ية التسمية ة اإلس م
سددعى إىل تغيددري بعددض األمسدداء

وانط قددا مددن احلركددة التل د ي ية ال د قددام هبددا رسددول هللا
والكىنال ودعا إىل حتسني األمساء.
عددن اإلمددام اللددادق ال عددن أبيدده  :إن رسددول هللا كددان يغد ّدري األمسدداء القبي ددة ة الرجددال

والبلدان(.)1
وعددن علددي بددن أ طالددب ال قددال :قددال رسددول هللا :إ ّن ّأول مددا يدالن د ُدل أح د ُد ُكم ولددده االسددم
احلسنال لي ّسن أحدكم اسم ولده(.)6
وعن أ عبدهللا اللادق ال قال :قال رسدول هللا :است سدنوا أمسداءكم د نّكم تُ الددع الون هبدا يدوم

القيامة :قم اي ن بن ن إىل نور ال وقم اي ن بن ن ال نُور ل (.)7
ورون الواقدي أ ّن أب ّر ملا د ل على عامانال قال له [عامان] :ال أنعم هللا
ّ

____________________
 -3قرب اإلسناد 04 :ح 434ال وعنه ة وسائل الشيعة  404 :23ح 7ال و يه عن جعفر عن آبئه
 -2اجلعفرايت 370:وعنه ة مستدر وسائل الشيعة  33:328ح  3وأنىر الكاة  7:37ح .4
 -4الكاة  30 :7ح 34ال وعنه ة وسائل الشيعة  470 :23ح .2
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ب عينا اي جنيدب !
قال أبو ر :أأ جندبال ومسّداين رسدول هللا
به على امسي(.)1

عبددهللاال دا رتت اسدم رسدول هللا الد ي مسّداين

وعددن عبداحلميددد بددن جبددري بددن شدديبةال قددال :جلسددت إىل سددعيد بددن املسدديب د ّدتين أن جددده
(ح الزأ) قدم على النب ال قال :ما امس ؟ قال :امسي حدزنال قدال  :بدل أندت سدهلال قدال:
جغري امسا مسّانيه أ ال قال ابن املسيب :ما زالت ينا احلُُزونةُ بعد(.)6
ما أأ ّ
وعن ريطة بنت مسلمال عن أبيها :أ نّه شهد مع رسول هللا حنينا قال  :ما امس ؟
قال :راب.
قال  :امس مسلم(.)7
وة اجلرح والتعديل  -ترمجة راشد بن عبددهللا  :-كدان سدادن ( شدداخ ) صدنم بدين سدليمال وكدان
سلم قال له :ما امس ؟

يُ الدعى اوي بن ظاملال قدم على النب
قال :اوي بن ظامل.
قال  :بل أنت راشد بن عبدهللا(.)0
وقال ابدن إسد اق :ارجتدز املسدلمون ة اخلنددق برجدل يقدال لده :جعيدل  -بودم اجلديمال أو جعالدة
 بن سراقةال وكان رج دميمداال وكدان يعمدل ة اخلنددقال غ ّدري رسدول هللا امسده يومئد سدماه ع المدراالجعل املسلمون يرجتزون ويقول:
____________________
 -3تقريب املعارف284 :ال الشاة ة اإلمامة 203 :3ال شرح ّنج الب ة .237 :7
 -2ص يح البخاري  2277 :3و  2270رقم  3747ورقم 3734ال وانىر عمد القارئ .204 :37
 -4املستدر على الل ي ني  448 :3ح .8828
 -3اجلرح والتعديل  372 :4ت .2388
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مسّاه من بعد جعيل ع المرا وكان للبائس يوما ظهرا
ال يقول شيئا من ل ال إالّ إ ا قالوا :عمراال وإ ا قالوا :ظهدراال قدال
وجعل رسول هللا
عمرا وظهراال وال يقول بقي الشعرال وكان جعيل بن سراقة

:

يعمل معهم ويقول مال قوهلم و يو إليهمال علموا أ نّه ال يسوؤه ارجتازهم به(.)1
دت ب دار ال قددال رسددول هللا :ال تزُّك دوا أنفسددكمال هللا أعلددم
وعددن زينددب بنددت أ سددلمةال قالددتُ :مسّيد ُ
الرب منكمال مسّوها زينب(.)6
أبهل ّ
وعن ابن عمر :إ ّن بنتا كانت لعمر يقال هلا :عاصيةال سماها رسول هللا :مجيلة .رواه مسلم(.)7

دازيال قددال إب دراهيم بددن املن د ر :ح د ّدتنا ددايل
وة التدداريو الكبددري :راشددد السددلميال أبددو أتيلددةال حجد ٌّ
حممد بن إبراهيمال عن راشد بدن حفد بدن عمدر بدن عبدد الدرمحن بدن عدوف :كدان جد ّدي مدن قبدل أ
ّ
ّمي يُدعى ة اجلاهلية ظاملا ال
 :امس راشدال قال راشد بن حف  :مسّتين ّأمي بسم

قال النب
ج ّدها(.)0
وة أسد الغابة :ولد أسدعد بدن سدهل بدن حنيدف ة حيدا الندب قبدل و اتده بعدامنيال وأتدى بده أبدوه
نّكه ومسّاه بسم ج ّده أل ُّمه :أسعد بن زرار
النب
ا

____________________

 -3سبل اهلدن والرشاد لللاحلي الشامي 477 :3ال سري ابن كاري 374 :4ال اجملازات النبويّة للرلي 83 :والن
 -2انىر ص يح مسلم  3778 :4ح .2332
 -4مشكا امللابيح  3433 :4وانىر ص يح مسلم  3778 - 3777 :4ح .2340
 -3التاريو الكبري  203 :4ت 004ال وتعجيل املنفعة .322 :3
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منه.

وكناه بكنيته(.)1
العامدة للتسدميةال و إ ّن رسدول هللا قدد ّدري اسدم
هب ه الاقا ة وه ه األصول رسدم اإلسد م القواعدد ّ
ابددن أ ق ا ددة مددن ( عبدالكعبددة ) إىل عبدددهللاال كمددا د ّدري اسددم ابددن عددوف مددن ( عبددداحلارث )( )6إىل

عبدددالرمحنال واسددم ( شددعب الود لة ) إىل شددعب اهلدددنال و ( بددين الريبددة ) إىل بددين الرشددد ال و( بددين
معاوية ) إىل بين املرشد ال ومساى يارب :طيبةال وزيد اخليل إىل زيد اخلري(.)7
و ّري اسدم ابدن أ سدلول املس ّدمى ة اجلاهليدة ب ( -احلبداب ) إىل عبددهللاال وقدال :حبداب اسدم
شيطان.
ومسّى احللني بن س ّم  -احلرب عامل أهل الكتاب  -بعبدهللا.
واحلكم بن سعيد بن العاص مساه عبدهللا.
وعبداحلجر مساه عبدهللا.
وجبار بن احلارث مساه عبداجلبار.
وعبد عمرو ويقال عبدالكعبة  -أحد العشر  -مساه عبدالرمحن.
شر  -من وي ظليم  -مسّاه عبد ري.
وعبد ّ
وأبو احلكم بن هاين بن يزيد مسّاه أب شريح أبكرب أوالده.

ومسّى حرب مسلما(.)0
مر وال ناسا; ّنا من أمساء الشيطان(.)5
وقال رسول هللا :ال ّ
تسموا صبًّا وال حرب وال ّ

____________________
 -3أسد الغابة 82 :3ال االصابة  373 :3ت .333
 -2ألن احلارث من أمساء الشيطان.
 -4ش ددرح ّن ددج الب ددة 477 :30ال وانى ددر ددتح الب دداري 0 :8ال املع ددارف243 :ال س ددنن أ داود  270 :3ح 3037ال
طبقات ابن سعد 202 :3ال و يه من بين الزنية إىل بين الرشد ال وك ا ة االصدابة واتريدو دمشدق وسدنن أ داودال ملدنف
عبدالرزاق  278 :0ح 38378ال الكشاف 03 :3ال املعجم الكبري  242 :34ح .34373
بتلرف.
 -3سبل اهلدن والرشاد ّ 473 - 474 :0
 -3اجلامع ة احلديث  324 :3بتلرف.
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وقال :ال تسمني م يسارا وال ربحا وال جني ا وال أ لح(.)1
وعن اللادق أ نّه قال :إ ّن رسول هللا دعا بل يفة حني حوره املوت يريد أن ينهدى عدن أمسداء
يدُتس امى هباال قدبض ومل يس ّدمهاال منهدا :احلكدم وحكديم و الدد ومالد ال و كدر أ ّّندا سدتة أو سدبعة ممّدا

ال جيوز أن يتسمى هبا(.)6
وجل حارث ومال و الد(.)7
وعن أ جعفر الباقر :إ ّن أبغض األمساء إىل هللا ّ
عز ّ
وعن شريح بن هاينال عن أبيه :أ نّده ملدا و دد إىل رسدول هللا مدع قومده مسعهدم يكنّونده أب احلكدمال
ّ
المال لم تكىن أب احلكم ؟
ك
احل
إليه
و
دعاه رسول هللا قال :إ ّن هللا هو احلك ُم
ُ ُ
قال :إ ّن قومي إ ا ا تلفوا ة شيء أتوين كمت بينهم رلي ك الفريقني حبكمي.
قال رسول هللا :ما أحسن ه اال ما ل من الولد ؟
قال :يل شريحال ومسلمال وعبدهللا.
قال  :من أكربهم ؟
قال قلت :شريح.
قال :نت أبو شريحال رواه أبو داود والنسائي(.)0
____________________
 -3ص يح مسلم  3773 :4ح 2348ال سنن أ داود  204 :3ح 3037ال املعجم الكبري  377 :8ح .7804

 -2الكدداة  23 - 24 :7ح33ال الته د يب  340 :8ح 33ال وعنهمددا ة وسددائل الشدديعة  407 :23ح  3وقددد علّددق
اجمللسي ة مرآ العقول  47 :23على اخلرب بقوله ( :ال يبعد أن يكون الا تدة املرتوكدة أمسداء الا تدة امللعوندة :عتيقدا وعمدر
وعامدانال وتددر كددرهم تقيدة ) وقددد يكددون اإلشدار إىل الشدديخني قددطال الن اإلمدام قددال :أ ّّنددا سدته أو سددبعة .د يعقددل ان
ينسى اإلمام.
 -4الكاة  23 :7ح .37
 -3سنن أ داود  270 :3ح 3033ال سنن النسائي الكربن  377 :4ح .3034
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بت سددني األمسدداء وّنيدده مددن التسددمية بألمسدداء القبي ددة وتغيددريه
وعليددهال د ّن أمددر رسددول هللا
ل ددبعض األمس دداءال كله ددا تش ددري إىل أ ّن املع دداين مل وظ ددة ة التس ددميات عن ددد املس ددلمني وأ ّّن ددا مل تك ددن
ارجتالية حبتهال وأ ّن اإلس م ال ينىر إىل االسم على أ نّه ع مة قطال بل إ ّن االسدم عندده مشدتق مدن
( مسدا يسددمو )ال أي يل دظ يدده العلدو والر عددة مددع حلدا العلميددةال أو مدن ( وسددم يس ُدم ) لكددن يل ددظ
املعرب عن الشدخ جدا هلدا مدن داللدة إجيابيّدةال ولد ل دعدا اإلسد م إىل
السمة ّ
يه الع مة اللاحلة و ّ
حتسني التسمية.
رب العداملني أنكدر
وهو اآل ر يشري إىل وجود الرابطدة بدني املعتقدد والتسدميةال وقدد م ّدر عليد أب ّن ّ

ْ َ ه َ ْ ٌ َ ه ُُْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ
إِن ِِه إِال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم

بلعزن وأمااهلا بقولده
على املشركني تسميتهم آهلتهم ّ
ُ ْ
َ َ ََ ه
َ
ُ
َ
() 1
ما أنزل اَّلل بِها ِمن سلطان ال وهو ليؤّكد أب ّن اإلس م جاء ليه ّ ب اللغةال ويدرّ اإلنسدان علدى
األ د ق الفالددلة والكلمددات اجلميلددة احلسددنةال وأن يبتعددد عددن التنددابز بأللقددابال والتسددمية بألمسدداء

ليغري املفاهيم اجلاهلية إىل مفاهيم توحيدية.
القبي ةال كما أ نّه جاء ّ
ددالعزنال وعبد د ددداحلارثال إىل عب د د دددهللاال
سد د ددعى إىل تغي د د ددري األمسد د دداء اجلاهلي د د ددة كعبدالكعبد د ددةال وعب د د د ّ
وعبددداخلالقال وعبدددالرمحنال فددي كتدداب ( املنتخددب ) للطرحيدديال  -ة ددرب  -ة د ددول نلدراين مددن
ملد الددروم علددى رسددول هللا إىل أن قددال :قددال  :مددا امسد ؟ قلددت :امسددي عبدالشددمسال قددال
ّين أُمسّي عبدالواهاب(.)6
يل :ب ّدل امس
التس ددمية إ ن ت درتبط بملعتق ددد كم ددا ه ددي ع م ددة ك د ل ال وإ ّن علم دداء االجتم دداع والت دداريو واللغ ددة
التعرف على
يدرسون ه ه الروابط ة حبوتهمال أل ّّنم لو أرادوا ّ
____________________
 -3النجم.24 :
 -2مستدر وسائل الشيعة  327 :33ح 8ال حبار االنوار  370 :33ح .47
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قناعددات رتمددع مددا البد ّد هلددم مددن دراسددة عقائدددهم وأعدرا همال وقددد ال حيلددل هلددم لد إالّ مددن د ل
وق ددو هم عل ددى التس ددمياتال ألن األمس دداء هل ددا ارتب دداط بملس ددمى و يلم ددح إىل االجت دداه الفك ددري للط ددرف
اآل ددر ومددا حيملدده مددن كددر وعقائدددال و إنّد اليددوم تددرن ّأول مددا تقددوم بدده الاددورات هددو تغيددري وتبددديل

تغري ة الب معايريه.
أمساء املراكز والساحات واملدن للداللة على أ ّن الولع قد ّ
رسول هللا حينما ّري اسم عاصدية إىل مجيلدةال أو العداص إىل عبددهللاال أراد أن ال يىدن مدن يسدمع
بسم العاصي أ ّن ل صفة لهال أو أ نّه إّمندا ُمسّدي بد ل ملعلديته ربّدهال ّدول لد إىل مدا إ ا ُدعدي
به كان صدقا مال عبدهللا.
وأ ّما حتو يله ( بار ) إىل زينبال أل ان ل كان تزكية ومدحا هلاال ّوله إىل ما ال تزكيدة يده بدل
بلرب .وعلى ه ا الن و سائر األمساء ال ّريها رسول هللا.
يه نوع من املدح والتفاؤل ّ
د وىل األمسدداء أن يتسد ّدمى اإلنسددان هبددا أقرهب دا إىل اللدددق وأحراهددا أن ال يُ الشددكل علددى سددامعهاال

أل ّن األمساء إّمنا هي للداللة والتعريف(.)1
وك د ا احلددال بلنسددبة إىل األمسدداء املنهد ّدي عنهددا ماددل :حكددمال وحكدديمال و الدددال ومال د ال وحددارثال
عنها لداللة بعوها على اللفات اإلهليةال أو لكوّنا امسا للشيطانال ومدن الاابدت أب ّن
قد ّنى
منهي عنهاال أ ّمدا لدو أريدد مدن اسدم مالد أ نّده مالد أل الربدهال أو مالد لنفسدهال
التسمية هب ا الل ا
ٌّ
ّني عنهال و إ ّأ سنعود إىل توليح ه ا األمر ة اللف ات ال ّحقة إن اقتوى األمر.

____________________
 -3شرح ابن بطال .344 :38
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املقدمة الاالاة
بيان بعض األسباب ال دعت إىل تطابق بعض
األئمة مع أمساء اخللفاء
أمساء ولد ّ

قبل الك م عدن املق ّدمدة الاالادة البدد مدن اإلشدار إىل اأ سدنركز الكد م عدن امسدي عمدر وعائشدةال
لكوننا قد أرجعنا الك م عن أ بكر إىل القسم الااين من ه ه الدراسة ( :الكىن ).
وأ ّما اسم عامان د د ف ة تسدمية اإلمدام علدي ابنده بده مدن ّأم البندني الك بيّدة حمبدة لعامدان
بن مىعونال وه ا االسم قد انقرض ة ولد املعلومني من بعد اإلمام علي ال وحدّت ة ولدد دري
املعلومني من اهلامشيني.
وال رد ه ا العموم وجود اسم أو امسني ة ولد عقيل وجعفدر إىل زمدن النسدابة ابدن عنبدة (ت
 727ه) -ال وه ا ري مؤ ّشر علدى عددم حمبوبيدة هد ا االسدم عندد الطدالبيني و إن كدان هد ا االسدم
عربيا رائجا ان ا ال لكنه مرتو عند الطالبني.
وقد يعود عددم ارتيداحهم هلد ا االسدم هدو احتمداء األمدويّني بمسدهال وقدد يكدون لعددم حمبوبيدة سدري
اخلليفة الاالث عندهمال أو لعدم مجالية ه ا اإلسمال وقد تكون ألمور أُ رن .-
وأ ّمددا اسددم عمددر :فددي التدداا ( :عددامر :اسددم للقبيلددة  ...وعُمددر معدددول عندده  -أي معدددول عددن

عامر  -وة حال التسمية أل نّه لو عدل عنه ة حال اللفة لقيل العُمر
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يراد :العامر )(.)1
وأ ّمددا عائشددة :هددي مددن العددي ة احليددا ال يقددال للم درا  :عائشددةال تفدداؤال بطددول العمددر والعددي
السعيد(.)6
وه ان االمسان  -مدع ري دا مدن األسدامي الد قدد أتيت تبعدا واسدتطرادا  -هدي حمدور هد ا القسدم
مدن دراسدتناال وقدد سددعى الدبعض اسدتغ هلا واالسددتفاد منهدا إع ميدا للقدول أب ّن أئ ّمددة أهدل البيدت قددد
مسّوا أوالدهم هب ه التسميات حبّا ألصد اب رسدول هللا وأ ّمهدات املدؤمننيال مثّ ألدا وا بلقدول :علدى
أقل تقدير أ ّن ه ه التسميات تشري إىل عدم وجود ف بينهم.
ّ

مع ّدنيال كد ن يس ّدمي

لكنّا نقول ة جواب هك ا ا رات :أب ّن التسميات قد تكدون حبّدا لشدخ
أي عزيز آ ر عليه.
اإلنسان ابنه بسم أبيه أو أ يه أو ّ
ددوا
وقد تكون لع قته وتنا مه مع ل االسم ّ
عمدن تس ّدمى بده حدّت  -ولدو كدان ع ّ
بغض النىر ّ

لدده  -ومددن ه د ا القبيددل تسددمية بعددض الشدديعة أوالدهددم خبالددد وزايد مددع معر تهمددا جواقددف الددد بددن
الولي ددد وزايد ب ددن أبي ددهال العتق ددادهم بع دددم ج دواز حمارب ددة األمس دداء ج ددا ه ددي أمس دداءال ه ددم ال ميتنع ددون م ددن
التسددمية هبدداال لوجددود رجددال رددالفوّنم وال حيبّددوّنم قددد تسد ّدموا هبدداال و إالّ لددو ُددتح هد ا البدداب لشد ّ ت
األمساء وصارت أندر من الكربيت األمحر.
داا ابندده ب ( -م ّكددي ) ت د كريا بسددفره إىل
وقددد أتيت ت د كريا بواقعددة مفرحددة أو مؤملددةال كتسددمية احلد ّ
بيت هللاال وقد أ ربين أحد املؤمنني أب ّن أحد الطغا سدجن ابندا لده وتزامندا مدع جندا ابنده رزقده هللا بنتدا
مساهددا ( جنددا )ال د ّن ابنتدده جنددا ت د ّكره وت د ّكر مجيددع العائلددة جددا جددرن علددى ابددنهم مددن ظلددم وع السددف
ل الطا ية.

____________________
 -3اتا العروس 274 :8ال ماد  :عمر.
 -2لسان العرب  423 :7ماد ( عي ); وانىر االشتقاق البن دريد.433 :
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التس ددمية إ ن ج ددا ه ددي تس ددمية ال ت دددل عل ددى ش دديءال ق ددد يس د ّدمي اإلنس ددان ابن دده ( أن ددور ) أو
(حسددين) السددتلطا ه ل د ل االسددمال ال حبّددا أبنددور السددادات أو حسددين مبددار ال بددل لعشددقه وارتباطدده
ديقي للكلمددة
بسددم ( أنددور ) و ( حسددين ) مددع كراهتدده ألحددد األ دراد املُسد ام الني بددهال أي أ ّن الوقالددع املوسد ّ
هو ال ي دعاه إىل تسمية ابنه أو بنته هب ا االسم أو ا .
واآلن لنتكلّم عما ن يهال نقول :إ ّن من ي ّدعي أ ّن ولع اإلمدام علدي هلد ه األمسداء علدى أبنائده
كددان حملبت دده للخلفدداء الا ت ددة علي دده أن أيتينددا ب دددليل عل ددى مددا يق ددولال وحي ددث ال دليددل س دديبقى ر د ّدرد
خترصات.
احتمال ال ميكن إتباته هبك ا ّ
وبعتقادي أ ّن اإلمام علي بن أ طالب وبد كره سدبب تسدمية ابنده عامدان بعامدان بدن مىعدونال
و لوصا بعد مقتل عامان بن عفان كان يريد أن يدد ع مدا أشداعته اجلهدات احلاكمدة وأتبداعهم عدن
سددبب تسددميته أوالده أبمسدداء اخللفدداء سددابقاال قددال صددرحيا ( :مسّيتدده بعامددان أل ددي عامددان بددن

() 1
األولددني حبّددا
مىعددون ) ال ومددن د ل هد ا الددن نفهددم تعريودده جددن أشدداع عندده أبندّده ولددع االمسددني ّ
بعمر بن اخلطاب واحرتاما أل بكر بن أ ق ا ة.
 وكم ددا عر ددت  -مل يو ددع اس ددم عم ددر عل ددى ابن دده ب ددل أ نّدده أق د ّدر م ددا ول ددعه عم ددر ب ددنأل نّدده
حممدد  -مل تابدت ولدعها مدن قبدل اإلمدامال بدل
اخلطابال وك ا كنية أ بكر علدى ولدده  -عبددهللا أو ّ

ددل علدى أ ّن القدوم ولدعوها عليدهال وأ ّن اشدتهار هكد ا أمدور دعدت اإلمدام أن يل ّدرح ة
هنا قدرائن ت ّ
سددبب تسددمية ابندده األ ددري  -أو مددا قبددل األ ددري  -أب ندّده مل يكددن ألجددل عامددان بددن ع ّفددان د عددا لكددل
تل الشائعات.

وعليه التسمية بسم ما ال يكشدف عدن حبّده لشدخ
مر ة تسمية عائشة ادمها
( عامان بن مىعون )ال وكما ّ
____________________
 -3أنىر تقريب املعارف لل لب.203 :
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مدا إالّ أن أييت صدرحيا ة ك مده كمدا ة

() 1
مر أيوا ة تسمية عبدداملل بدن مدروان
ب ( -عبدالرمحان ) حبّا لعبدالرمحن بن ملجم ال وكما ّ
ابنه ب ( -احلجاا ) حبّا لل جاا بن يوسف الاقفي(.)6
أو أن يُطاللددع هللا أنبيدداءهُ وأوصددياءه علددى سد ّدر التسددمية  -كمددا وقفددت علددى ك د م اإلمددام السددجاد

أل الددد الكددابلي (كنكددر) واإلمددام اللددادق لسددعد -ال أو أن يلهددم هللا الندداس جددا يقلددده املسد ّدمي
حددني التسددميةال و لد لوجددود احتمدداالت أ ددرن كدداخلوفال والطمددعال والتد كر بأل دراح واملآسدديال إىل
ريها من األمور احملتملة ة هك ا أمور.
لعمددر بددن أ سددلمة ربيددب الرسددولال الد ي كددان
ولعد ّدل التسددمية ب ( -عمددر ) كانددت حلبّدده
عاملدده علددى الب درين و ددارسال وال د ي شددهد معدده حددرب اجلمددلال وال د ي كددان قددد كتددب لدده ( :لقددد
أردت املسددري
أحسدنت الواليدةال و ّأديدت األماندةال قبدل دري ظندني وال ملدوم وال مدتّهم وال مد تومال قدد ُ
ىهر بدده علددى جهدداد العد ّدو و إقامددة
إىل ظلمددة أهددل الشددامال وأحببددت أن تشددهد معدديال ندّ ممددن أ السددت ُ
عمود الدين إن شاء هللا )(.)7
ال
دب
دب
ال ه ددو ربي ددب الن د ّ
وعُم ددر هد د ا كنيت دده أب ددو حف د ال وه ددو اب ددن ّأم س ددلمة زوا الن د ّ
وكانددت والدتدده ة أرض احلبشددةال يبدددو أ ّن التسددمية ب ( -عمددر ) والتكنيددة ب ( -أ حفد ) و
تلة بعمر بن اخلطاب الااين.
( أ حفلة ) كانت شائعة ائعةال ري ّ

لما ا ال حيتمل القائدل بحملبدة أن يكدون املس ّدمى بده هدو هد ا الشدخ ال عمدر بدن اخلطدابال أل
دب أن يشدهد
أحب هد ا الشدخ ومدحدهال وأح ّ
نّ قد وقفت ة الن السابق على أ ّن اإلمام قد ّ
ددو و إقامددة عمددود الدددينال د
معدده املسددري إىل القاسددطنيال وكددان ممددن يسددتىهر بدده علددى جهدداد العد ّ
يستبعد أن تكون التسمية لو أُريد
____________________
 -3اجلمل للمفيد73 :ال الشاة ة اإلمامة .437 :3
 -2انساب األشراف 307 :8ال شرح النهج 470 :30ال الواة بلو يات .234 :33
ّ -4نج الب ة / 333 :الكتاب .32
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حلا احملبة يها أن يكون هل ا ال البن أ اخلطاب ال ي رتلف معه.
وأصد اب اإلمددام علددي ال وهددو مددن
عمددر بددن أ سددلمة هددو مددن أصد اب رسددول هللا
ال وكددان ممددن شددهد لعبدددهللا بددن جعفددر عنددد معدداو يددة علددى وجددود
روا احلددديث عددن رسددول هللا
األئمددة واحدددا واحددداال وهددو مددن مجلددة شددهود حددديث
الددن علددى األئمددة االتددين عشددرال حيددث مسّددى ّ
الغدير أيوا(.)1
من كانت ه ه صفاتهال وهو هب ه املنزلدة عندد اإلمدام علديال هدو أوىل أبن يكدون هدو املدراد حدني
التسميةال ال عمر بدن اخلطداب املختلدف معده ة الفكدر واحلكدم .هد ا إ ا اعتدربأ لدزوم حلدا احملبّدة ة

األويل تددل علدى احملبدةال عليندا التشدكي
التسمياتال أي إ ا أردأ أن نقول أب ّن التسميات بولدعها ّ
ة املس ّدمى ومدا قدالوه أبنّده ولدع خللدوص عمدر بدن اخلطدابال أل ّن التداريو يؤّكدد لندا أبن ال حمبدة بددني
دب لعلديال ومدن هدو ؟ لديس لندا إالّ
عمر بن اخلطاب واإلمام علديال يجدب أن نب دث عدن عمدر احمل ّ
أن نرشح اسم عمر بن أ سلمةال وماله احلال ة أ بكر هو أبو بكدر بدن حدزم األنلداريال الد ي
كره أبو داود ة رجاله()6ال وماله جاء صرحيا عن علي ة عامان بن مىعون.
األول مل يل ددظ يهددا إالّ املعدداين
أ ّمددا ددن د نقددول ب د ل ال ونؤّكددد أب ّن التسددميات ة اللدددر ّ
اللغويدة ومعدىن التوحيدد ونفدي الشدر والشديطان قدطال أي أ ّن األمدر مل يلدل بعدد إىل التسدمية أبمسداء

الرموزال إ أن التسمية بلرمدوز صدارت منهجدا ة العهددين األمدوي والعباسدي وألجلده تدرن النلدوص
الناهيددة مددن التسددمية أبمسدداء اعددداء هللا تلدددر ة ه د ه املرحلددةال وهددو يؤكددد أبن التسددمية ة العل ددر
األول مقتلر
____________________
 -3اخللال388 :ال أبواب االتىن عشدر ح 33ال عيدون أ بدار الرلدا بب النلدوص علدى الرلدا ة مجلدة االتدىن عشدر :2
 32ح  7وانىر معجم رجال احلديث للخوئي  37 :33ت  7843لعمر بن أ سلمة.
 -2الرجال البن داود احللي 233 :القسم االول (بب الكىن).

113

علددى أن ال حيمددل االسددم معددىن شددركيا أو بط د ال مث تطددور إىل النهددي عددن التسددمية بمسدداء اعددداء هللا
دون حتديد من هم أولئ ؟!
حممددد
نعددمال إ ّن الشددارع املقد ّدس أ ّكددد علددى بعددض األمسدداء لكوّنددا أمسدداء إهليّددة لرمددوز دينيددةال كاسددم ّ
وأمح ددد( )1وعل ددي واحلس ددن واحلس ددني()6ال لك د ّدن هد د ا ال يع ددين أ ّن ك ددل الل د ابة رم ددوز ديني ددة .د ن ددرن
الشارع( )7يدعو إىل است باب التسدمية بعمدر وعامدان وطل دة والدزبري وأمااهلدا مدن أمسداء اللد ابة ال
عند ددد السد ددنة وال عند ددد الشد دديعةال ة حد ددني  -علد ددى أقد ددل تقد دددير  -توجد ددد عند دددأ رواايت دالد ددة علد ددى
ال أما ريها ليس عندأ ما يدل عليها.
است باب التسمية أبمساء املعلومني

بلددىال هنددا عمومددات تدددعو إىل حتسددني األمسدداء()0ال وأ ّن ددري األمسدداء عنددد الشددارع هددو مددا عُبّددد
دث
ب; ألن يهددا احلد ّ
ُ
ومحّدددال التّسددمية بعبددد الددرمحنال وعبدددهللاال وعبيدددهللاال وعبدددالوهابال أمددر مسددت ّ
على العبودية هلل ال لكوّنا أمساء لل ابة أو أشخاص معينني.
كيف يسمي النب ولده إببراهيم والقاسم والطاهر وهو القائل ري األمساء ما عبد ومحد
سؤال وجواب
ومحّدد .وندرن ة روايدة أ درن عدن
ورب قائل يقول :كيف يقول رسول هللا :ري األمساء مدا عُبّدد ُ
ّ
قدال :اي رسدول هللا ولدد يل د مال مدا ا أمسّيده
دب
أ عبدهللا
مدا نلده :جداء رجدل إىل الن ّ
إيل محز (.)5
؟ قال :مسّه
ّ
أبحب األمساء ّ
____________________

حممد أو أمحد وعلي.
حممد واكرام من امسه ّ
 -3وسائل الشيعة  402 :23بب است باب التسمية بسم ّ
 -2وسائل الشيعة  407 :23بب است باب التسمية بعلي واحلسن واحلسني وجعفر وطالب وعبدهللا ومحز و اطمة.
 -4بلطبع ة كتب أهل السنة واجلماعة.
 -3وسائل الشيعة  477 :23بب 22ال مستدر الوسائل  328 :33بب .33
 -3الكداة  30 :7ح 0ال مدرآ العقددول  43 :23ح 0ال التهد يب  347 :8ح 3830ال وسدائل الشدديعة  407 :23ح
.2
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وأ نّده مدن دري األمسداءال ومدن جهدة أ درن
اسم محز  -طبق ه ه الروايدة  -حمبدوب عندده
يسمي ولده ب :-القاسمال والطاهرال والطيبال و إبراهيم .لمدا ا ال يسدميهم بعبددالرمحن
تراه
ّ
وعبدهللا ومحز ال أمل يتخالف ه ان النلان ؟!
م ددن بع ددد األمس دداء املش ددت ّقة م ددن أمس دداء الب دداريال وأمس دداء
دب إلي دده
اجلد دواب :إ ّن هد د ه األمس دداء أح د ّ
دب بك مده السدابق
دب األمسداء إليده
األنبياءال وه ا ال يناة كون اسم ّ
عمه محز من أح ّ
ال أل ّن الن ّ
أعطددى قاعددد عامددة ة التسددميات وأ ّن أصدددق األمسدداء مددا مسّددي بلعبوديدّدةال وأ وددلها أمسدداء األنبيدداءال
يقل ددد بك م دده التوس ددعة ة تشد دريع األمس دداء وع دددم ا تلاص ددها أبمس دداء حم دددود ال و إ ّن
وك ددان
بكل اسم حسن جاءت ة ه ا السياق.
دعوته إىل التسمية ّ
حممد امت األنبيداء واملرسدلنيال وأبمسداء أنبيداء هللا()1ال ومدا عُبّدد
ن التسمية بلعبوديّة هللال وبسم ّ
ومحّددد ي دده هللاال وك د ا التس ددمية أبمس دداء أوص ددياء رس ددول هللا واس ددم مح ددز و اطم ددة و ريه دداال م ددن األم ددور

املست بّةال أل ّّنا حتمل مفاهيم توحيدية ترّكز على الرمزية هللال وألنبيائهال وأوصيائه.
بعمه محز إالّ لكونه مىهرا مدن مىداهر الشدهاد واإل د ص هللال هدي ال ختدرا عدن
وما التسمية ّ
العبودية العمليّة هللال أل ّن محز هدو أيودا عبددهللا وعبددالرمحان عمد حيدث كدان ة القمدة مدن اإلميدان
واإل ص.

نع ددمال إ ّن اليه ددود والنل ددارن ال يس د ّدمون أوالده ددم ج م دددال وكد د ا املس ددلمون ال يس د ّدمون أوالده ددم
بل د ت والعد ّدزنال و ل د لل ساسددية مددن الرمددز ومددا حيمددل معدده مددن ا كددارال أل ّن األ كددار  -حسددنة
مسميا ا.
كانت أو سيئة  -تطرح من ل ّ
____________________
األئمة وجا دل على العبودية حّت عبدالرمحن.
 -3وسائل الشيعة  403 :23بب است باب التسمية أبمساء االنبياء و ّ
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النلددارن واملسددلمون ميتنعددون مددن التسددمية جددا يود ّدرهم عقائدددايال كددي ال يت د تّر أتبدداعهم جفدداهيم
حمم دددال وعل دديال
وأ ك ددار الط ددرف اآل ددرال وم ددن هن ددا ج دداء الت كي ددد عل ددى اس ددت باب التس ددمية بس ددم ّ
واحلسنال واحلسنيال و اطمةال ومحز ال وطالب عندأ.
وعليددهال دداملنع مددن التسددمية بددبعض األمسدداء اتر يكددون عقائددداي وهددو ال د ي ي درتبط بهلل ورس دوله
وأوصدديائهال كمددا هددو املشدداهد ة املنددع مددن التسددمية بعبددد الكعبددة وحكددمال وحكدديمال و الدددال ومال د ال
و ريها لكوّنا من صفات هللا.
وأ ددرن لكوّنددا أمسدداء قبي ددة  -حد الدزن و دراب وعاصددية وظدداملال وقددد وقفددت علددى دور رسددول هللا

ة تغيريها.
وقددد تكددون امسدداء صددارت رمدزاال وأن اسددم عمددر وأ بكددر مل يلدريا رمدزا ة اجلاهليدة وال ة صدددر
اإلسد مال بدل أن هد ه احلساسدية ظهدرت ة االزمنددة املتد ر لوصدا مددع أتكيدد احلكدومتني األمويددة

والعباسددية بأل د بسددري الشدديخني واملخالفددة مددع اإلمددام علددي وّنجدده وقتددل شدديعته واالج دداف هبددمال
وقددد تنامددت هد ه احلساسددية ة العهددد السددلجوقي والعامدداين حددّت وصددل إىل مددا وصددل إليدده اآلن مددن
شد اخل ف والتباعد بني النهجني.
عمر من األمساء الرائجة عند العرب
دوي لكوندده امسددا
أ ّن اسدم ( عمددر ) مل حيمدل معدده كدرا شد الدركيّا كعبدد الكعبددةال وكد ا لدديس يده قددبح لغ ّ
عربيددا رائجددا ة صدددر اإلس د مال وقددد تسد ّدمى بدده حدددود  43شخلدداال م د كور أمسدداؤهم ة كتدداب (
االصابة ة مييز الل ابة ).
د ن اسددم عمددر اسددم عددر رائددجال وهددو ماددل اسددم علقمددة وأ نددس اللاد ين مسّددي بكد ّدل واحددد منهمددا
 43شخلددا ة كتدداب اإلصددابةال وتعلبددة الد ي ُمسّددي بدده (  ) 40شخلدداال وعامددان الد ي ُمسّددي بدده (
 ) 48شخلاال وحكيم ال ي ُمسّى به ( ) 43
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شخلدداال وصددفوان الد ي ُمسّددي بدده (  ) 43شخلدداال وطل ددة الد ي ُمسّددي بدده (  ) 43شخلدداال ومدديم
ال ي ُمسّى به (  ) 44شخلا.
وال د ف أبن اسددم ( عمددر ) ورد ة كتدداب ( اإلصددابة ) أكاددر مددن اسددم :أويددس العددر ال درائج
ال ي ورد  4مرات.
وشعيب ال ي ورد  4مرات.وعكرمة ال ي ورد  3مدرات.ومسدري الد ي ورد  3مدرات.وأ لدح الد ي
ورد  3م درات .وأش ددعث الد د ي ورد  7م درات .و إمساعي ددل ال د ي ورد  8مد درات .وأرق ددم الد د ي ورد 8
مرات .وأزهر ال ي ورد  0مرات .وأنديس الد ي ورد  0مدرات .وسدو يدد الد ي ورد  0مدرات .أسدامة
ال د ي ورد  33مددر  .وشددهاب ال د ي ورد  32مددر  .وأسددعد ال د ي ورد  34مددر  .وأُ ّ ال د ي ورد 34

مددر  .وعبدداس ال د ي ورد  33مددر  .وحرملددة ال د ي ورد  33مددر  .وزرار ال د ي ورد  33مددر  .وحسددان
الد ي ورد  37مددر  .و زميددة الد ي ورد  37مددر  .وطددارق الد ي ورد  38مددر  .وعمددار الد ي ورد 38
مر  .وسهل ال ي ورد  38مر  .وأمية ال ي ورد  24مر .
و إبراهيم ال ي ورد  24مر .
وهد ا يؤّكددد أب ّن اسددم عمددر كددان أكاددر تددداوال مددن األمسدداء املد كور آنفدداال وأ ّن اسددم ( عمددر ) لدديس
حكدرا علددى عمددر بددن اخلطدداب حددّت يقددال أب ّن كد ّدل مددن ُمسّددي أو تسد امى بعمددر مددن اللد ابة والتددابعني

قد كان حبّا لعمر بن اخلطاب.
نعددمال إن ورود اسددم عمددر عنددد العددرب مل يكددن بكاددر اسددم عبدددهللاال أو عبدددالرمحنال أو سددعدال أو
حارثال أو مال ال أو الددال أو زيددال أو عدامرال أو سدلمةال أو سدعدال أو بدتال أو ربيعدةال أو عبيددال
أو أوس إىل ريه ددا م ددن األمس دداء املش ددهور ال لكن دده يبق ددى امس ددا رائج ددا آند د ا ال و إن وج ددود اس ددم 43
شخلا قد ُمسّي كل مدنهم بعمدر ة كتداب ( اإلصدابة ) لديس بقليدل وهدو يؤكدد عددم ا تلداص هد ا
االسم به حّت
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ينتزع منه احملبة كما يقولون.
لدو كددان اسددم عمدر مددن األمسدداء احلديادة ة اإلسد م  -ماددل احلسدن واحلسددني  -والد مل يُسد ام أو
دبال لكنّدا
يتس ام هبما أحد قبلهما ألمكن تل يح ما قالوه عن تسمية اإلمام علي وأ نّده كدان عدن ُح ّ

مل نر ل .
تلح دعون احملبّة من ل التسميات قدط بدل جيدب حلدا تطدابق األ كدار
كل ه ا
ّ
وبعد ّ
واألهداف مع تل األمساء ك ل .
دوّف سددنة  3400ة كتابدده ( مل ددائب
ه د اال وقددد أولددح املرح ددوم القالددي نددور هللا التسددرتي املت د ّ

حممددد ب ددن الس دديّد
النواصددب ة ال د ّ
درد علددى ن دواقض ال ددروا ض ) ه د ا املول ددوع ريب ددا معددني ال دددين ب ددن ّ
املتوّف  077ه -بقوله:
الشريفي ّ
أ ّمددا ّأوال :ددأل ّن ُحسددن األمسدداء وقب هددا ّإمددا حبسددب ُح السددن نفددس االسددم وقب دده  -أبن يكددون

مشددت ّقا مددن معددىن حسددن أو قبدديحال كعلد ّدي مددن العلددوال ومعدداو يددة مددن عددون الكلددب  -و ّإمددا أن يكددون
املسمى وشهرته ج اسن اآل ر وكرائم األطوارال أو حبسب قب ه واتّلدا ه أبلدداد مدا
حبسب ُحسن ّ
كدرال وهدا هنددا قسدم لددثال وهدو أن ال يكددون االسدم مشددت ّقا مدن معددىن حسدن أو قبدديحال بدل ال يفهددم
منه شديء أصد سدون املعدىن العلم ّدي كداألع م املرجتلدةال وال شد أ ّن اسدم عمدر  -مدا  -لديس يده
قباحددة أشددئة مددن نفددس االسددمال و إّمنددا طدرأ قب دده ونفددر الطبدداع عندده ججدداور مسد ّدماه املخلددوص بعددد
لد االسدم و دوه ألوالده قبدل تن ّفدر النداس  -كد ًّ أو
الدهر الطويلال و إمنا ولع أمري املدؤمنني
املسمى.
بعوا  -عن االسم و ّ

وأيودداال مددن أيددن علددم أ ّن التسددمية بعمددر وأ بكددر وعامددان  -ة ل د الزمددان  -كانددت موا قددة
بألول موا قدة السدم
ألمساء اخللفاء الا تدة مدن حيدث هدي أمسداؤهم ؟ ومل ال جيدوز أن تكدون التسدمية ّ
مجاعة أ رن من الل ابة  -امل كورين ة كتاب اإلصابة ة معر ة
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ابددن ّأم املددؤمنني أم
اللد ابة للشدديو ابددن احلجددر العسددق ين  -كعمددر بددن أ سددلمة ربيددب النددب
سددلمة ال وكعمددر بددن أ سددفيان بددن عبداألسددد زوا أم سددلمة ال وكعمددر بددن مال د بددن عتبددة
القرشي الزهريال وعمر بن يزيدد الكعدبال وعمدر بدن وهدب الاقفديال وعمدر بدن عدوف النخعديال وعمدر
بن عمرو اللّيايال وعمر بن معاوية الغالريال إىل ري ل ممّا كر يه؟!
وأن تكددون التسددمية بلادداين موا قددة السددم مجاعددة أ ددرن أيوددا مددن اللد ابةال كد بكددر العنسدديال
وأ بكر بن شعوب اللّيايال وأ بكر بدن حفد ال إىل دري لد مدن اللد ابة املد كورين ة كتداب
اإلصابة أيوا ؟!
وأن تكون التسمية بسم الاالث موا قة السم عامان بدن مىعدونال وعامدان بدن حنيدفال وعامدان
والددد أ بكددر الغاصددب للخ ددة  -د ّن امسدده كددان عامددان وكنيتُددهُ أب ق ا ددة  -إىل ددري ل د مددن
الل ابة امل كورين هب ا االسم ة ل الكتاب أيوا ؟! الب ّد لنفي ل من دليل(.)1

وتعلددب مقيددت كدداآل رين; أل ّّنددم
ائمددة أهددل البيددت ال يتعدداملون مددع األُمددور بنفعاليددة ّ
وعليدده ّ
أعلددى شد أ وأمسددى درجددة مددن أن يتعدداملوا مددع هد ه األُمددور بنىددر لدديّقةال أل ّّنددم يعلمددون أب ّن األمسدداء
تلة أبحد وال صراع معهداال و إ ا كدان مثدة اعدرتاض ّمندا هدو علدى أ عدال أُولئد احل ّكدام ال
ليست ّ
إىل حمددو أمسدداء ددالفيهم مددن
أئمددة أهددل البيددت
علددى أمسددائهمال واخل د ف مددع اآل درين ال يدددعو ّ
قاموس التسمياتال ّّنم لو أرادوا أن يتعاملوا مع األمدور مدن منىدار لديق هلجدرهم النداس وملدا ُّ
التفدوا
حوهلم.

____________________
 -3ملائب النواصب .473 - 430 :3
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وال يسددتبعد أن تكددون م دواقفهم ه د ه املسدداملة هددي ال د دعددت اآل درين بقبددوهلم واالنوددمام حتددت
ُ
لوائهم وان يكونوا من شيعتهم ومواليهمال و ل لسعة صددرهم وجتداوزهم النزاعدات الفرديدة واألأنيدةال
أئمة أهل البيت قد منع أص ابه من التسمية أب بكر وعمر مدع وجدود اخلد ف
ترن إماما من ّ

الشديد بني أهل البيت وبني الشيخني(.)1
قددد ُمسُّدوا أب بكددر وعمددر وعامددانال وحددّت
األئمددة
وهنددا العشدرات مددن الددروا مددن أصد اب ّ
جعاوية و يزيد()6ال وكاري من هؤالء الروا تقات ومن أجد ّء الطائفدة كد بكدر احلودرميال وعمدر بدن
أ يندةال وعمددر بددن أ شددعبة احللدبال وعمددر بددن أبن الكلددبال وعمددر بدن أ زايدال وعمددر بددن يزيددد بيدداع
السابريال وعمر بن حنىلةال ومعاو يدة بدن عمدارال ومعداو يدة بدن حكديم بدن معاويدة بدن عمدار الددهين
الك ددوةال و يزيددد بددن س ددليطال و يزيددد أ الددد القمدداطال وعام ددان ب ددن سددعيد العم ددري أئ ددب اإلم ددام
احلجة و ريهم.
ّ
األئمة ال مينعون أص اهبم من التسمية هب ه األمساءال العتقادهم بلزوم
ّ

____________________
 -3ا ّكر املطالع جقطع من كتاب ألمرياملؤمنني إىل أهل ملر من له تتوح بعض معامل اخل ف:
تنازع الال ُم السدل ُمون االال المدر م الدن بد العدده .ددوهللا مدا كدان يدُاللقدى ة ُروعديال وال رالطُُدر ببدايلال أ ان الالعدرب تُد الدزع ُج هد ا
ل اما موى
دال النادداس علددى ُد ن يدُباي ُعونددهُال
االال المددر مد الدن بد العددده
اهد الدم ُمن ُّ ددوهُ عد ّدين مد الدن بد العددده ! مددا راعددين إالا انالايد ُ
عددن أ الهددل بداليتددهال وال أند ُ
لدر
ت راجعة النااس ق الد رجع ال
ت عن االال السد مال ي الدد ُعون إىل الحمدق ديدن ُحم امدد ال خش ُ
الت يدي ح اّت رأيال ُ
المسك ُ
ديت إ الن ملال أنال ُ
داع أ اايم ق ئدلال
اإل الس م وأ الهلهُ أ الن أر الن يه تد اللماال أو ه الدما ت ُكو ُن املُليبةُ بده عل ادي أ العىدم م الدن د الدوت وال يدت ُك ُم الاد إامندا هدي مت ُ
دت ة ت اللد االالن الحدداث حد اّت زاح الالباط ُدل وزهدقال
ول مالندها ما كان كما يدُز ُ
يدُز ُ
اب; دنده ال
و ُ
ادع ال اسد ُ
ول ال اسدر ُ
ابال أ الو كمدا يدتدقش ُ
ين وتدند الهنهُ.
وآطالم ان ال ّد ُ
دتال وإ ّين مد الدن ل د هل ُم الاد ي ُهد الدم يدده
آستد الوح الشد ُ
ومندده :إ ّين وآهلل لد الدو لقي دتُد ُهم واحدددا وُهد الدم ط د عُ آالال الرض ُكلّهددا مددا بلاليد ُ
دت وال ال
و الاهلُدن الا ي أأ علاليه لعلى بلري م الن ند الفسي ويقني م الن رّ  .وإ ّين إىل لقاء آهلل ل ُم الشدتاقال و ُح السدن تدوابده ل ُمالندتىدر راا ( ...
ّنج الب ة332 - 333 :ال الكتاب .) 72
 -2ستقف على أمسائهم ة السري التارري للمس لة من صف ة  338إىل .283

111

ددين والن ددزول بلقو ددااي
التع ددايل والتس ددامي ع ددن اخل ددات الشخل ددية واحلس ددابت الو دديّقةال وع دددم الت د ّ
القيميّة إىل أُمور شخليةال أل ّن املنع لو أ طابعا شخليّا خلرا مدن روحده القيميدة ود دل ة حيّدز
كل إنسان صاحب هدفال كيف بإلمام املعلوم.
األأنيات الفردية ال جيب أن يبتعد عنها ّ

وا ّن الند ددزول بخل د د ف إىل ه د د ا املسد ددتون سد دديدعو إىل اإلسد دداء إىل األمسد دداء احملمد ددود ك د د ل ال
كالتسمية بعبدالرمحن; بدعون أ ّن قاتدل اإلمدام علدي كدان يسدمى بعبددالرمحن بدن ملجدمال أو املخالفدة
مع التسمية بعبيدهللاال لدور عبيدهللا بن زايد ة قتل اإلمام احلسني.
دجاد وابندده احلسددني األصددغر كدداأ يعلمددان أب ّن عبيدددهللا هددو قاتددل احلسددني ال لكد ّدن
اإلمددام السد ّ
يسمى أحد أبنائه بعبيدهللا األعرا.
ه ا ال مينع احلسني األصغر أن ّ
وك د ا احلددال بلنسددبة لحممددام الكدداظمال قددد كددان علددى د ف مددع هددارون الرشدديدال لكددن ه د ا ال
مينعدده مددن أن يسددمى أحددد أبنائدده هبددارونال أل ّن اسددم هددارون لدديس ح الك درا علددى هددارون الرشدديدال قددد

يكون اإلمام مسّاه ملكانة هارون من موسى بن عمران.
أئمدة أهدل
إ ّن إد ال التسدميات ة معدرت اللدراع السياسدي واملد هب مدن أنكدر املنكدراتال و إ ّن ّ
البيت كدانوا ال يرتودون هد ا األسدلوب مدن التعامدل كمدا ندراه ة سدري بعدض لدعفاء النفدوس املادريين
هلك ا شبهات ل لة وسخيفة.

لو طالعت سري اإلمام احلسن ما لرأيتده قدد مسّدى بعدض ولدده ب ( -عمدرو )ال وهدو يعلدم أب ّن
ددارس املشددركني الد ي برز والددده امسدده عمددرو بددن عبددد ود العددامريال وأ ّن عدددو والددده امسدده عمددرو بددن
كددان يلعددن عمددرو بددن
العدداصال وأ ّن اسددم أ جهددل هددو عمددرو بددن هشددامال وأ ّن جد ّده رسددول هللا

هشامال ة قنوته()1ال لكنه مع كل ل مسى أبنه بعمرو تعاليا عن هك ا أ كار وا رات.
____________________
 -3ص يح البخاري 03 :3ال بب  70ح 248ال ص يح مسلم 3337 :4ال بب  40ح .3803
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ائمة أهل البيت هم أمسى من ه ه األأنياتال لري لدو مسادوا أبنداءهم بطل دة أو عائشدة
ن ّ
أو عمر أو عامانال هم يريدون القول أب ّن ه ه األمساء عربية ال مانع من التسمية هبا.
نعدمال مسددى اإلمددام احلسددن اجملتددىب ابنده طل ددةال كمددا مسّددى حفيد ُددهُ احلس ُدن املالددث ابندده طل ددة أيودداال

ة حدني مل ندر اسددم الدد أو مالد بدني أوالد األئمددة املعلدومني و ددري املعلدومني أل ّّنددا أمسداء منهد ّدي
عنها عقائداي.
وك ا احلال بلنسبة إىل تسمية بعض األئمة بنا م بعائشةال ليس هو حمبة لعائشة بندت أ بكدر
بددل لكوّنددا امسددا عربيددا رائجدداال حيددث إ ّن دعددون احملبددة  -وكمددا قلنددا  -حتتدداا إىل ند ّ وهددو مفقددود ة
هك ا أُمور.
قددد يكددون جلماليددة االسددمال أو لتفدداؤهلم بلعددي وطددول العمددر البنددتهمال وقددد يكددون لوجددود نسدداء
كادريات مددن املبايعددات لرسددول هللا قددد تسد ّدمني بعائشددة وهددو اسددم حسددن ماددل :عائشددة بنددت جريددر()1ال
وعائشددة بنددت عمددري األنلددارية()6ال وعائشددة بنددت قدامددة()7ال أُ ددت عامددان بددن مىعددون ال د ي مسّددى
ميرون هباال على اقل تقدير.
اإلمام علي أبنه بمسهال وقد يكون لىروف التقية ال كانوا ّ
يتربؤون مدن التسدمية بعبددهللاال ملواقدف عبددهللا بدن
ولو ألقيت نىر سريعة على أمسائهم تراهم ّ
أي عبددهللا بدن أُ بددن سدلول كدانوا يسددمون
الدزبري مدن أهدل بيددت رسدول هللا أو عبددهللا بددن عمدر أو ّ
بعبدهللا وحيمدون املسمني هب ا االسم.

____________________
 -3عائشددة بنددت جريددر بددن عمددرو بددن رازح االنلددارية مددن بددين سددلمة كرهددا ابددن حبيددب ة املبايعددات وقددال :كانددت زوا
املن ر يؤيد بن عامر بن حديد ( .اإلصابة  23 :7ت .)33337
 -2عائشة بنت عمري بن احلارث بن تعلبة االنلارية من بين حرام كرها ابن حبيدب ة املبايعدات( .اإلصدابة  23 :7ت
.)33374
 -4عائشة بنت قدامة بن مىعون القرشية اجلم ية من املبايعات( .االسدتيعاب  3777 :3ت3443ال االصدابة 22 :7
ت .33373
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إ ن املشدكلة مدن اآل درينال هددم يريددون ان يشدغلوأ بلشدكليات واألمددور السدط ية حدّت ننسددى
أعلددى وأمسددى مددن هك د ا أ كددارال ول ددو أرادوا التعامددل مددع األمسدداء
القوددااي اهلامددةال ائمتنددا ه ددم
كتعامددل معاويددة مددع اسددم علددي بددن أ طالددب للددزمهم املنددع مددن كاددري مددن االمسدداء العربيددة واإلسد مية;
ألن أ حاربهال واآل ر لب تهال و لاا ا ّ مهال ورابعا و امسا.
ددن ال بّ د لحمنس ددان العددادي أن ينددزل إىل ه د ا املسددتون و يتعامددل م ددع األمددور بنىددر ل دديقةال
مهمددة كرسددول هللاال أو اإلمددام علددي بددن أ طالددبال أو
كيددف لنددا ّ
تلددور لد ة سددري شخلدديات ّ
بقية أهل البيتال الّ ين ي الس ُمون بروحهم عن الفردية وعن أن يتعداملوا مدع هد ه األُمدور بنىدر أحاديدة
ليّقة مبتنية على األأنية ال على القيم.
ن ن كبشر عداديني ال يسدعنا أن منندع أوالدأ وأحفدادأ مدن التسدمية بسدعيد ويوسدف لدو ختالفندا
مددع شخلددني حيم د ن ه د ين االمسددنيال أل ّن األمسدداء ليسددت حك درا عل دى ه د ا أو ا حددّت نُسددقط
مددن د ل منعنددا أوالدأ مددن التسددمية هب د ه األمسدداءال لكددن اال درين ال

وددبنا علددى ه د ا الشددخ
يتعاملون مع األمور هك ا.
وقددد كددر يل الشدديو قدديس العطددار مددا جددرن علددى أ يدده األكددرب أ ّايم حكددم الطا يددة اجملددرم صدددام
حسددني علددى العدراقال وهددو يؤكددد الددروح العدوانيددة الد كددان حيملهددا صدددام لددد الشدديعةال قددال :ات

يوم د لت املخابرات العراقيدة إعداديدة الكاظميدة وأ د وا يسد لون االسدات عدن شدهاد جنسديّا مال
د ا كددان هنددا مددن امسدده :كدداظمال صددادقال رلدداال ج دوادال عبدددعليال عبداحلسددنيال عر دوا أندده شدديعي
وا ّ مددوه أبندده إي دراينال يس د بون شددهاد اجلنسددية مندده و يدالند ُفونددهُ إىل إي درانال أ ّمددا لددو كددان امسدده عمددرال

عامانال الدال بكرال زايدال وأماال لد كدانوا يرتكوندهال وجداءوا إىل أ دي وسد لوه عدن امسده الا تدي
وعن شهاد جنسيّتهال جاهبم عن امسده واسدم أبيده وجد ّده ولقبده :داروق هبجدت رلدا العطدارال وقدال
أب ندّده مل يلد ب معدده شددهاد اجلنسدديةال شد اكوا يدده هددل هددو سد ّدين أم شدديعي ؟ لوجددود اسددم ( دداروق)
من جهة و (رلا) من جهة اُ رن
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عم ددار ) ق ددال أح ددد أص دددقائه ملوظّددف
عزل ددوه جانب ددا ليت ّك دددوا م ددن أم ددرهال وك ددان اس ددم أح ددد أوالده ( ّ
املخابرات :ه ا اروق أبو عمرال رتكوه.
وقفة مع ابن تيمية (ت  827ه )-ة التسميات:
يتهجمددون علددى
ومددن الطريددف أن نددرن شخلدديّات مددن مدرسددة معاويددة وحمبيّدده أماددال ابددن تيميددة ّ
ئمددة
الشديعة بددعون أ ّّنددم ال يس ّدمون أب بكدر وعمددر وعامدانال مدع أ ندّ قدد وقفدت علددى تسدمية أ ّ
أهددل البيددت هبد ه األمسدداءال أو قبددوهلم هلدداال وعدددم ممددانعتهم ألوالدهددم وروا حدددياهم مددن التاسد ّدمي هبد ه
دارري للمسد لة  -علدى أمسداء هدؤالء الدروا و دريهم
األمساءال كما أ نّ ستقف الحقدا  -ة السدري الت ّ
من علماء ومشايو الشيعة والطالبيني قبدل عهدد ابدن تيميدة ممدن ُمسُّدوا هبد ه األمسداءال وح ّدّت أند تراهدا
 لك ددن اق ددل مم ددا س ددبق  -ة الق ددرون الد د تل ددتهم إىل الق ددرن الا ددامن اهلج ددري .ك د ّدل لد د يؤّك ددد أب ّناحلساسية مع ه ه األمساء مل تكن من قبله الم إىل ل التاريو .بل إ ّن اآل رين وبتل ّدر ا م وأعمداهلم

الشنيعة جعلوا الشيعة يت سسون من بعدض األمسداءال أي ا ّن احلدرب الد شدنّها معاويدة لد ّد ك ّدل مدن
بعليال هو ال ي دعا الشيعة أن يبتعددوا شديئا شديئا عدن التسدمية بعمدرال العتقدادهم أب نّده مهدد
مسّي ّ
ملعاوية ظلم الشيعة.
وعليه سياسة معاوية هي ال ألدرت بخللفداءال انعكسدت آ رهدا علديهمال انقلبدت احلالدة عندد
الشيعة من التسمية إىل عدم التسمية.
نعمال هجرت الشيعة ه ه األمساء بعد القرن السادس اهلجري  -أو أ د ت تتددرا ح ّدّت ُهجدرت
ي()1ال وقدد يكددون حددث مددا مياتلهدا ة بلدددان أ درنال هد ه الىددروف -
 -حلادتدة حدددتت هلدم ة الدار ّ

مروا هبا  -هي ال دعتهم ل بتعاد
ال ّ

____________________
 -3ستقف على ك م املف السلجوقي لمن بياننا للسري التارري للمس لةال انتىر اللف ه  338إىل .283

114

عن التسمية هب ه األمساء الحقا.
إ ن اقا ددة مدرسددة أهددل البيددت ة أصددلها االوىل كانددت م ددانع رب ددط املسددائل امل هبيددة واخل يددة
بملسددائل العر يددة واالجتماعيددةال كانددت ال ترلددى جددا تفعلدده بعددض اجلهددات الرمسيددة ة عمليددة لطهددا
لألوراق.
ترن شيعيا اليوم ر م كل االج اف والىلم ال ي حل به من قبل احلكدامال ميتندع مدن تسدمية
ابنه بسعد أو الد أو عبدالرمحنال أل نّده يعلدم أبن األمسداء هدي أمسداءال د جيدوز التدربي منهدا بسدبب
األدوار السلبيّة لسعد بن أ وقاصال أو الد بن الوليدال أو عبدالرمحن بن ملجم أو عمر بدن سدعد

بعد اإلس م.
نعددمال إ ّّنددم ميتنعددون مددن التسددمية أبمسدداء اخللفدداء الا تددة وعائشددة ملددا جددرن علدديهم ة مدينددة الددري
و ريهددا ة القددرون السددابقةال و لوصددا :السددادسال والسددابعال والاددامن اهلجددري ومددا قبلهدداال أي أ ّّنددم

علموا أب ّن النهج احلاكم يسدعى للمسداس برمدوزهمال و إن لد سيسدتمر ح ّدّت رديء السدفياين الد ي
يقت ددل عل ددى اهلويّددة ك د ّدل م ددن امس دده :عل د ّديال احلس ددنال احلس ددنيال جعف ددرال مح ددز ال اطم ددة .ت سس دوا م ددن
مهددوا ألمادال
التسمية أبمساء األ يار ة القرون األ ري ال أل ّّنم كدانوا يدرون هدؤالء الا تدة هدم الد ين ّ
وعا الس طني ما يعجبهم.
معاويةال ومن يف هلم من ّ
ورد عددل للشديعة ع امدا كددانوا
وعليده دالنهي مل أيت مدن قبددل أهدل البيدتال بددل كدان انزجدارا عفدواي ّ
يسمعونه ويرونه من اآل رين ة ملر والعراق و إيران واملغرب و ...
بلددىال إ ّن أهددل البيددت هددم أعلددى ش د أ مددن ا ر هك د ا أمددورال هددم ال يكرهددون امسددا مددن األمسدداء

تسمى بهال أو أ نّه اسم لف ن املنا ق.
لكون ن الكا ر قد ّ
إ ّن ددالفتهم مل تك ددن م ددع املف دداهيم واألمس دداء ج ددا ه ددي أمس دداء م ددا مل حتم ددل مع دداين الش ددر واملع دداين
القبي ةال بل كانت مع املفاهيم واأل عالال وقد تبت ل أب ّّندم ال يلدرحون بملندع مدن التسدمية بسدم
عدن التسدمية خبالدد ومالد
أ بكر وعمر وعامان .مالما جداءت النلدوص الناهيدة مدن قدبلهم
و  ...وحّت أن ّنيهم
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عن تل األمساء مل أتت خلالد بدن الوليدد أو مالد ال بدل جداءت لكوّندا مدن صدفات البدارئ د حي ّدق
ألحدد أن يسد ّدمي ولددده هبدداال واأل ودل اجتناهبدداال إ النهددي هنددا ّإمددا إرشداديال هددو ممددا ال جيددب األ د
بهال ولو كان ملولواي هو حممول على الكراهة.
وال رف ددى علي د أ ّن رس ددول هللا وأمريامل ددؤمنني مل يب د ّدال و يغ د ّدريا اس ددم مال د األش ددرت أو ال ددد ب ددن
سعيد األموي أو ري ا; أل ّّنما عر ا أب ّن تسميتهما مل يُقلد هبدا صدفات البدارئال كدبعض املشدركني
وعبدالعزن حّت أيمرا ا بتغيري امسيهما.
املسمني بعبدمشسال وعبدالكعبةال
ّ
ّ
و إلي اآلن ك م ابن تيمية ة منهاا السنة وما ّادعاه على الشيعة; إ قال.

وك ل هجرهم[الشيعة ]السم أ بكر وعمر وعامان وملن يتس ّدمى بد ل ال ح ّدّت إ ّّندم يكرهدون
معاملتددهال ومعلددوم أ ّن هددؤالء لددو كددانوا مددن أكفددر الندداس مل يشددرع أن ال يتسد ّدمى الرجددل جاددل أمسددائهمال
يقنددت لدده ة الل د و يقددول :اللهددم أنالددج
قددد كددان ة الل د ابة مددن امسدده الوليددد وكددان النددب
الوليد بن الوليد()1ال وأبدوه الوليدد بدن املغدري كدان مدن أعىدم النداس كفدراال وهدو الوحيدد املد كور ة قولده
ت وحيدا )()6ال وة اللد ابة مدن امسده عمدروال وة املشدركني مدن امسده عمدروال
تعاىل ( الرين وم الن ل الق ُ
مال عمرو بن عبدودال وأبو جهل امسه
____________________
 -3جاء ة تح الباري البدن حجدر  374 :34قولده :عدن الزهدري عدن سدعيد بدن املسديب قدال :ولدد أل دي أم سدلمة ولدد
سماه الوليدال قال رسول هللا :مسيتموه أبمساء راعنتكمال ليكونن ة ه ه األمة رجل يقال لده :الوليددال هدو أش ّدر علدى هد ه

األمددة مددن رعددون لقومدده .وة امتدداع االمسدداع 273 - 274 :رجدده البيهقددي مددن حددديث بشددر بددن بكددر و يدده :د ّدريوا امسدده
سد ّدموه عبدددهللا  ...وكددان الندداس يددرون انّدده الوليددد بددن عبددداملل بددن مددروانال مثّ رأينددا أ نّدده الوليددد بددن يزيددد بددن عبددداملل لفتنددة
الناس به حني رجوا عليه قتلوهال فت ت الفنت على األمة واهلراال قال كاتبه :كان الوليدد بدن عبدداملل بدن مدروان جبّدارا
كف الناس عن تسمية اخللفاء.
تسمون اخللفاء ومن مسّاين ليفة قتلتهال قالّ :
عنيدا قال :كنتم ّ
 -2املدتّر.33 :
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عمددرو بددن هشددامال وة الل د ابة الددد بددن سددعيد بددن العدداص مددن السددابقني األولددنيال وة املشددركني
الددد بددن سددفيان اهلد يلال وة اللد ابة مددن امسدده هشددامال ماددل :هشددام بددن حكدديمال وأبددو جهددل كددان
اسم أبيه هشاماال وة الل ابة من امسه عقبة مال أ مسعود :عقبدة ابدن عمدرو البددريال وعقبدة بدن
عامر اجلهينال وكان ة املشركني عقبة بن أ معيطال وة اللد ابة علدي وعامدانال وكدان ة املشدركني
من امسه علي مال علي بن أمية بن لف قتل يوم بدر كا راال ومادل عامدان بدن أ طل دة قتدل قبدل
أن يسلمال ومال ه ا كاري.
واملؤمندون يكرهددون امسدا مددن األمسداء لكوندده قدد تسددمى بده كددا ر مدن الكفددارال
لدم يكدن النددب
لددو قُد ّدر أ ّن املسد امني هبد ه األمسدداء ك ّفددار مل يوجددب لد كراهددة هد ه األمسدداءال مددع العلددم لكد ّدل أحددد
أب ّن النب كان يدعوهم هبدا ويق ّدر النداس علدى دعدائهم هبداال وكادري مدنهم يدزعم أ ّّندم كدانوا مندا قنيال
قدد مسّدى
يعلدم أّندم مندا قونال وهدو مدع هد ا يددعوهم هبداال وعلدي بدن أ طالدب
وكان الندب

أوالده هبدداال عُلددم أ ّن جدواز الدددعاء هب د ه األمسدداء  -سدواء كددان ل د املسد ّدمى هبددا مسددلما أو كددا را -
أمددر معل ددوم مددن دي ددن اإلس د مال م ددن كددره أن ي دددعو أح دددا هبددا ك ددان مددن أظه ددر الندداس الف ددة ل دددين
اإلس م.
مث مددع ه د ا إ ا تسد ّدمى الرجددل عندددهم بسددم علددي أو جعفددر أو حسددن أو حسددني أو ددو ل د
عدداملوه وأكرمددوه وال دليددل هلددم ة ل د علددى أ ندّده مددنهمال بددل أهددل السددنة يتسد ّدمون هب د ه األمسدداء()1ال
يدل على أ ّّنم منهمال والتسمية بتل األمساء قد تكون يهمال
ليس ة التسمية هبا ما ّ

____________________
يتعر ددون علددى األشددخاص مددن د ل أمسددائهم ماددل :بقددرال
 -3أ ددربين مددن أتددق بدده أب ّن جهددات حكوميددة ة دول اخللدديج ّ
صادقال جعفرال كاظمال رلاال طاهرال على أنه شيعي يعينّونه ة احلكومة أو يسعون ة عرقلة معاملته.
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لكن القوم ة اية اجلهل واهلون.
ّ
يدل على أ ّن ّ
املسمى هبا من أهل السنّةال ّ
كل مدا أنكدره بعدض النداس علديهم يكدون بطد ال بدل مدن أقدواهلم
و ينبغي أيوا أن يعلم أ نّه ليس ّ
أق دوال ددالفهم يهددا بعددض أهددل السددنة ووا قهددم بعددضال والل دواب مددع مددن وا قهددمال لكددن لدديس هلددم
مس لة انفردوا هبا أصدابوا يهداال مدن النداس مدن يعد ّد مدن بددعهم اجلهدر بلبسدملةال وتدر املسدح علدى
دجال ومنددع لددزوم الطد ق البدددعيال
اخلفددني إمددا مطلقددا و إمددا ة احلوددرال والقنددوت ة الفجددرال ومتعددة احلد ّ
وتسطيح القبورال و إسبال اليدين ة الل ال و و ل مدن املسدائل الد تندازع يهدا علمداء السدنةال
وقد يكون اللواب يها القول ال ي يوا قهمال كما يكون اللدواب هدو القدول الد ي ردالفهمال لك ّدن

املس لة اجتهادية تنكر إالّ إ ا صارت شعارا ألمر ال يسوغ تكون دلي على ما جيدب إنكداره و
إن كاندت نفسددها يسددوغ يهددا االجتهددادال ومددن هد ا ولددع اجلريددد علددى القددرب ندده منقددول عددن بعددض
الل ابة و ري ل من املسائل(.)1

معدن ة هد ه الكلمدات ( :و ينبغدي أن يعلددم أ نّده لديس ك ّدل مدا أنكددره بعدض النداس علديهم يكددون
بط ال بل من أقواهلم أقوال الفهم يها بعض أهل السنّة ووا قهم بعض واللدواب مدع مدن وا قهدم
).
مث أييت ابددن تيميددة ليخددرا مددا تفد ّدرد بدده اإلماميّددة ليجعلدده بدددعياال لكنّدده ة الوقددت نفسدده يقبددل قددوهلم

يمددا لددو كانددت املسد لة مددن املتنددازع يدده عنددد علمدداء السددنةال أي أ ندّده يدددري أب ّن قددوهلم هددو احلد ّدق لكنّدده
يقول ل حبيطة وحد رال أل ّن البدوح بد ل يفنّدد م هبده و يو ّدعف مدن يدؤمن و يعتقدد بدهال يواصدل
ك مدده بلقددول ( :مددن الندداس مددن يعد ّد مددن بدددعهم اجلهددر بلبسددملةال وتددر املسددح علددى اخلفددني إمددا
مطلقا و إما ة احلورال

____________________
 -3منهاا السنة .33 - 33 :3
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والقنوت ة الفجرال ومتعة احلجال ومنع لدزوم الطد ق البددعيال وتسدطيح القبدورال و إسدبال اليددين ة
الل ال و و ل من املسائل ال تنازع يها علماء السنةال وقد يكون اللواب .) ....
أ السد ُل ابددن تيميددة :ملددا ا تلد ّدرون علددى املخالفددة مددع قدده علددي بددن أ طالددب ؟! أمل يكددن هددو أ قدده
الناس وأعلمهم إبمجاع املسلمني ؟
لمددا وصددلت الدولددة إىل
قددال اإلمددام ال درازي ة تفسددريه :إ ّن عليددا كددان يبددالغ ة اجلهددر بلتسددميةال ّ
بين أمية بلغوا ة املنع من اجلهر سعيا ة إبطال آ ر علي(.)1
وقد ح ّدل الدرازي التعدارض بدني قدول أندس وابدن املغفدل وبدني قدول علدي[ة البسدملة ]والد ي بقدي

عليه طول عمرهال بقوله:
علي أوىلال ه ا جواب قاطع ة املس لة ).
( ّن األ بقول ّ
أ فددي علددى ابددن تيميددة أ ّن بعددض اللد ابة ماددل ابددن عبدداس وعائشددة وابددن عمددر كددانوا ال يقبلددون

املسددح علددى اخلفددني ؟! قددد جدداء ة التفسددري الكبددري قوهلمددا [أي ابددن عبدداس وعائشددة] :لددئ الن تقطددع
إيل مددن أن
إيل مددن أن أمسددح علددى اخل ّفددني و :لددئن أمسددح علددى جلددد محددار أحد ّ
قدددماي أحد ّ
دب ّ
دب ّ
أمسح على اخلفني(.)6
وعليدده ددابن تيميددة يددرن وجهددا ملددا تقولدده الشدديعة ة مشددروعية القنددوت ة اللددبحال ومتعددة احلددجال
ومولوع الط قال وتسطيح القبورال و إسبال اليددينال لكنّده يُدد ل هد ه املسد لة لدمن املسدائل الد
تنددازع يهددا علمدداء اإلس د مال أل نّد ال تددرن تددون لشدديعي إالّ ودليلهددا موجددود ة كتددب أهددل السددنة
وعلى لسان كبار الل ابة .لكنّهم ومع األسف جعلوا السنة بدعةال والبدعدة سدنة; بغودا لعلديال أو
و ا من أتباعهمال أو التن ّي عن مناصبهم.
عن اإلمام اللادق أ نّه قال :أتدري مل أُمرُمت بأل

____________________
 -3التفسري الكبري .370 :3
 -2التفسري الكبري .370 :3
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خب ف ما تقول

العامة ؟ قلت :ال أدري.
األمة إىل دريه إراد إلبطدال أمدرهال وكدانوا
قال :إ ّن عليا مل يكن يدين هللا بدين إالّ الفت عليه ّ
يس لون أمري املدؤمنني عدن الشديء الد ي ال يعلموندهال د ا أ تداهم جعلدوا لده لد ّدا مدن عنددهم ليلبسدوا

على الناس(.)1
وعددن سددعيد بددن جبددريال قددال :كنددت مددع ابددن عبدداس بعر ددات قددال :مددايل ال أمسددع الندداس يلبّددون ؟
قلددت :رددا ون مددن معاويددةال خددرا ابددن عبدداس مددن سددطاطه قددال :لبّي د اللّهد ّدم لبّي د ال دداّنم ترك دوا
السنّة من بغض علي(.)6
وعدن ابدن أ هريدر ال قدال :األ ودل اآلن العددول مدن التسدطيح  -ة القبدور  -إىل التسددنيمال أل ّن
التسطيح صار شعارا للروا ضال األوىل الفتهم وصيانة امليّت وأهله عن اال ّ ام بلبدعة(.)7
أمواي كدان أم عباسديا  -كدان يسدعى لرتسديو قده الشديخني
وال رفى علي أب ّن النهج احلاكم ّ -

ونشددر وددائل عامددان واللد ابة األولد ّدنيال و مينددع مددن الت دددث بفوددائل علددي .وهد ا الددنهج القاسددي
ال متوازن أتّر سلبيّا على األحكام ال حمالةال قال الشيو أبو زهر عن احلكم األموي:
البد أن يكون لل كم األموي أتر ة ا تفاء كاري من آ ر علي ة القواء واإل تاء; أل نّده لديس
مددن املعقددول أن يلعندوا عليددا ددوق املنددابر وأن يرتكدوا العلمدداء يت دددتون بعلمددهال و ينقلددون تدداواه وأقوالدده
و لوصا ما يتلل أبساس احلكم اإلس مي(.)0
أعت ر من القارئ ة روجي بعض الشيء عن املولوعال و ل أل ّين

____________________
 -3علل الشرائع 343 :ح  3وعنه ة وسائل الشيعة .337 :28
 -2سنن النسائي ( اجملتىب )  234 :3ح 4447ال صد يح بدن زميدة  274 :3ح 2744ال مسدتدر احلداكم 747 :3
ح .3847
 -4تح العزيز  .242 - 243 :3وللمزيد ميكن مراجعة كتابنا ( منع تدوين احلديث ).
 -3اتريو امل اهب اإلس مية ال زهر .277 - 273 :
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رأيددت ابددن تيميّددة يسددعى إىل تشددويه احلقيقددة وحتريددف كد ّدل شدديءال وأن عملدده الت ريفددي ال رددت ّ ة
ديعي علددى مد ّدر التدداريوال إ عر ددت أب ّن
التسددمياتال وأ ّن مددا قالدده ة التسددميات هددو قولنددا وقددول كد ّدل شد ّ
التسمية أبمساء الا تدة كاندت موجدود عندد الطدالبيّني وروا أهدل البيدت وعلمدائهم()1ال وأ ّّندم كدانوا ال

ددا لآل د درين الد د ين أه ددانوا ولد دربوا وقتلد دوا م ددن مسّددي بعل د ّدي واحلس ددن
يت ّسس ددون م ددن التس ددمية
واحلسنيال هنا دارق حقيق ّدي بدني تقا دة الطدر ني سدتقف عليده إن شداء هللا تعداىل .واآلن لنرجدع إىل
مول ني م بسات ه ه املس لة أكار ممّا موى.
صلب املولوعال ّ
احلرب اللامتة واحلساسية من اسم علي واحلسن واحلسني !
بعدددما بدددأ اإلس د م باورتدده الاقا يددةال وتغيددريه ألمسدداء اجلدداهلينيال وأمددره بت سددني األمسدداءال وولددع
النب بعض األمساء اإلهلية :كاحلسن واحلسنيال وبعد اهتمام اآلايت واألحاديدث بلرمدز واإلشدار إىل
)ال وابتندداء اإلس د م علددى الشددهادتني = ( أشددهد أن ال إلدده إالّ هللا
األسددو والقدددو ( كم مددد

حممددد ا رسددول هللا )ال بدددأت ق دري حرهبددا اللددامتة علددى أمسدداء أهددل البيددت وعددرت رسددول
وأشددهد أن ّ
هللاال أل ّن قريشا أصب ت عاجز عن مقاومة الرسول وتقا ة اإلس م وتعاليم الرسول من جهدةال ومدن
جهددة أ ددرن كددان ال ميكنهددا القبددول بكد ّدل مددا أتددى بدده النددب ال و لوصددا يمددا ي درتبط بشخلدده
الكر وأهل بيته:ال سعت إىل االنودمام حتدت لدواء اإلسد م مث الكيدد لده .رون عمدر بدن شدبّةال عدن

حممددد بددن احلنفيّددة مسددع أب ّن عبدددهللا بددن الدزبري قددد أل مددن علد ّديال جدداء إليدده وهددو
سددعيد بددن جبددري :أ ّن ّ
كرسي قطع عليه طبتهال كان ممّدا قالده :و إنّده وهللا مدا يشدتم عليّدا إالّ كدا ر يُس ّدر
رطب ولع له ّ
شتم رسول هللاال راف
____________________
 -3سددنقوم جبددرد احلددائي المسدداء روا وعلمدداء الشدديعة املسددلمني بمسدداء الا تددة ة آ ددر السددري التددارري ددانتىر اللددف ه
 338إىل  283من ه ا الكتاب.
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علي(.)1
أن يبوح به ّ
يكين بشتم ّ
النب هو الد ي قدرن امسده مدع اسدم البدارئ()6ال أو أ نّده هدو الد ي
أجل إ ّن قريشا كانت ّ
تتلور أب ّن ّ
نلب عليّا إماما على النداس دون قدرار مدن
منع الل البرتاء عليه()7ال أو أ نّه
هو نفسه ال ي ّ
رب العاملني(.)0
ّ
وبعبد د د ددار أ د د د ددرن :إ ّن قريشد د د ددا كاند د د ددت ال تريد د د ددد اخلود د د ددوع املطلد د د ددق للرسد د د ددول لكد د د ددي ال يقد د د ددون
سددلطانه ال لدديس مددن الغريددب أن يكددون مددا علتدده ة التسددميات جدداء ة هد ا السددياق; إ ندراهم
يسمون أوالدهم ج ّمد و اطمة ظاهراال وال ندراهم يس ّدمون بعل ّديال واحلسدن واحلسدنيال ومحدز ال وجعفدر
ّ
و ريهددا مددن أمسدداء أهددل البيددتال مددع علمهددم أب ّن الرسددول مسّددى سددبطيه بحلسددن واحلسددني بسددم ابددين
هارون شرب وشبري وأبمر من هللا وع اق عنهما(.)5
حممدددال ومل يكددن
دب احلسددن وكنّدداه أب ّ
قددال أبددو أمحددد العسددكري عددن اإلمددام احلسددن  :مسّدداه الند ّ
يعرف ه ا االسم ة اجلاهلية .)2(...

____________________
 -3رواه ابن أ احلديد ة شرح النهج .74 :3
 -2مروا ال هب 333 :4ال شرح ّنج الب ة 344 :3ال املو قيات البن بكار.388 - 387 :
 -4انىر سنن الدار قطين 433 :3ال اللواعق احملرقة 344 :2ال مق ّدمة مسند زيد بدن علدي44 :ال صد يح البخداري :3
 3742ح 3330ال  2447 :3ح 007ال 3008ال ص د يح مس ددلم  443 :3ح  343عددن أ مس ددعود األنل دداري وة
 447 :3ح  348عن أ محيد الساعديال سنن أ داود  238 :3ح  087إىل .072
 -3انىدر كد م احلدرث بددن النعمددان الفهدري واعرتالدده علددى رسدول هللا وطلبدده مدن هللا أن ميطددر عليدده حجدار مددن السددماء ان
حممدددا صددادقا مددا لبددث حد ّدّت رمدداه هللا حبجددر وقددع علددى دما دده خددرا مددن أسددفله هلد مددن سدداعته .تفسددري الاعلددب
كددان ّ
43 :34ال وتفسري ا السعود 20 :0ال وروح املعاين .33 :20
بلتهنئددة ة اليددوم السددابع وأمددره أن يسد ّدمي
 -3أنىددر الكدداة  43 :7ح 7ال و يدده ب ّن جربئيددل هددبط علددى رسددول هللا
يعق عنه وك ل حني ولد احلسنيال وسائل الشيعة  343 :23ح 3ال مناقب الكوة .223 :2
احلسن ويكنّيه وأن ّ
 -7أسد الغابة 0 :2ال مسط النجوم العوايل 73 :4ال يب االمساء للنووي .372 :3
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ورون عن ابن األعرا ال عن الفولال قال :إ ّن هللا حجدب اسدم احلسدن واحلسدني ح ّدّت مسّدى هبمدا
النب ابنيه احلسن واحلسني()1ال وقد أشرأ سابقا
اإلهلي.
إىل بعض النلوص ال تؤّكد اشتقاق ه ين االمسني من معاين احلُ السنّ 
وان اسم احلسن هو من احسن األمساء

نراهم يسمون ب ل ال ملا ا ؟ أ نّه تساول قط ؟

ارتباط التسمية مع احملبّة حقيقة أو والهم
حممدد وعلدي واحلسدن واحلسدني إن مل تكدن أمسداء اهليدة هدي أمسداء عربيدة ال حمالدةال حتمدل
إ ّن أمساء ّ
معاين حسنة ال بار عليهاال مع الت كيد على أ ّن مدرسة أهل البيدت تد هب إىل الدرأي األول حيدث

تددرن هد ه األمسدداء مشددت ّقة مددن أمسدداء البدداريال وقددد مد ّدر عليد مددا رو يندداه عددن املعلددومني ورواه بعددض
َ َ ه َ َ َ َ ْ َ ُه
َََه َ
آد ُم م ْ
َين
ماء ُك َها ()6ال وقوله تعاىل :فتلى
العامة أيوا ة تفسري قوله تعاىل :وعلم آدم األس
ِ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ه
َ
ُّ
َ
َر
()7ال وقوله تعاىلَ :و إ ِذ ابتَل إب َراه َ
يم َربه بِك ِلما فأَمه هن (.)0
ُكما
ِ ِ
رب ِه ِ
ِ

دب والدبغض
لو كان اخللفاء الا تدة حمب ّدني حقدا لرسدول هللا  -وكاندت التسدمية هلدا داللدة علدى احل ّ
األئم ددة  -لس د ّدموا أوالده ددم وأحف ددادهم وأس ددباطهم بس ددم
كم ددا يفرل دده املس د ّ
دتدل ة تس ددميات أوالد ّ
سبطي رسول هللا كرامة لرسول هللا واتّباعا لسنّته ة التسمية.
يسمون أوالدهم بمساء أجداد وأعمام رسول هللا
واألنكى من ل ال نراهم ّ
____________________

 -3توليح املشتبه 244 :4ال
 -2البقر .43 :
 -4البقر .48 :
 -3البقر .323 :

يب األمساء للنووي 372 :3ال اتريو اخللفاء377 :ال مسط النجوم العوايل .73 :4
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ك مددز وأ طالددبال وهاشددمال وعدددأنال وموددرال مددع كددون تل د األمسدداء أمسدداء عربيددة مجيلددة املعددىن
وكانت تولع ة اجلاهلية على االوالد كيف ال تولع بعد اإلس م ؟.
التلر ات واالج اف أبعمام رسدول هللاال لوصدا بعدد وقو ندا
على ّ
أي شيء ميكن محل ه ه ّ

على أتكيد الرسول على عشريته وعرتته ؟
ّما أن نقول بنلبهم العداء للرسول وألهل بيته وعشريته.
و ّإمددا أن نقددول بعدددم حلددا احملبّددة والددبغض ة التسددمياتال وهددو مددا نريددد الت كيددد عليدده ة ه د ه
ددل علددى الددبغضال
ددل علددى احملبددةال وك د ا عدددم التسددمية ال يد ّ
املقدمددة; أل ّن التسددمية بسد ّدم مددا قددد ال يد ّ
االسم هو الع ّمة لكن اإلس م جاء ليؤكد على لزوم حتسدني األمسداء ال دريال لدو أراد شدخ أن
يسد ا
دتدل علددى احملبّددة جيددب عليدده أن أيتينددا بدددليلال أل ّن داللددة األ عددال صددامتةال وقددد أ ّك ددأ ة حبوتنددا
ددل علدى الوجدوب أو احلرمدة إالّ أن يل ّدرح; كقولدده:
السدابقة( )1أب ّن عدل املعلدوم أو تركده لشديء ال ي ّ
اشربوا الل ال أو ال تركبوا الدواب.
واألمددر هنددا كد ل ال قددد ال تشدداهد ة أمسدداء حمد ّدب اإلمددام علد ّدي  -كعمددار وسددلمان واملقددداد وأ
ّر  -وال ة امسدداء أوالدهددم وأحفددادهم قددد ال تشدداهد اسددم علددي واحلسددن واحلسددنيال وه د ا ال يدددل
على عدم حبّهم لحممام علي واحلسنني و اطمة وآمنة وزينبال واملت مل ة مواقدف األقددمني يدراهم ال

يسددتدلون علددى احملبّددة مددن د ل التسددميات قددطال عمددار وسددلمان واملقددداد هددم مددن احملبددني لحممددام
علددي ب د د ف س دواء مس دوا أبمسدداء أهددل البيددت أم مل يسددمواال وعليدده ددن ن ال نسددتدل علددى العلقددة
حممددد بددن عمددار
واحملبدة بينهمددا علددى التسدميات و إن كددان عمددار بدن ايسددر قددد مسدى حفيددده علددي بدن ّ
بن ايسر()6ال لكن ه ا ليس الدليل األول واأل ري.

____________________
 -3راجع كتابنا ( أشهد أن عليا ويل هللا ة األ ان بني الشرعية واالبتداع ) على سبيل املاال.
 -2االكمال البن ماكوال .277 :3
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وعليدده كددل مددا ة األمددر هددو داللددة األمسدداء علددى العلميددة مددع حلددا املعدداين احلسددنة يهدداال ولدديس
يها اكار من ل وال ميكن حتميلها ما ال حتتمل.
وكد ا لددو تلد ّف ت مشد اجرات الطددالبيني لعلّد ال تددرن اسددم آمنددة أو دجيددة أو صددفية أو حليمددة

الكل أب ّّنم من ه ه الشجر املطهر وهدم ابنداء امنده و دجيدةال
بني أمساء بنات املعلومنيال مع إقرار ّ
حبب علي واحلسن واحلسني وامنه بنت وهب ّ -أم رسول هللا  -و دجية بندت ويلدد
والكل يعتقد ّ
 عدددم التسددمية هب د ه أو حليمددة السددعدية  -مرلددعته  -أو صددفية  -عمتدده زوجتددهاألمساء ال يدل على التنا ر واملبا وة.
ما جئت به مدن امالده هندا هدو دري دليدل لتفنيدد مدا أشداعته اجلهدات احلكوميدة وأتباعهدا مدن أ ّن
التسميات جاءت للم بةال وهو نفسه ميكن قوله ة اخللفاء الا تة ورجاالت قري جدواب ملدا اتدرأه
دت بد دده
ة عد دددم تسد ددميتهم أوالدهد ددم وأحفد ددادهم أبمسد دداء أجد ددداد وأعم د ددام الند ددب  .وإ ان مد ددا عالندونالد د ُ

اللددف ات السددابقة بلعن دوان املتقدددم مل يكددن اعتقددادا مددين بل د تهال بددل جدداء الح دراا ال د اهبني إىل
القول بحملبة جزا ا.
ومال ه ا ميكن قوله ة سبب عددم تسدمية اخللفداء األمدويّني والعباسديّني أبنداءهم بسدم عل ّديال أل
يسموا أوالدهم واحفادهم بسم أ بكر وعمدر وعامدانال إالّ عمدر بدن عبددالعزيز وآ درال
ّّنم أيوا مل ّ

وه ا ال يعين أ ّّندم كدانوا أعدداء للخلفداء الا تدة علدى وجده القطدع واليقدنيال إ ا ّّندم هدم الد ين أ ّكددوا
على سري ال -رني وح ّكموا قههم ومن ل اعماهلم اتريت ه ه احلساسية ة األمساء.
إ ن املعيددار ة هك د ا أمددور هددو األعمددال ال األق دوالال واخللفدداء األمويددون والعباسدديّون اتّبع دوا سددري
علي وحدياه ال ي كدان حمدارب مدن قدبلهمال كدان ال
الشيخني وجعلوها منهجا ة احليا خب ف قه ّ
علي إالّ بلتكنية; كقوله ( :عن أ زينب )ال وسنولح الحقدا مدا القتده
ميكن ألحد أن حي ّدث عن ّ
بعليال واحلسنال
الشيعة من هاتني احلكومتني من القتل على اهلو يّة وقتل وتشريد ا
كل من ّ
تسمى ّ

125

واحلسني(.)1
و إلي د اآلن جددردا ألمسدداء اخللفدداء األمددويّني والعبّاسدديني أبمسددائهم وكندداهم وسددىن حكمهددم كددي
تقف على ص ّ ة ما نقول:
أمساء اخللفاء األمويّني واملروانيّني ( 342 - 33ه:)-
وهي الية من اسم أحد الا تة
 - 3معاوية بن أ سفيانال أبو عبد الرمحن ( 74 - 33ه)-
 - 2يزيد بن معاويةال أبو الد ( 73 - 74ه)-
 - 4معاوية بدن يزيددال أبدو عبدد الدرمحن و قيدل :أبدو يزيددال وقيدل :أبدو ليلدى ( حكدم ت تدة أشدهرال
وقيل :أربعني يوما بعد أبيه ).
 - 3مروان بن احلكمال أبوعبداملل ال وقيل :أبوالقاسم وقيل أبواحلكم املدين ( 73 -73ه.)-
 - 3عبداملل بن مروانال أبو الوليد (  77 - 73ه.) -
 - 7الوليد بن عبداملل ال أبو العباس (  07 - 77ه.) -
 - 8سليمان بن عبداملل ال أبو العباس (  00 - 07ه.) -
 - 7عمر بن عبدالعزيزال أبو حف (  343 - 00ه.) -
 - 0يزيد بن عبداملل ال أبو الد (  343 - 343ه.) -
 - 34هشام بن عبداملل ال أبو الوليد (  323 - 343ه.) -
 - 33الوليد بن يزيدال أبو العباس (  327 - 323ه.) -
 - 32يزيد  -الناق  -أبو الد ( ستة أشهر ).
 - 34ابراهيم بن الوليدال أبو اس اق ( حكم سبعني ليلة ).
 - 33مروان احلمارال أبو عبداملل ( .) 342 - 328
____________________
 -3انىر اللف ة383 :ال 377ال .222 - 242
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امساء اخللفاء العباسيّني ( 737 - 342ه:)-
حممدال أبو العباس (  347 - 342ه.) -
 - 3السفاحال عبد هللا بن ّ
حممدال أبو جعفر (  337 - 347ه.) -
 - 2املنلورال عبد هللا بن ّ
حممد بن املنلورال أبو عبدهللا (  370 - 337ه.) -
 - 4املهدنال ّ
حممد (  384 - 370ه.) -
 - 3اهلاديال موسى بن املهديال أبو ّ
 - 3الرشيدال هارون بن املهديال أبو جعفر (  304 - 384ه.) -
حممد بن هارونال أبو عبدهللا (  307 - 304ه.) -
 - 7االمنيال ّ

 - 8امل مونال عبدهللا بن هارونال أبو العباس (  237 - 307ه.) -
حممد بن الرشيدال أبو اس اق (  228 - 237ه.) -
 - 7املعتلمال ّ
 - 0الواتق بن املعتلمال أبو جعفر و قيل :أبو القاسم (  242 - 228ه.) -
 - 34املتوكلال جعفر بن املعتلمال أبو الفول (  238 - 242ه.) -
حممد بن املتوّكلال أبو جعفرال وقيل أبو عبد هللا (  237 - 238ه.) -
 - 33املنتلرال ّ
 - 32املستعنيال أمحد بن املعتلمال أبو العباس (  232 - 237ه.) -
حممد بن املتوكلال أبو عبدهللا (  233 - 232ه.) -
 - 34املعتزال ّ
حممد بن الواتقال أبواس اقال وقيل :أبوعبدهللا (  237 - 233ه.) -
 - 33املهتديال ّ
 - 33املعتمدال أمحد بن املتوكلال أبو العباس وقيل :أبوجعفر (  280 - 237ه.) -
 - 37املعتودال أمحد بن طل ةال أبوالعباس (  270 - 280ه.) -
حممد (  203 - 270ه.) -
 - 38املكتفيال علي بن املعتودال أبو ّ
 - 37املقتدرال جعفر بن املعتودال أبو الفول (  424 - 203ه.) -
حممد بن املعتودال أبو منلور (  422 - 424ه.) -
 - 30القاهرال ّ
حممد بن املقتدرال أبوالعباس (  420 - 422ه.) -
 - 24الراليال ّ
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 - 23املتقيال ابراهيم بن املقتدرال أبو اس اق (  444 - 420ه.) -
 - 22املستكفيال عبدهللا بن املكتفيال أبوالقاسم (  447 - 444ه.) -
 - 24املطيعال الفول بن املقتدرال أبوالقاسم (  474 - 447ه.) -
 - 23الطائعال عبدالكر بن املطيعال أبوبكر (  204 - 474ه.) -
 - 23القادرال أمحد بن اس اقال أبوالعباس (  322 - 204ه.) -
 - 27القائمال عبدهللا بن القادرال أبوجعفر (  378 - 322ه.) -
حممدال أبوالقاسم (  378 - 378ه.) -
 - 28املقتديال عبدهللا بن ّ

 - 27املستىهرال أمحد بن املقتديال أبوالعباس (  332 - 378ه.) -
 - 20املسرتشدال الفول بن املستىهرال أبومنلور (  320 - 332ه.) -
 - 44الراشدال منلور بن املسرتشدال أبوجعفر (  344 - 320ه.) -
حممد بن املستىهرال أبوعبدهللا (  333 - 344ه.) -
 - 43املقتفيال ّ
 - 42املستنجدال يوسف بن املقتفيال أبواملىفر (  377 - 333ه.) -
أبوحممد (  383 - 377ه.) -
 - 44املستويءال احلسن بن املستنجدال ّ
 - 43الناصرال أمحد بن املستويءال أبوالعباس (  722 - 383ه.) -
 - 43الىاهرال أمحد بن الناصرال أبونلر (  724 - 722ه.) -
 - 47املستنلرال منلور بن الىاهرال أبوجعفر (  734 - 724ه.) -
 - 48املستعلمال عبدهللا بن املستنلرال أبوامحد (  737 - 734ه.) -
ه ه هدي أمسداء وألقداب وُك ّدىن اخللفداء األمدويّني والعبّاسديّنيال د ندرن بينهدا امسدا للخلفداء الا تدةال
دوي
أو كنيددة هلددمال ماددل :أبددوبكرال أبددو حف د ال أبددوعمروال أب دوليلىال إالّ لشددخ واحددد ة العهددد األمد ّ
وهو :عمر بن عبدالعزيز الد ي تس ّدمى بسدم عمدر وتك ّدىن بكنيتدهال أو كنيدة لشدخ واحدد ة العهدد
العبّاسددي الادداين وهددو الطددائع العبّاسدديال مددع أ ّن اسددم ه د ا األ ددري كددان عبدددالكر ومل يكددن عتيقددا أو
يدل على احملبّة يما بينه وبني أ بكر كما يقولون.
حّت ّ
عبدالعزن أو عبدالكعبه أو عبدهللا ّ
ّ
ة حني أ ّن أ لب ُك ّىن العبّاسيّني وأمسائهم كانت تدور ة ل األمساء
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حممددال أمحددال جعفدرال عبددهللاال عبددالكر ال إبدراهيمال يوسدف ) وهدي
احملبوبة عندد أهدل البيدت مادلّ ( :
يتسمون هبا.
نفس األمساء ال كانوا ّ
حممدال أبدو القاسدمال أبدو إسد اقال أبدو
أ ّما كناهم هي :أبو العبّاسال أبو جعفرال أبو عبدهللاال أبو ّ

الفولال هي ُك ّىن الطالبيّني أيوا.
أئمدة أهدل البيدت ال مادل :املهدديال اهلداديال القدائم و
وك ا ألقداهبمال هدي مد و مدن ألقداب ّ
() 1
...
هل ميكدن ألحدد أن يد ّدعي حمبّدة هدؤالء اخللفداء ألهدل البيدت وكدوّنم مدن شديعتهم ؟! وهدم الد ين

أجرموا حب ّقهم أكار من األمويّنيال وسن كر ل الحقا بعض النما ا على ل إن اقتوى األمر.
هدل أ ّن وجددود اسدم واحددد أو امسدني بددني هد ا الك ّدم اهلائددل مدن األمسدداء إىل القدرن السددابع اهلجددري
ددل علددى حمبّددة اخللفدداء األمددويّني والعبّاسدديّني للخلفدداء الراشدددين !! أم أ ّن حمبّددتهم للخلفدداء تُنت دزعُ مددن
يد ّ

أمور أ رنال إ ن االعمال هي الدالة على احملبة ال األمساء.

األموية والعباسيّة واتّباعهما لسري الشيخني
احلكومتان ّ
إ ّن األمددويني والعباسدديني كددانوا يسددريون علددى ُ طددى الشدديخني وال بددار علددى ل د ال وقددد أشددار
حمم دد ابددن أ بكددر; إ قددال معدداو يددة
مؤسددس الدولددة األمددو يددة إىل ه د ه احلقيقددة ة ج دواب رسددالة ّ

حملمد:
ّ
كددان أبددو و اروقدده ّأول مددن ابتد ّدزه [علددي ] و الفدده أنفسددهمال علددى ل د اتّفقددا واتّسددقاال مثّ
هما به اهلمومال وأرادا به العىيم .إىل أن يقول:
دعواه إىل أنفسهمال بط عنهما وتل ّك عليهماال ّ

____________________
أئمدة أهدل البيدت شديعتهم مدن تل ّقدب
 -3ستقف الحقا ة السري التارري ة املس لة من صف ة  287 - 330على ّندي ّ
أعدائهم أبلقاهبم وتكنّيهم بكناهم إالّ عند الورور .

129

خد حد ر ايبددن أ بكددر ! سددرتن وبل امددر وقددس شددرب بفددرت ال تقلددر عددن أن تسدداوي أو
مهدد مهدادهال وبدىن
توازي مدن يدزن اجلبدال حلمدهال [و] ال تلدني قسدر قناتدهال وال يددر و أأتدهال أبدو ّ
ملكه وشادهال ن يكن ما ن يه صوابال بو أولده و إن يد جدورا د بو أسسده و دن شدركاؤهال
وهبديددة أ د أال وبفعلدده اقتددديناال ولددوال مددا سددبقنا إليدده أبددو مددا الفنددا ابددن أ طالددبال وأسددلمنا لددهال
ولكنا رأينا أب عل ل احت ينا جاالدهال واقتددينا بفعالده .عدب أب جدا بددا لد أو د العال والسد م
على من أأب .)1(...
ورون الددب ري مددا كتبدده يزيددد بددن معاويددة ة ج دواب عبدددهللا بددن عم ددرال ملددا اعددرتض عليدده بقتددل
ّ
احلسني:
منودد ال قاتلندا عنهداال
ممهدد ال ووسدائد ّ
أ ّما بعددال اي أمحدق ! د ّأ جئندا إىل بيدوت رد ّدد ال وُدر ّ
د ن يكدن احل ّدق لندا عدن ح ّقندا قاتلنداال و إن يكددن احل ّدق لغدريأ د بو ّأول مدن س ّدن هد ا وآتدر واسددت تر
بحلق على أهله(.)6
ّ
() 5
() 0
() 7
كل شيءال ة احلديث والفقه والسياسة .
األمو يّون اتّبعوا سياسة الشيخني ة ّ
وجاء ة رسالة معاوية إىل زايد بن أبيه:

____________________
 -3كتدداب صددفني للمنقددري324 :ال وانىددر أنسدداب االش دراف 378 :4ال ومددروا ال د هب 34 - 32 :4ال واال تلدداص
للشيو املفيد328 :ال وشرح النهج .304 :4
 -2الطرائف البن طاووس238 :ال ّنج احلق437 :ال احقاق احلق208 :ال واجلميع عن الب ري.
(ة ما ُعمل به على عهد عمر) .انىر :الطبقدات الكدربن 447 :2ال
 -4إ ح ّدد عامان الت ديث عن رسول هللا
العمال  343 :34ح 20304ال اتريو دمشق .374 :40
كنز ّ
إين رأيددت ة اجلد ّد
 -3مددا جدداء عددن مددروان بددن احلكددم قولدده :إ ّن عمددر بددن اخلطّدداب ملدّدا طُعددن استشددارهم ة اجلد ّدال قددالّ :
رأايال ن رأيدتم أن تتّبعدوه داتّبعوهال قدال عامدان :إن نتّبدع رأيد هدو رشددال وإن نتّبدع رأي الشديو مدن قبلد دنعم و الدرأي
كان .انىر :املستدر على الل ي ني  488 :3ح .7074
حملمد بن أ بكرال ويزيد لعبدهللا بن عمر.
مر قبل قليل ة ك م معاوية ّ
 -3كما ّ
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بسدنّة عمددر بددن اخلطّددابال د ّن ل د
وانىددر إىل امل دوايل ممدادن أسددلم مددن األعدداجمال خ د هم ُ
و ّهلمال أن تنكح العرب يهم وال ينك وّنم .)1(...
وكتددب عمددر بددن عبدددالعزيز إىل عدددي بددن أرطددا أن سددل احلسددن البلددري :مددا بل نلددارن العددرب
دزيهم

ال يؤ منهم اجلزية ؟ س لهال قال :اكتب إليده ( إندّ متّبدع ولسدت جبتددعال إ ّن عمدر بدن اخلطّداب
رأن ة ل ص حا )(.)6
وقددال مددروان ملعاويددة بع ددد طبتدده املعرو ددة ال د اعت ددزل يه ددا :اي اب ليلددى لقددد س د ّدن هلددا عمددر ب ددن
تفتين عن ديين اي مروان(.)7
اخلطّاب سنّة اتاب العهاال قال معاوية :أتريد أن ّ
احلجاا س له عن الفريوة ة األُ تال وأ ُّم اجل ّد ؟ جابده الشدعب
وعن
الشعب أ نّه د ل على ّ
ّ
ب ددت ف مخسددة مددن أصد اب الرسددول يهددا :عامددانال زيدددال ابددن مسددعودال علد ّديال ابددن عبّدداس .مثّ بدددأ
احلجاا :ما قال يها أمرياملؤمنني  -يعين عامان  -؟ كرها له.
بشرح ك م ابن عبّاس .قال له ّ
احلجددااُ :مددر القالددي ليُ الموددها علددى مددا أمودداها عليدده أمرياملددؤمنني عامددان( .)0ددانىر إىل
قددال ّ
أوالد هؤالء هل ترن اسم احد من الا تة بينهم.
وبكل ولوح على اتّباع األمويني سري الشيخني مدع سدري عامدان بدن ع ّفدان
ه ه النلوص ّ
تدل ّ
وجعلها منهاجا ة احليا .
األولدون .كيدف أبمادال هدؤالء ال
وهنا نلوص كاري أ رن دالّة علدى اتّبداع التّدالني لمدا ّ
أسسده ّ
يدل ه ا ؟
أي شيء ّ
ّ
يسمون أوالدهم أبمساء اخللفاء الا تةال وعلى ّ
بل ملا ا ال نرن بني قهاء املدينة السبعة من امسه :أبوبكرال عمرال عامانال
____________________
 -3الغارات .723 :2
 -2انساب األشراف .330 :7
 -4مقتل احلسني للخوارزمي.233 :
 -3حلية األولياء 423 :3ال سري أع م النب ء .433 :3
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ددل عل ددى نل ددبهم الع ددداء للا ت ددة ؟ الال ل دديس األم ددر كد د ل ال دداجلميع يس ددريون عل ددى ّن ددج
وه ددل ي د ّ
الشدديخني وعامددانال وا ّن ه د ه النلددوص اآلنفددة ددري دليددل علددى التبددا ض والعددداو بددني علد ّدي وعُمددر
حملمددد بددن أ بكددر ( كددان أبددو
وعدددم اللددداقة بددني أ بكددر وعلد ّديال إ مد ّدر علي د ك د م معاويددة ّ

ابتز ح ّقه  ...وأرادوا به العىيم [أي القتل] ) وك م يزيد لعبدهللا بدن عمدر ( :د بو
و اروقه ّأول من ّ
سن ه ا ).
ّأول من ّ
قال املسعودي :وكان عرو بن الدزبري يعد ر أ داه عبددهللا ة حلدره بدين هاشدم ة الشدعب ومجعده
احلطب لي رقهمال و يقول:

إّمنا أراد ب ل أن ال تنتشر الكلمة وال رتلف املسدلمونال وأن يدد لوا ة الطاعدة تكدون واحدد
كمددا عددل عمددر بددن اخلطّدداب ببددين هاشددم ملددا أت ّ ددروا عددن بيعددة أ بكددرال ندّده أحوددر احلطددب لي د ّدرق
ّ
عليهم الدار(.)1
أسسدده
( ويعددرف التددالون د ا
دب مددا ّ

مددن هنددا تعددرف عمددق مغددزن كد م السدديّد اطمددة الزهدراء
األولون )(.)6
ّ
وعليددهال مددا قلتدده وأترتدده مددن ج دواب نقوددي للشددبهة مددن ان الشدديخني وأتباعهمدداال لددو كدداأ حمبددني
سمون أوالدهم أبمساء أجداد الرسول وأعمامه.
للنب لما ا ال يُ ّ
درين; الد ين

وك ا ما عنونته من عنوانال مل يكدن اعتقدادا م ّدين بلد ّ ة مدا قلتدهال بدل جداء الزامدا ل
يسوقون الك م على عواهنه.
وال رفددى عليد أب ّن هد ا الكد م ال مينعنددا مددن القددول بوجددود د ف وتعددارض بددني تقا ددة قدري

وتقا ددة اإلسد مال ق دري كانددت ة ص دراع دائددم مددع اإلس د م وقيمددهال ومل تستسددلم إالّ بعددد ددتح مكددة
وحتت وط السيفال وهي ال دعت إىل املنع من تدوين حديث رسدول هللاال وة املقابدل دعدت إىل
تعلّم األنساب وأايم العرب.
تسمي
من الطبيعي  -وألجل اخل ف املل و بني املدرستني  -قد ال ّ

____________________
 -3مروا ال هب  77 :4ط امليمنيةال وانىر :شرح ّنج الب دة  338 :24و يده زايد  :وأن يدد لوا ة الطاعدة كمدا عدل
عمر ...
 -2معاين األ بار 433 - 433ال دالئل اإلمامة 327 - 323ال أمايل الطوسي.487 - 483 :
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ق د دري أبناءهد ددا أبمسد دداء مناوئيهد ددا; أل ّّند ددا مل تسد ددتع ّد ك د دراي ومل تؤهد ددل أ قيد ددا للاد ددور علد ددى املطد ددامع
الشخلية واألأنيةال وب ل يكون حاهلا مشاهبا حلال املناوئني لحممام علي من اماال اخلدوارا الد ين
مل يعجبهم امساء أهل البيت.
أئمدة أهدل البيدتال أل ّّندم أمسدى مدن هد ه الىدواهر الد تتع ّكدز
تلوره ة ّ
ّ
لكن ه ا األمر ال ميكن ّ
ينى ددرون إىل األم ددور بنى ددر عالي ددة و يس ددعون دوم ددا
عليه ددا شخل دديّة اإلنس ددان الع دداديال أل ّّن ددم
دادين إىل حتجديم زاويدة اخلد ف بيدنهم
لل فا على وحد اللدف اإلسد ميال واقفدني أمدام الفدنت وج ّ
وبني اجلهاز احلاكم ة الىاهر كي ال يستغله األعداء.
لكن ه ا ال يعين أب ّن أهل البيدت كدانوا هبد ه السياسدة جيداملون ويدداهنون و يُعتّمدون علدى وجدود
ّ
دوهري بيددنهم وبددني احلكددامال بددل الفددارق بيددنهم وبددني ددريهم أ ّّنددم ال رلطددون األوراقال و
د ف جد ّ
يتعدداملون مددع كد ّدل شدديء علددى حسددبهال د يددرون التسددمية أب بكددر وعمددر  -ة ظددروف ّمددا  -لّددة

جوازينهمال أو أ ّّنا ستزلزل مواقفهمال أو أ ّّنا تبعدهم عن أهدا هم قيد أمنلةال ك ّ داألمر مل يكدن كمدا
يتخيّلدده اآل ددرونال هددم ال جييددزون ربددط مولددوع التسددميات مددع املسددائل اخل يددة امل هبيّددةال أل ّن رددال
كل واحد رتلف عن اآل ر.
ّ
الاانويال لكنّده مل يكدن ة أ ّايم اخللفداء األربعدة
اصة وبلعنوان
نعمال رّجا يكون ل ة ظروف ّ
ّ
قطعا; أل ّن األمور مل تت طّر  -كما هي مت طره اليوم  -
ّنائيا
بعد.
ُ
التسمية أب بكر وعمر وعامان ال تعطي الشدرعية للخلفداءال وال تددلّل علدى عددالتهم وو قدتهم

ولددزوم األ د عددنهمال بددل هددي حالددة اجتماعيددة طبيعيددة لدديس إالّال الد ين يريدددون االسددتفاد مددن هد ه
التسدميات لتابيددت دة الشدديخنيال أو ر ددع العدداو واخلد ف بددني اآلل واخللفداءال ُهددم وا ددونال أل ّن
اخلد ف بيددنهم أكددرب مددن أن يرتفددع بتسدمية واحددد أو اتنتددني أو تد ثال أو زواا مفتعددلال أو ملدداهر
بني ه ا أو
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ا ال و يكفينددا للت دددليل عل ددى وج ددود اخل د فال م ددا ج دداء ة اخلطب ددة الشقش ددقية()1ال و ط ددب الس دديد
اطمة الزهراءال ووصيّتها أبن ال يشهد جناز ا أبوبكر وعمدر ومو دا وهدي واجدد عليهمدا()6ال و ديدد
عمددر إبح دراق بيددت اطمددة()7ال و إسددقاطه جنينهددا حمسددنا()0ال وعدددم توليددة عمددر أحدددا مددن بددين هاشددم
السرااي والوالايت()5ال وقوله البن عبداس :أمدا زال ة نفدس علدي شديء()2ال إىل ريهدا مدن عشدرات بدل
مئات النلوص الدالة على التخالف ة السياسة واملنهج.
هددل البيددت ر ددم هددم مددع أ بكددر وعمددر وعائشددة وطل ددة والدزبريال ال مينعددون التسددمية هبد ه
يرتّعددون عددن هك د ا أمددورال ول ددو راجعددت كت ددب أنسدداب الطددالبيّني لرأيددت اإلمددام
األمسدداءال بددل

السجادال والكاظمال والرلاال واهلادي قد مسّوا بنا م عائشدة()3ال أل ّن عائشدة هدو اسدم اعدل مدن عدا
يعي ال لري من التسمية

____________________
ّ -3نج الب ة 37 :اخلطبة .4
 -2عي ددون أ ب ددار الرل ددا  243 :2وعن دده ة حب دداراألنوار  723 :43ح 343ال وانى ددر ص د د يح البخ دداري  3330 :3ح
 4007وص يح مسلم  3474 :4ح .3830
 -4اتريو الطربي 244 :2ال اإلمامة والسياسة 44 :3ال امل كر والت كري البن أ عاصم.03 :
 -3امللل والن ل  38 :3الرتمجة  / 4الفرقة النىاميةال الواة بلو يات  33 :7الرتمجة  4للنىدام املعتدزيلال لسدان امليدزان :3
حممد بن السريال مناقب بن شهرآشدوب 344 :4ال عدن املعدارف للقتيدب قدال :حمسدنا سدد
 277الرتمجة  723ألمحد بن ّ

من ز م قنف .
 -3االحتجاا  340 :3وعنه ة حباراألنوار 274 :27ال اال تلاص.373 :

 -7شرح ّنج الب ة  24 :32عن أمحد بن أ طاهر صاحب كتاب اتريو بغداد ة كتابه مسدندا وعنده ة حبدار األندوار
 333 :44بتلرف.
 -8ة الوقددت نفسدده ّنددى اإلمددام الكدداظم يعقددوب السدراا مددن التسددمية ب( -محدرياء)ال ألنّدده كدداد أن يكددون علمددا لوصددا
بعائشةال و تلقا هلا قبال أمهات املؤمننيال أماال :دجيدة وأم سدلمه و ...ال وحيتدوي علدى مدوامر سياسدية امويدة لدد علديال
خب ف اسم عائشة نه اسم عام اللف امر تسمو هبا قبل اإلس م وبعده.
وقددد يكددون أمددر اإلمددام ليعقددوب السدراا جدداء مددن بب الكرامددة واإلعجددازال أل ّن الددن الد ي سددي يت عليد الحقدداال يدده أندّده
ئمددة ة املنددع مددن التسددمية
قاهلددا (وهددو ة املهددد  ...وبلسددان لدديح) .وهددو الددن الوحيددد الل دريح اآليت مددن قبددل األ ّ
أبحد أمساء املخالفني خبلوصه.
وعليه التسمية ب( -محريا) رتلف عن التسمية ب( -عائشة) ينهى عن األوىل ويسمى بلاانية وال لدريال قبدل ان يلدري
رمزا للمخالفة مع علي ويرمز إىل حالة اتررية.
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هب ا اإلسم لو لوحظ يه املعىن اللغوي قط.
أ ّمدا لددو أريددد بلتسددمية األ د بنىددر االعتبددار مواقددف عائشددة بنددت أ بكددر ة اجلمددل قبددال إمددام
زماّندا علددي بدن أ طالددبال واإلشداد بدددورها ة ش ّدق اللددف اإلسد ميال هددو منه ٌّدي عندده; أل ّن هد ا
العمل يوجب التاقيدف الباطدل للمسدلمال و إشداعة تقا دة العدداء ألهدل بيدت الرسدولال الد ين امدرأ هللا
ورسوله جود م وطاعتهم.
عمر وأمساء األنبياء
وهنددا نكتددة الب د ّد مددن اإلشددار إليهدداال وهددي تعامددل عمددر بددن اخلطدداب مددع تسددمية بعددض الل د ابة

أوالدهددم أبمسدداء األنبيدداءال وال أريددد أن أتعامددل مددع هد ه املسد لة بنىددر رماديددةال بددل أريددد هددم املولددوع
بنىدر مولددوعية وحياديددة ج ريددةال وهددي :ملددا ا ّنددى عمددر بددن اخلطدداب عددن التسددمية أبمسدداء األنبيدداء ؟
وهل ح ّقا أ ّن السبب هو ما رواه عبدالرمحن بن أ ليلى إ قال:

نىددر عمددر بددن اخلطدداب رلددي هللا تعدداىل عندده إىل أ عبداحلميددد أو ابددن عبداحلميددد  -ش د أبددو
حممددداال ورجددل يقددول لدده :دعددل هللا بد و عددل و عددلال قددال :وجعددل يسددبّهال قددال:
عواندده  -وكددان امسدده ّ
دب بد ال ال وهللا ال تُددعى
يس ُّ
قال أمري املؤمنني عند لد أيبدن زيدد أدن مدينال قدال :ال أرن حم امددا ُ
دت حيّدداال سد ّدماه عبدددالرمحنال مث أرسددل اىل بددين طل ددة ليغددري أهلهددم أمسدداءهم وهددم
حممدددا أبدددا مددا دمد ُ
ّ
حممدال قال:
يومئ سبعة وسيدهم وأكربهم ّ
حممدا
حممد :أنشد هللا اي أمري املؤمننيال و هللا إن مسااين ّ
قال ّ
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حممد.
يعين إالّ ّ
حممد(.)1
قال عمر :قوموا سبيل يل إىل شيء مسّاه ّ
حممددد بددن عمدرو بددن حددزم عدن أبيددهال ان عمددر بدن اخلطدداب مجددع كدل د م امسدده
وعدن أ بكددر بدن ّ
مسددى عددامتهم

اسددم نددب د د لهم الدددار ليغدري امسددائهمال جدداء آبؤهددم قدداموا بيّنددة أن رسددول هللا
خلي عنهمال قال أبو بكر :وكان أ يهم ( .ابن سعد وابن راهويهال وحسن )(.)6
دبال
وعن سدامل بدن أ جعدد :إ ّن عمدر بدن اخلطداب رلدى هللا تعداىل عنده كتدب :ال تس ّدموا بسدم ن ّ
غري امسه(.)7
يسمى هارون ّ
كان رجل ّ

وة الطبقددات :د ددل عبدددالرمحن بددن سددعيد العدددوي علددى عمددر بددن اخلطددابال وكددان امسدده موسددى
سددماه عبدددالرمحنال ابددت امسدده إىل اليددومال و ل د حددني أراد عمددر أن يغد ّدري اسددم مددن تسد ّدمى أبمسدداء
األنبياء(.)0
وة كنز العمال :إ ّن عبدالرمحن بدن احلدارث كدان امسده إبدراهيمال دد ل علدى عمدر ة واليتده حدني
غري امسه ومسّاه عبدالرمحنال ابت امسه إىل اليوم(.)5
تسمى أبمساء األنبياءال ّ
أراد أن ّ
يغري اسم من ّ
وة شرح النووي على مسلم وعمد القاري :كتب عمر إىل أهل الكو ة :ال تس ّدموا أحددا بسدم
املسمني ج ّمددال ح ّدّت كدر لده مجاعدة أ ّن الندب أ ن هلدم
نبال وأمر مجاعة بملدينة بتغيري أمساء أبنائهم ّ
ّ

ة ل ومسّاهم بهال رتكهمال قال

____________________

 -3مس ددند أمح ددد  237 :3ح 38028ال وانى ددر طبق ددات اب ددن س ددعد 34 :3ال 33ال اإلص ددابة  38 :7ت 8877ال أس ددد
الغابة 424 :3ال قال :أ رجه الا تة.
 -2كنز العمال  377 :37ح .33077
 -4جددزء حنبددل التاسددع ( مددن وائددد ابددن السددما )87 :ال الفددنت حلنبددل بددن اس د اق 230 :وأنىددر عمددد القدداري :22
.247
 -3طبقات ابن سعد  33 :3وعنه ة كنز العمال  237 :37ح .33070
 -3كنز العمال  237 :37ح  33077عن ابن سعد 7 :3ال اتريو دمشق .283 :43
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القالي :واألشبه أ ّن عل عمر ه ا إعىام السم النب(.)1
دين أمس دداء األنبي دداءال وأمس دداء بني د أمس دداء
وة ددتح الب دداري :يق ددال :إ ّن طل ددة ق ددال لل دزبري :أمس دداء ب د ا
دين شددهداء وأنددت ال ترجددو أن يكددون بنددو أنبيدداء !!
الشددهداءال قددال [ال دزبري] :أأ أرجددو أن يكددون بد ا
شار إىل أ ان ال ي عله أوىل من ال ي عله طل ة(.)6
ال أدري هل يلح ما علله عمر بن اخلطاب أم ما قاله الشيو اجمللسي:
اسم حم امد(.)7
ومنع عمر ّإما جلهله ّ
بلسنةال أو إلرادته أن ال يبقى على وجه األرض ُ
وال ي أقوله هنا هو :أمل يكن األوىل بعمدر بدن اخلطداب أن يسدمح بلتسدمية أبمسداء األنبيداءال بدل
دب
دجع و حيد ّ
األوىل بدده أن يشد ّ
دث علددى ل د ال مددع أتكيددده علددى رعايددة اح درتامهم ؟! وهددو مددا علدده الند ّ
األئمة األطهار.
و ّ
حممدددا د تقبّ ددوه وال جتبهددوه وال
عددن أ را ددعال قددال :مسعددت رسددول هللا
يقددول :إ ا مسّيددتم ّ
حممد(.)0
حممدال ور قة يها ّ
حممدال ورلس يه ّ
توربوهال بور لبيت يه ّ
بملدين ددة
وعددن أ ه ددارون م ددوىل أ جعددد ال ق ددال :كن ددت جليسددا أل عب دددهللا [الل ددادق]
إين جئت إليه قال :مل أر من أايم اي أب هارون؟
فقدين أ ّايماال مثّ ّ
قلت :ولد يل م.
قال :بر هللا ل ال ما مسّيته؟
حممدال
حممداال قبل خب ّده و األرض وهو يقولّ :
قلت :مسّيته ّ

____________________
 -3أنىر شرح النووي على مسلم 334 :33ال وعمد القاري .40 :33
 -2تح الباري .374 :34
 -4مرآ العقول .48 :23
حممد.
 -3مكارم األ ق23 :ال وعنه ة مستدر وسائل الشيعة  344 :33ح 2ال و يه :بور بيت يه ّ
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ي وأبهددل
حممدددال حد ّدّت كدداد يللددق د ّده بألرضال مثّ قددال :بنفسددي وبولدددي وأبهلددي وأببددو ا
حممدددال ّ
ّ
ال ال تسبّه وال توربه وال تُس الّ إليهال واعلدم أ نّده لديس ة
األرض كلّهم مجيعا الفداء لرسول هللا
كل يوم(.)1
حممد إالّ وهي تدُقداس ا
األرض دار يها اسم ّ
حمم دددال وقول دده ( :بنفس ددي وبول دددي وأبهل ددي
أتم ددل ة ا ن دداءات اإلم ددام الل ددادق تعىيم ددا الس ددم ّ
وأببوي وأبهل األرض كلّهم مجيعا الفداء لرسول هللا ).
ّ
مددّت قاهلددا ؟ أمل يكددن قاهلددا بعددد أكاددر مددن نلددف قددرن مددن و ددا عمددر وبعددد رسددوخ كددره عنددد
أتباعدده ؟ أي بعددد اسددتقرار تقا ددة النهددي عددن التسددمية أبمسدداء األنبيدداء واملرسددلنيال وعلددى رأسددهم النهددي

حممد اللادق األمني؟!
عن كر اسم ّ
عن رسول هللا
وقد رون اللادق
قد جفاين(.)6

قوله :من ولد له أربعدة أوالد مل يسدم أحددهم بمسدي

حممدا كرموهال وأوسعوا له ة اجمللسال وال تقبّ وا له وجها(.)7
وعن النب  :إ ا مسّيتم الولد ّ
حممددد أو أمحدد د د لوه ة مشددور م
وعنده  :مدا مدن قددوم كاندت هلدم مشددور ودر مدن امسده ّ
إالّ كان ريا هلم(.)0
حممدد أو أمحدد إالّ قد ّدس لد
وبإلسناد عن الندب :مدا مدن مائدد ولدعت قعدد عليهدا مدن امسده ّ
مرتني(.)5
كل يوم ّ
املنزل ة ّ
قوله :أصدق األمساء ما مسّي بلعبوديّةال وأ ولها أمساء
وجاء عن الباقر

____________________
 -3الكاة  40 :7ح 2ال وسائل الشيعة  404 :23ح .3
 -2الكاة  30 :7ح 7ال الته يب  347 :8ح 33ال وة أمايل الطوسي 772 :ح  7ت ث بنني.
 -4وعيون ا بار الرلا 20 :2ال وعنه ة وسائل الشيعة  403 :23ح 8ال اجلامع اللغري  340 :3ح .847
وحممد.30 :
 -3عيون ا بار الرلا  42 :2ح 44ال مكارم األ ق224 :ال وائل التسمية أبمحد ّ
 -3وسائل الشيعة  403 :23ح 0ال عن عيون ا بار الرلا  42 :2ح .43
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األنبياء(.)1
عمددارال عددن أ عبدددهللا أ ندّده قددال :مددا مددن رجددل حيمددل لدده محددل ينددوي أن
وعددن إسد اق بددن ّ
حممد.
حممدال ّ
حممدال ّ
حممدا إالّ كان كرا إن شاء هللا تعاىلال وقال :هاهنا ت تة كلّهم ّ
يسميه ّ
ّ

وقددال أبوعبدددهللا ة حددديث آ ددر :أي د بي دددها و يسددتقبل هبددا القبل ددة عنددد األربعددة أش ددهر
حول امسه أُ منه(.)6
اللهم ّ
إين مسّيته ّ
حممداال ولد له مال و إن ّ
ويقولّ :
ه ه تقا ة أهل البيت وتدراهم يقولدون بفوديلة التسدمية بمسداء األنبيداء لوصدا اسدم الندب اخلدامت
دمحم بن عبدهللا.
النب اخلامت والنلح للمسلمني ريا من تقا ة التغيري املداحي
أمل تكن تقا ة الدعو للتسمية بسم ّ
حممد املاحي ؟! بل ما ا ميكننا أن نقول عن هدف عمر ة تغيريه ألمساء األنبياء؟
النب ّ
السم ّ
وهل ميكننا  -بعد اتّواح سياسته  -أن نعزو عدم وجدود رواايت دالّدة علدى اسدت باب التسدمية

العامدة إىل أ ّّندا ودعت ملندع عمدر مدن التسدمية أبمسداء األنبيداء؟ أم إ ّن
أبمساء األنبياء ة كتب أبنداء ّ
األمر ري ل ؟
الكد د ّدل يعلد ددم أب ّن األمسد دداء لد ددرور الب د د ّد منهد دداال وأ ّن التسد ددمية بألمس د داء احملمد ددود ك مسد دداء األنبيد دداء
واملرسلني هي من األمور احملبوبة واحلسنة عق وشرعاال أل ّن هبا تابت الرمزية للخري والدعو إليه.

وكد ا ال حمدي مدن تل ّقددي اهلجداء واملددح جدراء التسدميةال وقدد تسددتدعي الرتبيدة ة بعدض احلدداالت
 مددن قبددل االب أو اجلددد  -الوددرب والشددتمال وهددي حقيقددة طبيعيددة ال مندداص عنهددا وليسددت أبمددورطارئة.
____________________
 -3الكاة  37 :7ح 3ال الته يب  347 :8ح 33ال معاين اال بار 337 :ح .3
 -2مرآ العقول .23 :23
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األئم ددة
أمل يك ددن لعم ددر ب ددن اخلط دداب أن يتعام ددل م ددع التس ددمية أبمس دداء األنبي دداء ما ددل تعام ددل الن ددب و ّ
األطه ددار م ددن حي ددث ال دددعو اىل التس ددمية املبارك ددة م ددع اح درتام املس د امني أبمس دداء األنبي دداء وإد دداهلم ة
املشور ال وتوسيع اجملالس هلمال وعدم التقبيح لوجوههمال وإكرامهمال واجللوس معهم علدى املائدد و...
ال أن مينع من التسمية ويسعى لتغيري األمساء اإلجيابيّة اإلهليّة.
دبال لكددن ال هبد ه اللدور ال إ أ ّن عمددل عمددر
صد يح أ ّن األمددر جيدب التنبيدده عليدده كدي ال يهددان الن ّ
وتطر ددا ة ماددل ه د ا األمددرال وهددو أقددرب إىل اإلبد مددن اإلص د حال وهددو
الارالدعددي هددو األش د ّد لددررا ُّ
يشددابه مددا عملدده ة منددع حددديث رسددول هللا بدددعون ا ت طدده مددع القددرآنال كددان عليدده أن يدددعو اىل
وأن ال جيمع حديث رسول هللا مدع آايت القدرآن الكدر
احليطة ة نقل احلديث عن رسول هللا
و أيمدر حبدرق األحاديدث النبويدةال
ة مل ف واحدال ال أن مينع مدن تددوين حدديث رسدول هللا
عمله ة ه ين األمرين سيّان.

وممددا جيددب الت كيددد عليدده أ ّن رسددول هللا كددان يعلددم أب ّن التسددمية بمسدده قددد يسددبّب شددتم ول ددرب
حممددد ة
املسددمى بمسددهال وألجددل ل د دعددا املددؤمنني إىل رعايددة ل د ال بددل لددزوم أن ّ
يوسددعوا ملددن امسدده ّ
اجمللددسال أي أ ّن التسددمية ج ّمددد يدده دعددو اآلبء واملددؤمنني إىل الرتبيددة اللد ي ة والتخاطددب السددليم
األمددة بلاقا ددة اللد ي ة مددن د ل
بددني الندداسال واالبتعدداد عددن مدنهج الوددرب والشددتمال أي تاقيددف ّ
حممدا .
التسمية أبمساء األنبياء و لوصا ا
النب ّ
ومن الطريف أ ّن عمر ينهى من التكنية أب عيسى( )1وأ حيىي()6ال

____________________
 -3انىر سنن أ داود  203 :3ح 3074ال كنز العمال  234 :37ح .3307
 -2انىددر اتريددو دمشددق 234 :23ال و يدده قددال عمددر للددهيب مددا وجدددت عليد ة اإلس د م إالّ تد اكتنيددت أب حيددىي
وقددال هللا تع دداىل :مل جنعددل ل دده مددن قب ددل مسيدداال واالس ددتيعاب 843 :2ال احمللددى 208 :7ال ال ددروض األنددف 70 :2ال املعج ددم
الكبري  42 :7ح  8208و يه قال عمر للهيب :ارا تب ر مال وتكتين أبسم نب ...
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مر ( )1وهو االسدم املنهدي عنده عندد رسدول هللا()6ال علدى أ ّن أب م ّدر كنيدة إبلديس كمدا
و ّ
يتكىن هو أب ّ
() 7
تكىن هبا(.)0
مر وألجل ل
ّ
ة املعاجم اللغوية ال وقيل :كانت له ابنة امسها ّ
هبد ا قددد تكددون عر ددت أ ددي القددارئ الكدر سددر اتيدداين بملقدمددة االوىل واتكيدددي علددى كددون اسددم
حممد وأهل بيته مشتقة من اسم الباري جل وعد ال وان قدري كاندت مدانع مدن نشدر اسدم الندب
النب ّ
وآله وتقا ته االصيلة للتواد املوجود بينهما.
ورده
حممد
ما ّ
ّ
يدل على جواز تغيري اسم ّ
يستدل البعض علدى جدواز التغيدري جدا روي عدن أ عبددهللا اللدادق
ه ا وقد
ّ

قدال :ال يولدد

حممداال ا موى لنا سبعة أ ّايم ن شئنا ّريأ و إن شئنا تركنا(.)5
لنا ولد إالّ مسّيناه ّ
لكددن ه د ا الك د م ددري ص د يح لددو أ د علددى اط قددهال و ل د ملخالفتدده للددرواايت الكاددري الدالددة
عل ددى ( أ ّن ددري األمس دداء :أمس دداء األنبي دداء )()2ال و ( م ددن اجلف دداء للرج ددل أن ال يس د ّدمي أح ددد أوالده -
الا تة أو األربعة  -ج ّمد )(.)3

____________________
 -3الغدير .434 :7
 -2انىر املوط 084 :2ال بب ما يكره من األمساء ح  23والسري احللبية .320 :3
 -4لسان العرب 332 :2ال

يب األمساء  330 :3و ريه.

 -3الغدير .434 :7
 -3الكاة  37 :7ح 3ال مرآ العقول 42 :23ال الته يب  348 :8ح .34
 -7انىد ددر وسد ددائل الشد دديعة  403 :23ح 3ال مسد ددتدر الوسد ددائل  / 327 :33البد دداب  33اسد ددت باب التسد ددمية أبمسد دداء
األنبي دداء س ددنن أ داود  278 :3ح 3034ال س ددنن النس ددائي (اجملت ددىب)  237 :7ح 4373ال مس ددند أمح ددد  433 :3ح
 :تسموا أبمساء األنبياء ...
30433ال عن أ وهب وكانت له ص بة قال :قال رسول هللا
 -8انىر الكاة  30 :7ح 7ال الته يب  347 :8ح 33ال وسائل الشيعة  404 :23ح .2
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حممددد بقولدده ( :ولددو حد ّدول امسدده أُ د
دب عددن تغيددري مددن امسدده ّ
و الفتدده أيوددا ملددا ورد مددن ّنددي الند ّ
منه)(.)1
بل احلديث ص يح املعىن لكنه ال يفيد املسدتدلال أل ّن التسدمية ة األ ّايم الدس-بعدة األوىل يزيدد

حممددد ) يددوم القيامددةال وتكددون لدده اآل ر الولددعية مددن الربكددة و ريهددا والتغيددري إمنددا لكددي ال
مددن أمسدداء ( ّ
حوله كراهتده ل سدم
رتلط املس امون ب ل ال وأ ّما ال ي ي-ؤ منه (لو ح ّول امسه) منا ل إ ا ّ
أو إعرالا عنه.
عمدن كدره
كل ل مع األ بنىر االعتبار أب ّن الرواية مرسلةال أل ّن يه ( عن بعض أص ابنا ّ
ّ
عددن أ عبدددهللا )ال و ددن لددو أردأ األ د بحلددديث ب د ّد مددن محل دده عل ددى ج دواز ك ددون التغي ددري إىل
األمساء احلسنة األ رن واملشت ّقة من اسم الباري كعل ّديال واحلسدنال واحلسدنيال أل ّن مجيدع هد ه األمسداء
ويلتها ة مرتبة واحد .
وهنا سؤال آ ر ميكن طرحه أيوا وهو:
من الاابت املسلّم عند الفريقني أب ّن اسم الد وحكدم وحكديم وحدارث()6مدن األمسداء املنهيّدة عندد
واملعلددومني ال واآلن
الشددارع املق د ّدسال وقددد جدداءت ب د ل الددرواايت الل د ي ة عددن النددب
األمدة
األئمدة وأوالدهدمال وأوالد أوالدهدمال وعلمداء ّ
نتساءل :ملا ا نرن عدددا مدن أصد اب رسدول هللا و ّ
األئمة والل ابة والتابعني سكتوا عدنهم؟ ومدا ا يعدين
و ّ

تسموا هب ه األمساءال والنب
وحم ّدتيهم قد ّ
منهي عنه ؟
ه ا األمر ؟ وكيف ّ
يسمون بسم ّ
األئم ددة التس ددمية أبمس دداء
ك د ُّدل م ددا يق ددال ة ج دواب ما ددل ه د ا األم ددر ميك ددن قول دده ة س ددبب اق درار ّ
اخللفاء!!!

____________________
 -3الكاة  33 :7ح  4وعنه ة وسائل الشيعة  488 :23ح .3
 -2الكداة 24 :7ال  23ح 37ال التهد يب  340 :8ح 33ال 38ال سدنن أ داود  8 270 :3يدل احلددديث 3037ال
اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان واحلكم ...
قال أبو داود و ري النب
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رسول هللا وتغيريه المسي محز وجعفر
وهنددا شدديء آ ددر لفددت انتبدداهيال وهددو مددا روي عددن سددود بنددت مسددرحال قالددت :كنددت دديمن
قال :كيدف هدي ؟
حور اطمة رلي هللا عنها حني لرهبا املخاض ة نسو ال اتأ النب
ت
قلددت :إ ّّنددا جملهددود اي رسددول هللاال قددال :إ ا هددي ولددعت د تسددبقيين يدده بشدديءال قددال :ولددع ال
قددال :مددا علددت ؟ قلددت :قددد ولددعت
سد ُّدروهُ( )1ول ّفددوه ة رقددة صددفراءال جدداء رسددول هللا
مدا وسددرالرتُهُ ولففتدده ة رقدةال قددال :علدديتينال قلدت :أعددو بهلل مددن معلديته ومددن وددب رسدوله
ال قال :ائتين بهال تيته به لقى عنه اخلرقة اللدفراء ول ّفده ة رقدة بيوداءال وتفدل رسدول هللا

قددال :مددا مسّيتدده اي علد ّدي ؟ قددال :مسّيتدده جعفدراال قددال:
ة يدده وألبد ه بريقددهال جدداء علد ّدي
الال ولكدن حسدن وبعدده حسدني وأنددت أبدو حسدنال وة روايدة :وأنددت أبدو حسدن اخلدري .رواه الطدرباين
إبسنادين(.)6

وة ال ريددة الطدداهر للدددوال  :ح د ّدتنا أمحددد بددن حيددىي اللددوةال أ حيددىي بددن حسددن بددن الق دزازال أ
حممد بن احلنفيةال عن علي :أ نّده مسّدى احلسدن
حممد بن عقيلال عن ّ
عمرو بن بتال عن عبدهللا بن ّ
س ّدمى األكدرب حبسدن  -بعدد
بعمه جعفرال قدال :ددعاين رسدول هللا
بعمه محز ومسّى حسينا ّ
ّ
() 7
محز  -ومسّى األصغر حبسني  -بعد جعفر . -
يغري رسول هللا اسم محز وجعفر ؟
وه ا اخلرب يدعوأ إىل السؤال :ملا ا ّ

____________________

 -3أي :قطعوا ُسرتة.
 -2رمددع الزوائددد  383 :0والددن ّ منددهال املعجددم الكبددري  24 :4ح 2332ال  433 :23ح 877ال اإلصددابة 830 :8
ت 33433ال كن ددز العم ددال  733 :34ح 48733ال اتري ددو مدين ددة دمش ددق 370 - 377 :34ال د د يب الكم ددال :7
.224 - 222
 -4ال رية الطاهر النبوية للدوال 00 :ال ائر العقىب324 :ال اتريو مدينة دمشق 384 :34ال كنز العمال .774 :4
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وهل ا امسان ب يئان أو حيم ن معىن عقائداي بط ؟ ة حني أنّ قد وقفت قبل قليدل علدى
أحب األمساء إليه ال ما يعين ه ا ؟
أ ّن اسم محز من ّ
اجلواب :ال ليس األمر ك ل ال بل ا امسان حمبدوبن وهلمدا معدىن حسدن لغدة واعتقداداال وقدد ا درد
النوري ة مسدتدر وسدائل الشديعة بب بسدم ( اسدت باب التسدمية أبمحدد واحلسدن واحلسدني وجعفدر
وطالب وعبدهللا ومحز و اطمة ).
وق ددد روي ة أ ب ددار آ ددر الزم ددان أب ّن الس ددفياين س دديقتل ك د ّدل م ددن مسّددي بعل د ّدي واحلس ددن واحلس ددني
وجعفددر ومحددز ال وهددو يشددري إىل أ ّّنددا ُرُمددوز علويددة عقائديددة سياسددية موددا ا إىل أ ّّنددا أمسدداء حسددنة وهلددا

معدداين حسددنةال وأ ّن رجاهلددا رجددال ددري وشددهداءال ا ن ملددا ا د ّدري رسددول هللا ماددل هد ه األمسدداء ؟ ومددا ا
؟
يعين عله
اب هو أ ّن ه ه األمساء أمساء حسدنة و جيدوز التسدمية هبداال بدل التسدمية هبدا مسدت بّة حسدبما
اجلو ُ

أ ددرد احملد ّدث النددوري بب هلددا ة مسددتدركهال لكد ّدن األمددر أ ندّده مل يكددن ماددل التسددمية بحلسددن واحلسددنيال
الربنيددة املشددت ّقة مددن اسددم البدداريال وأن ه د ا التغددري وددع ألمددر البدداري; إ
أل ّن امسيهمددا مددن األمسدداء ّ
حممددد بددن عقيددل :إ ّن عليّددا ملددا ولددد ابندده األكددرب مسّدداه
جدداء ة اتريددو دمشددق إبسددناده عددن عبدددهللا بددن ّ
ّ
ت
بعمدده جعفددرال قددال :دددعاين النددب
قددالّ :
إين قددد أُمد الدر ُ
بعمدده محددز ال مثّ ولددد ابندده اآل ددر سددماه ّ
ّ

سما ا حسنا وحسينا(.)1
أن أ ّري اسم ه ينال قال :قلت :هللا ورسوله أعلمال ّ
وة آ ر كر احملسن معهما قال :مسيتهم أبمساء ولد هارون شرب وشبري ومشرب(.)6

____________________
 -3اتريددو دمشددق 338 :33ال واخلددرب ة رمددع الزوائددد 32 :7ال قددال :رواه أمحددد وابددو يعلددى بن ددوه والبدزار والطدرباينال و يدده
حممد بن عقيل وحدياه حسن وبقية رجاله رجال الل يحال مسند أمحد  330 :3ح .3484
عبدهللا بن ّ
 -2مسند امحد  07 :3ح 870ال مناقب الكدوة 223 :2ال مسدتدر احلداكم  374 :4ح 3884ال وة رواايت العامدة
انّدده عليدده الس د م مسّددى أوالده الا تددة حبددرب وهددو ال يتفددق مددع الددرواايت اال ددرن وبعتقددادي بطددل وبياندده حيتدداا إىل وقددت
آ ر.
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وة ال ريدة الطداهر للددوال بسددناده عدن عمدران بددن سدليمانال قدال :احلسددن واحلسدني امسدان مددن
أمساء أهل اجلنّة ومل يكوأ ة اجلاهلية(.)1
التسمية بعبدهللا عند أهل البيت
األئمدة
من ل ه ا العرض السدريع ميكنندا أن جنيدب عدن إشدكال آ در مفداده :ملدا ا ال يس ّدمي ّ
قعدوه من قاعد من است باب التسمية  -جا عبّدد ومحّددال د ندرن بدني أوالدهدم مدن
أوالدهم  -جا ّ
وعبدالوهاب ؟
امسه عبدهللاال وعبدالرمحنال
ّ
اجلدواب :إ ّن األئمدة جداءت أمسداؤهم مدن قبدل البداريال وهدي مشدتقة مدن امسده ج ّدل وعد ال وبد ل
اصدة مث اطلقدت
تكون حمبوبيتها أعلى وأمسى من بقي األمساءال بل هي أمساء جعلها هللا تعاىل هلدم ّ
حممدد وعل ّدي و اطمدة واحلسدن
على ا رينال وألجل ل ترن أمساء الب الطدالبني يددور مددار اسدم ّ
واحلسني; أل ّّندا أمسداء مشدت ّقة مدن اسدم البداري وهلدا الرصديد األكدرب عنددهمال بعددها أييت دور األمسداء

أئمددة أهددل البيددت أوالدهددم بعبدددهللا هددي دعددون بطلددةال أل ّن كادريا
األ ددرنال أ ّمددا دعددون عدددم تسددمية ّ
األئمددة  -كاإلمددام
مددن آل البيددت والطددالبني مسّدوا أوالدهددم بعبدددهللا وعبيدددهللاال حد ّدّت أأ نددرن مددن بددني ّ
علي واإلمام احلسني  -من مسّى ولدين أو ت تة بسم عبدهللا أو عبيدهللا.
رية ة التسمية
هنا نكتة أ رن البد من تولي هاال وهي :وجود رواايت دالّة على ر بدة اإلمدام علدي ة تسدمية
أوالده الا تة  -احلسن واحلسني وحمسن  -حبربال وأن يك ادىن هدو أب حدربال حدّت جداء رسدول هللا
وبداهلا ة املراحل الا ثال ما يعدين هد ا ؟ وهدل أ نّده أراد بك مده املعدىن الوصدفي للكلمدةال وحسدب
تعبري بعض الكتاب

____________________
 -3ال رية الطاهر  343 - 344 :ح .02
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أبن ير ّشددح أبندداءه للن دزال وال درباز وأن يع د ّدهم شددجعاأ مالددهال أل ّن األمسدداء هلددا دالال ددا وأتتريا ددا علددى
األ راد ؟
يسمى حبرب ة اجلاهلية ؟
أم أراد منه االسم العلمي وشخلا معيانا ّ
من هو اي ترن ؟
وهددل أن اإلمددامني احلسددن واحلسددني حباجددة إىل أتتدريات األمسدداء عليهمدداال وهددل أن الشددجاعة الد
ورتها احلسن واحلسني من أبيهم وج ّدهم كانت خللائلهم ال اتية أم لت تري األمساء.
وأن م دواقفهم ة حددرب اجلمددل وصددفني والنهددروان ددري شدداهد علددى القددول األول ال الادداينال وك د ا

ددروا اإلمددام احلسددني علددى يزيددد وهددو الىددامل السددفا ؟ واليد اآلن بعددض تلد األ بددار الد تد ّدعي
ه ه الفرية:
كددر ابددن سددعد ( ت  243ه ) -ة طبقاتدده دربين أحددد ا :حدددتنا زهددري بددن معاويددةال عددن أ
إسد اق [السددبيعي]ال قدال :ملددا ولدد احلسددن مسّدداه عل ٌّدي حددربال قدال :وكددان يُعجبده أن يُكد ادىن أب حددربال
ّ
قال رسول هللا :وما مسّيتم ابين ؟ قالوا :حربال قال :ما ش ن حرب ؟! هو حسن.
علي حربال قال النب :ما مسيتم ابدين ؟ قدالوا :حدربال قدال الندبال مدا شد ن
لما ُولد حسني مسّاه ٌّ
حرب ؟! بل هو حسني.
لما ولد الاالث مساه حربال قال رسول هللا :ما مسيتم ابين ؟ قالوا :حربال قال :ما شد ن حدرب
حمسن(.)1
؟! هو حمسن أو ّ
حممددد بددن عبدددهللا
وة املعجددم الكبددري للط درباين ( ت  474ه ) -مخسددة أسددانيدال منهددا :حدددتنا ّ

احلورميال تنا عبدهللا بن عمر بن أبنال تنا حيىي بن عيسى الرملي التميميال تنا األعم ال عدن سدامل
دب احلدربال لمدا ولدد احلسدن مدت أن أمسّيده حدرب
دت رجد اُح ُّ
بن أ اجلعددال قدال :قدال عل ٌّدي :كن ُ
سماه رسول هللا :احلسنال لما

____________________
 -3ترمجة اإلمام احلسن من طبقات ابن سعد 43 :ح .28
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دين هد ين بسددم
إين مسّيددت ابد ا
ولددد احلسددني مددت أن امسيدده حددرب سد ّدماه رسددول هللا :احلسددنيال وقددالّ :
شربا وشبريا( )1وة آ رال مسيتهم بولد هارون شرب وشبري ومشرب(.)6
ابين هارون ّ
وة رمع الزوائد للهيامي ( ت  748ه :) -عدن علدي قدال :ملدا ولدد احلسدن مسيتده حدرب وكندت
نّكدده قددال :مددا مسيددتم ابددين ؟ قلنددا :حددربال قددال :هددو

أحددب أن أكتددين أب حددربال جدداء النددب
احلسن.
مث ولددد احلسددني سددميته حددربال د تى النددب
قال :هو احلسني.

نكدده قددال :م ددا مسيددتم ابددين ؟ قلنددا :حددربال

مث قال اهليامي :رواه البزار والطرباين بن وه أبسانيد ورجال أحد ا رجال الل يح(.)7
وه ه النلوص تدعوأ للت مل يهاال و ل لوجود اجلمل التالية:
( - 3وكددان يعجبدده أن يكد ّدىن أب حددرب) أو (كنددت رج د أحددب احلددرب) أو (كنددت أحددب أن

أُك اىن أب حرب).
 - 2تكدرار احلادتددة بعينهددا ة أوالده الددا ث مددن اطمددة الزهدراء :احلسددن واحلسددني وحمسددنال مددع
وقوف اإلمام على كراهة النب تسمية حفيده حبرب ؟
 - 4قول رسول هللا :ما ش ن حرب ؟
دفي لمددا ا ال ن دراه يسد ّدمي اآل ددرين مددن ولددده حبددرب جشددتقاته ماددل
دام املعددىن الوصد ا
لددو أراد اإلمد ُ
ومنددازلال اإلمددام
حمدداربال حريددبال وأدوات احلددرب وصددفاته كالسدديفال واللددارمال واهليجدداءال ومقاتددلال ُ
ال يفتقددر إىل الشددجاعة وال حيتدداا ة إ ا ددة العدددو إىل اط د ق ه د ه األمسدداء علددى ولدددهال هددو كددابن
بلرعددب كرامددة مددن هللاال وكددان امسدده اإلهلددي حتفددا لألعددداءال وكددان ل د
عمدده رسدول هللا كددان منلددورا ُّ
ّ
االسم املبار
____________________
 -3املعجم الكبري للطرباين  08 :4ح 2888ال اتريو اإلس م 03 :3ال قال :منقطع.
 -2مسند أمحد  07 :3ح 870ال  337 :3ح 034ال املعجم الكبري  07 :4ح 2884ال .2883
 -4رمع الزوائد  .32 :7مسند البزار  433ح 834ال املعجم الكبري  08 :4ح .2883
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م د كورا ة كتددب السددالفنيال ل د ل كددان أمددري املددؤمنني ريددف أعددداءه بقولدده ( :إأ ال د ي مسّتددين ّأمددي
حيدر )ال وكانت مرلعة مرحب اليهوديدة قدد قالدت ملرحدب :برز مدن شدئت مدن النداس إالّ شخلدا
علي ّأوال حّت عّره الشيطان بقتال أمدري املدؤمننيال
علي ويُدعى حيدرهال ل ل كاع مرحب عن ّ
امسه ّ
إ ا وب ة احلروب قال :أأ أبو احلسنال وال يقدول :أأ أبدو حدربال وكدان
وكان أمري املؤمنني
اإلمام احلسني إ ا كار ة كرب ء وهو وحيد قال :أأ احلسني بن علي.
ه ه األمساء اإلهلية ( علي ) ( حيدر ) ( احلسن ) ( احلسني ) هي الد ترعدب األعدداء أل ّّندا
ددوال وهد ه الددرواايت املفددرتايت تريددد ترسدديو مفدداهيم اجلاهليددة
تعددين انوددباب الغوددب اإلهلددي علددى العد ّ

حيدث كدانوا يسدمون أبندداءهم بألمسداء املرعبدة ( حدرب ) ( يددب ) ( اتد ) إل ا دة أعددائهمال وقددد
فل هؤالء الولاعون عن الفرق بني اإل ا ة اإلهلية ( نلرت بلرعب ) وبني اإل ا ة اجلاهليه.
ب احلددرب وهددو
نعددمال إ ّّنددم نسددبوا لدده هد ه األ بددار كددي يقولدوا أب ّن اإلمددام علددي بددن أ طالددب حيد ّ

مددتعط للدددماء  -والعيددا بهلل  -وألجددل ل د أحددب أن يكتددين أب حددربال ة حددني أ ّن الواقددف
دب احلددرب جددا هددي حددرب إالّ أن ُحيد ّدق يهددا ح ّقددا أو يبطددل
علددى سددري اإلمددام يعلددم أب ندّده ال حيد ّ
بط .
لكن ه ا ال ميانع سعته ورمحته عند تح مكة ومدا قبلهدا
وص يح أن اإلمام قتل صناديد قري ال ّ
ود العدامري وجلوسده علدى صددره وقيامده مدن علدى صددره ملدا
وبعدها .وإن موقفه من عمدرو بدن عبدد ّ
(ّ ) 1
بلددق ة وجهدده الكددر ال إّمنددا كددان ليددربهن علددى أ ندّده صددرع هدواه أيوددا كمددا صددرع لددمه ال وأ ّن
وبه كان هلل قط ال للنفسال كدل هد ه املواقدف تؤكدد أب نّده كدان ّاب عدن هللا ورسدولهال وداعيدا

إىل تطبيق الشريعة اإلس ميةال وليس متعطشا للددماء كمدا يريدد أعدداؤه أن يُلدوروهال أل نّده ال يدد ل
ة احلرب إالّ عند الورور وال يرلى بلغيلةال وهو ال ي رسم لنا
____________________
 -3مناقب بن شهرآشوب .473 :3
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حك د د ددم البغ د د ددا ال ه د د ددو ي د د دددعوهم إىل الرج د د ددوع إىل الطري د د ددق املس د د ددتقيم أوال وبش د د د ّدّت الط د د ددرق والس د د ددبل
واالحتجاجددات د ن مل يقتنعدوا تددركهمال د ن شددهروا السد ح ّندداهمال د ن مل يسددتجيبوا أبدددا أبدددا د ددل
معهم ة قتال(.)1
دام الس د مال وقددد د ّدري رسددول هللا مددن مسددى حددرب بلسددلمال
اإلس د م يدددعو إىل الس د مال وعلد ُّدي إمد ُ
دب األمس دداء إىل هللا عب دددهللاال وعب دددالرمحنال وأص دددقها
وج دداء عن دده  :تس د ّدموا أبمس دداء األنبي دداء وأح د ُّ
ح ددارث و ددامال وأقب ه ددا ح ددرب وم ددر ()6ال وة رواايت أه ددل البي ددت و ددريهم ( نع ددم األمس دداء عب دددهللا
وعبددالرمحان األمسداء املعبدد وشدرها دام واحلدارث واكدره مبدار مث بشدري مث ميمدون  )7() ...وة آ ددر
( وشر األمساء لرار ومر وحرب وظامل )(.)0
نعمال إ ّّنم حاربوا عليا بلسنان واللسانال ولعندوه مدن علدى املندابرال وولدعوا أحاديدث علدى لسدانهال
وا رتوا عليه أبنه طب ابنة أ جهل عد ّدو هللا وعددو رسدولهال إىل ريهدا مدن عشدرات األشدياءال وممدا

أ رتوا عليه هدو هد ه الفريدة ( احلربيدة )ال ولع ّدل والدعها أراد أن يقدول أ ّن اإلمدام أمدري املدؤمنني أراد مدن
لددوص ال القتددالال وهددو ج د ّد معاويددة :حددرب بددن أميددةال والددد أ
حددرب االسددم العلمد ّدي لشددخ
ت د حبّددا أل س ددفيان !! م ددع أ نّدده ه ددو الواق ددف عل ددى من ددا ر رس ددول هللا
س ددفيانال أراده ددا
وبغوه هل ا االسم.
____________________

ت السددري ة قتددال املشددركني مددن النددب حكدديال وة قتددال
 -3انىددر مغددين احملتدداا 324 :3ال و يدده عددن الشددا عي قددال :أُ د ال
املرتدددين مددن أ بكددر وة قتددال البغددا مددن علددي رلددي هللا تعدداىل عندده .وة حاشددية اجلمددل 334 :3ال قولدده أ د املسددلمون
السري  ...اخل.
 -2سنن أ داود 278 :3ال املعجم الكبري 274 :22ال سنن البيهقي .447 :0
 -4س د ددنن أ داود  278 :3ح 3034ال مسد د ددند أمح د ددد  433 :3ح 30433ال املعجد د ددم الكبد د ددري  474 :24ح 030
اجلعفرايت243 :ال نوادر الراوندي 343 :ح 83ال وعنه ة حبار األنوار  344 :343ح .22
 -3اخللددال 234 :ح 337ال وعندده ة مسددتدر الوسددائل  400 :23ح 3ال وانىددر اجلددامع ة احلددديث البددن وهددب :3
 04ح .37
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دب والددد أ سددفيان  -صددخر بددن
قددالوا هبد ا :كددي يقولدوا أب ّن اإلمددام علددي بددن أ طالددب كددان حيد ّ
سمي ُولدده بمسدهال كمدا أراد مدن قبدل أن يلداهر أب جهدل
حرب  -ونباهته وعقلهال وألجله أراد أن يُ ّ
املشر !!
علي مطالعناال رووا من املختلفات مطاعن.
ّ
كل ه ا ولعوه ملّا أعجز م احليل أن يدرالوا ة ّ
د ادري هد ا االسددم
كيددف يعقددل لد وهددو العددامل جبغولدديّة هد ا االسددم عنددد رسددول هللاال وأ ندّده
مددن علددى أشددخاص كا دريينال هددل يُعقددل أن ُحيددب اإلمددام االكتندداء أب حددربال ال د ي هددو عدددو هللا
ورسولهال األمويون كانوا يريدون من عملهم ل عد اُمور.

أحدها :القول بعدم إطاعة اإلمام علدي لرسدول هللاال وعملده جدا ال يرلدى الرسدول أل نّده مسّدى ابنده
احلسني حبربال ر م عدم ارتياح الرسول سابقا لتسمية اإلمام احلسن هبد ا االسدمال وهكد ا تكدراره ة
تسد ددمية حمسد ددنال وعليد دده اإلمد ددام علد ددي كغد ددريه مد ددن الل د د ابة قد ددد رد ددالف رسد ددول هللا يمد ددا ال حيب د دده
.
نيهددا :إ ّن اإلمددام علددي بددن أ طالددب كددان حيددب سددف الدددماء و إزهدداق االرواح  -والعيددا بهلل
 واحل الرب جا هي حرب.لاهدا :إ ّن قولده ( مدا شد ن حدرب ) قدد يكدون يده أشدار إىل اعدرتاض الرسدول علدى اإلمدام علديال

دب حددرب اي أب احلسددن ؟ أملال تعلددم أب ندّده ابددن ّأميددة ووالددد أ سددفيان رأس الكفددر
وقولدده لدده :كيددف حتد ّ
أخ أم مجيددل زوجددة أ هلددب محالددة احلطددبال هددم أرادوا هبد ا العمددل الر ددع بوددبع جد ّدهم (
والنفدداقال و ُ
حيب أن يتك ّدىن بدهال ة حدني أ ّن الواقدف
حرب بن أمية ) والقول أبن اإلمام علي بن أ طالب كان ّ

علددى نلددوص اإلمددام يعددرف سددقم هد ا االدعدداءال أل ندّده هددو القائددل ملعاويددة  -حفيددد حددرب ( :-لدديس
أمي ددة كهاش ددمال وال ح ددرب كعب ددداملطلبال وال أب ددو س ددفيان كد د طال ددبال وال امله دداجر ك ددالطليقال وال
اللريح كاللليقال وال احملّق كاملبطلال وال املؤمن كاملد لال
ُ
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ولبئس اخللف لفا يتبع سلفا هون ة أر جهنم)()1ال وقد قال أبو طالب:
أبوه الم كان عبدا جل ّدأ بين أمة شه ء جا هبا الب ُر
قدميا ُ
() 6
لقد سفهوا أح م ُهم ة حم امد كانُوا كجعر بئس ما ظفطت جعر

رابعها :إّنم هب ه األ بار ارادوا أن يُويّعوا الكنية ال ولدعها رسدول هللا عليدهال والد كدان حيبهدا
اإلمددام علدديال وهددي كنيددة ( أ تدراب )ال مث السددعي لت ريددف معناهددا اجلميددل إىل مددا هددو مشددنيال حددّت
نسبوا إليه الفرقة الرتابية()7ال وقد طال هبم التطبيل أبن يرجعوا سبب ورود هد ه الكنيدة عدن رسدول هللا
يدده لكوندده أ وددب السدديّد اطمددة الزهدراء أبقدامدده مددن الددزواا مددن بنددت أ جهددلال وبد ل ليخرجدوا

َ َ ُّ َ ه
اَّليَيَينَ
اإلمدام مددن دائددر اإلميددان وليجعلددوه ددري صدداحل لحممامددة كمددا يقولددونال لقولدده تعدداىل يَيَيآ أيهَيَيا ِ
َ هُ َ
َ َ ْ َ َ ه ْ َ ً َ
اَّلل َعلَييْ ِه ْم ال أو ليُسداووه ب ُفد ن وعد ّن مدن حيدث اللياقدة وعددم
امَُ َوا ال َتَول ْوا ق ْومَيا َ َِِيب
ء

اللياقة لحممامة واخل ة.

قددد يقددال :كيددف تقولددون هب د ا واخلددرب موجددود ة كتدداب ( عيددون ا بددار الرلددا )()0و ( ص د يفة
اإلمام الرلا( ) )5؟
____________________
إىل معاويددةال رق ددم  .38وانى ددر ش ددرح ّنددج الب ددة - 338 :33

ّ -3نددج الب ددة483 - 483 :ال م ددن كتدداب ل دده
.324
 -2شرح ّنج الب ة 243 :33ال سري ابن إس اق .343 :2

 -4األ اين 334 :38ال اتريو الطدربي 227 :4ال زاندة األدب 204 :3ال اللبداب ة د يب األنسداب 234 :3ال وة
د يب الكمددال  77 :23ان حوشددب قددال لل جدداا عددن قدديس بددن عبدداد :اندده ت درا يلعددن عامددان وة الكدداة  74 :7ح
يقول :احلمد هلل صارت رقة مرجئة وصدارت رقدة حروريدة وصدارت
47ال عن سعيد بن يسار قال :مسعت أب عبدهللا
رقة قدرية ومسيتم الرتابية وشيعة علي ...
 -3عيون ا بار الرلا  27 :3ح .3
 234 :ح .337
 -3ص يفة الرلا
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اجلدواب :إ ان مددنهج احملدددتني رتلددف عددن مددنهج الفقهدداء واملتكلمددنيال احملدددتون يددروون األحاديددث
دون النىر إىل ما يعارلهاال والجل لد تدرن بدني مشدايو احملددث مدن رالفده ة املد هبال والشديو
العامددةال قددد تكددون هد ه األ بددار
اللدددوق ال يبتعددد عددن هد ا املددنهجال هنددا مشددايو لللدددوق مددن ّ

السددنية إىل الكتددب الشدديعيةال إ إن أمسدداء بنددت عمدديس مل تكددن بملدينددة حددّت
تس دربت مددن امللددادر ُّ
تكددون القابلددة لفاطمددة الزهدراء  -كمددا ورد ة ددرب عيددون األ بددار  -أل ّّنددا كانددت مددع زوجهددا جعفددر
بددن أ طالددب بحلبشددةال وأن جعف درا مل يرجددع إىل املدينددة إالّ بعددد ددتح يددرب ة السددنة السددابعة مددن
اهلجر ال وأن والد اإلمام احلسن حسب الب النلوص كانت ة السنة الاالادةال ووالد احلسدني ة
السددنة الرابعددة للهجدر ال وهددو كدداف لتوددعيف اخلددربال وهنددا نلددوص كاددري نسددبت مددا يدرتبط بسد مة
وسلمى اُ ال أمساء  -إىل أمساء بنت عميسال ال أرن لرور للخوض يها.
دروي ة املعجددم الكبددري( )1عددن سددود بنددت مسددرحال وهددو ال د ي يدده:
موددا ا إىل ل د أ ّن اخلددرب مد ٌّ

مسيتدده جعف دراال وهددو األقددرب إىل الل دوابال أل ندّده
ُحد.
عمه محز شهيد أ ُ
شهيد ُم الؤتةال واحلسني بسم ّ

أراد أن يسد ّدمي ابندده االول بسددم أ يدده جعفددر

أهل البيت وقري
التنلددل عددن أوامددر رسددول هللا واتّبدداع
سددتقف بعددد قليددل علددى دور ق دري بقبائلهددا وطوائفهددا ة ّ

سياسددة اصددة هبدداال ددالفني ب د ل مددا جدداء بدده رسددول هللا ة كاددري مددن األحيددانال وعملهددم ه د ا هددو
ويوسددعوا دائددر حددرب األمسدداءال سد ّدموا بئددر زمددزم
الد ي دعددا األمددويني أن يزيدددوا ة التجد ُّدرؤ علددى القدديم ّ
ب ( -أم اخلنددا س ) أو ( أم اجلع د ن )ال وأبدددلوا اس ددم مدينددة الرس ددول ( طيبددة ) ب ( -اخلبيا ددة )ال
حممد بن علي الباقر
ومسّوا اإلمام ّ

____________________
 -3املعجددم الكبددري  433 :23ح 877ال رمددع الزوائددد 383 - 383 :0ال كنددز العمددال  274 :34ح 48733ال رواه
ابن مندهال وأبو نعيم (كر) ورجاله تقات.
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للعلددم بلبقددر ال و د ّدريوا كنيددة أ تدراب مددن معناهددا احلسددن إىل املعددىن السد ّديءال واعتددربوا الط دواف ببيددت
ورمة ربةال ويعنون ب ل قرب رسول هللا .
عبداملل بن مروان ريا من الطواف بعواد ّ
نعمال كان ه ا هو منهج قري  -و لوصدا األمدويني مدنهم  -ة التعامدل مدع املق ّدسدات ومنهدا
األمساء احملرتمة للمعلومنيال لك ّدن أهدل البيدت ر دم هدم املبددئي مدع اخللفداء مل يكوندوا يتجداوزون
احلدددودال ومل يعد ّدريوا اآل درين بكلمددات شددنة إالّ ة املدواطن الد يددرون يهددا لد لددرورايال د تددرن
اإلمددام احلسددن يقددول أل بكددر  -ملددا اعتلددى منددرب رسددول هللا  -مددا قالتدده ه دوازن و ريه ددا( )1أل
بك ددرال واكتف ددى بلق ددول :ان ددزل ع ددن من ددرب أ ()6ال ومال دده ج دداء ع ددن اإلم ددام احلس ددني م ددع عم ددر ة أول

ته(.)7
وهك د ا احلددال بلنسددبة إىل علددي بددن احلسددنيال ندّده بعددد واقعددة الطددف  -وة الشددام بلت ديددد -
طلددب مددن يزيددد أن يلددعد املنددرب بقولدده :اي يزيددد ائ د ن يل حد ّدّت أصددعد ه د ه األع دواد  ...د يزيدددال
قال الناس :اي أمري املؤمننيال ائ ن له ليلعد لعلّنا نسمع منه شيئا.
قددال هلددم :إن صددعد املنددرب هد ا مل ينددزل إالّ بفوددي و وددي ة آل أ سددفيانال قددالوا :ومددا قدددر
ما ُحيسن ه ا ؟
لم يزالوا بهال ن له بللعودال لعد املنربال مد هللا وأتىن عليهال مث قال:
ولنا أب ّن منّا
ولنا بسبعال أُعطينا العلم واحللم  ...وُ ّ
أ يّها الناسال أُعطينا ستّا وُ ّ

____________________

 -3حيث ومسوه ب ( -أ الفليل ) و ( ي اخل ل ) كما سي يت ة صف ة  334إىل .333
 -2مناقددب بددن شهرآشددوب 243 :4ال شددرح الددنهج 34 :7ال اتريددو دمشددق 337 :44ال الدرايض النوددر 337 :2ال كنددز
العمال  237 :3ح 33473ال ابن سعد.
 -4أمددايل الطوسددي 844 :ح 8ال مناقددب الكددوة 237 :ح 822ال معر ددة الاقددات  443 :3ح 434ال د يب الكمددال
343 :7ال اتريو بغداد 333 :3ال أ بار املدينة 33 :2ال االصدابة 88 :2ال املطالدب العاليدة 874 :33ال اتريدو اخللفداء:
334ال قال :اسناده ص يح.
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حممدددال ومنّددا الل د ّديقال ومنّددا الطيّددارال ومنددا أسددد هللا وأسددد الرسددولال ومنّددا سدديّد نسدداء
دب املختددار ّ
الند ّ
األمة وسيّدا شباب أهل اجلنةال من عر ين قد عدر ينال ومدن
العاملني اطمة البتولال ومنّا سبطا ه ه ّ
مل يعددر ين أنب تدُده حبسددب ونسددب :أأ ابددن م ّكددة ومددىنال أأ ابددن زمددزم واللدفا  ...أأ ابددن مددن ُمحددل علددى

الرباق ة اهلواال أأ ابن من أسري به مدن املسدجد احلدرام إىل املسدجد األقلدىال سدب ان مدن أسدرنال
أأ ابن من بدلغ به جربئيل إىل سدر املنتهىال أأ ابدن مدن دأ تددىل كدان قداب قوسدني أو أدىال أأ
حممد امللطفى ...
ابن من صلّى ج ئكة السماءال أأ ابن من أوحى إليه اجلليل ما أوحىال أأ ابن ّ
انىددر إىل ن د اإلمددامال هددو يشددري إىل اإلس دراء واملع دراا ومددا جدداء يدده مددن حقددائقال مث يعد ّدرا

علددى حتريفددات القددوم ألشددياء كاددري ال مؤّكدددا أب ّن الل د ّديق هددو لقددب جلددده علددي بددن أ طالددب ال مددا
داص حبم ددز ال و إ ّن لقددب الطيّددار
يقولوندده أبندده لقددب أل بكددرال وأ ّن لقددب أسددد هللا وأسددد رس دوله د ّ
ابدن رسدول هللا الد ي أُسدري
ت جبعفرال وأ ّن اطمة هي سيد نساء العاملني ال ريهداال وأ نّده
الد ي صدلّى

به من املسجد احلرام إىل املسجد األقلىال وعُرا به حّت بلغ سدر املنتهىال وهو
ج ئكة السماء.
اإلمام بكلماته ه ه أراد التسامي عدن اخلد ف الشخلديال مد ّكرا جقدامهم ومندزلتهم مدن رسدول
لكن يزيد داف أن يد كر اإلمدام السدجاد ودائح يزيدد ومعداو يدة وآل أ سدفيانال لتل ّدوره أب ّن
هللاال ّ
اإلمدام سيسددتغ ّل املنددرب بلددعودهال أل ّن املنددرب آند ا كددان أعلددى ميدددان إع مددي للمسددلمنيال خدداف أن
دب يزيددد كرهدداال لكد ّدن اإلمددام كددان أمسددى مددن ل د وأر ددعال لددم ي د كر
ي د كر اإلمد ُ
دام أمددورا ال حيد ّ
صددرحيا مسدداوئ أ سددفيان وال معاويددة وال هندددال وال ميسددونال ومددا كددان مددنهم مددن سددوء شخلد ّديال
ونزول حسب أو نسب.
وعليهال التسمية بسم ّما أو عدمه شيءال و كر ه ه األمور شيء آ ر.
ن ال نريد أن ننكر وجود اسم عمر وعامان أو كنية أ بكر بني ولد اإلمام
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عليال أو ولد اإلمام احلسدنال أو ولدد اإلمدام احلسدني  -و إن مل يابدت لد بددليل عدن األ دري  -أو
اإلمام علي بن احلسنيال لكننا ننكر أن يكون ل داالًّ على احملبة.
موكدين علدى أ ّن التسدمية بعامدان قدد توقّفدت بعدد تسدمية اإلمدام علدي وأ يده عقيدل ابنيهمدا هبد ا
ّ
االسددمال د نددرن اسددم عامددان بعددد لد ة ولددد جعفددر بددن أ طالددبال أو ة ولددد عقيددلال وحددّت ة
ولد علي ة العلور ال حقة  -إالّ ما كرأ  -وب ل قد انقطع اسم عامدان ة ولدد اإلمدام علدي
من بعد اإلمام احلسن بن علي إىل اإلمام احلجة.
ومادل لد كدان األمدر بلنسددبة إىل التسدمية أب بكدرال قدد توقددف الطدالبيون عدن التسدمية أبمسدده

بعدد اإلمدام علدي واإلمدام احلسدن وعبددهللا بدن جعفدرال لدم يكدن ة الطدالبيني مدن مسّدي أب بكدرال إالّ
ابن واحد لحممام احلسن( - )1وقيل أب نّه كان لحممام احلسدني مالده وهدو مل يابدت  -وولدد لعبددهللا بدن
جعفر(.)6
األئمددة املعلددومني بعددد اإلمددام احلس ددن
مؤكدددين أب ّأ مل نقددف علددى مددن مسّددي أب بكددر ة ولددد ّ
اجملتددىب أي مددن بعددد سددنة مخسددني للهجددر إىل زمددان ابددن عنبددة املتددوّف  727صدداحب ( عمددد
الطالددب ة أنسدداب آل أ طالددب )ال أي أ ّن التسددمية أب بكددر وعامددان قددد انقرلددت أيوددا عنددد
األئمة التسع املعلومني الباقني.
وأيوا انقرض ه ان االمسان عند الدب الطدالبيّني  -مدن بدين عقيدل وبدين جعفدر  -لدم أقدف ة
مشجرا م عليهماال أي أ ّن التسدمية ب - -عامدانال أبدوبكر  -ولدعت لفدرت قليلدة وانتهدت بنتهداء
ّ
العهد األمويال نرن هلا وجودا ة العلر العباسي.
األئمددة
أ ّمددا اسددم عمددر قددد بقددي متددداوال مل د ّد أطددولال لكندده هددو اآل ددر ا سددر وجددوده بددني ولددد ّ
املعلومني من بعد اإلمام زين العابدين.
____________________
 -3قال املولدح النسدابة أبن أبدو بكدر هدو كنيدة لعبددهللا بدن احلسدن .واأ احتمدل لد أيودا ة ولدد اإلمدام علديال وعبددهللا
بن جعفر.
 -2قيل أ نّه كنية حملمد بن جعفر بن أ طالب وأ نّه ليس بسم.

155

لددم يسد ّدم اإلمددام البدداقرال وال اإلمددام اللددادقال وال اإلمددام الكدداظمال وال اإلمددام الرلدداال وال اإلمددام
أبمسدداء اخللفدداء الا تددة .و لد التّودداح أصددول
اجلدواد وال اإلمددام اهلدداديال وال اإلمددام العسددكري
مث مددن بعدددهمال ددري منك درين وجددود حدداالت اسددتانائية تدددعوهم
النهجددني ة عهددد اللددادقد الني

إىل التقية.
نعددمال قددد تشدداهدون التسددمية بعمددر  -بخلل ددوص  -ة نسددل علددي مددن ددري املعل ددومنيال
وعند بعض الطالبيني مدن بدين عقيدل أو جعفدرال و الدب مدن تس ّدمى بعمدر ة تلد األزمدان كدانوا ّإمدا
من ولد عمر األطرف ابن أمري املدؤمننيال أو مدن ولدد عمدر األشدرف ابدن علدي زيدن العابددينال أو مدن
ولد اإلمام احلسدن اجملتدىبال أو مدن ولدد زيدد الشدهيدال د تدرن لد ة ولدد اإلمدام البداقرال أو عبددهللا
الباهرال أو احلسني األصغرال أو علي األصغر إالّ أدرا.
وحدّت أن املسد امني بسدم عمددر ة ولددد اإلمدام احلسددنال أو زيدددال أو العمدرين  -األطددرف واألشددرف

 ال يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدال وهد ا العددد كداف لل دد مدن تطدرف املتشدددينال وأيودا هدوددري دليددل علددى كد ب م د ّدعيات ابددن تيميددة الد ي يقددول أبن الشدديعة ال تسد ّدمي أبمسدداء الا تددةال د ّن
هد ه التسددميات و إن كانددت ال شدديء إ ا مددا قورنددت بلنسددبة إىل عشدرات األمسدداء املتداولددة األ ددرن
مال :عليال احلسنال احلسنيال إبراهيمال سليمانال زيدال حيىيال ّّندا كا يدة للداللدة علدى وجدود التسدمية

عنددهم ة القددرون األوىلال وان احلساسددية مددع األمسدداء تنامددت مددع تنددامي الىلددم لددد الشدديعة واملودداد
مددع ّنددج علددي وآلددهال ولددو راجعددت ( عمددد الطالددب ة أنسدداب آل أ طالددب ) البددن عنبددة املت دوّف
 727ه -لوا قتنا يما قلناه لوصا إىل ل الزمان .ن أمساء املخالفني موجود ة نسدل علدي
لكددن لدديس بلقدددر املوجددود عندددهم مددن األمسدداء اجلميلددة لألنبيدداء وأهددل بيددت رسددول هللاال مؤكدددين أبن
األئمددة  -ليسددت
األئمددةال وحددّت ة ولددد ددري ّ
تسددميات الطددالبني وة العلددور املتد ّ ر  -وبعددد علددر ّ
حبجة شرعيّة.
ّ
إ ن ن ال نريد أن نقول أب ّن التسمية بعمر وعامان وعائشة مل تكن موجود
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بتااتال أو أّنا مجيعا قد ُز ّجت وولعت ة كتب الرجال واألنساب والتاريو من قبل اآل درين أمدويني
كددانوا أم عباسددينيال لكد ّدن ك منددا هد ا ال ميددانع مددن القددول بت دريفهم كنيددة بعددض األشددخاص وجعلهددا
امسددا هلددمال أو إبددداهلم كلمددة ( عمددرو ) إىل ( عُمددر ) أو اطد ق كنيددة ( أ حفد ) علددى ُمطلددق مددن
امسه عمر كما هو املشاهد ة إحدن ُك ّىن عمر األطرف(.)1
بو بكر انقلب من كونه كنية البن اإلمام علي من ليلى النهشلية إىل اسم.
وك د د ا بلنس ددبة الب ددن اإلمد ددام احلس ددن اجملت ددىبال قد ددال املول ددح النس ددابة :وعبد دددهللا ب ددن احلس ددن هد ددو
أبوبكر(.)6

النسددابة الشدديعةال
دداألمو يددون د ّدريوا ه د ه الكنيددة وجعلوهددا امسددا لددهال وقددد ددات لد علددى بعددض ّ
نقلوا تل األقوال وحكوها على أ ّّنا أمساء ال ُك ّىن.
وعليه التسمية بتل األمسداء ال تودّر بفكدرأ وعقيددتنا كمدا يتل ّدوره اخللدمال د ندرن لدريا مدن

لددف العامددة( )7حفاظ ددا علددى الل ددف
أئمتن ددا أمددروأ بلل د
اإلميددان بوجودهددا والتس ددمية هبدداال د ّن ّ
اإلس ميال كيف مينعوننا مدن التسدمية بسدم عمدر وأ بكدر وعامدان الد هدي أق ُّدل شد أ أبلدعاف
رد ما سواها.
ت ّ
مواعفة من الل ال ال إن قبلت قبل ما سواها و إن ُرّد ُ
على أ ّن هنا أمرا آ رال وهو أ نّه ليس هنا وال دليل واحد على أ ّن ه ه
____________________

 -3ة اجملدي 308 :قال املولح :وعمر املكىن اب القاسم وقال ابن داع :بل يكىن اب حف .
 -2اجملدي307 :ال وة عمد الطالب 77 :قال املولح النسابة :عبدهللا هو أبوبكر.
كمددن صددلى لددف
 -4الكدداة  474 :4ح  7و يدده عددن أ عبدددهللا ال قددال :مددن صددلى معهددم ة اللددف األول كددان ّ
ال قال الب راين ة احلدائق الناظر  83 :33رواه الكاة ة الل يح أو احلسن عن احللدب عدن أ عبددهللا
رسول هللا
ة م ددن ال حيو ددره الفقي دده  472 :3ح 3323ال والش دديو
ال ورواه الل دددوق بس ددنده ع ددن مح دداد ب ددن عام ددان عن دده
ة الته د يب  288 :4ح 320ال إالّ أن يدده :د ن امللددلي معهددم ة
الطوسددي بسددنده عددن إس د اق بددن عمددار عندده
اللف األول كالشاهر سيفه ة سبيل هللا.
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األئمدةال قدد تكدون األمهدات ولدعن تلد األمسداء لكوّندا مدن أمسداء
التسميات قد ولعت من قبدل ّ
األئمة قبلوا هبا.
أجدادهن أو ريهم من
آبئهن أو
أقربئهنال و ّ
ّ
ّ
ّ
األئمة.
وقد ي ُك ان مسّني
أبناءهن بل ا اللغة وحسن معناها اللغويال وسكت ّ
ّ

األئمددة ال
وقددد ي ُكد ان مسّددني بتلد األمسدداء دون حلددا لددوص أمسدداء الىدداملني وسددكت عنهددا ّ
ولدديس هنددا وال ند ّ واحددد يابددت أ ّن تلد األمسدداء كانددت مل وظددا يهددا أمسدداء اخللفدداء وأتبدداعهم جددا
األئمة .
هم هم وسكت عليها ّ
ولددو رلددنا لد جدددال ددالقبول هبددا ممكددن إمخددادا للفتنددةال أو لعدددم توسدديع رقعددة اخلد فال أو قددل
احرتاما لعائلة زوجته املوالية للخلفاء.
ليسد ددت مد ددن املسد ددائل التعبديد ددة التوقيفيد ددة ال د د ال جيد ددوز ال د دزايد
وعليد دده التسد ددمية بنىد ددرهم
والنقل ددان يه ددا  -بلطب ددع ة ددري املعل ددومني  -ب ددل ه ددي م ددن األم ددور اجل ددائز الد د ميك ددن جتاوزه دداال
أهم كما ن يه.
و لوصا لو لوحظ ة األمر ملل ة ّ
قب د ددول اإلم د ددام بتس د ددمية ابن د دده بعم د ددر أو أ بك د ددر أو عام د ددان أو عائش د ددة دلي د ددل وال د ددح عل د ددى أ ّن
دب دون القش ددورال و إ ّن
األئمددة
ددوق امليددول و ّ
ّ
االجتاهددات مددن حي ددث إ ّن األهددم عندددهم هددو اللّد ّ
اخل ف ال يدعوهم إىل حماربة األمساء جا هي أمساءال املعلوم يعنيه عمل األشدخاص ال أمسداؤهم -

كمددا كانددت تفعلدده بنددو أميددة مددع ددالفيهم  -وقددتلهم لكددل مددن تسد ّدمى بعلدديال و لوصددا املكد ّدىن أب
لكن اآل رين قتلوا املؤمنني على اهلوية.
احلسن منهم .أي أن ّ
األئمة أتبتوا حسن نيا مال و ّ
وعلي دده م ددا ي ّدعون دده عل ددى املعل ددوم ة ول ددع األمس دداء جي ددب إتبات دده ب ددن وإالّ س ددتبقى ال دددعاوي
دعاوي ب أدلّة.
نعمال إ ّن الناس أحرار ة التسميات شريطة أن ال يكون مدا يس ّدمون بده امسدا قبي دا ينداة املفداهيم
الدينيةال الناس ال جيب عليهم أن يل ىوا حني التسمية من
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تسمى به إالّ أن يلدري لد االسدم رمدزا البدا أو من لدرا( )1للشدر والباطدلال إ أ ّن الرمدز اتر يكدون
ّ
ب التس ددمية بمس دده
رمد دزا للخ ددري وأ ددرن رمد دزا للش ددرال د د ا ك ددان رمد دزا للخ ددري والعم ددل الل دداحل يس ددت ّ
كم مددد وعلددي واحلسددن واحلسددنيال ّأمددا لددو كددان رم دزا  -البددا أو من ل درا  -للشد ّدر والقتددل والىلددم
واإلبد جيوز التسمية بمسه.
وعليده التسدمية بيزيددد لغدة جددائز ال بشدرط أن ال تكددون حبّدا بيزيددد بدن معاويددةال أمدا لددو مسّدى ابندده (
يزيد ) إمياأ به وختليددا لد كره وقبدوال بفعلده ة قتدل احلسدني وسدب املديندة واسدتباحته لألعدراض وهددم
منهي عنه شرعا.
الكعبة هو ٌّ

وك د ا احل ددال بلنس دبة إىل التس ددمية أب بك ددر وعم ددر وعام ددان وعائش ددةال د ن ك ددان حبّددا ألعم دداهلم
وأ عاهلم ورلاهم بهلجوم على بيت الزهدراء و لدب دد هدو منه ٌّدي عندهال أ ّمدا لدو مسّدي هبدا لكوّندا
أمسداء عربيّددة د مددانع مدن لد  .إ ن دواعدي التسددميات مدن األمددور القلبيّدة والد ال يطّلدع عليهددا إالّ
ع ّم الغيوب.
وبعددد هد ا العددرض السدريع نقددول  -وعلددى ددو االحتمددال والتخمددني وااللدزام  :-إ ّن هدددف عمددر
بددن اخلطدداب مددن تسددمية ابددن اإلمددام علددي مددن اللددهباء التغلبيددة ( بعمددر ) هددو حماولددة حمددو صددف ات
املالي من أ هان الناس وما جرن بينه وبني آل البيدت ال هدو ندوع مدداجا أراد هبدا سدل درن
هجومه على بيت الزهراء()6و إسقاطه ولدها حمسنا()7ال نّده هبد ه التسدمية أراد حمدو هد ه األمدورال وة
الوقت نفسه جعل نفسه الرمز واألسطور والقائد الورور ال أل ّن قبول اإلمدام علدي تسدمية ابنده بسدم
( عمر ) يعين اخلووع والتسليم والقبول بألمر الواقع.
بلددىال إ ّن كددر جعددل عمددر رم دزا كانددت ختددامر ابددن اخلطدداب من د عهددد رسددول هللاال ولنددا ش دواهد
عديد عليهال وإ ّن عملية طلب تسمية ابن اإلمام علي هي إحدن تل

____________________
 -3الرمز الغالب كفرعونال نه اسم لكل ملد مدن ملدو ملدرال لكنّده لدب علدى رعدون الىدامل املعهدودال والرمدز املن لدر
لرا.
ك بليس نه اسم يرمز للشيطان الرجيم ح ال
 -2كتاب سليم بن قيس330 :ال اال تلاص.373 :
 -4اهلداية الكربن387 :ال دالئل اإلمامة343 :ال االحتجاا .340 :3
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املفردات ة ه ا اإلطار; إ ليس من املعتاد  -ال ة اجلاهلية وال ة اإلسد م  -أن يطلدب شدخ
مددن آ ددر أن جيعددل أمددر تسددمية ابندده إليدده إالّ أن يكددون هنددا هدددف مهددم يرجددوه ؟ مددا هددو ل د
اهلدف إ ن ؟ هل هو التعتيم على صف ات املالي ؟
أم للداللة على اللداقة واحملبة بني اآلل والل ابة ؟
بل كيف يلري رمزا عند أنلاره وأعدائه معاال هل هب ه الطريقة ؟! أم ...
بل ما ا يعين أن يهب عمر بن اخلطاب مده ( موركدا ) هلد ا الطفدل ؟ وهدل أن الطفدل اجلديدد
حباجددة إىل مددور ال أم أن والددده اإلمددام علددي حباجددة إليدده ؟ بددل ملددا ا ختفددى شخلددية مددور ة اتريددو
اإلس م بعد ه ا الطلب من قبل عمر وال نراه حالدرا جبندب عمدر ابدن علدي ة مواقفدهال بدل يُكتفدى
عنه بلقول ( :اعتقه عمر بن علي ) ؟
حممددد بددن
بددل ملددا ا ال نشدداهد عمددر بددن علددي موجددودا مددع إ واندده :احلسددنال احلسددنيال العبدداسال ّ

احلنفيددة ة واقعددة اجلمددل وصددفني والنهددروان ؟ مددع علمنددا  -حسددب النلددوص التارريددة  -أبندّده كددان
أكرب من أ الفول العباس سنّا .لما ا كان أبو الفول ة تل املعار ومل يكن هو(.)1
وال أدري ه ددل إ ّن هديّددة عم ددر لس ددميّه  -أو بألح ددرن وال ددد مسيّدده :عل د ّدي ب ددن أ طال ددب  -أت ددت
لمن سياسدة الرت يدب والرتهيدب واجلدزر والعلدا ؟ أم إ ّّندا كاندت هديدة بريئدة ؟ وهدل حقدا ان اإلمدام
قبل هديته ؟
ب ددل مل ددا ا يتك د ّدرر املش ددهد نفس دده ب ددني معاوي ددة وعب دددهللا ب ددن جعف ددر ب ددن أ طال ددب ة تس ددمية ابن دده
جعاوية؟
و وه بني يزيد وبني معاوية بن عبدهللا بن جعفرال و إعطاءه مبلغا على تسمية ولده بيزيد ؟
وهل إ ّن معاو ية و يزيد اقتفيا أتر عمر بن اخلطاب ة التسميات ؟ أم إ ّن األمر

____________________
 -3لنا وقفه مع عمر األطرف ة صف ة  437نب ث يه عن ه ه املسائل.
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دواي ؟ وهددل اللددلة القلبيددة بددني األشددخاص توجددد بللددلة املاديددة قددط أم جيددب درهددا مددع
جدداء عفد ّ
عوامل أ رن ؟
مر علي است باب تسدمية الطفدل بسدم
نعمال ان الرمزية الدينية هي املل وظة ة اإلس مال وقد ّ

حممد وأمحدال علما أب ّن الرمزية الدينية تن لر ة اسم النب وأهل بيتده املعلدومنيال ولديس لك ّدل أحدد
ّ
دب وأهددل البيددت مقرونددة
أن جيعددل مددن امسدده ونفسدده رم دزا للمسددلمنيال والرمزيددة الدينيددة كانددت عنددد الند ّ
بلددعاء للمس ّدمى بخلدري والربكدة وحسدن العاقبدةال ال بهلبدات واهلددااي علدى التسدمياتال كمدا راينداه ة
التسمية أبماال :اسم معاوية ويزيد.
ولدو ألقيدت نىددر عدابر إىل مددا قُدرر يددوم الشدورن وجعددل ابدن عددوف سدري الشدديخني أصد لاددا ة
التشريع اإلس مي بعد أن كدان التشدريع من لدرا بلكتداب العزيدز والسدنّة املطهدر ال لعلمدت أ ّن هندا
اجتاها يريد جعل الشيخني رمزا جبنب هللا ورسولهال وة املقابدل تدرن صد ابة آ درين ال يرتودون هد ه
الفكد ددر و رالفوّند دداال ج د دداعلني التش د دريع من ل د درا ة الكت د دداب والس د ددنةال قد ددال اب د ددن عبد دداس :أراه د ددم
سديهلكون أقدول ّندى عنهدا رسدول هللا ويقولدون قدال أبدو بكدر وعمدر()1ال أو قدول اآل در :ال أتدر سدنة
أ القاسم لقول أحد([)6و يعين به عمر].
وال رفى علي أب ّن الرمزية  -ريا كانت أم شرا  -تتنامى مع مدرور الدزمنال القداسدة املل وظدة

الي ددوم للش دديخني مل نك ددن نش دداهدها عل ددى عه ددد الل د ابة والت ددابعني أو اتبع ددي الت ددابعنيال وك د ا احل ددال
ت تتّوددح للندداس شدديئا شدديئاال مددع ددارق أ ّن
بلنسددبة للىُّ مددات الد واجهددت أهددل البيددت هددي أ د ال
رمزية الشيخني ألتباعهم أتطّرت

____________________
 -3املغددين 323 :4ال الفددروع 228 :4ال شددرح العمددد 343 :2ال الفقيدده واملتفقهددة 488 :3ال مسددند أمحددد  448 :3ح
4323ال األحاديددث املختددار  443 :34ح 438ال وانىددر مؤطددا مال د  743 :2ح 3442ال مسددند الش ددا عي232 :ال
التمهيد ألبن عبدالرب .84 :3
 -2أنىددر صد يح البخدداري  378 :2ح 3377ال مسددند أمحددد  343 :3ح 3340ال اجلمددع بددني اللد ي ني 330 :3
ح .322
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بلقو والتبليغ والرت يب والرتهيب.
وتكونت بسرعة; أل ّن احلكومات رامز ما ّ
ّ
ترتمددز إالّ بعددد جهددد جهيددد وبعددد آآلف
وأ ّمددا رمزيددة ظ مددة أهددل البيددت و لددب الغاصددبني لددم ّ
الو ااي والقرابنيال إ مل يكن من السهل أن تابدت لعمدوم النداس مدا علده الشديخان وأتباعهمدا أبهدل
البيت إالّ جرور األ ّايم والليايلال وه ا ما حدث بلفعل.
ه ا و إ ّن التسميات العة ملا يهدف إليده املس ّدمي مدن وراء تسدمية ابندهال وقدد اكددأ اكادر مدن
ُ
مدر علددى أن التسدمية مددن األمددور القلبيدة لددو ولددع شدخ اسددم عمدر علددى ابندده مدا بل ددا تقنددني
وأتييد هجوم عمر على بيت الزهراء و ريها من األمور ال علهدا لدد أهدل البيدت هدو دري جدائزال
ّأمدا لدو ولدعهُ جلماليددة اسدم عمدر وكوندده معددوال عدن عدامرال والسددتلطا ه هد ه الكلمدة دون أن يل ددظ
يها شخلا معينا اساء إىل العرت بل ينىر إىل االسم كآسم قط مانع من ل .
تفسري قول رسول هللا :إ ظلمت العيون العني
ولع د ّدل ة ح ددديث العي ددون ددري ش دداهد عل ددى أ ّن امل د ه ددو أ ع ددال املس د ّدمى ال نف ددس االس ددمال إ
اشددرت اسددم املىلددوم أمرياملددؤمنني ( علددي ) مددع أمسدداء ظامليدده ة حددرف العددنيال وهددم :عتيددقال وعمددرال
وعامانال وعبدالرمحان بن عوفال وعائشةال ومعاوية()1ال وعبدالرمحان بن ملجم.
 :إ ا ظلمدت العيدون العدنيال كدان قتدل العدني علدى يدد
عن ابن عبّاسال قال :قال رسول هللا

الرابع من العيونال ا كان ل اسدت ّق اخلدا ل لده لعندة هللا وامل ئكدة والنداس أمجعدنيال قيدل لده :اي
رسددول هللا مددا العددني والعيددون ؟ قددال :أ ّمددا العددني د ي علد ّدي بددن أ طالددبال و ّأمددا العيددون عددداؤهال
رابعهم قاتله ظلما وعدواأ(.)6
وقددد أ ددرب أمرياملددؤمنني ح يفددة  -وهددو مددن أص د اب سد ّدر رسددول هللا
وجهه بعد أن مل يكن هم مغزاه ومل يس ل عنه رسول هللا ال قال
____________________
 -3أل ّن معاوية م و من عون .انىر لسان العرب 347 :33ال اتا العروس .833 :30
 -2معاين األ بار 478 :ح .22
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 -بألمددر علددى

لعلي بعد الشورن وبيعة عامان:
ح يفة بن اليمان ّ
إين
إين وهللا مددا همددت قول د وال عر ددت أتويلدده حد ّدّت بلغددت ليل د أت د كر مددا قلددت يل بحلددر و ّ
ّ
بددني أظهددرأال ومل أعددرف أتو يددل
دب
مقيددل :كيددف أنددت اي ح يفددة إ ا ظلمددت العيددو ُن العددنيال والند ّ
ك م إالّ البارحةال رأيت عتيقا مثّ عمر تقددما عليد و ّأول امسهمدا عدنيال قدال :اي ح يفدة نسديت
وسيوم إليهم عمرو بن العاص مع معاوية(.)1
عبدالرمحان بن عوف حيث مال هبا إىل عامانال
ّ
وة رواية :مثّ أ وهم عبدالرمحن بن ملجم(.)6
وة روايددة الربسددي أ ندّده كددان يقددول البددن عبّدداس :كيددف أنددت ايبددن عددم إ ا ظلمددت العيددو ُن
دني عتي ددقال وعم ددرال
الع ددنيال ق ددال ل دده :اي م ددوالي كلّمت ددين هبد د ا مد درارا وال أعل ددم معن دداهال ق ددال  :ع د ُ
دني عمددرو بددن
دني معاويددةال وعد ُ
دني عائشددةال وعد ُ
دني عامددانال وستود ّدم إليهددا عد ُ
وعبدددالرمحان بددن عددوفال وعد ُ
وعني عمر بن سعد(.)7
وعني عبدالرمحان بن ملجمال ُ
العاصال ُ

هد ه األمسدداء كلّهددا تشددرت حبددرف العددنيال لكد ّدن البددون شاسددع بددني املىلددوم والىدداملال د ميكددن أن
دال املسد امني
مننع من التسمية هبد ه األمسداء الىدامل أصد اهبا أل ّّندا مشدرتكة ة حدرف العدني( .)0بدل أ ع ُ
هي امل ال ل ل قال بعوهم:
____________________
 -3مناقب ابن شهر آشوب .344 :2
 -2اللراط املستقيم .32 :4
 -4مشارق أنوار اليقني ( 324 :ة حقائق اسرار أمري املؤمنني ).
 -3مددن الطري ددف ان ننقددل مددا حكدداه اجلدداحظ ع ددن اال درين كددي تعلددم أبن الش دديعة ال تتعامددل مددع األمسدداء والكددىن وحددّت
احلروف كما تعامل اآل رون معهاال الشيعة اعلى شاأ وأكرم منزلدة ممدا حكداه اجلداحظ عدن رجدل مدن رؤسداء التجدار :أ نّده
لقى شيخا شرسا سيء اال ق يكره الشيعة قال له :ما ال ي تكرهه من الشيعة ؟ قال :ما اكره مدنهم إالّ هد ه الشدني
ة أول امسهددم دداين مل اجدددها قددط إالّ ة كددل شددر وشددوم وشدديطان وشددغب وشددقاء وشددنار وشددر وشددو وشددكون وشددهو
وشحال قال أبو عامان[اجلاحظ :]ما تبت لشيعي بعدها قائمة !!! (العقد الفريد  233 :2قوهلم ة الشيعة).
وشتم ُ
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التجسدسال وة عدني عل ّدي املىلدوم إملاحدا
أب ّن ة ه ه العيون الىاملة إملاحا إىل عني احلسدد وعدني
ّ
دني قومدهال أي يدارهم وسديّدهمال
وعني الرجالال وعني احلقيقةال كما يقال :د ن ع ُ
إىل أ نّه عني هللاال ُ
اص أوليائه.
وال ين ال نىري له يهمال و يقال :ن عني من عيون هللاال أي ّ
اصة من و ّ
وعليدده مددا ي ّدعيدده القددوم  -مددن أ ّن ولددع اإلمددام علد ّدي هلد ه األمسدداء كددان للم بددة  -هددو ممددا جيددب
أئمددة أهددل البيددت هل د ه األمسدداء ة العلددور ال حقددة هلددا
أتباتددهال ودوندده ددرط القت دادال بددل إ ّن ة تددر ّ
داللة على عدم حمبوبيّتها عندهمال لكنّهم ال يادريون احلساسديّة مدع األمسداءال و يرتكوّندا للّبيدب العاقدل
كل علر من العلور وآن من اآلونة.
ال ي ّ
يشخ مدن رمزيّتها ة ّ
ددل علدى ح ّقانيّدة الا تدة أو عددالتهمال وكد ا ال تنفدي
تورأ ولديس يهدا مدا ي ّ
ججردها ال ّ
التسمية ّ
عنهم ما عملوه مع آل البيتال ا شيء وه ا شيء آ ر.
حممددال علديال حسدنال حسدنيال اطمدةال جعفددرال
وكد ل تسدمية أعدداء أهدل البيدت أبنداءهم بسددم ّ

ددل علددى حمبّددتهم ألهددل البيددت وعدددالتهم وو قددتهم وحسددب جعفددر املتوّكددل العباسددي
 ....اخلال ال يد ّ
الناصبال وعلي بدن اجلهدم اخلدارجيال وصددام حسدني اجملدرمال وعلدي حسدن اجمليدد القدوميال و ريهدا مدن
تسمى هبا النواصب واألرا ل.
األمساء املق ّدسة ال
ّ
ددن لددو أردأ أن ندددرس ظدداهر التسددمية أبمسدداء الا تددة طبقددا ل حتمدداالت واالدعدداءات هنددا
دت
العشد درات م ددن هد د ه االحتم دداالت ميك ددن ا رتال ددها ة هكد د ا أم ددرال وبعتق ددادي أنّدده ال ميك ددن الب د ّ
والقطددع بقلددد اإلمددام علددي إالّ بددن مندده ال وال ن د ّ ة املقددامال بددل الش دواهد والق درائن واألدلّددة
التاررية ال تدل إالّ على العداء املست كم بينهما وختالف النهجني.
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املراحل البدائة للتسمية
ول د نا ة
األئمددة أبمسدداء بعددض اخللفدداء مد ّدرت بعد ّد مراحددلال وقددد ّ
إ ّن قوددية تسددمية بعددض أوالد ّ
اللددف ات السددابقة املرحلددة األوىل منهدداال وهددي طلددب عمددر بددن اخلطدداب مددن اإلمددام علددي أن يسد ّدمي

ابنه ب ( -عمر )ال وكان ل حينما ( قام عمر ) بخل ة أي بعد السنة الاالاة عشر للهجر .
وبعددد ه د ه املرحلددة د ددل املولددوع ة مرحلددة نيددةال وهددي اسددتغ ل أتبدداع اخلليفددة ه د ه التسددمية
للتدددليل علددى وجددود حمبّددة بددني اإلمددام علددي وعمددر بددن اخلطددابال أو نفددي العددداو بينهمددا ة حددني أ ّن
اإلمددام كددان ينىددر إىل هد ه املس د لة كىدداهر اجتماعيددة لدديس هلددا ارتبدداط جولددوع اخل ددات العقائديددة
والفقهية والسياسية واالجتماعية.
وك مدي هد ا ال يعدين أب ندّده مل يكدن يعلدم بسدتغ ل اآل درين ملولدوع التسدمية الحقداال لكددن
كان عليه أن يتعامل مع األُمور طبق الىواهر ال البواطن.
ومل ددا رأن اإلم ددام ددروا مول ددوع التس ددمية م ددن س ددياقه الطبيع ددي املرس ددوم ل دده ة الف ددرت ال ّحق ددةال
ّ
واتو د ت وانتشددرت عنددد اجلميددع أهددداف عمددر مددن ه د ه التسددميةال أ د املولددوع طابعددا تدليسدديا
وتلبيسيا و إع ميدا لآل درينال ممدا دعدا اإلمدام  -ة أوا در عهدد عامدان بدن عفدانال أو أوائدل تده
يلرح أب نّه قد مسّى ولده الاالدث مدن ّأم البندني الك بيدة ب( -عامدان) حبّدا أب يده ة اإلميدان
 -أن ّ

عامان بن مىعونال أي أ ّن اإلمام أراد أن يقول :للناس :ان التسدمية لدو دلدت علدى احملبدة هدي البدن
مىعون ال البن ع ّفانال وجعىن آ ر  ...أ نّه أراد توليح أمرين:
األول :صد يح أ ّن العدداد قددد تدددعو قسددما مددن الندداس الن يسد ّدموا أوالدهددم أبمسدداء مددن حيبّددوّنم -
وه ا ما قالهُ اإلمام ة سبب تسميته ابنه بعامان  -لكن ال ميكن
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كل األمساء الد مسّاهدا اإلمدام قبدل هد ا التداريوال وأ نّده كدان حبّدا هبد ا أو ا ال
تعميم ه ا األمر على ّ
املسمى عندي ري ما تتلورونه.
هو
ّ
ولح أب ّن ّ
الااين :ارا اإلمام جبملة ( حبّا أل ي عامان بن مىعون ) عامدان بدن عفدان مدع مدن سدبقه مدن

أين مسّيدت ابدين
اخللفاء من دائر التسمية للم بّةال أي أ نّه أراد أن يقدول لآل درين :ال تتل ّدوروا ّ
بعامدان ُحبدا بدده  -و لوصدا أ نّده قددال هبد ا بعدد مقتددل عامدان  -أل ّن اسدم عامددان لديس حكالدرا علددى
عامان بن عفانال ّين قد مسّيت ابين بسم ريه وهو عامان بن مىعون !
إين حينمددا قبلددت تسددمية ابددين بعمددر أو أ بكددر مل يكددن
وبعبددار أولددح :أ ندّده كددان يريددد القددولّ :

حبّددا لعمددر بددن اخلطددابال بددل لوجدود إ دوان آ درين يل مسد امني بعمددر وأبددو بكددرال مددنهم :عمددر بددن أ
سلمة وأبو بكر بن حزم و ا من عمايل على األملار.
احلرب املعلنة

بعددد املددرحلتني السددابقتني جدداءت املرحلددة الاالاددةال وهددي مرحلددة أعددداء اإلمددام علددي  -احملدداربني لدده
علن ددا  -ودوره ددم التخد دريب لشخل دده وشخل دديته م ددن د د ل إهب ددام النل ددوص( )1وا ت قه ددا واال د درتاء
واال ّ ددامال والىلددمال والتعسددف .وهددؤالء جدداؤوا ليغد ّدريوا الو دوابط الشددرعية والعر يددة احلاكمددة ة اجملتمددع
اإلس مي من العقلنة واملنطق السدليم إىل العدداو الباعادة علدى احلمدقال و ديج العاطفدةال ومدن احلقيقدة
وا ياريون احلساسديّات و يهيّجدون العواطدفال ولد ل انقسدم
لعليال
إىل التمويه كل ل بغوا ّ
دويال ولكد ّدل واحددد منهمددا ل دوابطه
دويال ومسددلم نبد ّ
املسددلمون بعددد رس ددول هللا إىل ّنجددني :مسددلم أم د ّ
ومع ددايريهال وإن ك ددان الغال ددب عل دديهم ه ددو ال ددنهج األم ددوي .مؤك دددين أبن ال ددنهج النب ددوي ك ددان وال يد دزال
موجودا بني األمةال و ميكن التعرف عليه
____________________
 -3كما سي يت بعد قليل عن عائشة وعدم كرها اسم اإلمام علي.
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من ل املواقف واالراء.
أجددلال أ د ت ظدداهر التسددمية ة ه د ا العلددر ختددرا مددن إطارهددا العددامال وكوّنددا ظدداهر اجتماعيّددة
لتددد ل ة معددرت الل دراع السياسددي وموازنددة القددونال وأ د ه د ا العمددل يددؤتّر شدديئا شدديئا علددى مددن
األول يدُ القت ُدل والاداين توهدب لده العطدااي و ددن لده اهلدداايال وقدد قلندا أبن هد ا
بعلي ومعاو يةال و ّ
ّ
يسمى ّ
دوي ة كدره وسدلوكه وشخلديّته هدو يتعداىل عدن مادل
هو س ح الودعيف ومنهجده البداال وأ ّمدا الق ّ
هكد ا أعمددال و يسددت قرهاال لكنّدده ملدّا يددرن املخطدادط ّ
عامددا وشددام يهدددم كد ادل املق ّدسددات وال رددت ّ
بكل ّقو للتعريف جخطّطهم اإلجرامي ل ّد اإلس م واملسدلمنيال وكدان هد ا هدو
بلتسمياتال يد ل ّ

منهج أهل البيت .
علي كانوا يعلمدون أب ّن واليدة معاويدة علدى الشدام بعدد أ يده يزيدد بدن أ سدفيان كاندت
إ ّن شيعة ّ
أبمددر عمددرال وأ ّن عمددر بددن اخلطّدداب هددو ال د ي قد ّدون سددلطان معاويددة وبددين أميّددةال وأ ّن كد ّدل مددا القتدده
احلجدداا يرجددع وزره علدى عمددر الد ي نلددبه حاكمددا علددى رقدداب
الشديعة ة عهددد معدداو يددةال ومددروانال و ّ
املسلمنيال وقد جاء إقرار عامان ملعاو ية تبعا لوالية عمر له.
حساسدا أمدام التسدمية بسدم الا تده واحلجداا ومدروان قبدل هد ا التداريوال لكوّندا
الشيعي مل يكن ّ
ّ
امسدداء عربيّددةال ولكددون التسددمية ظدداهر اجتماعيّددة ال تعددين شخلدداال لكددن ملددا جعلددو ه د ه التسددميات
ّ
وحتسسدوا مددن التسددمية بسددم علد ّدي واحلسددن واحلسددني  -و لوصددا بعددد تتبّددع
معيددارا للمدواال والدرباء ّ
احلجدداا بددن يوسددف الشدديعة حتددت كد ّدل حجددر ومدددرال حد ّدّت صددار الرجددل ليقددال عندده:
زايد بددن أبيددهال و ّ
دب إليدده مددن أن يقددال لدده :إنّدده مددن شدديعة علد ّدي( - )1لمددا وصددلت املباعوددة ة
كددا ر أو زنددديق أحد ّ
األمسداء إىل هد ا احلدد انعكددس لد سدلبا علدى مجيددع شدرائح اجملتمدع امشد ُّزوا مددن تلد األمسداء شدديئا
شيئا.
____________________
 -3شرح ّنج الب ة .33 :33
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ألمسد دداء الا ت د ددة  -م د ددن بع د ددد اإلم د ددام
أئمد ددة أهد ددل البيد ددت
و ّ
إين ال أسد ددتبعد أن يكد ددون تد ددر ّ
 يعددود لألعمددال الد اقرت هدا اخللفدداء واألمدراء حددني وقبدل عهددده ماددل :معدداو يددةالدجاد
الس ّ
احلجددااال وقددتلهم علددى اهلددو يدّدة كد ّدل مددن ُمسّددي بعلد ّديال ومل تكددن والاي ددم إالّ امتدددادا حلكومددات
يزيدددال ّ

الا تددة األوائ ددلال ه ددم ك ددانوا علددى د ف ك دري مددع أولئ د لكددن ل د ال يدددعهم للمخالف ددة م ددع
أمسائهمال لكن ملا وصل األمر إىل ه ا احلد تركو التسمية أبمساء الا تة.
عليال ومسّوا بلفعل أوالدهم هب ا االسم املبدار ال وتركدوا
ّ
األئمة أ ّكدوا على حمبوبيّة التسمية بسم ّ
اصددةال أي أ ّّنددم تركدوا
التسددمية بغريهددا كددي ال يىد ّدن أحددد أب ّن التسددميات أبمسدداء األ يددار هلددا دالالت ّ

متعمدين قاصدين كي ال رتلط األمر علدى املتد ّ رين
التسمية أبمساء الا تة من بعد اإلمام ّ
السجاد ّ
دب أو حمبدة
كما ا دتلط علدى املتقد ّدمنيال يتل ّدوروا أب ّن التسدمية بعائشدة أو عمدر هدي ملكاندة زوجدة الن ّ
لعمر بن اخلطّابال مع األ بنىر االعتبدار امكدان ولدع هد ه األمسداء علدى بعدض الطدالبيني وأوالد
األئمة للتقيّة ة بعض األحيان.
ّ
وكد ا احلددال بلنسددبة إىل تددركهم ألمسدداء اآل درين مددن اللد ابةال قددد يكونددون تركوهددا كددي ال ينتددزع
منها ما انتزع من ريها.
ت بعد تسلّم اإلمام علي اخل دةال وا ت ده مدع عائشدةال ومعاويدةال واخلدواراال و
وه ه املرحلة بدأ ال

إ ّن هد ا اال ددت ف ّأدن إىل حدددوث واقعددة اجلمددل وصددفني والنهددروانال وهد ه اخل ددات واللدراعات
جعلددت اآل درين يتعدداملون مددع األمددور بنفعاليددة دون أهددل البيددت ال د ين كددانوا يتعدداملون مددع األمددور
جلداقية وعق نيةال وقد كان هل ه املرحلدة أدوات بشدريةال أشدري إىل دور شخلديّتني مدنهم علدى وجده
الت ديد:
 - 3دور عائشة بنت أ بكر ( ت  37ه.) -
 - 2دور معاوية بن أ سفيان ( ت  74ه.) -
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دور عائشة ة التسمية:
أ ّمددا دور عائشددة ة التسددميةال كددان انفعاليددا حيمددل بددني جوانبدده احلقددد والوددغينةال قددد جدداء ة
كتاب ( الشاة ة اإلمامة ) و ريه والن منه:
عددن مسددروقال قددال :د لددت علددى عائشددة جلسددت إليهددا حت د ّدتينال اسددتدعت مددا هلددا أسددود
يق ددال ل دده عب دددالرمحنال ح د ّدّت وق ددفال قال ددت :اي مس ددروق أت دددري مل مسّيت دده عب دددالرمحن ؟ قل ددت :الال
مين لعبد الرمحن بن ملجم(.)1
قالت :حبّا ّ
انىر إىل كد م عائشدة لدرتن الدبغض والودغينة يطف دان علدى ك مهداال وهدو ند قدد صددر عنهدا
علي .
بعد سنة أربعني للهجر يقيناال أي بعد شهاد اإلمام ّ
وة ه ا الن نقلة نوعيّة ملولوع التسمياتال حيث إ ّن اإلمام عليّا  -وطبق النلدوص السدابقة
يتعرض ألحد كما علته عائشة ة الن ّ اآلنفال بدل إنّده كمدا ة ( اتريدو املديندة
 -مل جيرح ومل ّ

) البن شبّه أ رب عن والد مولود له مث قبوله طلب عمر ة تسمية ابنه بعمر.
يولدح سدبب تسدميات
لكنّه ملا رأن  -مدن بعدد  -اسدتغ ل اجلهداز احلداكم هلد ا األمدرال أراد أن ّ
ّ
أبنائه; أو قبوله هبا من ل تسمية ابنه الاالدث بعامدانال مل ّدرحا أب نّده مسّداه حبّدا أب يده عامدان بدن
مىعددون ال ددريال وة ك مدده إشددار إىل جانددب إجيددا ال و يدده تولدديح حلقيقددة بقيددت ا يددة علددى
املسددلمني لد ل اليددوم ة سددبب تسددمية أبندده بعمددرال خدداف أن تسددتغل مددن قبددل اآل درين ة عامددان
شديء
ك ل ال وألجله قال ( :إمنا مسيته بسم أ ي عامدان بدن مىعدون )ال د تدرن ة ك مده
سلب كالّ ي رأيناه ة ك م عائشة.
ّ
أي أ نّه

التلورات اخلاطئة ال كان حيملها بعض الناس
أراد تل يح ُّ

____________________
 -3الشاة ة اإلمامة  ;437 :3اجلملال للشيو املفيد.73 :
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ع ددن س ددبب تس ددمية اإلم ددام عل ددي ألوالده أبمس دداء أ بك ددر وعم ددر وعام ددان والد د أش دداعت اجله ددات
حب للخلفاءال كل ل مع عدم التلريح بشتم أو كراهة اسم أحد.
احلكومية وأ ّّنا كانت عن ّ
وة رال حرب األمساء ندرن أيودا إهبدام عائشدة السدم مدن اتّكد عليده رسدول هللا حينمدا درا إىل

الل ; عن عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة :أ ّن عائشة قالت:
ا
دب
ملا تقل النب
واشت ّد به وجعهال است ن أزواجه ة أن ُميارض ة بيد ال د ن لدهال خدرا الن ّ
ّ
بني رجلنيال ُّ
ختط رج ه ة األرضال بني عبّاس ورجل آ ر.
قال عبيدهللا :ربت عبدهللا بن عباسال قال :أتدري من الرجل اآل ر ؟
قلت :ال.
قال :هو علي(.)1
علي(.)6
وة ن ّ آ ر :أتدري من الرجل ال ي مل تُس ّم عائشة ؟ هوّ :

لكن ه ا ال جييدز هلدا ان تكدتم احلقيقدة
نعمال إ ّن عائشة مل تكن على و اق مع علي والزهراء
يما روته من رب عن رسول هللا.
حبيث أ ّن ال تسمي عليا
قددد كددر أبددو الفددرا اإلصددفهاين :أ ّن عائشددة سددجدت شددكرا هلل ملددا مسعددت جقتددل علددي بددن أ
ّ
طالب(.)7
____________________
 -3ص يح البخاري  74 :3ح  303من كتاب الولوء بب الغسل والولوء ة املخوب والقدح واخلشب.
وو اتددهال و  247 :3ح 743
 -2ص د يح البخدداري  3733 :3ح  3387مددن كتدداب املغددازيال بب مددرض النددب
مددن كتدداب اجلماعددة اإلمامددةال بب حددد املدريض ان يشددهد اجلماعددةال و  033 :2ح 2337ال و 237 :3ال صد يح مسددلم
 432 :2ح  337من كتاب الل بب استخ ف اإلمام إ ا عرض له ع ر.
 -4أنىر مقاتل الطالبيني.28 :
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وحكى أصد اب املعداجم أ ّّندا مل أتت إىل بدين هاشدم لتع ّدزيهم بو دا اطمدةال بدل نقدل لعل ّدي عنهدا
ك م يدل على سرورها(.)1
حب إلي مدن أ وم ّدينال قالتهدا
وقد قالت ات مر لرسول هللا  :وهللا لقد عر ت أ ّن عليا أ ُّ

مرتني(.)6
وحكي عنها أ ّّنا روت عن رسول هللا قوله ة علي :إنه ميوت على ري ديين(!! )7
وقوهلدا عنده  :مدن أراد أن ينىددر إىل رجلدني مدن أهدل النددار لينىدر إىل هد ينال نىدرت عائشددة
 ...ا بعلي والعبااس قد أقب (.)0

وقددد أشددار اإلمددام علددي إىل ه د ه احلقيقددة ة كتدداب لدده ... :وأ ّمددا نددة دركهددا رأي النسدداءال
إيل مل تفعل(.)5
عيت لتنال من ريي ما أتت ا
ولغن ة صدرها كمرجل القنيال ولو ُد ال
رلدداها بلعطدداء
وه د ه الشخلددية املبغوددة لعلددي و اطمددة هددي ال د دعددت أماددال الشدديخني أن ّ

أكار من ريها.
وتلد املواقددف الكارهددة حد ّدّت السددم علد ّدي هددي الد جعلددت معاويددة يهدددي إليهددا معاويددة حلقددا يدده
جوهر مائة ألف درهم دون ريها من نساء النب(.)2
وأ را أبو نعيم :إ ّن معاو ية أهدن لعائشة تياب وورقا وأشياء تولع ة أُسطواّنا(.)3
____________________

 -3شرح ّنج الب ة .307 :0
 -2مس ددند أمح ددد  283 :3ح 37333ال مس ددند البد دزار  244 :7ح 4283ال رم ددع الزوائ ددد 328 :0ال ق ددال رواه البد دزار
ورجاله رجال الل يح.
 -4شرح ّنج الب ة .73 :3
 -3شرح ّنج الب ة .73 :3
ّ -3نج الب ة237 :ال اخلطبة 337ال شرح ّنج الب ة .370 :0
 -7ال ائر والت ف للقالي الرشيد بن الزبري.33 :
 -8حلية االولياء .37 :2
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وأ درا ابددن كاددريال عدن عطدداء :إ ّن معدداو يددة بعدث إىل عائشددة وهددي جكددة بطدوق قيمتدده مائددة ألددفال
قبلته(.)1
ه د د ا بع د ددض الش د دديء ع د ددن عائش د ددة ودورهد ددا ة ح د ددرب األمس د دداء وتش د ددديدها للخ د د ف ب د ددني اآلل
والل د ابةال ال موي ددع اجللي ددد كم ددا يق ددال .ل ددو كان ددت أم ددا بر أبوالده ددا لس ددعت إىل موي ددع اجللي ددد ال
تشديد اخل ف وبث روح البغض والوغينه بني املسلمني و لوصا بني الل ابة األوائل.
وقددد جدداء ة كتدداب ( الكا ئددة ) للشدديو املفيدددال واجلمددلال والفتددوح و ريهددا :أ ندّده ملددا بلددغ عائشددة
ّ
نددزول أمرياملدؤمنني بد ي قددار كتبددت إىل حفلددة بنددت عمددر ( :أ ّمددا بعدددال د ّأ نزلنددا البلددر ونددزل
علددي ب د ي قددارال وهللاُ ٌّ
ددق البيوددة علددى اللددفاال إندّده ب د ي قددار جنزلددة األشددقرال إن تقدددم
داق عُنُدقدده كد ّ
رال و إن أت ّ ر عُقر )(.)6
لما وصل الكتاب إىل حفلدة استبشدرت بد ل ودعدت صدبيان بدين تديم وعددي وأعطدت جدوار
ّ

يها د و اال وأمر ن أن يوربن بلد وف و يقلن :ما اخلرب مدا اخلدرب ! علدي كاألشدقرال إن تقددم درال
و إن أت ّ ر العقر.
دب أمرياملدؤمنني
بلدغ ّأم سدلمة رلدي هللا عنهدا اجتمداع النسدو علدى مدا اجدتمعن عليده مدن س ّ
ديهن وأقددع
ديهن مددن عائشددةال بكددت وقالددت :أعطددوين تيددا حد ّدّت أ ددرا إلد ّ
واملسد ّدر بلكتدداب الددوارد علد ّ

ف من د ال لبسددت تياهبددا
هبد ّدنال قالددت ّأم كلاددوم بنددت أمرياملددؤمنني  :أأ أنددوب عن د د نّين أ العددر ُ
ديهن كد د ّّن ددا م ددن
وتن ّك ددرت وخت ّف ددرت واستلد د بت جواريه ددا متخ ّفد دراتال وج دداءت ح د ّدّت د ل ددت عل د ّ
لمددا رأت مددا هد ّدن يدده مددن العبددث والسددفه كشددفت نقاهبددا وأبددرزت هلد ّدن وجههدداال مثّ قالددت
الناىاددار ال ّ
قددد تىاهرمددا علددى أ يدده رسددول هللا
حلفلددة :إن تىدداهرت أنددت وأُ تُد علددى أمرياملددؤمنني
وجل يكما ما أنزلال
من قبلال نزل هللا ّ
عز ّ

____________________
 -3اتريو دمشق 302 :30ال البداية والنهاية .340 :7
هبا مرعوب ائفا لما بلغه مدن عد ّدتنا ومجاعتندا هدو جنزلده األشدقر
 -2وة شرح ّنج الب ة  :33 - 34 :33وأقام
إن تقدم عقر و إن أت ّ ر ر.
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وهللا من وراء حربكما .انكسرت حفلة وأظهرت ج وقالت :إ ّّنن علدن هد ا جبهدلال و ّدرقتهن
ة احلالال انلر ن من املكان(.)1
ومل تكددن عائشددة بدددعا مددن ق دري ال د ج د ّدت ة حرهبددا ل د ّد اإلمددام علددي بعددد رسددول هللاال وقددد
قال ة كتاب أل يه عقيل بن أ طالب:
ت قريشدا ع ّدين اجلدوازيال
ّّنم قد أمجعوا على حر ك مجاعهم على حدرب رسدول هللا قبلديال جدز ال
قد قطعوا رمحيال وسلبوين سلطان ابن أمي(.)6
دور معاوية ة حرب األمساء:
وقريددب مددن موقددف عائشددة كددان موقددف معاويددة بددن أ سددفيان لكددن بشددكل آ ددر يغلددب عليدده
بقوله:
الك ب والدجلال قد كتب إىل أمري املؤمنني
لئن كان ما قلت و ّادعيت واستشهدت عليه أصد اب ح ّقدا لقدد هلد أبدو بكدر وعمدر وعامدان

ومجيع املهاجرين واألنلار ري و ري أهل بيت وشعيت .
ترمح عليهم واستغفار هلمال و إنّه لعلى وجهني ما هلما لث:
وقد بدلغين ّ
يتفرق عن أهل عسكر الّ ين تُقاتلين هبم.
ّإما تقيّة إن أنت ّ
تربأت منهم فت أن ّ
اصدت أب
أو إ ان الّ ي ّادعيت بطل وكد ب .وقدد بلغدين وجدائين بد ل بعدض مدن تادق بده مدن ّ
دت ت تدة بندني يل أب بكدر وعمدر
ندّ تقدول لشديعت [الودالّة]وبطانتد بطاندة السدوءّ ( :
إين قدد مسّي ُ
أئمة
وعامانال ا مسعتموين ّ
أترحم على أحد من ّ

____________________
 -3الكا ئةال الشيو املفيد38 - 37 :ال واجلمل.330 :
ّ -2نج الب ة 340 :الكتاب 47ال شرح النهج .337 :37
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ين )(.)1
الو لة ّين أعين ب ل ب ا
اجابه أمري املؤمنني بكتاب طويلال يه:
ترمحدي علديكم واسدتغفاري لكدم
ت علي وعلى طل ة والزبري ما كان ّ
ولعمري اي معاويةال لو ّ
ترمح ُ

ترمحددي علدديكم واسددتغفاري لكددم لعنددة وع د اب .ومددا أنددت وطل ددة وال دزبري
لي د ّدق بط د ال بددل جيعددل هللا ّ
أبحقددر جرمددا وال أصددغر نبددا وال أهددون بدعددة ول د لة ممّددن اسددتنّا ل د ( )6وللدداحب الّد ي تطلددب
َ َ
ه َ ُ ُ
ين اوتو
بدمهال ووطّئا لكم ظُلمنا أهل البيتال ومح كم علدى رقابنداال د ّن هللا يقدول :أل ْم ت َر إَل اَّل
ْ َ ّ ُ
ََُ ُ َ ه َ َ َ
ْ
ُْ ُ َ
َ
أهدى ِم َن هاَّل َ
ً َ
يَين
ين كفروا هؤال ِء
الطاَو ِ ويقولون لَِّل
تو
نصيبا ِمن ال ِ
كتاب يؤ ِمَون باجلب ِ
َ َ ً
َّل نَصَياا ً * ْ
ٌ
أم ل َ ُه ْ
اهلل َو َم ْن يَلْ َعن اهلل فَلَ ْن ََت َد َ ُ
ين لَ َعََ ُه ُم ُ
بيَ * أوئلك هاَّل َ
نصَييب ِمَين
َيم
آمَوا س
ِ
َ
ُْ َ
ُ ُ َ ّ َ َ ً ْ َْ ُ َ
ُ
انل َ
آتاهم ُ
دون ه
اهلل ِم ْن ف َِْي ِل ِه ()7ال دن ن
اس أ ما
المل ِك فإذا ال يؤتون انلاس نقاا * أم َيس
َ َ ْ َ َْ ُ
ََ ْ َْ َ ْ
َ
ْلك َمَية وآتيََياهم
كتَياب وا ِ
عزوجل :فقد آتيَا آل إبَيراهيم ال ِ
الناس و ن احملسودون; قال هللا ّ
ْ ً
ً
َ
ً َ
() 5( ) 0
ُملَك َعظيما * ف ِمَْ ُهم َم ْن َآم َن به َو ِمَْ ُه ْم َم ْن َص ّد َعَْ ُه َوكىف ِِبَ َه هَ َم َسعاا .

اإلمام

بك مه ه ا كان يريد االشار إىل أن الد ول ة مال ه ه األمور

____________________
 -3كتاب سليم بن قيس .443 :وة نسخة (ا) من الكتاب املزبور (ان قد مسيدت ت تدة بندني لد ال كنيدت أحددهم اب
بكرال ومسيت االتنني عمر وعامان).
 -2يعين ب ل أب بكر وعمر.
 -4النساء.33 - 33 :
 -3النساء.33 - 33 :
 -3كتاب سليم بن قيس 443ال حبار األنوار  333 :44ب ت ف يسري.
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دام الطلقداءال والد ين قداوموا اإلسد م حدّت السداعات األ دري ال بدل هد ا األمدر يدرتبط بدده
ليسدت مدن مه ّ
وبلسابقني إىل اإلس م مدن املهداجرين واألنلدارال وقدد جداء هد ا األمدر صدرحيا ة كتداب لده إىل
معاوية ريبا ة ل الكتاب مدعياته قال:
إن متا الاعتدزلد ُكلُّدهُال و إ الن ندقد
وزع المت أ ان أ الول النااس ة االال الس م ُ ن وُ ن; د ك الرت أ المدرا ال
وولال وال اسائس والالم ُسوس ! وما للطُّقداء وأبالدنداء الطُّلقداءال
ملال يد الل الق تد الل ُمهُ .وما أنالت والالفالل والالم الف ُ
والت الامييز بد الني آلال ُمهاجرينال وتد الرتيب درجا المال وتد العريدف طبدقدا الم ! هاليدهدات لق الدد حد ان ق الددح ل الديس مالندهداال
ف
وطفق الحي ُك ُم يها م الن علاليه ال
الم هلا ! أال تد الرب ُع أ يدُّها االالنالسا ُن على ظ اللع ال وتد العر ُ
احلُك ُ
ث أ ا ر الالقد ُر ! ما علالي لبةُ الالم الغلُوبال وال ظف ُر الىاا ر(! )1
لور الرع ال وتدت ا ُر حالي ُ
قُ ُ
ي كره بألقدمني إس ما:
مثّ جاء
و ددلال ح د ادّت إ ا
آستُ الش دده ُدوا ة س ددبيل هللا تدع د داىل م ددن الال ُمه دداجرين وآالالنالل ددارال ول ُك د ّدل ال
أ ان قد الوم ددا ال
بسالبعني تكالبري عالند ص ته علاليده ! أو
ول هللا
لهُ ر ُس ُ
يدأ قيل :سيّ ُد الشُّهداءال و ا
استُ الشهد شه ُ
ال
و ددل  -ح د ادّت إ ا ُع ددل بواح دددأ م ددا ُع ددل
دت أيالددديه الم ة س ددبيل هللا  -ول ُك د ّدل ال
ال ت ددرن أ ان قد الوم ددا قُطّع د ال
اجلنداح الني ! ) ول الدوال مدا ندهدى هللاُ عالندهُ م الدن تد الزكيدة الالم الدرء ند الفسدهُال
اجلنادة و ُو ال
بواحده المال قيل ( :الطايا ُار ة ال
دت
دوب الال ُم الدؤمننيال وال مُ ُّجهدا آ ا ُن ال اسدامعني .دد الع عالند م الدن مال ال
ل كر اكر وائل مجاةال تد العرُدهدا قُدلُ ُ
ااس بد الع ُد صنائ ُع لندا .ملال ميالند العندا قدد ُ ع ّدزأ وال عدادي ط الولندا علدى قد الومد
به الارمياةُ; اأ صنائ ُع ربّناال والن ُ

دب
أ الن لطالنا ُك الم أبنالد ُفسنا; دنك ال نا وأنك ال ناال العل االال الكفداءال ول السدتُ الم ُهندا ! وأ اى ي ُكدو ُن اللد ومنادا النا ُّ
بال ومناا أس ُد هللا ومالن ُك الم أس ُد االال الح فال ومنادا سديّدا شدباب الأهدل ال
اجلنادة ومدالن ُك الم صدالبديةُ
ومالن ُك ُم الال ُمك ّ ُ
احلطبال ة كاري مماا لنا وعلالي ُك الم !
الناارال ومناا اليد ُر نساء الالعالمنيال ومالن ُك الم محاالةُ ال

____________________
ّ -3نج الب ة .477 - 473 :الكتاب .27
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إىل أن يقول:
تال الن ي ُك الدن لد كد ال ل
وزع المت أ ّين ل ُك ّل ال
اخلُلفاء حس الد ُ
تال وعلى ُكلّه الم بدغالي ُ
علالي ال دي ُكون الالعُ ال ُر إلالي  ( .وت الل شكا ظاهر عالن ع ُارها ).

دلاليسدت ال
آجلنايدةُ

آجلمد ُدل آلالم الخ ُشددو ُ حد ادّت أُبيددعال ولع المد ُدر آهلل لقد الدد أرالدت أ الن تد ُ ّم
داد ال
داد كمددا يدُقد ُ
دت أُقد ُ
وقدُ اللددت :إ ّين ُكالند ُ
أن ي ُكون مىاللُومدا مدا ملال ي ُك الدن
مد الحتال وأ الن تد الفوح ا الدتو ال ت ! وما على الال ُم السلم م الن والة ة ال
دت لد مالندهددا بقد الددر
لد ُددهاال ولكد ّدين أطالل القد ُ
شدا ّكا ة دينددهال وال ُمد الدراتب بيقيندده ! وهد ه ُح اجد إىل الدري ق ال
ما سنح م الن الكرها(.)1
ولددح اإلمددام مددا كددان يعددي يددهال واملت ّمددل ة كلماتدده ة ّنددج الب ددة
هبد ه الكلمددات واآلهددات ّ
و ريه يعرف ه ه احلقيقة بكل ولوحال مما قاله أيوا:
إيل النداس كمدا يُنىدر إىل الكواكدب ة أ دق
كنت ة أ ّايم رسول هللا كجزء من رسدول هللاال ينىدر ّ

دت خبمس ددة أم ددالُهم عام ددان قل ددت :وا
الس ددماءال مث د د ا
ض ال دددهر م د ّدين ُق ددرن د د ن و د نال مثّ قُرنالد ُ
حّت أر لينال جعلين نىريا البدن هندد وابدن النابغدةال لقدد اسدتنات
راه()6ال مثّ مل يرض الدهر يل ب ل
ّ
حّت الق الرعى(.)7
الفلال ّ
وة رسالته إىل معاوية بن أ سفيان:
ياعجبا للدهرال إ صرت يُقدر ُن مدن مل يسدع بقددميال ومل تكدن لده كسدابق الد ال يُدديل أحدد
كل حال(.)0
جالها إالّ أن ي ّدعي ُمداع ما ال أعر ه وال أظن هللا يعر هال واحلمد هلل على ّ
ه اال وقد ميكن أن ترن يما رواه املدائين جوانب ا رنال إ طلب معاوية
____________________
ّ -3نج الب ة 477 - 478 :الكتاب .27
 -2وال ر :الرائ ة الكريهة.
 -4شرح ّنج الب ة 427 :24ال ة احلكم املنسوبة إىل أمري املؤمنني
ّ -3نج الب ة477 :ال الكتاب  0وشرح النهج .38 :33
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عمالدده واخلطبدداء لعددن أ تدرابال وكددان أش د ّد الندداس بد ء حينئ د أهددل الكو ددة لكاددر مددن هبددا مددن
مددن ّ
ولم إليه البلر ()1ال كان
شيعة عليال استعمل عليهم زايد بن مسية ّ
____________________
 -3ج دداء ة الغ دداراتال للاقف ددي (ت  274ه )-ع ددن أ

ّس ددان البل ددري :ب ددين عبي دددهللا ب ددن زايد  -لعن دده هللا  -مس دداجد

والوقيعة يه :مسجد بين عديال ومسجد بين راشدعال ومسدجد كدان ة الع دني علدى
علي
بلبلر تقوم على بغض ّ
رلة البلر ال ومسجد ة األزد (الغارات .)337 :2
أتمددل ة الددن ّ لددرتن قيددام املسدداجد األربعددة ة البلددر علددى الوقيعددة ة علد ّدي ال وهددي سياسددة بعددض احل ّكددام ة البلدددان
ّ

أئمددة ه د ه املسدداجد :ك د ّ إ ّن احلكومددات ال تنهدداأ عددن الروايددة عددن علددي لكنّنددا
اإلس د مية اليددوم أيودداال وقددد قددال يل أحددد ّ
نرجح الرواية عن ريه كي ال نرمى بلتشيع.
انىُد الدر إىل تعليددل هد ا اخلطيددب وهددو يعلددم بقددرب علد ّدي مددن رسددول هللا ورج اندده ة العلددم والقودداء والفتددون علددى ددريه لكندده
يرجح الرواية عن ريه.
أئمددة عليهددا حسددب ل دوابط الددوزار ال مددن
ان احلكومددات وعددن طريددق وزارات األوقدداف التابعددة هلددا تبددين املسدداجد وتنلددب ّ
ديعي اندده ال يرتوددي لد ال النّدده يشددرتط ة
الطبيعد ّدي ا ّن ال يرتوددى مددن رددالفهم بملعددايري الد رمسهددا احلدداكمال و لوصددا الشد ّ
لفده ة الىدروف العاديدةال
املعني من قبل السلطان اجلائر ليس بعدادل عنددهال د ميكنده اللد
إمام اجلماعة العدالةال وان ّ
حبجة لعن الل ابه.
وال رفى علي أب ّن الرالي بهلل العباسي هدم مسجد برا على الشيعة ّ

وه ا االمر و ريه دعا الشيعة إىل أن ينىّموا رالسهم بعيدا عن املسداجد احلكوميّدةال متخد ين إمامدا و طيبدا يرتودونه بعيددا
أئمدة أهدل البيدت ة إقامدة ردالس
عن احلاكمال ومن هنا انتشرت احلسينيات عند الشيعةال وإ ّن الشيعة مركزوا يها تبعا ألمر ّ
العدزاء ة ُدورهددمال إ أ ّن احلكومددات كانددت ال تسددمح هلددم بقامددة مددآمت العدزاء علددى السددبط الشددهيد ة املسدداجدال كددان مددن
الوروري ان جتتمع الشيعة يما بينهم ملدارسة قواايهمال ومن هنا جاءت احلسينيات.
ّ

وبعتقددادي ا ّن كاددر احلسددينيات علددى املسدداجد ة البلدددان الشدديعية يعددود إىل هد ا السددببال إ ان السدديد اطمددة الزهدراء قددد
رمست أصول ه ا املنهج عند الشيعةال حينما هبت إىل دارا املديندة (بيدت األحدزان) أ ّايم أ بكدرال لتبكدي علدى والددها
أئمدة أهدل البيدت ة األزمدان الد تلتهداال وقدد ميكنندا ارجداع اهتمدام
وما اصاهبا من ظلم من قبل اخلليفة !! مثّ انتهجده ّ
الشيعة بحلسينيات إىل ا ت ف احكام احلسينيات عن املساجدال جيوز أن يد ل املسدجد جندبال أو حدائض خبد ف
احلسينية نده جيدوز لد ال مدع علدم مجيدع الشديعة أب ّن اللد ة املسدجد أ ودل مدن اللد ة احلسدينيةال لك ّدن الودرور -
الدينية والسياسة  -كانت تدعوهم للل ة احلسينية ة بعض األحيان.
يهتمددون بملسدداجدال دداألمر مل
وهبد ا قددد نّدددأ هبد ه التعليقددة البسدديطة شددبهة ياريهددا اخللددم لد ّدأ إ يقولددون أب ّن الشدديعة ال ّ
يكدن كد ل ال للشدديعة مسدداجد كاددري موددا ا إىل احلسددينياتال وقددد تركدوا اللد ة املسدداجد اعرتالددا علددى احل ّكددام الىلمددة

كشاه ايران ّأايم زمانه وعدم قبوهلم بشرعية اإلمام املنلوب من قبل السلطة ة املساجدال ال لنفس املسداجدال واي حبّد ا أن
مهمددة مل يسدبقين إليهددا
يفدتح الكتّداب والعلمدداء هد ا األمددر أكادر ممدا قلتددهال وأن تكتدب ة هد ا املولدوع رسدائلال ّ
ألّنددا التفاتدة ّ
أحد.
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 قدتلهم حتدت ك ّدل حجدر ومددراليتدتدبادع الشديعة  -وهدو هبدم عدارف أل ندّه كدان مدنهم أايم علدي
وأ ددا همال وقطددع األيدددي واألرجددلال ومسددل العيددونال وصددلبهم علددى جد وع النخددلال وطددردهم وشد ّدردهم
من العراقال لم يبق هبا معروف منهم.
وجدداء ة كتدداب معاويددة إىل عمالدده ة األملددار :أن ال جييددزوا ألحددد مددن شدديعة علددي وأهددل بيتدده
شهاد .
وكتددب إلدديهم أيوددا :أن انالىدُ ُدروا مددن ق دبدل ُك الم مددن شدديعة عامددان وحمبّيدده وأهددل واليتدده وال د ين يددروون
كل رجدل مدنهم وامسده
وائله ومناقبه دنوا رالسهمال وقربوهم وأكرموهمال واكتبوا يل بكل ما يروي ّ

واسم أبيه وعشريتهال فعلوا ل حّت أكاروا ة وائل عامان ومناقبه; لما كان يبعاده إلديهم معاويدة
الل ت والكساء واحلباء والقطائعال ويفيوه ة العرب منهم واملوايلال كار ل ة ك ّدل ملدرال
من ّ
وتنا سوا ة املنازل والدنياال ليس جييء أحدد مدردود مدن النداس عدام مدن عمدال معداو يدة دريوي ة
عامان ويلة أو منقبة إالّ كتب امسه و ّقربه وش ّفعهال لباوا ب ل حيناال مث كتب إىل عماله:
كل ملر وة ك ّدل وجده وأحيدةال د ا جداءكم كتدا هد ا
إ ّن احلديث ة عامان قد كار و شا ة ّ
ددادعوا الن دداس إىل الرواي ددة ة و ددائل اللد د ابة واخللف دداء األول ددنيال وال ترتكد دوا د دربا يروي دده أح ددد م ددن
إيلال وأق د ّدر لعيد ددينال
املس ددلمني ة أ ت د دراب إالّ وأتت ددوين جن دداقض ل دده ة الل د د ابةال د د ّن ه د د ا أح ددب ّ
حلجة أ تراب وشيعتهال وأشد ّد علديهم مدن مناقدب عامدان و ودله د ُقرئدت كتبده علدى النداس
وأدحض ّ
رويت ا بار كاري
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ة مناقب الل ابة مفتعلة ال حقيقية(.)1
معاويددة كددان يريددد دائمددا يدديج اخلد ف العُمددري العلددويال واخلد ف املوجددود بددني علددي وعائشددةال
وبينه وبني طل ة والزبريال واستغ ل كل ل ملآربه اخلاصة.
وك د ا كددان ح ددال أبنائدده وأتبدداع مدرس ددته أيودداال دداألمويّون كددانوا يريدددون أن يا ددريوا اخل د ف ب ددني
الطددالبيني و ددريهم ليلددفو هلددم مشدرهبمال و يسددهل علدديهم كسددر شددوكتهمال لددو قدرات ة حدوادث سددنة
 323مددن اتريددو الطددربي ددرتن يهددا اصددمة زيددد بددن علددي بددن احلسددني الشددهيد مددع عبددد هللا بددن
احلسن بن احلسن السبطال و يه:
( ملا كان الغد أحورهم الوايل [وهو إبراهيم بن هشام] وأحور قريشا واألنلار  ...و طدن عبدد
هللا [بددن احلسددن] وزيددد لشددماتة الدوايل هبمداال د هب عبددد هللا يددتكلّم طلددب إليدده زيددد سددكتال وقددال
ُشده ُد هللا
إين أ ال
زيد للوايل :أما وهللا لقد مجعتنا ألمر ما كان أبو بكر وال عمر ليجمعندا علدى مالدهال و ّ

دت حيداال مثّ قدال لعبدد هللا :اّندض اي بدن عدمال دنهض وتف ّدرق
أن ال أأزعه إلي ُحم ّقا وال مبط ما كن ُ
الناس ...
هشام بن عبد املل الدد بدن عبدد امللد املديندة  ...قدال الدد هلمدا :ا ددوا عليندا ددا
مثّ ّ
وىل ُ
لست لعبد املل إن مل أ لل بينكما.
باتددت املدينددة تغلددي كاملرجددلال يقددول قائددل ك د ا وقائددل ك د اال قائددل يقددول :قددال زيددد ك د اال وقائددل
لمددا كددان الغددد جلددس ة املسددجد واجتمددع الندداسال مددن شددامت ومددن
يقددول :قددال عبددد هللا ك د اال ّ
دب أن يتشداماال د هب عبدد هللا يدتكلّم قدال :زيدد ال تعجدل اي أب
مهمدومال ددعا هبمدا الدد وهدو حي ّ

حممدال أعتق زيد ما ميل إن اصم إىل الد أبدا.
ّ
مث أقبل على الدال قال له :اي الدد لقدد مجعدت ّريّدة رسدول هللا
عليه أبو بكر وال عمر.
____________________
 -3شرح ابن أ احلديد .33 - 33 :33

181

ألمدر مدا كدان جيمعهدم

قددال الددد :أمددا هلد ا السددفيه أحددد ؟! ددتكلّم رجددل مددن األنلددار مددن آل عمددرو بددن حددزمال قددال:
ايبددن أ تدراب وابددن حسددني السددفيهال مددا تددرن لدوال عليد ح ّقددا وال طاعددةال قددال زيددد :اسددكت أيهددا
الق طاين ّأ ال جنيب مال ) (.)1

ه ا يض من يض جرائم األمويني وأسيادهم اخللفاء الا تة.
واإلمام كان عاملا هب ا األمرال ل ا مل يقد ّدم أمادال أ سدفيان ومعاويدة علدى أ بكدر وعمدر وحدّت
علددى عامددانال أل ّن الشدديخني وعامددان كددانوا يراعددون بنسددب متفاوتددة ظ دواهر اإلس د مال و إ ا ارتكب دوا
الف ددة ارتكبوه ددا بش دديء م ددن احل د ر وال دددهاء وع دددم اجمل دداهر بخل د فال بعك ددس معاوي ددة ويزي ددد وأ
سفيان ال ين ابتنت حيا م على اجملاهر بلكسرو ية والقيلرية والسعي حملو اإلس مال نفاقا وزورا.
معدداو يددة تبددت عندده أ نّدده ق ددال حينمددا مس دع األ ان ( :إالّ د نددا د نددا )()6ال أو ( :هلل أب ددو اي ب ددن
رب العدداملني )()7ال أو
عبدددهللا لقددد كنددت عددايل اهلمددةال مددا رلدديت لنفس د إالّ أن يقددرن امس د بسددم ّ
قوله ( :مل أقاتلكم لتللّوا وتلوموا بل قاتلتكم ألأت امر عليكم )(.)0
در أ ي بين هاشم انىروا أين ولع امسه )(.)5
وجاء عن أ سفيان قوله ( :هلل ّ
وعن يزيد أ نّه قال:
() 2
رب جاء وال وحي نزل
لعبت هاشم بملل

____________________
 -3اتريو الطربي .373 - 373 :3
 -2مروا ال هب 333 :4ال شرح النهج 344 :3ال وأنىر األ بار املوقفيات للزبري بن كبار.387 :
 -4شرح النهج .343 :34
 -3مقاتل الطالبني33 :ال شرح النهج 33 :37ال 37ال شرح األ بار  338 :2ح .374
 -3قل األنبياء204 :ال وعنه ة حبار األنوار  347 :37ح  324 :43ح .22
 -7مناقب بن شهرآشدوب 273 :4ال اللهدوف ة قتلدى الطفدوف343 :ال كشدف الغمدة 244 :2ال شد رات الد هب :3
70ال رواه عددن ابددن عسدداكرال البدايددة والنهايددة 223 :7ال اتريددو الطددربي 378 :7ال ( ة الطبعددة الد قوبلددت علددى النسددخة
املطبوعة جطبعة ابريل )  -لندن  3780م.
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وه ا ما ال نسمعه من أ بكر وعمر وعامان وعائشة وطل ة و ...
ا ن احلرب ل ّد أهل البيت كانت آ طابع التلبيس واملداهنة ة ك ّدل شديء ح ّدّت التسدمياتال
وأتبداعهم
حّت ة األمساءال وقد كدان أهدل البيدت
مثّ أ ت طابع اجملاهر بلعداو ة كل شيء ّ

أدق املعر ددة وأمّه دداال ك ددانوا يق دداومون التيّددار االنته ددازي األم ددويال اص ددلني ب ددني
يعر ددون تل د األم ددور ّ
الشيخني وبني األمو يني ال ين كانوا يتّخ ون من الشيخني وعامان ترسا و طاء حيتمون بده و ريعدة
حملاربة أهدل البيدتال كدل لد لتابيدت أركدان حكدومتهم اجلدائر  .شديعة علدي  -تبعدا ملدوالهم  -كدانوا
ادرن هب ه االعيب.

قددد جدداء ة كتدداب ( الفتددوح ) أ ّن عبيددد هللا بددن زايد قددال لعبددد هللا بددن عفيددف األزدي :اي عددد او
؟
هللا ما تقول ة عامان بن عفان
قددال [عبددد هللا بددن عفيددف] :ايبددن عبددد بددين ع د ا! ايبددن مرجانددة ومسيددة ! مددا أنددت وعامددان بددن
ويل لقددهال يقوددي بددني لقدده
عفددان؟ عامددان أسدداء أم أحسددنال وأصددلح أم أ سدددال هللاُ تبددار وتعدداىل ّ
احلقال ولكن سلين عن وعن أبي ال وعن يزيد وأبيه.
وبني عامان بن عفان بلعدل و ّ
قال ابن زايد :وهللا ال س لتُ عن شيء أو ت وق املوتال قدال عبدد هللا بدن عفيدف :احلمدد هلل
عزوج ددل أن يددرزقين الشددهاد واآلن احلمددد هلل ال د ي رزق ددين
رب العدداملني ! أمددا ّ
إين كنددت أس د ل ر ّ
ّ

ّإايهددا بعددد اإلايس منهدداال وعد ّدر ين اإلجابددة مندده يل ة قددد دع دائي ! قددال ابددن زايد :ال دربوا عنقدده !
وربت رقبته وصلب رمحة هللا عليه(.)1
هب ا املنطق وه ه السياسة وقف أهل البيت وأص اهبم أمام من يريد أن حيتمدي أب بكدر وعمدر
وعامانال ل ل أ ّكد أهل البيت قوال و ع على لدرور سد ب البسداط مدن حتدت أرجدل األمدويني
ال ين كانوا يريدون اللعود على اكتاف
____________________
 -3الفتوح 327 - 323 :3ال اللهوف ة قتلى الطفوف.07 - 03 :
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األئم ددة م ددن د د ل تس ددميتهم اوالده ددم بمس دداء الا ت ددة وقفد دوا أم ددام هد د ا
اآل د درين لت قي ددق م ددآرهبمال و ّ
املخطط املشووم.
التسمية بعلي

ة عهد معاوية

إ ّن التسددمية بعلد ّدي كانددت مددن األمددور احملىددور ة عهددد معاويددة إالّ للطددالبينيال وقددد كددان الددبعض
يلر على امسه ر م العقبات و يقبل بكل ما يليبه.
واآل ر كان راف و يلغّر امسه بدوا يقول :اأ عُل ّي ولست بعلي.
وهنددا مددن كددان يُلدغّر امسدده مددن قبددل اعدائدده أو اعددداء اإلمددام علدديال وهنددا مددن كددان يددداهن أو

جيامل تار يسمى بعلي وا رن بعُلى.
قددال قتيبددة بددن سددعيد مسعددت الليددث بددن سددعد يقددول :قددال علد ُّدي بددن ربح :ال أجعددل ة حد ّدل مددن
مسّاين عُليّا ن امسي عل ّي.

وقدال سدلمة بدن شدبيب :مسعدت أب عبدد الددرمحن املقدرنء يقدول :كاندت بندو اُميدة إ ا مسعدوا جولددود
امسدده علد ّي قتلددوهال بلددغ لد ربحددا قددال :هددو عُلد ّديال وكددان يغوددب مددن ( علد ّدي ) و ُحيد ّدرا علددى مددن
مسّاه به(.)1
بوم العني و دتح الد م  -هدو عُل ّدي بدن ربح بدن قلدري اللخمدي مدن
وة االكمال :و ّاما عُل اي ّ -
ازد من القشيبال أبو عبد هللاال وكدان أحدول أعدورال ولدد سدنة مخدس عشدر ال ومدات سدنة سدبع عشدر
ومائةال ويقال :سنة أربع عشر ومائةال وكان امسه

____________________
 -3د يب الكم ددال ا 320 :24ال د يب التهد د يب 274 :8ال الرتمج ددة 333ال اتري ددو دمش ددق 374 :33ال 8 :73ال
و يه قتيبة بن سعيد قال :مسعت الليدث بدن سدعد يقدول :مسعدت موسدى بدن علدي يقدول :مدن قدال موسدى بدن ُعلدي مل اجعلده
ة حل.
أبو زرعة صيو بن طلق بن امسع يقول مسعت أ يقول :مسعت موسى بن علي بن ربح يقدول :لديس اجعدل احددا ينسدبين
إىل ُعلي ة حل اأ ابن علي بن ربح .وة رب آ ر عن الليث قال :مسعت موسى بن علدي بدن ربح يقدول :مدن قدال يل
ُعلي قد أ تابين.
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عليّا لغّرال وكان حيرا على من مسّاه بلتلغري.
علي كان يكره تلغري اسم أبيه أيوا(.)1
ومسلمة بن ّ
دألول
وة ( الغايددة ة شددرح اهلدايددة ة علددم الروايددة ) املتفددق واملختلددف واملفددرتق واملؤتلددفُ :
وماّددل لد ّ

جوس ددى ب ددن عُل د ّدي  -بو د ّدم الع ددني ملد دغّرا  -ب ددن ربح اللخم ددي املل ددري أم دري مل ددرال اش ددتهر بلو د ّدم
بلوم لقبهال وبلفتح امسدهال وروي عنده قدال :اسدم
وص ّ ح البخاري وصاحب املشارق الفتحال وقيلّ :
بلوم وة حرا من قاله بلوم.
أ علي  -يعين بفتح العني  -ولكن بنو أميّه قالوه ّ
ورون عندده أ نّدده قددال :مل أجعلدده ة حد ّدلال و ددوه قددول أبيدده :ال أجعددل أحدددا ة حد ّدل مددن تلددغري
امسي.
قال ابن سعيد :أهل ملر يفت ونه خب ف أهل العراق.
قال الدارقطين :كان يل ّقب بعُلي وكان امسه عليّاال وقد ا تلف ة سبب تلغريهال قال أبدو عبدد

الدرمحن املقددري :كدان بنددو أميّددة إ ا مسعدوا جولددود عليّددا قتلدوه بلددغ مددن لد ربحددا قددال :هدو عُلددي بددن
ربح(.)6
وة تدريب الراوي :وروي عن موسى [بن علي اللخمدي امللدري أمدري ملدر] ( )7أ نّده قدال :اسدم
لكن بنو اُمية قالوا :عُليال وة حرا من
أ  :عليال و ّ
____________________

 -3االكمددال 234 :7ال قددال الدددارقطين :كددان يكددره ان ينسددب عُلدديال و لددب عليدده ل د  ( .اتريددو دمشددق - 38 :37
 34النكت على مقدمة ابن الل ح  737 :4وة االكمال البن ماكوال .) 233 - 234 :7
وأ ّمدا علدي بوددم العدني و ددتح الد م هدو سددلمة بدن علددي اخلشدين كددان يكدره تلدغري اسددم أبيده أيوددا .وة تولديح املشددتبه :7
 447وسددلمة بددن علددي اخلشددين كددان يكددره للددغري اسددم أبيدده كموسددى بددن علددي و إمنددا صددغر ة أ ّايم بددين أميددة مرا مددة مددن
اجلهلة.
 -2الغاية ة شرح اهلداية ة علم الرواية 274 :3ال اتريو اإلس م .328 :8
السددنّة تدد ل اجلندة ) قددال:
 -4وموسدى هد ا قُتدل ابددن لده ة حجدره كدان يسد ّدمى عليّداال قدال صدداحب امللدالتال قيدل ( الدزم ُ
؟
حب أ بكر وعمر وعامان ومعاوية ولعن أ ترابال قال :هو ال ي كان يقاتل مدع رسدول هللا
وما السنة ؟ قالّ :
سمى موسى بن ربح ابنده عليدا ُد بح ة حجدره ( .اللدراط املسدتقيم
قال :صار اليوم ارجيا .وّنى معاوية عن تسميتهال ّ
.) 332 - 333 :3
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قال عُلي.
وعندده أيوددا :مددن قددال :موسددى بددن عُلدديال مل أجعلدده ة حد ّدلال وعددن أبيدده :ال أجعددل ة حد ّدل أحددد
يلغّر امسي.
قال أبو عبد الرمحن املقرئ :كاندت بندو اُميدة إ ا مسعدوا جولدود امسده عل ّدي قتلدوهال بلدغ لد ربحدا
قال :هو عُلي.
كل عل ّي عندهم عُليّداال لبغودهم عليدا رلدي
وقال ابن حبان ة الاقات :كان أهل الشام جيعلون ّ
هللا تعاىل عنهال ومن أجله قيل لوالد مسلمة والبن ربح ( :عُل ّي )(.)1

وهد ه النلددوص تلفددة عددن علد ّدي بددن ربحال وقددد سددعى النددووي ة شددرحه أن جيمددع بينهددا قددال:
عُلد ّدي بددن ربحال وهددو بود ّدم العددني علددى املشددهورال وقيددل بفت هدداال وقيددل يقددال بلددوجهنيال ددالفتح اسددم
والوم لقب(.)6

كدل هد ه النلدوص ترشدددأ إىل وجدود حالددة اسدتانائية ة التسددميات سدواء كددان الشدخ يلدغّر
امسه و اال أو ا ّن اآل رين يلغّرونه تنقيلاال امله ّدم عنددأ بيدان هد ه احلالدة ووجودهدا آند ا ال دريال
وليس هد نا لبط االسمال هل هو علي أم عُلي.
دب عليددا
أجددل ا ّن معاويددة كتددب إىل عمالدده نسددخة واحددد  :انىددروا مددن قامددت عليدده البينددة أ ندّده حيد ّ

وأهل بيته احموه من الديوانال وأسقطوا عطاءه ورزقه(.)7
وة ن د آ ددر ( :م ددن ا ّ متم ددوه ج دواال ه ددؤالء الق ددوم ن ّكل ددوه ب دده واه دددموا داره )ال ق ددال اب ددن أ
احلديددد :لددم يكددن الددب ء أشد ّد وال أكاددر مندده بلعدراق وال سدديما بلكو ددةال حد ّدّت إ ّن الرجددل مددن شدديعة

علي

سره ال
لي تيه من ياق به يد ل بيته يلقي إليه ّ

____________________
 -3تدددريب الدراوي 443 :2ال الش د ا الفيدداح 777 :2ال د يب الكمددال 328 :24ال الاقددات البددن حبددان  333 :8ت
34703ال قاله عن أ حامت.
 -2شرح النووي على مسلم .38 :33
 -4شرح النهج 33 :33ال كتاب سليم بن قيس.437 :
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و راف من ادمه ومملوكهال وال حي ّدته حّت أي عليه األميان الغليىة ليكتُم ان عليه(.)1
وال رفددى عليد أبن حماربددة اسددم علد ّدي كانددت لددمن هد ه السياسددة املشد ّدد لددده
بعض النلوص ة ل .

و إلي د

حممد العزرميال قال:
جاء ة كتاب ( الكاة )ال عن عبدالرمحن بن ّ
اسددتعمل معدداو ي دةُ مددروان بددن احلكددم علددى املدينددةال وأمددره أن يفددرض لشددباب ق دري ال فددرض هلددمال
قال علي بن احلسني  :اتيتهال قال :ما امس ؟
قلت :علي بن احلسني.
قال :ما اسم أ ي ؟
قلت :علي.
قال :علي وعلي ؟! ما يريد أبو أن يدع أحدا من ولده إالّ مسّاه عليا ؟

دب ددة األدمال لددو ولددد يل
مثّ ددرض يلال رجعددت إىل أ
ربتددهال قددال :ويلددي علددى ابددن الزرقدداء ّ
مائة ألحببت أن ال أمسّي أحدا منهم إالّ عليا(.)6
صد ّدرح هبددا ع نيددة مند أن ويل املدينددة مددروان
وهد ا الددن ّ يرشدددأ إىل أ ّن احلساسدديّة مددع اسددم علد ّدي ُ
بددن احلكددم مددن قبددل معاويددةال أي بددني سددنة  33ه -وسددنة  30ه-ال وأ ّن التسددمية بعلد ّدي مل تكددن رد
عددل مددن قبددل الطددالبيني سددبال بددل كانددت جلماليددة ه د ا اإلسددم املبددار وحمبوبيّتدده عنددد هللا ورس دوله
أئمة أهل البيت وأتكيد هللا ورسوله عليه.
وّ

____________________
 -3شرح النهج .33 :33
 -2الكاة  30 :7ح  8وعنه ة وسائل الشيعة  403 :23ح .3
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التسمية بعلي عند أهل البيت
() 1
أئمدة
نعمال جاء الت كيدد علدى التسدمية ج مدد وعلدي واحلسدن واحلسدني ومحدز و اطمدة مدن قبدل ّ
أهددل البيددت ر ددم أنددف معاويددة ومددروان والنواصددبال وأتكيدددا لرمزيددة أهددل البيددت املمنوحددة مددن قبددل هللا
ورسوله هلم:
حممد بن عمروال أ نّه قال أل احلسن [الرلا]
عن ّ
تبسم مث قال  :مسااليدتهُ ؟
قلت :ال.

 :ولد يل

م.

قال :مسّه عليداال د ّن أ كدان إ ا أبطدات عليده جاريدة مدن جواريده قدال هلدا :اي ندةال اندوي عليّداال
تلبث أن حتمل تلد ما(.)6
وعن احلسني بن سعيد قال :كندت أأ وابدن دي ن املددائين د لندا علدى أ احلسدن الرلدا ال
قال له ابن ي ن:
حممددا ولدد لده د م ؟ قدال  :مدن
أصل هللا بلغدين أ ّن مدن كدان لده محدل ندون أن يس ّدميه ّ
وحممد علي; شيئا واحدا.
حممدال ّ
علي ّ
كان له محل نون أن ّ
يسميه عليّا ولد له مال مثّ قالّ :
إين لّفددت امدرأيت وهبددا حبددلال ددادعُ هللا أن جيعلدده مدداال د طرق إىل األرض
قددال :أصددل هللا ّ

طوي مث ر ع رأسه قال :مسّه عليا نه أطول لعمرهال د لنا م ّكة وا اأ كتاب من
____________________

 -3مستدر وسائل الشيعة  343 :33بب  38ة است باب التسميه أمحد واحلسدن واحلسدني وجعفدر وطالدب وعبددهللا
و اطمة.
 -2الكاة  34 :7ح 33ال وعنه ة وسائل الشيعة  488 :23ح .7
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املدائن أ نّه قد ولد له م(.)1
وة اخلرائج واجلرائح للراوندي والااقب ة املناقب البن محز الطوسيال والن ّ عن الااين:
حممدد بدن سدنان  -هبدا حبدلال
روي عن بكر بدن صداحلال قدال :قلدت للرلدا  :امدرأيت  -أ دت ّ

حمم ددد وعل د ّديال دددعاين بع ددد
ددادع هللا تع دداىل أن جيعل دده كد دراال ق ددال :ددا اتن ددانال قل ددت ة نفس دديّ :
سم واحدا عليّا واألُ رن ّأم عمرو.
انلراةال قالّ :
ألمدي :مدا
قدمت الكو ة وقد ولد يل م وجارية ة بطن واحددال س ّدميت كمدا أمدرينال قلدت ّ
معىن ّأم عمرو ؟

قالت :ان ّأمي كانت تُدعى أ ُّم عمرو(.)6
تلددا بلعهددد األمددوي أو العباسد ّدي أو مددن بعددد ا أل ّن
ا ّن حمبوبيّددة التسددمية بسددم علد ّدي مل يكددن ّ
دتق مددن هللا العلد ّدي -
التسددمية بعلد ّدي كددان حمبددوب ومن د والد اإلمددام علد ّدي  -أل نّدده اسددم مجيددل ومشد ّ

وسدديبقى حمبددوب حد ّدّت يددوم القيامددةال وهددو اسددم رائددج عنددد املددؤمنني قددد يغلددب علددى األمسدداء األ ددرن
عندهمال وه ا كان يؤ ي أعداء أهل البيدت و لوصدا األمدويني مدنهمال الد ين كدانوا حيداولون جدادين
لطمس رمزية ه ا االسم واستبداله برمزية أمسائهم.
دب أن ُرلّدد امسدهال وأن يلددبح رمدزا كعمدر بدن اخلطداب و إن يكدون امسده ماددل
قدد كدان معاويدة حي ّ
حممدال حيىيال داودال إبراهيمال موسىال عيسى و ريهمال قد قال ابن أ احلديد:
اسم ّ
ولد لعبدهللا بن جعفر بن أ طالب ولد كر بُ ّشر به وهو عند

____________________
 -3الكاة  33 :7ح 2ال وسائل الشيعة  487 :23ح .3
 -2اخلرائج واجلرائح للراوندي  472 :3ح 38ال الااقب ة املناقب 233 :ح .38
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معاويددة بددن أ سددفيانال قددال لدده معاويددة :مسّدده بمسددي ولد مخسددمائة ألددف درهددمال سد ّدماه :معاويددةال
د عها إليهال وقال :اشرت هبا لسميّي ليعة(.)1
وحكي عن معاوية بن عبدهللا بن جعفر ه ا أ نّده كدان صدديقا ليزيدد بدن معداو يدة بدن أ سدفيان

اصا بهال واأل ري مسّى ابن معاوية بن عبدهللا بن جعفر بمسه(.)6
ّ
النلدان وند تسدمية عمدر تشددري إىل أ ّن عمدر ومعاويددة وابنده يزيدد كددانوا حيبدون أن يسد ّدمي
وهد ان ّ
الناس أوالدهم أبمسائهمال واهبني اهلدااي ملن يسمي أبمسائهمال وة املقابل كدان معاويدة واتباعده يقتلدون
(ّ)7
يسمي الناس أوالدهم خبالدال و يزيددال
أن
ون
حيب
م
ّن
أ
أي
ال
تسمى بعلي واحلسن واحلسني
ّ
ّ
ّ
كل من ّ
ومعاوية و يعطون على ل بدال و رالفون التسمية بعلي واحلسن واحلسني(.)0
مددن هنددا بدددأت حددرب األمسدداء تسددتعر شدديئا شدديئاال أل ّن الطلقدداء جنّدددوا بعددض األمسدداء للدداحلهم
ومنعوا من أمساء أ رن.
وقد كان عبدهللا بن جعفدر وابنده معاويدة بعدده الوحيددين مدن اهلدامشيني اللاد ين تعاطفدا مدع معاويدة
و يزيد ومسايا أوالد ا جعاوية ويزيدال موا ا إىل تسمية عبدهللا بن جعفر ابنا آ ر له بسدم أ بكدرال
حممددد األصددغر ولدديس هددو بسددم لددهُال لكددن األمددويني والعباسددني حر ددوه
وقيددل أبن هد ا كددان كنيددة البندده ّ
كل ه ه األمور دعت اهلامشيني إىل أن يهجروا عبدهللا بن جعفر.
وجعلوه امساال ّ

____________________

 -3شددرح ّنددج الب ددة 470 :30ال االع د م للزركلددي 272 :8ال وانىددر الغددارات 703 :2ال و يدده قددال :مسدده بمسددي ول د
مائة الف درهمال فعل حلاجته وأعطاه معاوية املال وهبه عبدهللا لل ي بشره به.
 -2انىر اتريو دمشق 237 :30ال األ اين .273 :32
 -4من قبل معاوية على وجه اخللوص.
 -3انىر دراسات عن املور ني العرب ملارجليوت واتريو املسعودي حوادث  232ه.-
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قددال ابددن إس د اق :مل يسد ّدم أحددد مددن بددين هاشددم ولددده جعاويددة إالّ عبدددهللا بددن جعفددرال وملددا مسّدداه
ّ
توة(.)1
هجره بنو هاشمال لم يكلّموه حّت ّ
وال رفددى عليد إ ّن هجددر الطددالبيني لعبدددهللا بددن جعفددر كددان هليجددان عدداطفي أصدداهبمال وهددو أمددر
وجداين يليب كدل أحددال أل ّّندم كدانوا يدرون أنفسدهم مىلدومنيال مدن جهدة يدرون األمدويني يشدعلون
أر الفتنة بني الناس و ياريون احلساسيات بني اهلامشيني وبني األنلار.
ومددن جهددة أ ددرن يسددتغلّون أبندداء الل د ابة وا دواّنم ة حددروهبم وة م دواقفهم لددد الطددالبينيال
بن دداء أ طال ددب مل يرتود دوا التس ددمية جعاوي ددة ويزي ددد ة ظ ددرو هم العادي ددةال وان ك ددانوا ق ددد مس ددو  -ة

ظروف اصة  -اوالدهم إبمساء الا تة.
وقد ميكننا أن نع ر عبدهللا بن جعفرال ألن الطالبيني عمومدا والعلدويني بوجده داص كدانوا ميدرون
بوغوط مالية ومعنويدة عاليدةال دالبعض مدنهم كدان يلدربال واآل در كدان ال يطيدق اللدرب .مادل عبددهللا
بن جعفر.
عمدده أمرياملددؤمنني ة تدده وبيعتدده وحروبدده .لكد ّدن احلقددد
د ّن عبدددهللا بددن جعفددر كددان ة ركدداب ّ
األموي وأ ال اخلمس والفيء و د و ريها من آل البيتال جعلهم يرزحدون حتدت وطد الودغوطات
اللئيمةال ومال ه ا سرتاه ة مواقف عمر األطرف ابن أمري املؤمنني(.)6
غلدب دد وأ د اخلمدس والفديء مدن قبدل الشديخنيال هدو نفسده ّندج معاويدة واألمدويني بدزايد
علي )ال وان هد ه الودغوط ختدرا االنسدان مدن نلدابه
قطع عطاء الشيعة و لوصا ملن ُمسّي بّ ( -
و لوصا حينمدا ندراهم يد حبون و يسدجنون ك ّدل مدن ينتمدي ألهدل البيدت ولدو بالسدمال بدل األمويدون

يودون أن ال يبقى من
كانوا ّ

____________________
 -3ت كر اخلواص.383 :
 -2ة صف ة .437
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بين هاشم أ و لرمة حسبما سيتوح ل ة اللف ات القليلة القادمة.
معاوية وأبدته للهامشيني
جاء ة عيون األ بار البن قتيبةال عن أ األ ّر التميمي :إ ّن رج من أهل الشدام يُعدرف بعدرار
بن أدهم طلدب بدراز العبداس بدن ربيعدة بدن احلدارث بدن عبدداملطلب يدوم صد ّفني بقولده :اي عبّداسال هل ّدم
إىل الرباز !
الشاميال وهو يقول:
قال العبّاس :النزول إ ا نّه إايس من القفول; نزل
ّ
كوب اخليل عادتُنا أو تنزلون ّأ م العشر ندُُزُل
إن تركبوا ُر ُ
وتىن العباس وركهُ منزلال وهو يقول:
العريض مول ة عن العىم
الر ُجل ّ
وتل ّد عن يلة ّ
األصيل ك ر ب الكلم
حبُسام سيف أو لسان والكل ُم
ُ

 ...تكا ددا بسدديفيهما مليّددا مددن ّنار ددا; ال يلددل واحددد منهمددا إىل صدداحبه لكمددال المتدده; إىل
داميال د هون إليدده بيدددهال هتكدده إىل تدُالن ُدوتددهال مثّ عدداد جملاولتدده وقددد
أن حلددظ العبّدداس والهيددا ة درع الشد ّ
دامي لوجهددهال وكد ّدرب
أصد ر لدده مفتاددق الددرعال ودربه العبدداس لدربة اندتىم هبددا جدوانح صدددرهال ول ّدر الشد ّ
الناس تكبري ارجتّت هلا األرض من حتتهمال وأنشام العباس ة النداس وآتسداع أمدرهال و إ ا قائدل يقدول

ُ ْ ُْ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ ْ َْ
َ ُ ُ ْ ُ َ ر ْ ُ ُ ُ َْ
ور قَ ْ
ُص ُد َ
َيوم
مدن ورائدي :قاتِلوهم يعذبهم اهلل بِأي ِديكم َو ُي ِز ِهم َويَُصكم علي ِهم َو يش ِ
َ ُُ
ُ ْ َ َُ ْ ْ َ
ُ ُ ََ
أ َمَيَيَين ي َ َشَي ُ
دت وإ ا
ب َْيَيَييُْ قلَيَيَيوبِ ِه ْم َو َيتَُيَيَيوب اهلل
مَيَيَيؤ ِم َِْي * ويَيَيَيذ ِه
َيَياء ()1ال التف د ُّ

أمرياملؤمنني

علي بن أ طالبال قال :اي أب األ ّرال من املنازل لعد اوأ ؟

قلت :ه ا ابن أ يكمال ه ا العباس بن ربيعة .قال :و إنّه هلو ! اي عبّاس أمل
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أّن د ال وابددن عبّدداس [وحسددنا وحسددينا وعبدددهللا بددن جعفددر] ( )6أن ُخت د ّ جركزكمدداال أو تباش درا حددرب ؟
قدال :إ ّن لد يعدين نعددمال قددال :مدا عدددا ممدّدا بددا ؟! قددال :د ُدعى إىل الدرباز د أجيدب ؟ قددال :نعددم
ددو ال مثّ تغ دديّظ واستش دداط ح د ّدّت قل ددت :الس دداعة الس دداعة .مثّ
طاع ددة إمامد د أوىل بد د م ددن إجاب ددة ع د ّ
إين قددد
تطددامن وسددكنال ور ددع يديدده مبددته ال قددال :اللهد ّدم اشددكر للعبدداس مقامددهال وا فددر لدده نبددهال ّ
فرت لهال ا فر له.
ُ
دف دل جالده ! أيُط ّدل دمده ! الهدا هللا ا ! أال
قال :وأتسف معاوية على عرارال وقال :مدّت ينط ُ
رجدل يشددري نفسده هللال يطلُددب بددم عدرار ؟ انتددب لدده رجد ن مددن خلالدم قددال :ا هبداال د يّكمدا قتددل
العباس برازا له ك ا.
تياهال ودعواه إىل ابرازال قال :إ ّن يل سيّدا أريد أن أؤامره ؟
الس مال ربه اخلرب.
يت عليّا عليه ّ

دود معاويددة أ نّده مدا بقددي مدن بدين هاشدم أ ددو لدرمة إالّ طُعدن ة نيطدده()7ال
قدال عل ّدي ال ْوهللا ل ّ
َ
ْ
ه
َ
َ
َ
ُ َ
اهلل إال أن يُت هم نُ َ
إطفاء لنور هللا َو َيأ ََب ُ
ون (.)0
ور ُه َول ْو ك ِر َه الَكفِر
ِ
ِ
وة كتدداب الفتددوح البددن أعددام الكددوة :أ ّن معاويددة أقبددل علددى عبيدددهللا بددن عمددر  -وقددد كددان ة
حمرلا إايه على مبارز اإلمام علي أو مبارزه أحد ولدهال قال له:
جيشه ّ -
اي بن أخ ! ه ا يوم من ّأايم ال علي أن يكون من اليوم جدا يس ّدر بده أهدل الشدامال خدرا
حممدد ابدن احلنفيدة ليخدرا إليدهال لداح بده علدي:
عبيدهللا بدن عمدر وعليده درعدان سدابغان  ...د هب ّ
مكان اي بين ! ال خترا إليه(.)5
علي بن أ طالب كان قد أ رب عن قلّة أنلاره يوم السقيفة  -وهو
إ ّن اإلمام ّ

____________________
 -3التوبة.33 - 33 :
 -2الزايد من تفسري العياشي  73 :2سور براء قوله تعاىل ( و يشف صدور قوم مؤمنني ).
 -4وة نسخة بطنه.
 -3عيون األ بار 283 :3ال وعنه ة شرح ّنج الب ة 223 - 230 :3ال اآلية ة :التوبة.42 :
 -3الفتوح البن االعام .320 - 327 :4
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العامل اليوم جخطط قري املشؤوم وسعيهم إلبد أهل بيته  -قال:
ت هبدم عدن املنيّدة
رت ا ليس يل را د وال ٌّ
( د نى ُ
اب وال ُمساعد إالّ أهل بي ودنالن ُ
على الق ن .)1() ...

ديت
و ُ

لدديس و ددا م ددن القتددل جددا هددو قت ددلال وال جددا أ ّّنددم أهددل بيت دده وعش دريتهال بددل لك ددوّنم
قاهلددا
احملامني الرساليني للرسالة احملمديةال ولوالهم ملا ا ور للدين عودال مدع وجدود هدؤالء األعدداء االلدداء
لحمس م جاء ة كتاب له إىل معاوية:
السد دديُوف
( وكد ددان رسد ددول هللا
س ق د ددام أ الهد ددل بيتد دده د ددوقى هبد د الدم أص د د ابهُ ح د دار ُّ
إ ا امح د دار الب د د ُ
واألسناة)(.)6
اإلمددام علد ّدي هب د ه الكلمددات كددان يريددد أن يُعلددم معاويددة أب ّن لدديس لدده املزايددد عليدده ة اهتمامدده
أبص اب رسول هللا وأ نّه ال يريد برازهم أل نّه عرف ططهم.

حممددد بددن احلنفيددة مل يكددن و ددا مددن ال درباز
عمدده العبدداس وك د ا البندده ّ
إ ّن ّنددي اإلمددام علد ّدي البددن ّ
أس
والشهاد ال أل ّن الشهاد هي الطريدق األمادل لك ّدل مسدلمال كيدف أبهدل بيدت الرسدول الد ين هدم ّ
الدين وأساسه.
بددل لعلمدده أبن معاويددة كددان يريددد االحتمدداء أببندداء اخللفدداء وزجهددم ة هك د ا أمددور تسددعريا للفتنددة
واألحقاد القدميةال ة حني ي ّد ر ولده يزيد لل كم القادم ...
وحدني جديء بألسدرن مدن كدرب ء إىل الشدام طفدح حقدد يزيدد علددى أهدل البيدت وعلدى اسدم علد ّدي
علي بن احلسني قال :ما امس ؟
بل اتال قد التفت إىل ّ

قددال :أأ علد ّدي بددن احلسددنيال قددال :ألدديس قددد قتددل هللا علد ّدي بددن احلسددني ؟ قددال علد ّدي  :قددد
كددان يل أخ [أكددرب مد ّدين] يسد ّدمى عليّددا قتلتمددوهال قددال لدده يزيددد( :ومددآ أصدداب ُكم ّمددن ُّملدديبة بنمددا
ت أيالدي ُك الم).
كسب ال
قال علي بن احلسني  ( :مآ أصاب من ُّمليبة ة األ الرض وال ة أن ُفس ُك الم
____________________
.238
ّ -3نج الب ة447 :ال من ك م له
ّ -2نج الب ة477 :ال من كتاب له

إىل معاوية .0
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إالا ة كتداب ّمدن قدالبدل أن نداالبدرأهدآ إ ان لد علدى ا
اّلل يسددري * لّك الدي أتالس الدواال علدى مدا دات ُك الم وال تد الفر ُحدواال
ب ُك ال ُالتال ُخور )(... )1
جآ أ ات ُك الم و ا
اّللُ ال ُحي ُّ
َ
ه
هُ َ
ُ
نف َس ح َ
ْي َم ْوتِ َها (.)6
اَّلل يتَ َوَّف األ
علي:
ِ
قال :بل هللا قتلهال قال ّ
كانددت هد ه صددور إمجاليددة عددن املخطددط األمددوي وهدددف معاويددة و يزيددد ة القودداء علددى اإلمددام
علد ّدي وأوالده وأهلدده وعش دريتهال وأ ّن املمانعددة مددن التسددمية أبمسددائهم كانددت علددى رأس املخطددطال وان
يتعر ون على االجتاهات الفكرية عند املسلمني من ل التسميات.
األمويون كانوا ّ
وة املقاب ددل ك ددان اإلم ددام أمريامل ددؤمنني واإلم ددام احلس ددن واإلم ددام زي ددن العاب دددين يس ددمون  -أو ق ددل

يقبلون التسمية  -أبمساء اخللفاء وال يهابون من اط ق ه ه األمساء علدى اوالدهدمال كدل لد لكدي
جيوزوا ه ه التسميات لشيعتهمال والقول أبن ال لري من التسدمية أبمادال هد ه األمسداء لدو لداق هبدم
ّ
األمرال لوصا إ ا كان ة تل التسميات إ شال للمخطدط األمدوي الرامدي لتسدعري حدرب األمسداء
وعزل الشيعة والتعرف عليهم من

ل األمساء.

بعلي واحلسن واحلسني
األمويون والتسمية جعاوية والوليد و الد واملنع من التسمية ّ
إ ّن األمددويني كددانوا يسددتغلّون عواطددف األمددة واخل ددات املوجددود بددني الل د ابة أبشددع اسددتغ لال
كرهددون
ترسديخا حلكمهددم وتاقيفددا لألمددة علددى بغددض آل البيددتال وأ ّّنددم بتقديسددهم للخلفدداءال أ د وا يُ ّ

حيولدون النداس عدن
أهل البيت للناسال أل ّّنم قالوا ك ا وك ا عدن د ن و د نال هبد ه السياسدة أ د و ّ
التسمية هب ه األمساء املباركة.
____________________
 -3مقات ددل الط ددالبيني74 :ال وانى ددر تفس ددري القمد ددي 288 :2ال االرش ددادال للمفي ددد 337 - 333 :2ال الله ددوف ة قتلد ددى
الطفوفال البن طاووس 03 - 04ال و يه زايد على ما جاء ة االرشاد.
 -2الزمر.32 :
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بلشدام
رون أبو احلسن املدائين [عن أ سلمة األنلداري أنده] قدال :حد ّدتين رجدلال قدال :كندت ّ
جعلت ال أمسدع أحددا يس ّدمي أحددا أو يناديده :اي علديال أو اي حسدنال أو اي حسدنيال و إّمندا أمسدع اي
معاويدةال والوليددال و يزيدددال ح ّدّت مددررت برجدل استسدقيته مدداءال جعدل ينددادي :اي علديال اي حسددنال اي
يسمون هب ه األمساء !
حسنيال قلت :اي ه ا إ ّن أهل الشام ال ّ
قدال :صددقتال إ ّّنددم يس ّدمون أبندداءهم أبمسداء اخللفدداءال د ا لعدن أحدددهم ولدده أو شددتمه قدد لعددن
اسم بعض اخللفاءال و إّمنا مسّيدت أوالدي أبمسداء أعدداء هللا [و يعدين بد ل آل البيدت األطهدار] د ا
شتمت أحدهم أو لعنته ّمنا ألعن أعداء هللا(.)1
ُ
وه ا الن ي كرأ بعد نقاط:
أحدها :عدم وجود اسم علي واحلسن واحلسني ة الشام إالّ أدرا ج ّدا ج ّدا.
الاانية :شيوع أمساء أماال الوليدال ومعاويةال ويزيد يها.

ائمددة أهددل
دب آلل البيددت ددرح واسد ّ
درت ملدّدا مسددع شخلددا ينددادي أوالده أبمسدداء ّ
الاالاددة :إ ّن الرجددل احملد ّ
البيتال لكنّه سرعان ما اب ظنّه وعلم أ نّه إمنّا مسّاهم هب ه األمساء تنكي هبم ولكي يلعنهم.
الرابعة :إ ّن ظاهر اللّعن ليست تلدة بلشديعة كمدا يقولدونال بدل كاندت متفشدية وشدائعة بشدكل
علي من على املنابر.
عدائي مربمج عند األموينيال بل إ ّّنم هم ال ين سنّوا لعن ّ

____________________

 -3شرح ّنج الب ة  .330 :8وانىر اتريدو اإلسد م للد هب  ( 203 - 204 :37حدوادث وو يدات )244 - 223
و يه الا ه :قلت :حسب ري أهل الشام وإ ا ليس ة جهم شر مدنكمال قدال املد مون :ال جدرم قدد جعدل هللا مدن يلعدن
احياءهم وأموا م ومن ة االص بال يعين لعن الشيعة للناصبة.
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اخلامسددة :إ ّن ه د ا الزاهددد مددن أهددل الشددام !! كددان يت د ّدرا مددن لعددن أهددل الشددام أمسدداء اخللفدداءال
استبدل أمساءهم أبمساء أهل البيت !!!
و يؤّكدد مبغولددية اسدم علددي واحلسدن واحلسددني ة احلكومدة األمويددة مدا رواه اللدددوق بسدنده عددن

دبال قدال :بقيدت متف ّكدرا
إيل أبدو جعفدر الددوانيقي ة جدوف الليدل أن أج ال
االعمد أ نّده قدال :بعدث ّ
إيل أمرياملددؤمنني ة ه د ه السدداعة إالّ ليس د لين عددن وددائل
يمددا بيددين وبددني نفسددي وقلددت :مددا بعددث ّ
علي ال ولعلّي إن أ ربته قتلين.
ّ
قددال :كتبددت وصدديّ ولبسددت كفددين ود لددت عليددهال قددال :أ الُد ُنال دددنوت مندده وعنددده عمددرو بددن
دس ركبد ركبتددهال قددال:
لمددا رأيتدده طابددت نفسددي شدديئاال مثّ قددال :أ الُد ُنال د ُ
عبيدددال ّ
ددنوت حد ّدّت كددادت مد ّ
مين رائ ة احلنوط قال :وهللا لتلدقين أو ألصلبنّ .
وجد ّ
قلت :ما حاجت اي أمرياملؤمنني ؟

قال :ما ش ن مت نّطا ؟
إيل
قلددت :أاتين رس دول ة جددوف الليددل أن أجد ال
دبال قلددت :عسددى أن يكددون أمرياملددؤمنني بعددث ّ
ة ه د ه السدداعة ليس د لين عددن وددائل علددي ال لعلّددي إن أ ربتدده قتلددينال كتبددت وصدديّ ولبسددت
كفين.
قال :وكان متّكئدا اسدتون قاعدداال قدال :ال حدول وال ق ّدو إالّ بهللال سد لت بهلل اي سدليمان كدم
علي ؟
حدياا ترويه ة وائل ّ
قال :قلت :يسريا اي أمرياملؤمنني.
قال :كم.
قلت :عشر آالف حديث وما زاد.
علي
قال :اي سليمان وهللا ألح ّدتنّ حبديث ة وائل ّ
قال :قلت :ح ّدتين اي أمرياملؤمنني.
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كل حديث مسعته.
تنسى ّ

تقرب إىل الندداس بفوددائل علد ّديال
قددال :نعددمال كنددت هددارب مددن بددين أميّددة وكنددت أتد ّ
دردد ة البلدددان د ّ
إين لفدي كسدداء لددق مدا علد ّدي ددريهال سددمعت
وكدانوا يطعمددوين ويددزودوينال ح ّدّت وردت بد د الشددام و ّ
يعشوين.
اإلقامة وأأ جائعال د لت املسجد ألصلّي وة نفسي أن أُكلّم الناس ة عشاء ّ
دام إليهمداال وقدال :مرحبدا بكمدا ومرحبدا جدن
لما سلّم اإلمدام د دل املسدجد صدبيّانال التفدت اإلم ُ
ّ
لبياان من الشيو ؟
شاب ما ال ا
شابال قلت :اي ّ
امسكما على امسهماال كان إىل جنب ّ
دب عليّدا دري هد ا الشديوال لد ل مسّدى أحدد ا احلسدن
قال :هو جد ّد اال ولديس بملديندة أحدد حي ّ
واآل ر احلسني.

دررت
قمت رحاال قلدت للشديو :هدل لد ة حدديث أق ّدر بده عيند ال قدال :إن أقدررت عيدين أق ُ
عين .
قددال :قلددت :حد ّدتين والددديال عددن أبيددهال عددن جد ّدهال قددال :كنّددا قعددودا عنددد رسددول هللا إ جدداءت

مدا يبكيد اي اطمدة ؟ قالدت :اي أبده ددرا احلسدن واحلسدني مددا
دب
اطمدة تبكديال قدال هلددا الن ّ
لمددا قلددت لد للشدديو قددال :مددن أنددت اي
أدري أيددن بات  - ...واخلددرب طويددل وة آ ددره  -قددالّ - :
ّت ؟
قلت :من أهل الكو ة.

قال :أعر ّ أنتال أم موىل ؟
قلت :بل عر ّ.
قدال :ندت حتدددث هبد ا احلدديث وأنددت ة هد ا الكسدداء ! كسداين لعتدهال ومحلددين علدى بغلتدده.
تبعها جائة دينار  ...إىل أ ره(.)1
وهد د ا اخل ددرب ك ددان ق ددد ص دددر أ ّايم اش ددتداد ت ددور اهل ددامشني عل ددى األم ددوينيال أي ة أوا ددر اخلك ددم
حممد
األمويال وهو ّ
يدل على مدن ّ
ترسو العداء األموي ألمساء آل ّ

____________________
 -3أمايل اللدوق ( 324 - 323 :اجمللس السابع والستون )ال ح .2
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ددل علددى وجددود بعددض لددئيل ج د ّدا ممددن مل تدالنطددل علدديهم أالعيددب
ة الشددام معقددل األمددوينيال كمددا يد ّ
و ططات األموينيال كالشيو الكبري ج ّد اللبياني.
يدل علدى مددن لدؤم املنلدور العباسدي الد ي كدان يعدي
ه ا من جانبال ومن جانب آ ر نه ّ
حتددت ظددل وددائل أمددري املددؤمنني علددي
أوالد أمري املؤمنني .

ال مثّ ملددا تسدلّم أمددور السددلطة ددرز أنيابدده وأنشددب البدده ة
ّ

تغيري األمويني لبعض املفاهيم واألمساء
إ ّن األمد ددويني مل يكون د دوا صد ددادقني ة إس د د مهمال ب د ددل كد ددانوا يريد دددون الوقيعد ددة ج م د ددد وآل بيت د ددهال

واالستخفاف بملق ّدساتال شبهوا رسدول هللا برجدل مدن زاعدة مل يوا قده أحدد مدن العدرب كدان يعبدد
الشعرنال يعرف ب ( -أ كبشة ).
ّ
و دريوا اسددم مديندة رسددول هللا مدن ( طيبددة ) اىل ( نتنددة ) أو ( بيادة )ال ومسّدوا بئدر نددب هللا إبدراهيم

زمددزم بّ ( -أم اخلنددا س ) أو ( ّأم اجلع د ن )ال وقددالوا عددن اخلليفددة أ ندّده أهد ّدم مددن رسددول هللاال ورّكددزوا
على التنقي بعلي وكنية أ تراب إىل ريها من عشرات الكلمات الب يئة.
 - 3نبز الرسول ب ( -ابن أ كبشة )
( ابددن أ كبشددة ) هددي الكنيددة الد كانددت قدري تعد ّدري هبددا رسددول هللاال عددن الددد بددن سددعيد :إ ّن
أبه سدعيد بددن العدداص بدن اُميددة مددرض مرلدا شددديداال قددال :لدئن شددفاين هللا مددن وجعدي هد ا ال يعبددد
حممد بن أ كبشة ببطن مكةال قال الد :هل (.)1
إله ّ
وة املس ددتدر لل دداكمال ع ددن بددن العب دداس :إ ّن أب س ددفيان قددال ي ددوم أح ددد وهددو يل دديح ة أس ددفل
أع ُل هبلال يعين آهلتهال أين ابن أ كبشة .)6(...
اجلبل :اُ الع ُل هبلال ال

____________________
 -3املعجم الكبري  303 :3ح 3330ال ورمع الزوائد 30 :7ال طبقات ابن سعد 03 :3ال اتريو دمشق .87 :37
 -2املسد ددتدر علد ددى الل د د ي ني  423 :2ح 4374ال املعجد ددم الكبد ددري  443 :34ح 34843ال البداي د ددة والنهايد ددة :4
.237
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وجدداء ة صد يح البخدداري ددرب لقدداء أ سددفيان برسددول قيلددر بددبعض الشددام والد هاب معدده إىل
قيلددر لق دراء رسددالة رسددول هللا إلي دهال وبعددد ق دراء الرسددالة ددرا وهددو يقددول :لقددد أمددر أ المد ُدر ابددن أ
كبشةال ه ا مل ُ بين األصفر را دهال قدال أبدو سدفيان :وهللا مازلدت لدي مسدتيقنا أب ّن أمدره سديىهر
حّت أد ل هللا قلب اإلس م وأأ كاره(.)1
وعددن أ هريددر ال قددال :مد ّدر رسددول هللا بعبدددهللا بددن أ ّ وهددو ة ظددل أُطدُدم قددال :عددرب علينددا ابددن أ
كبشة.
قال ابنه عبدهللا بن عبدهللا :اي رسول هللا وال ي أكرم لئن شئت آلئتينا برأسه.

قال :ولكن بار أب وأحسن ص بتهال رواه البزار ورجاله تقات(.)6
وة امللدنف :إ ّن ّأم مجيدل أ ددت عمدر أسددلمت و إن عنددها كتبدا أكتتبتهددا مدن القدرآن نقدرأه سدرا
دف
وحدددث أ ّّنددا ال أتكددل مددن امليتددة الد أيكددل منهددا عمددرال ددد ل عليهددا يومددا عمددر قددال :مددا الكتد ُ

ال ي كر يل عند تقرئني يها ما يقول ابن أ كبشة؟ يريد رسول هللا(.)7
وجاء عن معاوية أ نّه قال  -للمغري حينمدا طلدب منده أن يلدل بدين هاشدم أل نّده أبقدى لد كره -
أي كر أرجو بقاءه؟ مل أ و تيم عدل و عل مدا عدل مدا عددا أن هلد
قال :هيهات هيهاتال ّ
حّت هل كره إالّ أن يقول قائل :أبوبكر.
ّ
حّت هل
مثّ مل أ و عدي اجتهد ومشّر عشر سننيال ما عدا أن هل
ّ

____________________

 -3صد يح البخدداري  3487 - 3483 :4ح 2872ال مسددند أمحددد بددن حنبددل  272 :3ح 2484ال مسددند أ عوانددة
 283 - 277 :3ح .7828
 -2رمع الزوائد .437 :0
 -4امللنف لعبدالرزاق اللنعاين .427 - 423 :3
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كره إالّ أن يقول قائل :عمر.
ي عمدل
و إ ّن ابن أ كبشة ليُلاح بده ك ّدل يدوم مخدس م ّدرات ( أشدهد أ ّن ّ
حممددا رسدول هللا )ال د ّ
أي كر يدوم بعد ه ا ال أب ل ؟ ال وهللا إالّ د نا د نا(.)1
يبقى؟ و ّ

وة تفسري رات الكوة :إ ّن رسول هللا كان من أحسن الناس صوات بلقرآنال د ا قدام مدن الليدل
يلد دلّي ج دداء أبوجه ددل واملش ددركون يس ددتمعون قراءت ددهال د د ا ق ددال ( بس ددم هللا ال ددرمحن ال ددرحيم ) ولد دعوا
أصددابعهم ة آ اّنددم وهربدواال د ا ددرغ مددن ل د جدداؤوا اسددتمعواال وكددان أبوجهددل يقددول :إ ّن ابددن أ
 :صدق وإن كان ك وب(.)6
لريدد اسم ربّهال إنّه لي بّهال قال اإلمام جعفر اللادق
كبشة ّ

وم ددن د ل ال ددن األ ددري نع ددرف س د ّدر إ ف ددات اآل درين بلبس ددملة أو ت ددركهم هل دداال وة الط ددرف
املقابددل إصدرار أهددل البيددت علددى اجلهددر هبددا وجعلهددا مددن ع ئددم املددؤمن()7ال وهد ا مددا سد حباه الحقددا ة
مب ث البسملة من كتا (ص النب).
كل حالال ّن من الغرابة جكان ما عله النووي( )0حيث إنّه بعد أن وقدف علدى أقدوال أ
وعلى ّ
جهدلال وأ سددفيانال ومعاويدةال وعبدددهللا بدن أ ّال وسددعيد بدن العدداص بدن أميّددةال أراد التقليدل مددن وطد
هد ه الكنيددة والقددول أب ّّنددا كنيددة جلد ّد رسددول هللا مددن قبددل ّأمدده; أي لعمددرو بددن زيددد النجدداريال مث قددال:
وقيل :هي كنيدة ألبيده مدن الرلداعة أي زوا حليمدة; وهدو احلدارث بدن عبددالعزن السدعديال ة حدني

وندالبدزاال ال حبّدا بدده وال إ بدارا عددن
أ ّن الندووي يعلدم كغددريه أب ّن مدا قددالوه وكنّدوه إّمندا قددالوه عدداو لدده
نسبه وسببهال لو كانت تعيريا لرسول هللا هي أوىل أن تكون كنية ل ل الرجل من
____________________
 -3شددرح الددنهج 344 - 320 :3ال وة مددروا ال د هب 333 :4ال قيددل إ ّن املد مون ملددا مسددع هد ا اخلددرب أمددر مندداداي يقددول:
برئنا من أحد من الناس كر معاوية خبري أو ق ّدمه على أحد من أص اب رسول هللا.
 -2مستدر وسائل الشيعة  373 :3ح  3عن تفسري رات الكوة.232 :
 -4الته يب  32 :7ح 48ال وسائل الشيعة  387 :33ح .3
 -3شرح مسلم للنووي .333 - 334 :32
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الشد الدعرن ومل يوا قدده أحددد مددن العددرب ة عبادتدده; شددبّهوا
زاعددة الد ي قددال عندده النددووي ( :كددان يعبددد ّ
النب به ملخالفته ّإايهم ة ديدنهم كمدا دالفهم أبوكبشدة )( .)1ومناسدبة النبدز والد ة ولدوح الشدمس
ّ
ة رابعة النهار.
 - 2تسمية مدينة رسول هللا ب ( -اخلبياة ) أو ( النتنة )
حممد بن عمار ال قدال :قددمت الشدام ة جتدار ال قدال يل رجدل :مدن
كر ابن عساكر بسنده عن ّ
أنت ؟
قلت :رجل من املدينة.
قال :بياة !
يسميها رسول هللا طيّبة وتقول أنت :بياة !!
قلت :سب ان هللا ! ّ
قال :إ ّن يل وهلا ش أ(.)6

وعن أ معشر :قال يل رجل :بينا أأ ة أسواق الشام إ ا برجل لخمال قال يل :ممن أنت؟
قلت :رجل من أهل املدينة.
قال :من أهل اخلبياة !
قلت له :سب ان هللا ! رسول هللا مسّاها ( طيّبة ) ومسّيتها بياة(!! )7

وة أنسداب األشدراف للددب ري :إ ّن حيدىي بددن احلكددم بدن أ العداص جددرن بينده وبددني عبدددهللا بددن
جعفر ك مال قال حيىي :كيف تركت اخلبياة؟ يعين املدينة.
قال :مسّاها رسول هللا طيّبة وتسميها بياة؟!! قد ا تلفتما ة الدنيا وستختلفان ة اآل ر .
املقدسة -
قال [ابن أ العاص] :وهللا لئ الن أموتال أُد ن بلشام  -األرض
ّ

____________________
 -3شرح مسلم للنووي .333 - 334 :32
 -2اتريو دمشق 34 :33ال الكامل ة التاريو .373 :4
 -4اإلمامة والسياسة البن قتيبة.373 :
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إيل من أن أد ن هبا!
ُّ
أحب ا
قال عبدهللا :ا رتت راور اليهود والنلارن على راور رسول هللا واملهاجرين واألنلار(.)1
وجاء ة مروا ال هب :أ ّن مسلم بن عقبة  -ال ي يقال له :مسدرف أو ردرم بدن عقبدة امل ّدري -
ُ
اسددتباح املدينددة بعددد واقعددة الطددفال وأ دداف أهلهدداال وأ د البيعددة مددنهم علددى أ ّّنددم عبيددد ليزيدددال ومسّددى
املدينة ( نتنة )ال وقد مسّاها رسول هللا طيبة(.)6
و كر أص اب السري والتاريو :أ ّن معاوية ملا تغلّب على األمر قيدل لده :لدو سدكنت املديندة هدي
ّ
دار اهلجر وهبا قرب رسول هللا.
ظللت إ ا وما أأ من املهتدين(.)7
قال :قد ُ
داص بدده وبألمددوينيال ولددو أت ّملددت ة النلددوص السددابقة لعر ددت
أل ندّده كددان يسددعى لبندداء رددد د ّ
ا ددت ف املنهجددنيال ي ددىي بددن احلكددم بددن أ العدداص يعتددرب الشددام األرض املق ّدسددة وأن الددد ن يهددا

أحب إليه مدن الدد ن ة مديندة الرسدولال ة حدني عبددهللا بدن جعفدر يقدول لده :ا درتت رداور اليهدود
والنلارن على راور رسول هللا واملهاجرين واألنلار.
ومسدرف بددن عقبددة يلددف مدينددة رسددول هللا ب ( -النتنددة ) الفددا بد ل رسددول هللا الد ي مسّاهددا
طيبةال ومعاوية يقول عن سكونه ة املدنية :قد ظللت.
بلىال أ ّّنا حرب األمساءال ّنم رووا أحاديث كاري ة ول الشام ومعاوية
وأ سددفيانال ورون الواقدددي أ ّن معاويددة ملددا عدداد مددن العدراق إىل الشددام بعددد صددلح اإلمددام احلسددن
ّ
سددنة  33طددب قددال :أ يّهددا الندداسال إ ّن رسددول هللا قددال :إنّد سددتلي اخل ددة مددن بعدددي! ددا رت
األرض املق ّدسة ّن يها األبدالال وقد ا رتتكم العنوا

____________________
 -3انساب االشراف .443 :2
 -2مروا ال هب .70 :4
 -4شرح األ بار 373 :2ال حيا اإلمام احلسني .337 :2
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علي بن أ طالب .)1(-
أب تراب  -أي ّ

 - 4الت عب جفهومي اخلليفة والرسول
عددن ابددن عيّددا ال قددال :كنّددا عنددد عبددداملل بددن مددروان إ أاته كتدداب مددن احلجدداا يعىّددم يدده أمددر

اخل ددة و يددزعم أ ّن مددا قامددت السددماوات واألرض إالّ هبدداال وأ ّن اخلليفددة عنددد هللا أ وددل مددن امل ئكددة
املقربني واألنبياء املرسلني(.)6
ّ
بملدينددةال قددال :تبّددا هلددم! إّمنددا
احلجدداا بلكو ددة د كر الّد ين يددزورون قددرب رسددول هللا
و طددب ّ
يطو ون أبعواد ورّمة بلية! ه ّ طدا وا بقلدر أمرياملدؤمنني عبدداملل ! أال يعلمدون أ ّن ليفدة املدرء دري

من رسوله(.)7
و طددب الددد بددن عبدددهللا القسددري علددى منددرب م ّكددة قددال :أ يّهددا الندداس أ يّهمددا أعىددم أ ليفددة
الرجددل علددى أهل دده أم رس دوله إلدديهم ؟ وهللا ل ددو مل تعلم دوا وددل اخلليف ددة اال أ ّن إب دراهيم ليددل ال ددرمحن
استسقى ربّه سقاه مل ا أجاجداال واستسدقاه اخلليفدة سدقاه عد ب درااتال يعدين بئدرا حفرهدا الوليدد بدن
عبداملل بلانيتدني  -تنيدة طدون وتنيدة احلجدون  -كدان ينقدل ماؤهدا يولدع ة حدوض مدن أدم إىل
جنب زمزم ليعرف وله على زمزم(.)0
احلجدداا بددن يوسددفال أ ندّده رأن الندداس يطو ددون حددول
وة الكامددل للمددربد :وممدّدا ك ّفددر بدده الفقهدداءُ ّ
ُح الجر رسول هللا قال :إّمنا تطو ون أبعواد ورامةال قال الدمريي ة
____________________

 -3شرح ّنج الب ة  82 :3و يه :لما كان من الغد كتدب ( معاويدة ) كتداب مث مجعهدم قدرأه علديهمال و يده :هد ا كتداب
حممدد ا نبيداال وكدان أميدا ال يقدرأ وال يكتدبال اصدطفى لده مدن أهلده
كتبه أمري املؤمنني معاوية صاحب وحي هللا ال ي بعدث ّ
حممد وأأ اكتبهال وهو ال يعلم ما أكتبال لم يكدن بيدين وبدني هللا أحدد مدن لقدهال
وزيرا كاتبا أميناال كان الوحي ينزل على ّ
قال له احلالرون كلهم :صدقت اي أمرياملؤمنني.
 -2العقد الفريد .434 :3
 -4شرح ّنج الب ة .232 :33
 -3اتريو الطربي 222 :3ال مجهر طب العرب 422 :2ال اخلطبة .447
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احليدوان و إّمنددا ك ّفددروه هبد ا أل ّن ة هد ا الكد م تكد يبا لرسددول هللا  -نعددو بهلل مددن اعتقدداد لد -
حرم على األرض أن أتكل أجساد األنبياء(.)1
صح عنه أ نّه قال :إ ّن هللا ّ
نّه ّ
وجل ّ
عز ّ
وة أنسدداب األش دراف :ح د ّدتين عبدددهللا ب ددن ص دداحلال عددن مح ددز ال دزّايت أ نّدده مسع دده يق ددول :و ك ددر
احلجاا :إنّه أرسل اىل مطرف بن املغدري بدن شدعبة وكدان يت لّدهال قدال لده :اي مطدرفال أرسدول أكدرم
علي أم ليفت ة أهل ؟
قال :بل ليف أكرم.
حممددد و ددريه مددن الرسددل.
قددال احلجدداا :د ّن عبددداملل ليفددة هللا ة عبددادهال هددو أكددرم عليدده مددن ّ
وقرت ة نفس مطرف وا تب ها وقال :جهاد وهللا أوىل من جهاد الرومال خرا عليه(.)6
الوب عنه()7ال قسما أن ال يللّيا لفه.
وقريب من ل ما مسعه املغري بن الربيع و الد ّ
 - 3بئر زمزم أم ّأم اخلنا س

جاء ة أنساب األشراف واتريدو دمشدق :أ ّن الدد بدن عبددهللا القسدري ّم بئدر زمدزمال قدال :إ ّن
زمزم ال تُنزح وال تُ ّمال بلى وهللا إ ّّنا لتُدالنددز ُح وتد ّمال هد ا أمرياملدؤمنني [و يعدين بده هشدام بدن عبدداملل ]
قد ساق لكم قنا جكة من حاهلا وحاهلا(.)0
حممد بن سعد الواقدي ة إسناده :أ ّن الدا
وة أنساب األشراف :وح ّدتين ّ

____________________

 -3الكامددل ة اللغددة 380 :3ال حيددا احليدوان للدددمريي  238 :3واحلددديث ة سددنن أ داود  283 :3ح 3438ال :2
 77ح 34343ال سنن ابن ماجة  433 :3ح 3473ال و  323 :3ح 3747ال سنن الدارمي  333 :3ح .3382
 -2أنساب األشراف .474 :34
 -4أنساب األشراف 432 :8ال واحملن .237 :3
 -3انساب االشراف  37 :0اتريو دمشق .374 :37
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قددال :إ ّن نددب هللا إمساعيددل استسددقى ربّدده سددقاه مل ددا أجاجدداال وسددقي أمرياملددؤمنني ع د ب زالال بئ درا
احتفرها له.
وقددال أبوعاصددم النبيددل :سدداق الددد املدداء إىل م ّكددة نلددب طسددتا إىل جانددب زمددزمال مثّ طددب
قال :قد جئتكم جاء الغادية ال يشبه ماء ّأم اخلنا سال يعين زمزم(.)1
ال
وة ن آ ر :صنع الد القسري ما بني زمزم واحلجر األسدود حولدا ك دوض العبداس
هلمدوا إىل املداء العد ب واتركدوا ّأم
وجلب إليه املاء الع ب من أصل جبل تبدريال وكدان يندادي مناديدهّ :
لمددا موددت دولددة بددين أميّددة د ّدري أهددل م ّكددة تلد السددقاية وهدددموها
اخلنددا سال يعدين زمددزمال أ دزاه هللاال ّ

ومل يرتكوا هلا أترا(.)6
وة األ دداين :قددال املدددائين :وكددان لدده [أي هلشددام] عامددل يقددال لدده :الددد بددن أمد ّديال وكددان يقددول:
علي بن أ طالب.
ُمي أ ول أمانة من ّ
وهللا خلالد بن أ ّ

وقددال لدده يومددا :أّميددا أعىددمال ركيادتُنددا أم زمددزم؟ قددال لدده :أ يّهددا األمددري مددن جيعددل املدداء العد ب النقدداخ
يسمي زمزم أ ام اجلُالع ن(.)7
مال امللح األجاا ؟! وكان ّ

علي
 - 3استعمال األلفا النابية ة حق ّ
استغل األمويون كاريا من املسلّمات القرآنية واحلدياية ملارهبم مدا اسدتغل معاويدة الدن ّ القدرآين
ََ هب ْ
ت يَ َدا أَِب ل َ َهب َوتَ ه
َيب ( )0ليقدول ألهدل الشدام :إ ّن أبهلدب  -املد موم ة القدرآن بمسده  -هدو
ِ
علي بن أ طالبال اراتع أهل الشام
ّ
عم اإلمام ّ

____________________
 -3انساب االشراف  30 :0واتريو دمشق .373 - 374 :37
 -2الروض املعطار.204 :
 -4اال اين  22 :22وماء جعل ماتت يه اجلع ن  -وهي دويبة سوداء  -واخلنا س.
 -3املسد.3 :
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ل ل ال وشتموا عليّا ولعنوه(.)1
كمددا ان أب هلددب هددو عددم لعلددي بددن أ طالددب هددو أيوددا عد ّدم لرسددول هللا أيودداال ددالقوم ملددا مل
ّ
ميكددنهم التجدريح برسددول هللا علنددا اختد وا النيددل مددن علد ّدي وسدديلة للنيددل مددن رسددول هللاال دداهلجوم علددى

حممدد بدن احلنفيدة وقولده :وهللا مدا يشدتم عليّدا
علي يعدين اهلجدوم علدى رسدول هللا وقدد م ّدر عليد كد م ّ
ّ
علي.
إالّ كا ر يُسُّر شتم رسول هللا; راف أن يبوح به ّ
يكين بشتم ّ
وقددد كددرين عددل معاويددة ه د ا جددا علدده مددع عقيددل  -وعنددده عمددرو بددن العدداص  -قددال لعمددرو:
عمه أبوهلب.
لما سلّم عقيل قال معاوية :مرحبا جن ّ
ألل كنّ من عقيلال ّ
ََ

ْ

ٌ

َه
ََ
يد َها َحبَْيل ِمَين َم َسَيد ()6ال أل ّن امدرأ
ب * ِي ِج ِ
عمتده ْحالة اْلط ِ
قال عقيل :وأه برجل ّ
أ هلب ُّأم مجيل بنت حرب بن أميّة.
بعم أ هلب ؟
قال معاوية :اي أب يزيد ما ظنّ
ّ

عمتد محالددة احلطددب! أ ندداكح ة النددار
قددال :إ ا د لددت النددار ُخد ال علددى يسددار جتددده مفرتشددا ّ
ري أم منكوح !
شر وهللا(.)7
قال :ك ا ّ
بلدىال ان القدوم ا مدوا عليددا بلكد ب علدى هللا وعلدى رسدوله و لد دعدا أمرياملدؤمنني أن رطددب و

علي يك بال قاتلكم هللاال على مدن أكد ب ؟ أعلدى هللا د أ ّأول
يقول :ولقد بلغين أ نّكم تقولونّ :
من آمن بهال أم على نبيّه أ ّأول من ص ّدقه(.)0
____________________
 -3شرح ّنج الب ة .382 :2
 -2املسد.3 - 3 :
 -4شرح ّنج الب ة  04 :3امايل املرتوى .244 :3
ّ -3نددج الب ددة 344ال اخلطبددة  83ة م أهددل الع دراق وانىددر ك منددا حددول ه د ا الددن
 330الطبعة الاالاة وة الطبعة الرابعة.338 :
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ة كتابنددا منددع تدددوين احلددديث:

القوم هم أبناء القومال معاوية اتّبع أببكر وعمر( )1ة تك يب علديال إ هد ّدد عم ُدر اإلمدام عليّدا
بلقتل إن مل يبايع قال  :إ ن تقتلون عبدهللا وأ ا رسولهال قال عمر :أ ّمدا عبددهللا دنعمال وأ ّمدا
أ و رسول هللا (.)6
ال أدري كيددف جيددرؤ عمددر وأبددوبكر علددى إنكددار مؤا ددا اإلمددام علددي مددع رسددول هللاال وهد ه منقبددة
العدو هبدا قبدل اللدديق وقدد أراد الدبعض ان جيعلهدا لنفسده أيودا اُصديبال عدن زيدد بدن وهدب
شهد ّ
قددال :كنّددا ات يددوم عنددد علددي قددال :أأ عبدددهللا وأ ددو رس دوله ال يقوهلددا بعدددي إالّ ك د ّ اب .قددال
لدرع جعدل
لن كما قال ه ا الك ّ اب! أأ عبدهللا وأ و رسدوله .قدالُ :
رجل من طفان :وهللا ألقو ّ

يوددطربال ملدده أصد ابهال دداتّبعتهم حددّت انتهينددا اىل دار عُمددار  .قلددت لرجددل مددنهم :أ ددربين عددن
صاحبكم ؟ قال :ما ا عليد مدن أمدره؟ سد لتهم بهللال قدال بعودهم :ال وهللا مدا كندا نعلدم بده أبسدا
حّت مات(.)7
حّت قال تل الكلمة صابه ما ترنال لم يزل ك ل
ّ
ّ

وجاء ة اتريو الطربي أن عبيدهللا بن زايد د ل املسدجد بعدد مقتدل اإلمدام احلسدني وصدعد
املنرب وقال ...:وقتل الك ا اب ابن الك ا اب احلسني بن علدي وشديعتهال لدم يفدرغ ابدن زايد مدن مقالتده
حددّت وتددب إليدده عبدددهللا بددن عفيددف األزدي قددائ  :ايبددن مرجانددةال إ ّن الك د ّ اب ابددن الك د ّ اب أنددت
وأبو ال والّ ي والّ وأبوه.
النب وتتكلمون بك م الل ّديقني.
ايبن مرجانةال أتقتلون أبناء ّ
وه(.)0
علي بهال قال :وتب عليه اجل وز
قال ابن زايدّ :

____________________
سنول ه بعد قليل ان شاء هللا تعاىل.
 -3وه ا ما
ّ
 -2اإلمامة والسياسة24 :ال تقريب املعارف427 :ال شرح ّنج الب ة .74 :2
 -4اتريددو دمشددق 73 :32ال مناقددب الكددوة 447ال وانىددر هد ا احلددديث ة سددنن ابددن ماجددة  33 :3ح 324ال ملددنف
بن أ شيبة 478 :7ال  477ح 42480ال ح 42473ال االحداد واملاداين  337 :3ح 387ال مسدند بدن أ حنيفدة :3
233ال كنز العمال  33 :34ح 47470ال السنة البن أ عاصم  307 :2ح 3423ال لائ النسائي.78 :
 -3اتريو الطربي 448 :4ال أنساب االشدراف 334 :4ال وة الفتدوح البدن االعدام 324 :3ال غودب ابدن زايد مثّ قدال:
ددو هللا! أتقتددل ال ريددة الطدداهر الد قددد أ هددب هللا عنهددا الددرجس ة كتابدده وتددزعم أنّد
مددن املددتكلم؟ قددال :أأ املددتكلّم اي عد ّ
علددى ديددن اإلس د م؟ واعددوأه؟ أيددن أوالد املهدداجرين واالنلددار لينتقم دوا من د ومددن طا يت د اللعددني ابددن اللعددني علددى لسددان
رب العاملني...
نب ّ
ّ
حممد ّ
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األم ددة ل د ّد عل د ّديال معت دربا ش دديعة
دتغل قم ددي عام ددان أل ر املش دداعر و ي دديج ّ
نع ددمال إ ّن معاوي ددة اس د ّ
رقددة ندبدزهددا بسددم الرتابيددةال واعتربهددا هددو وأ أبدده مددن الفددرق الوددالّةال عددن سددعيد
أمرياملددؤمنني علددي
وهددو علددى س درير قددال :اي سددعيد إ ّن طائفددة ُمسّيددت
بددن يسددار قددال :د لددت علددى أ عبدددهللا
ومسّيتُم الرتابيّة(.)1
املرجئةال وطائفة مسيت اخلواراال ُ
قال الكميت  -وهو من شعراء العلر األموي وعا تل احملنة السوداء :-
() 6
قب
وقالوا ترا ٌّ هواهُ ودينُهُ ب ل أُدعى بينهم وأُل ُ
وعن معاوية بن أ سفيان أ نّه كتب ة عهدده إىل ابنده يزيدد :أن يبعدد قداتلي األحبّدةال وأن يقد ّدم

بين أمية وآل عبد مشس على بين هاشمال وأن يق ّدم آل املىلدوم املقتدول أمرياملدؤمنني عامدان بدن عفدان
على آل أ تراب و ّريّته(.)7
وجدداء ة رسددالة زايد بددن أبيدده إىل معاويددة قددائ  :إ ّن طوا يددت الرتابيّددة السددبئية السددابة  -رأسددهم

حجر بن عدي  -لعوا أمرياملؤمنني و ارقوا اجلماعة(.)0
ة ح ددني س ددتقف الحق ددا أ ّن املسد د امني بلرتابي ددة مل يكوند دوا س ددبّابني كم ددا وص ددفهم زايدال ب ددل ك ددانوا
َ ُ ُّ ُ ْ
ه
َْ
اجل َ ْه َر ب ُّ
السو ِء ِم َن الق ْو ِل ِإال َمن
َيب اهلل
السب
بلسبال امتاداال لقولده تعداىل :ال ِ
ِ
جريئني ّ
ّ
يردون ّ
ُظ ِل َم (.)5
هم إ ّن أب تراب أحلد ة
وقد اشتهر عن معاوية قوله ة آ ر طبة اجلمعة :اللّ ّ

____________________

 -3احملاسنال للربقي  337 :3ح 77ال وعنه ة حبار األنوار  04 :73ح .22
 -2زانة األدب .204 :3
 -4الفتوح .437 - 438 :3
 -3اتريو الطربي 227 :4ال اتريو دمشق 22 :7ال األ اين 332 :38ال و يه :الرتابية السابة.
 -3النساء.337 :
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دين ال وص اد عن سبيل ال العنه لعنا وبي ال وع ّ به ع اب أليماال وكتب ب ل إىل اآل اق(.)1
يعلم ما سي قيه هو وشديعته وحمبّدوه مدن معاويدة ومدن آل أ سدفيانال
علي
ولقد كان اإلمام ّ
دب سدبّوينال
ل ل قال
قوله :إالّ سي مركم بسب والرباء ّ
الس ّ
مينال نه يل زكا ولكم جنا ال ّمدا ّ

مينال ّين ولدت على الفطر وسبقت إىل اإلميان واهلجر (.)6
وأ ّما الرباء
تتربؤوا ّ
ّ
وقال املعتمر بن سليمان :مسعت أ يقول :كدان ة أ ّايم بدين أميدة مدا أحدد يد كر عليّدا إالّ قطدع
لسانه(.)7
( وكان حجر بن عددي الكنددي وعمدرو بدن احلمدق اخلزاعدي وأصد اهبما مدن شديعة عل ّدي بدن أ
دريدون اللاعدن
طالب إ ا مسعوا املغري و ريه من أص اب معاوية وهم يلعنون عليّا على املنرب يقومدون ُّ
عليهم و يتكلّمون ة ل .
حممدددال وأرعددد
لمددا قدددم زايد الكو ددة طددب طبددة لدده مشددهور مل حيمددد هللا يهددا ومل يلد ّدل علددى ّ
ّ

ورهدبهمال وقدال :قدد مسيدت الك ال بدة علدى
يها وأبرقال ّ
وتوعد و ّددال وأنكر ك م من تكلدمال وحد ّ رهم ّ
املنربال الللعاءال ا أوعدتكم أو وعدتكم لم أف لكم بوعدي ووعيديال طاعة يل عليكم.
وجده إليده حودره مثّ قدال لده :اي حجدر
وكانت بينه [أي بني زايد] وبني حجر بن عدي ّ
مود ال ّ
أرأيددت مددا كنددت عليدده مددن احملبددة وامل دواال لعلد ّدي؟ قددال :نعددمال قددال :د ّن هللا قددد حد ّدول ل د بغوددة
وعددداو  .أو رأيددت مددا كنددت عليدده مددن البغوددة والعددداو ملعاويددة ؟ قددال :نعددمال قددال :د ّن هللا قددد حد ّدول
ل حمبّة ومواال ال أعلمنّ ما كرت عليّا خبري وال أمرياملؤمنني

____________________
 -3شرح ّنج الب ة .38 - 37 :3
ّ -2نج الب ة02 :ال الكلمة 38ال وانىر أنساب االشراف  330 7 2ح .88
 -4اللراط املستقيم .332 :3
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بشر(.) )1
معاوية ّ
ديفي بددن سدديل  -مددن رؤوس أص د اب
وجدداء ة كتددب الت دواريو أيوددا ان زايدا بعددث زايد إىل صد ّ
عدو هللا ما تقول ة أ تراب؟
حجر وأش ّد الناس على زايد  -قال له زايد :اي ّ
قال :ما أعرف أب تراب.
قال :ما أعر به.
قال :ما أعر ه.
علي بن أ طالب؟
قال :أما تعرف ّ

قال :بلى.
قال :ا أبو تراب.
قال :ك ا أبو احلسن واحلسني.
قال له صاحب شرطته :يقول ل األمري :هو أبو ترابال وتقول أنت :ال !!
قال :و إن ك ب األمريال أتريد أن أك ب وأشهد له على بطل كما شهد(.)6
وجاء ة البداية والنهاية :وقد كان بعض بين أميّة يعيب عليّا بتسميته أب تراب(.)7
الدر :جلدس معاويدة بلكو دة يبدايع علدى الدرباء مدن عل ّدي ال جداء رجدل مدن بدين مديم
وة نار ّ

د راده علددى ل د ال قددال :اي أمرياملددؤمنني نطيددع أحيدداءكم وال نت دربأ مددن مددواتكم .التفددت إىل املغددري ال
قال :إ ّن ه ا رجل استوص به ريا( .)0قال الشعب :ما لقينا مدن عل ّدي بدن أ طالدب; إن أحببنداه
قتلناال و إن أبغوناه هلكنا(.)5
____________________
 -3اتريو اليعقو .244 :2
 -2اتريو الطربي 223 :4ال الكامل البن األتري 444 :4ال اتريو مدينة دمشق .237 :23
 -4البداية والنهاية .447 :8
 -3نار الدر 348 :3ال البيان والتبيني .277 :3
 -3ربيع االبرار 303 :3ال االمايل ة لغة العرب .388 :4
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ين شدديئا هدمتدده الدددنياال ومددا بنددت الدددنيا شدديئا
وة آ ددر :قددال الشددعب لولددده :اي بُد ا
دينال مددا ب ددىن الد ّد ُ
إالّ وهدمدده الدددينال انىددر إىل علد ّدي وأوالدهال د ّن بددين أميّددة مل يزالدوا جيهدددون ة كددتم وددائلهم وإ فدداء
أمرهمال وك ّمندا أي د ون بودبعهم إىل السدماءال ومدا زالدوا يبد لون مسداعيهم ة نشدر ودائل أسد همال
علي (.)1
وك منا ينشرون منهم جيفة .ه ا مع أ ّن الشعب كان ممن يدُتداه ُم ببغض ّ
وحكددي عددن معاويددة أندّده بينمددا هددو جددالس وعنددده وجددوه الندداس دديهم األحنددف بددن قدديس إ د ددل
ب عليّا ال طرق الناس.
رجل من أهل الشام قام طيباال كان آ ر ك مه أ الن س ا
وتكلّددم األحنددف قددال :اي أمرياملددؤمننيال إ ّن هد ا القائددل آنفددا لددو يعلددم أ ان رلددا ة لعددن املرسددلني

لفعلال اتاق هللا ود الع عن عليّا قد لقي ربّه(.)6
دري أنّده قددال علددى املنددرب وهللا :وهللا لددو كددان ة أ تدراب
وأسدند العددرة إىل الددد بددن عبدددهللا القسد ّ
() 7
لكددان
دب
ددري مددا أمددر أبددوبكر بقتلدده .وهد ا يد ّ
ددل علددى كددون اخلددرب مستفيوددا ال ولددوال وصدديّة الند ّ
علي بلقبض على
ٌّ

____________________
 -3أصل الشيعة وأصوهلا.242 :
 -2و يددات األعيددان وأنبدداء أبندداء الزمددان 343 :2ال مجهددر طددب العددرب 438 :2ال املسددتطرف ة كد ّدل د ّدن مسددتىرف :3
.344
عند ص الفجر.
 -4أي رب أمر أ بكر الدا بقتل أمرياملؤمنني
وال ي كره السمعاين ة أنسابه ( 03 :4ترمجدة الدرواجين) قدال :ورون عنده حدديث أ بكدر أ نّده قدال :ال يفعدل الدد مدا
أمر بهال س لت الشريف عمر بدن إبدراهيم احلسدين بلكو دة عدن معدىن هد ا األمدرال قدال :كدان أمدر الدد بدن الوليدد أن يقتدل
عليّا مثّ ندم بعد ل نهى عن ل .
وة أنساب األشراف للب ري  :270 :2بعث أبدو بكدر عمدر بدن اخلطّداب إىل عل ّدي حدني قعدد عدن بيعتده وقدال :ائتدين بده
أبعنددف العنددف .جدداءهال وقددال لدده :بيددعال قددال علد ّدي :إن أأ مل أ عددل مدده ؟ قددالوا :إ ا وهللا ال د ي ال إلدده إالّ هددو نوددرب
عنق .
علي :تقتلون عبدهللا وأ ا رسوله.
قال ّ
قال :أ ّما عبدهللا نعمال وأ ّما أ و رسوله (اإلمامة والسياسة .)24 :3
ادواال يد القتُدلُونين).
است ال
وع ُفوين وك ُ
علي رسول هللا بقوله (ابالن أُام إ ان الالق الوم ال
وقد اطب اإلمام ّ
كل ه ه النلوص مدع وجدود ريهدا تددل علدى ان أب بكدر وعمدر كداأ يريددان قتدل اإلمدام علديال داين اللدلة بدني احملبدة مدع
القتلال ا توأ اي دعا ولع األمساء للم بة ؟!!
علي و اطمة .ومعناه ّأّنم أرادوا إبد م وقتلهم.
وجاء ة اتريو الطربي و ريه ّاّنم ّوا حبرق بيت ّ
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حّت ينار دما ها مليّا(.)1
رؤوس أعدائهال ولرب بعوها ة بعض ّ
وعددن األصددبغ بددن نباتددةال قددال :لقيددين حمددبس بددن هددودال قددال :اي أصددبغال كيددف أنددت وأ ددو أبددو
تراب الك ّ اب؟

يقددول :وبرئ الناسددمة
إين مسعددت عليّددا
وعمدداال أ ّمددا ّ
قلددت :لعددن هللا شد ادركما أب وأ ّمددا و دداال ّ
و ددالق احلبا ددة وأص ددب الكعب ددةال ال يبغو ددين إالّ ول ددد زأال أو م ددن محل ددت ب دده أ ّم دده وه ددي ح ددائضال أو
إين أقول :الله ام حمبسا أ رابية ال تبقي له ة األرض بقية(.)6
منا قال أ ّما ّ
دب اإلمددام علددي وال درباء منددهال والتنقددي بدده
أجددل إ ّن بددين أميددة كددانوا يددرون ق دوام حكددومتهم ة سد ّ
واملنع من التسمية بمسهال بل أ ّّنم ح وا بلفعل أمساء شيعته من الديوان و دا مدن اسدت كام كدر
مر علي ة النلوص السدابقة  -عدن عمدرو بدن علدي بدن احلسدنيال عدن أبيدهال
اإلمام وّنجه  -كما ّ
قال:
قال يل مروان :ما كان ة القوم أد ع عن صاحبنا من صاحبكم ؟
قلت :ما بلكم تسبّونه على املنابر ؟
قال مروان :ال يستقيم لنا األمر إالّ ب ل (.)7
وعامل النلارن
وقد كر صاحب دالئل اإلمامة ما جرن بني اإلمام الباقر
____________________
 -3اللراط املستقيم  423 :3واصل اخلرب موجود ة املسرتشد البن جرير الطربي 337 :لرياجع هنا .
 -2شرح األ بار .377 :3
 -4العامانية للجاحظ274 :ال اتريو دمشق 347 :32ال اتريو اإلس م 374 :4ال شرح النهج .224 :34
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بالنلد دراف إىل املدين ددةال أل ّن الن دداس

وأم ددر هش ددام ب ددن عب ددداملل اإلم ددامني الب دداقر والل ددادق
ماجوا و الوا يما جرن بينهماال قال اللادق :
ركبنا دوابّنا منلر نيال وقد سبدقنا بريد من عندد هشدام إىل عامدل مددين علدى طريقندا إىل املديندة:
حممدد الكد ا ابد الني يمدا يىهدران مدن اإلسد م
علي وجعفدر بدن ّ
إ ّن ال
ابين أ تراب  -الساحريالن حم امد بن ّ
لمددا صددر تهما إىل املدينددة مدداال إىل القسيسددني والرهبددان مددن ك ّفددار النلددارنال وتقد ّدرب
 وردا علد ّديال ّإلدديهم بلنل درانيةال كرهددت أن أن ّكددل هبمددا لقرابتهمدداال د ا ق درأت كتددا ه د ا ندداد ة الندداس :برئددت
ال مة ممن يشاريهماال أو يبايعهماال أو يلا هماال أو يسدلّم عليهمداال ّنمدا قدد ارتد ّدا عدن اإلسد مال
شر قتلة.
ي أمريُاملؤمنني أن تقتلهما ودو ّاهبما و لماّنما ومن معهما ّ
ورأال ُ
لما شار نا مدينة مدين قدام أ لماندهُ لدرياتدوا لده
قال [اللادق ] :ورد الربيد إىل مدينال ّ
لما قرب لماننا مدن بب املديندة أ لقدوا البداب ة وجوهندا
منزال ويشرتوا لدوابّنا علفاال ولنا طعاماّ .
علي بن أ طالب صلوات هللا عليهال وقالوا :ال ندُُزول لكدم عنددأال وال
وشتموأال و كروا أمرياملؤمنني ّ
شر اخل ئق أمجعني(!! )1
شراء وال بيعال اي ك ّفارال اي مشركنيال اي مرت ّدينال اي ك ّ ابنيال اي ّ
أئمددة أهددل البيددت
هب د ه السياسددة وبدددعون ك د ب األئمددة تعاملددت احلكومددات األمويددة مددع ّ
حّت آل األمر إىل الروا أن را وا من كر اسم عل ّدي ونقدل ودائلهال فدي شدرح ّندج
علي ّ
و ريّة ّ

دح أ ّن بددين أميّددة منعدوا مددن إظهددار وددائل علد ّدي ال وعدداقبوا علددى
الب ددة :قددال أبددوجعفر :وقددد صد ّ
ل الدراوي لده; ح ّدّت إ ّن الرجدل إ ا رون عنده حددياا ال يتعلّدق بفودله بدل بشدرائع الددين ال يتجاسدر
على كر امسه; يقول :عن أ زينب.
ورون عطاءال عن عبدهللا بن شداد بدن اهلدادال قدال :وددت أن أُ تالددر حد ّدث بفودائل عل ّدي بدن
أ طالب عليه الس م يوما إىل اللايل; و إ ّن عنقي ه ه لربت
____________________
 -3دالئل اإلمامة234 - 240 :ال االمان البن طاووس.82 :
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بلسيف.
ق ددال :األحادي ددث الد دوارد ة و ددله ل ددو مل تك ددن ة الش ددهر واالستفال ددة وكا ددر النق ددل إىل اي ددة
بعيد ال النقطدع نقلهدا; للخدوف والتقيدة مدن بدين مدروانال مدع طدول املد ّد ال وشد ّد العدداو ; ولدوال أ ّن هلل
سرا يعلمه من يعلمه مل يدُالرو ة وله حديثال وال عر دت لده منقبدةال أال تدرن أ ّن
تعاىل ة ه ا الرجل ّ
رئدديس قريددة لددو سددخط علددى واحددد مددن أهلهدداال ومنددع الندداس أن ي د كروه خبددري وص د حال خلمددل كددرهال
ونُسي امسهال وصدار وهدو موجدود معددوماال وهدو ح ّدي ميتدا! هد ه صدة مدا كدره شديخنا أبدو جعفدر
تعاىل ة ه ا املعىن ة كتاب التفويل(.)1

واألنكى من ل أ ّن بين أمية وأتباعهم أ د وا يودعون األحاديدث املود كة ة ودلهم و ودل
أس د همال و يغد ّدريون املفدداهيمال وقددد ب د ّدلوا معددىن ( آل البيددت ) املخددت ّ بعددرت الرسددول إىل زوجددات
كل من مل يشتم أببكر وعمر وعامان ومعاوية !!
النبال مثّ إىل ّ
ّ

قدد رون ابدن عسدداكر عدن اإلمددام احلسدني أ ندّده قدال :حد ّدتين أ ال عدن جد ّديال عدن جربئيددل
وجل :أ ّن حتدت قائمدة كرسدي العدر ة ورقدة آس ودراء مكتدوب عليهدا :ال إلده
ال عن ربّه ّ
عز ّ
حممددد ال أييت أحدد مددنكم يدوم القيامددة يقدول ( ال إلدده إالّ هللا )
حممدد رسددول هللاال اي شديعة آل ّ
إالّ هللاال ّ
إالّ أد لدده هللا اجلنددةال قددال :قددال معاويددة بددن أ سددفيان :س د لت بهلل اي أب عبدددهللا مد الدن شدديعة آل

حممددد ؟ قددال :الد ين ال يشددتمون الشدديخني أببكددر وعمددرال وال يشددتمون عامددانال وال يشددتمون أ ال
ّ
() 6
وال يشتمون اي معاوية !!! ه ا وما عشت أرا الدهر عجبا.
____________________
 -3شرح ّنج الب ة .84 :3
 -2اتريو مدينة دمشق .333 :33
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القبائل والتسمية أبعمال قتلة احلسني
أجل ان بعض القبائل العربية املوالية إىل بين أمية وبعد مقتدل اإلمدام احلسدني
ة مرواي م وأعماهلم وأقواهلم:

أ د وا يتفنندون

دوىل احتد دزاز رأس دده[أي رأس
ف ددي أنس دداب األشد دراف :ويق ددال :إ ّن ددويل ب ددن يزي ددد ه ددو الد د ي ت د ّ
قيس بن األشعث بدن قديس
ما كان عليه !!
احلسني  ]إب ن سنانال وسلب احلسني
الكندي قطيفة  -له وكانت من ز  -سمي قيس قطيفة.
وأ نعليه رجل من بين أود يقال له :األسود.
وأ سيفه رجل من بين ّنشل بن دارم.
وأ أبو اجلنوب اجلعفي مج وكان يستسقي عليه ومسّاه حسينا(.)1
وة مغدداين األ يددار  -بب النددون (الندداجي) الرتمجددة  - 4087الندداجي :بجلدديم املكسددور نسددبة
إىل بين أجية بن أسامة بن لؤي .منهم أبو اجلنوب لعنه هللاال وهو عبدالرمحن بن زايد بدن زهدري [مدن
سماه حسينا(.)6
أحفاد أجيةال شهد قتل احلسني
ال وأ مج من مجاله سقى عليه املاءال ّ
وة كتاب (البلدان) بب (ا تخار الكو يني والبلريني) قال :اجتمع عندد أ العبداس ]السد ّفاح[
علي وعد ّد مدن بدين العبداسال و ديهم بلدريون وكو يدونال مدنهم أبدوبكر اهلد يل
أمرياملؤمنني ع ّد من بين ّ
وكان بلرّايال وابن عيّا وكان كو يّا.
حّت نعرف ملن الفول منكم.
قال أبو العباس :تناظروا ّ
حممددد بددن األشددعث الكنددديال
د ابددن العيّددا يبدداهي برجددال قومدده حد ّدّت قددال :وعبدددالرمحن بددن ّ
علي قطيفة
قال أبو بكر [اهل يل] :ه ا ال ي سلب احلسني بن ّ

____________________
 -3أنساب األشراف .243 :3
 -2انىر االشتقاق334 :ال اللباب ة يب االنساب278 :ال االع م للزركلي .433 :8
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أبددو العبّدداس مددن

سد ّدماه أهددل الكو ددة :عبدددالرمحن قطيفددة ؟ قددد كددان ينبغددي أن ال ت د كرهال و د
قول أ بكر(.)1
وقد أشار عماد الدين الطربي (مدن علمداء القدرن السدابع اهلجدري) ة (أسدرار اإلمامدة) إىل أمسداء
دربات
مكرمدون معىّمدون ُحتمدل إلديهم امل ّ
ال قال :ة الشام قبائل ّ

(األبناوات) ال قاتلت احلسني
واللدقات.
منهم :بنو السنانال أوالد من ر ع الرمح ال ي كان عليه رأس احلسني
ومددنهم :بنددو الطشددتال وهددم أوالد اللعددني ال د ي ولددع رأس احلسددني

.
ة الطشددت ومحلدده إىل

بني يدي يزيد اللعني.
ومنهم :بنو النعلال وهم أوالد من أركض اخليل على جسد احلسني ة كدرب ءال وأ د وا مدن
وتيمنا هبا.
ل النعل بقاايه ورلطونه جاله أب عن أب .ويعلاق حلقة منه على أبواب الدور تدف ُّؤال ّ

() 6
يوم د وله ة الشام.
كرب على رأس احلسني
املكرب ال وهم أوالد من ّ
ومنهم :بنو ّ
ومنهم :بنو الفرزدجيال وهم أوالد من أد ل رأس احلسني ة الشام من درب رزدا حرون.
ومنهم :بنو القويبال وهم أوالد من محل القويب إىل يزيد ليورب تنااي احلسني .
ً
َ َ ً
َ
ومنهم :بنو الفتحال وهدم أوالد مدن قدرأِ :إنها فتَ ْحََا ل َك فتْحا ُم ِبيَا ( )7بعدد العلدر الد ي قُتدل

عنده احلسني

بشار لفتح يزيد عليه اللعنة والع اب الشديد(.)0

____________________
 -3البلدانال البن الفقيه.240 - 247 :
ويكربون أبن قتلت وإّمنا قتلوا ب التكبري والتهلي
 -2قال الشاعرّ :
 -4الفتح.3 :
 -3أسرار اإلمامة487 :ال وانىدر امدة مسدتدر وسدائل الشديعة 348 :4ال فيهدا :بندو السدراويل :هدم أوالد الد ي سدلب
ال ود ددل بعدض هد ه اخليددل
ال بنددو السدرا :هددم أوالد الد ي سدرجت يلدده تدددوس جسدد احلسددني
سدراويل احلسددني
السددنة عندددهم ...ال وبنددو
درب هبدداال وجددرت ب د ل
إىل ملددرال قلعددت نعاهلددا مددن حوا رهدداال ومسددرت علددى أب دواب الدددور ليتد ّ
ُ
الدرجي :هم أوالد ال ي تر الرأس ة درا جريونال عن (التعجب للكراجكي.)338 - 337 :

217

دجاد علد ّدي بددن
السد ّ
ه د ا ه ددو حددال األم ددويني وحددال التسددميات واأللقدداب عندددهم !! وا ّن اإلمددام ّ
وعمدده احلسددن وج د ّده اإلمددام أمرياملددؤمنني ة
احلسددني عددا ة ظددروف كه د هال وقددد عددا قبلدده أبددوه ّ
ظروف مشاهبةال يستبعد أن يسمي اإلمام ابنه بعمدر (األشدرف) أو يتكدىن هدو مدن قبدل األ درين
عمددا جيددري علددى الندداسال بددل
األئمددة ليسدوا جختلفددني ّ
أب بكددر ويسددكت عددن هد ه الكنيددة تقيددةال ألن ّ
داد معه ددمال وت ددرن التس ددميات البغيو ددة أ د د ت م د د ها
داز احل دداكم ة تو د ّ
أئم ددة الش دديعة واجله د ُ
ه ددم ّ
عندهم.
بعلي
ّ
احلجاا والتسمية ّ
احلجدداا بددن يوسددف الاقفددي (ت  03ه)-ال قددال ابددن
اشددت ّدت الوط د علددى شدديعة علد ّدي ة ّأايم ّ
دب
سددعد :ددرا عطيددة مددع ابددن األشددعث كتددب ّ
احلجدداا إىل ّ
حممددد بددن القاسددم أن يعرلدده علددى سد ّ
دب عليّ ددا
عل د ّديال ددان مل يفع ددل الد دربه أربعمائ ددة س ددوط واحل ددق حليت ددهال اس ددتدعاهال د د أن يس د ّ
احلج دداا ي ددهال مثّ ددرا إىل راس ددان ل ددم ي ددزل هب ددا ح د ّدّت ويل عم ددر ب ددن هب ددري العد دراق
مو ددى حك ددم ّ
توة(.)1
قدمها لم يزل هبا إىل أن ّ
وة االش ددتقاق الب ددن دري ددد :ك ددان عل د ّدي ب ددن أص ددمع عل ددى البارج دداه( )6والّه عل ددي ب ددن أ طال ددب
احلجااال اعرتله
حّت أدر
صلوات هللا عليهال ىهرت له منه يانة قطع أصابع يدهال مثّ عا ّ
ّ

____________________

 -3يب الته يب ( 243 :8ترمجة عطية بن سعيد بن جناد العوة) الغدير .428 :7
حمل حتميل السلع.
 -2البارجاه :مولع بلبلر ال و يات االعيان 383 :4ال وقد يكون معرب برگاهال أي مر السفن أو ّ
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يوما قال :أيّها األمريال إ ّن أهلي ع ّقوين.
قال :ومب ا ؟
قال :مسّوين عليا.

يانددة ألقطعد ّدن مددا أبقددى

قددال :مددا أحسددن مددا لطفددتال ددوالّه واليددة مثّ قددال :وهللا لددئن بلغددين عند
عل ٌّي من يد (.)1
وة الواة بلو يات :وكدان جد ّد األصدمعي عل ّدي بدن أصدمع سدرق بسدفوانال د توا بده عل ّدي بدن أ
طالبال قال :جيئوين جن يشهد أ نّه أ رجها من الرحلال شهد عليده بد ل ال قطدع مدن أشداجعهال

قيل له :اي أمرياملؤمنني أالّ قطعته من زنده؟
قال :اي سب ان هللا ! كيف يتوك ؟ كيف يللّي؟ كيف أيكل؟
دوي ع اقدداينال س د امياين
ّ
لمددا قدددم احلجدداا البلددر أاته علد ّدي بددن أصددمعال قددال :أ يّهددا األمددري إ ّن أبد ّ

سمين أنت.
عليّاال ّ
ا
كل يدوم دانقدني لوسداال
قال :ما أحسن ما ّ
توسلت بهال قد وليت مس البارجاهال وأجريت ل ّ
علي علي (.)6
ووهللا لئن تع ّديتهما
ّ
ألقطعن ما أبقاه ّ
دب علد ّدي بددن أ
وقددال هشددام بددن الكلددبّ :
إين أدركددت بددين أ الود وهددم يعلّمددون أوالدهددم وحددرمهم سد ّ

احلجدداا كلّمدده
طالددب ال و دديهم رجددل[مددن رهددط عبدددهللا بددن إدريددس بددن هدداين]ال د ددل علددى ّ
بك د م د لظ عليدده احلجدداا ة اجل دوابال قددال :ال تقددل ه د ا أيّهددا األمددريال مددا لق دري وال لاقيددف
منقبة يعتدُّون هبا إالّ و ن ُّ
نعتد جالها.
قال :وما مناقبكم؟
ط.
قال :ما ينتق عامان وال يُ ك ُر بسوء ة أدينا ق ّ
قال :ه ه منقبة.

____________________
 -3االشتقاق.282 :
 -2الواة بلو يات 327 :30ال و يات األعيان .383 :4
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ط.
قال :وال رؤي منّا
ارجي ق ّ
ٌّ
قال :منقبة.
قال :وما شهد منّا مع أ تراب مشاهده إالّ رجل سقطه ل عندأ.

قال :منقبة.
دب أب تدراب أو تد كره خبددري؟
قددال :ومددا أراد رجددل منّددا قد ّ
ط أن يتد ّ
دزوا امدرأ إالّ سد ل عنهددا :هددل حتد ّ
ن قيل :إّنا تفعل اجتنبها.
قال :منقبة.
ق ددال :وال ول ددد ين ددا ك ددر س د ّدمي عليّددا وال حس ددنا وال حس دديناال وال ول دددت ين ددا جاري ددة س د ّدميت
اطمة.
قال :منقبة.
لما قتل و ت بن رها.
قال :ون رت امرأ منّا إن قتل احلسني أن تن ر عشر ُج ُزرال ّ
قال :منقبة.
علي ولعنهال قال :نعم وأزيدكم حسنا وحسينا.
قال :ودعي رجل منّا إىل الرباء من ّ
قال :منقبة وهللا.
دب عليّدا ويتتبّدع أصد ابه مادل :ميدام التمدارال وعمدرو بدن احلمدقال وجويريدة بدن
وقد كان معاوية يس ّ
دب ابدن عبداسال وقديس بدن
مسهرال وقيس بدن سدعدال ورشديد اهلجدريال ويقندت بسدبّه ة اللد ال ويس ّ
ال ومل ينكر ل عليه أحد(.)1
سعدال واحلسنال واحلسني
وقددال الشددعب :كنددت بواسددطال وكددان يددوم أل د ىال وددرت ص د
لما انلرف جاءين رسولهال تيته وجدته جالسا
طبة بليغةال ّ

العيددد مددع احلجدداا خطددب

____________________
 -3الغاراتال للاقفي 734 - 732 :2ال رحة الغري للسيّد أمحد بن طاووس.34 - 30 :
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ُم الستد الو زاال قال :اي شعبال ه ا يوم أل ىال وقدد أردت أن ألد ّ ي برجدل مدن أهدل العدراق! وأحببدت
نت
أين قددد أصددبت الدرأي يمددا أ عددل بدده! قلددت :أ يّهددا األمددريال لددو تددرن أن تسد ا
أن تسددمع قولدده ددتعلم ّ
وتو ّ ي جا أمر أن يو ى به وتفعل مال علهال وتدع مدا أردت أن تفعلده بده
بسنّة رسول هللا
ة ه ا اليوم العىيم إىل ريه.)1(...
دب
ورون ّ
الكشي ة رجاله عن ّ
العامدة بطدرق تلفدة :أ ّن احلجداا بدن يوسدف قدال ات يدوم :أح ّ
أن أُصدديب رج د مددن أص د اب أ ت درابال د تقرب إىل هللا بدمدده ! قيددل لدده :مددا نعلددم أحدددا أطددول
ص بة أل تراب من قنرب موالهال بعث ة طلبه يت به(.)6
حبن علدى س ّدب
حممد
وعن احلسن بن صاحلال عن جعفر بن ّ
علي  :وهللا لت ّ
قال :قال ّ
 وأشددار بيددده إىل حلقدده  -مثّ قددال :د ن أمددروكم بسد ّدب سددبّوين; و إن أمددروكم أن تددربءوا مد ّدين د ّين .ومل ينههم عن إظهار الرباء (.)7
حممد
على دين ّ

قد أ رب اصة أص ابه جا سيؤول إليه األمر مدن بعدده ومدا سيلدنعه بندو
وكان أمرياملؤمنني
اديال عددن رجددل مددن قومدده يقددال لدده :زايد بدن
أميّددة هبددمال عددن قدديس بددن الربيددعال عددن حيددىي بددن هددانّ املدر ّ
اصدهال التفدت لدم ينكدر منّدا أحدداال قدال:
نال قال :كنّا ة بيت مدع عل ّدي
دن شديعته و و ّ
إ ّن هؤالء القوم سيىهرون عليكم يقطعون أيديكم ويسملون أعينكم.
حي اي أمري املؤمنني؟
قال رجل منّا :وأنت ّ
قال :أعا ين هللا من ل ; التفت ا واحد يبكيال قال له :ايبن احلمقاءال

____________________
 -3كنز الفوائد.378 :
 -2مستدر الوسائل للنوري 284 :32ال االرشاد للمفيد 427 7 3ال كشف الغمة .273 :3
 -4شرح ّنج الب ة 347 :3ال مستدر الوسائل  283 :32ح .3
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الدرجات ة اآل ر ! إّمنا وعد هللا اللابرين(.)1
أتريد اللا ّ ات ة الدنيا ؟ و
ُ
هب ا الشكل تعاملوا مع ال وات الطاهر واملطهرين بدن ّ الد كر احلكديمال تفنندوا ة التسدمية ببدين
النعل وبين السنان وبين الطشت وبين القوديبال وصدار عددم التسدمية بعلدي واحلسدن واحلسدني منقبدة
ليس ة قري ما مياتلهاال بل صارت التسمية من عقوق األهل للولد.
وكددان ه د ا املددنهج قددد بدددأ بل دراحة وولددوح مددن عائشددة ومعاويددة مث اسددتمر إىل ال حقددني حددّت
حكومة العامانيّنيال وسيبقى إىل زمان السفياين.
وهب د ا قددد عر ددت أ ّن حددرب األمسدداء محددي وطيسددها وظهددرت علنددا ة عهددد معاويددةال ال د ي كددان

وحّت العباسيّون حدني
يتفنن و يتل ّ ة حرب األمساءال ومن مثّ ح ا ح وه بقي األمويني واملروانيّني ّ
اسددت مهم أُمددور احلكددمال جدداء ة كتدداب (املسددتطرف ة كددل ددن مسددتىرف) :أن معاويددة قددال يومددا
جلارية بن قدامة :ما كان أهون على قوم إ مسّو جارية!!.

قال :ما كان أهون على قوم إ مسّو معاوية وهي األناى من الك ب.
قال :اسكت ال أ ام ل .
قال :أمٌّ يل ولدتينال أما وهللا إ ّن القلدوب الد أبغودنا هبدا لبدني جوا نداال والسديوف الد قاتلندا
هبددا لفددي أيددديناال وإنّد مل لكنددا قسددو ال ومل ملكنددا عنددو ال ولكنّد أعطيتنددا عهدددا وميااقدداال وأعطينددا

مسعددا وطاعددةال د ن و يددت لنددا و ينددا ل د ال وإن نزعددت إىل ددري ل د
وأسنّة حدادا.
قال معاوية :ال أكار هللا ة الناس مال اي جارية.

د ّأ تركنددا وراءأ رجدداال شدددادا

قال له :قل معرو ا ن شر الدعاء حميط أبهله(.)6
علي وآلهال وقد
نعمال إ ّن اخللفاء الا تة  -ومتبعيهم  -مل يكونوا على و اق مع ّ

____________________
 -3شرح ّنج الب ة  340 :3وعنه ة حبار األنوار .443 :43
 -2املستطرف ة كل ن مستىرف .343 :3
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جددرن علددى ّنجهددم احل ّكددام اال ددرون  -أمددويني كددانوا أم عباسدديني  -د ّّنم كددانوا ددالفني ملددنهج علد ّدي
بددن أ طالددبال و ددن بد كرأ النلددوص السددابقة أردأ تولدديح احلقيقددة وإعطدداء املطددالع الكددر صددور
أقدرب إىل الواقددع ممدّدا يرمسدده لدده أتبدداع السددلطانال د أ د ّدو بددني علددي وعمددر وال حمبّددة بددني اخللفدداء وأهددل
البيددتال ولدديس ة التسددميات أو امللدداهرات م دا يدددل علددى ل د ال وهددو لدديس كمددا حيدداول أن يلد ّدوره
بعض الكتّاب وبعض اجلمعيّات ة البلدان العربيّة واإلس ميّة ويلر عليه.
عدن حنّدان بدن سددير اللدريةال عدن جدابر بدن يزيدد اجلعفديال قدال :ملدا قدبض أمرياملدؤمنني وأ ودت
اخل ددة إىل بددين أميّددة سددفكوا الدددماء ولعن دوا أمرياملددؤمنني صددلوات هللا عليدده علددى املنددابرال وت درباؤوا منددهال
كل بلد وقتلوهمال وما يليهم من الشيعة حبطام الددنياال جعلدوا ميت ندون النداس ة
وا تالوا الشيعة ة ّ
البلدددان; كد ّدل مددن مل يلعددن أمرياملددؤمنني ويت دربأ مندده قتلددوهال شددكت الشدديعة إىل زيددن العابدددين وسدديّد
الرهبددان مددن املددؤمنني و إمددامهم علد ّدي بددن احلسددني صددلوات هللا عليهمدداال قددالوا :اي ابددن رسددول هللا قددد
قتل ددوأ حت ددت ك د ّدل حج ددر وم دددرال واست ص ددلوا ش د ال تناال وأعلن دوا لع ددن أمريامل ددؤمنني عل ددى املن ددابر والط ددرق

وعندد مندربه يطلقدون علدى
والسك ال وترباؤوا منهال ح ّدّت أّندم ليجتمعدون ة مسدجد رسدول هللا
اللعنة ع نيةال ال ينكر لد علديهم وال يغدريال د ن أنكدر لد أحدد منّدا محلدوا عليده
أمرياملؤمنني
أبمجعهمال قالوا :كرت أب تراب خبريال يوربونه وحيبسونه.
لمددا مسددع لد نىددر إىل السددماءال وقددال :سددب ان مددا أحلمد ال وأعىددم شد ن ال ومد الدن حلم د
ّ
حّت ظنّوا أنّ أ فلتهمال وه ا كلّه ال يغالب قواؤ وال يدرد حكمد ال تددبري
أنا أمهلت عباد ّ
مين(.)1
كيف شئت وما أنت أعلم به ّ
وة العامانية للجاحظ :عن ابن اليقىان قال :قام رجل من ولد عامان إىل

____________________
 -3اهلداية الكربن228 - 227 :ال وه ا ما نشاهده اليوم مدن الوهابيدة وطريقدة تعداملهم مدع شديعة اإلمدام علدي لوصدا
ة بلد يسمى بلسعودية.
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هشام بن عبداملل يوم عر ةال قال :إن ه ا يوم كانت اخللفاء تست ب يه لعن أ تراب(.)1
بلددى إ ّن اخللفدداء  -أمويددون كددانوا أم عباسدديني  -كددانوا حيدداربون الشدديعة ومل يرتو دوا التسددمية بسددم
كل ه ا اإلج اف.
عليال ّ
لكن التسمية أ ت تعود شيئا شيئا إىل الساحة ر م ّ
ّ

قددال الد هب ة اتريددو اإلسد م ة ح دوادث سددنة تسددع ومثددانني ومددائتني :وقددام بعددده ابندده املكتفددي
ال ولدد س-
علي إالّ هدو وعل ّدي بدن أ طالدب
بهللال أبو ّ
حممد عليال وليس ة اخللفاء من امسه ّ
وست-ين ومائتنيال و ّأمه تركيةال وكان من أحس-ن الناس(.)6
نة أربع ّ
علي بن املعتود بهللال أمرياملدؤمننيال بويدع لده
وة البداية والنهاية :ة املكتفي بهلل أ ّ
حممدال ّ
األول مدن هد ه السدنةال ولديس ة اخللفداء مدن امسده عل ّدي سدون هد ا
بخل ة عند مدوت أبيده ة ربيدع ّ
حممددد إالّ هددو واحلسددن بددن علد ّدي بددن أ طالددب
وعلد ّدي بددن أ طالددبال ولدديس دديهم مددن يكد ّدىن أب ّ
واهلاديواملستويء بهلل(.)7

وه د ا الددن ّ ص دريح ة عدددم وجددود مددن امسدده علد ّدي بددني اخللفدداء إىل زمددان املكتفددي بهلل إالّ هددو
واإلمدام عل ّديال د نعلدم سددبب تسدمية املكتفددي بعل ّدي ؟ وهددل أ ّّندا كانددت حملبّدة والددده املعتودد لحممددام
عليال أو حملبوبيّة ه ا اإلسم عندده وتنا مده مدع روحيّاتده وطبعده ؟ أو إنّده ولدع هد ا االسدم علدى ابنده
ّ
سياسة كي يستميل قلوب العلويني ؟ أو أ ّن هنا دواعي أ رن ؟
____________________

 -3العامانية 273 :وعنه ة شرح ّنج الب ة .223 :34
 -2اتريو اإلس م 43 :23ال اتريو بغداد 437 :33ال اتريو اخللفاء.487 :
 -4البداية والنهايةال البن كاري 03 :33ال .343
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امله ّدم ا ّن التسدمية بعل ّدي عدادت إىل قداموس اخللفداء مثّ مدن بعدده إىل مجهدور النداسال وأ د الولددع
يتدوازن بعددد أكاددر مددن ق درنني مددن الددزمنال وصددارت أعمددال بددين أميّددة مددن املالددي البغدديض حيددث كددانوا
يلدغّرون م الدن آمسالده علدي استنقاصدا لدده يقولدون( :عُلدي)ال ومدن النداس مددن كدان يُلدغّر امسده و دا مددن

مر عليد أب ّن الدبعض كدان ال يرتودي تلدغري امسده
األمويني يقول :أأ لست بعلي امسي عُليال وقد ّ
ماددل علد ّدي بددن ربح ر ددم تلددغري األمددويني  -أو أبددوه  -امسدده ة ددرت اصددة مددن (علددي) إىل (عُلددي)
لكنه كان ال يريد استمرار ه ا االسم عليه ة األزمان ال حقه.
بلىال إ ّن الدبعض كدان يغدري امسدهال أو إ ّن أقدربءه كدانوا يطلقدون امسدا آ در عليده و دا مدن أن يرمدى
أو يدُالرموا بلتشديع أو أي سدبب آ درال ومدن لد مدا جداء ة (الطبقدات الكدربن) للشدعراين أب ّن عل ّدي
بن شهاب  -ج ّد امللنّف  -كان يكره
علي كما مسّاين ب ل 
من يقول له :اي نور الدينال ويقول :أدوين بمسي ّ

والدي(.)1
األولال لكنّهددا
احلساسدديّة مددع اسددم علد ّدي كانددت موجددود ة العهدددين األمددوي والعبّاسددي ّ
وعليدده ّ
مل تكددن كاحلساسدديّة مددع األمسدداء األ ددرنال د ّن
أ د ت تقد ّدلال مؤكد ّدين أب ّن احلساسددية مددع امسدده
علي كان يرتكه للخوفال خب ف التار لألمساء األ رن مال عمارال و ريهدا مدن
التار إلسم اإلمام ّ

األمسدداء العربيددةال وقددد ترشدددأ ه د ه التسددمية إىل تقليددل الوطئددة مددع اسددم علد ّدي شدديئا شدديئاال إ قددال
بعلي:
الشيو األميين عند ك مه عن ابن الرومي ّ
املسمى ّ
األول ]أنفسددهم أ ّّنددم كددانوا يكرمددون
وقددد اتّفددق لددبعض اخللفدداء ووال العهددد [ة العهددد العبّاسددي ّ
عليّا وأبناءهال كما كان مشهورا عند (املعتود) اخلليفة ال ي أكار ابن الرومي من مدحهال وكمدا كدان
ويل العهد  -ال ي
مشهورا عن (املنتلر) ّ -
____________________
 -3الطبقات الكربن للشعراين .434 :3
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ب عددن حرمدة علد ّدي وآلده()1ال وقددد ال
قيدل :إندّده قتدل أبه (املتوّكددل) جريدر ُم حددا وقعدت بينهمددا ة الد ا ّ
تعين ه ه التسميات شيئا.
املواد مع األمساء املشت ّقة من اسم الباري
حرب األمساء و ّ
من ابن أ سفيان إىل السفياين:
وهبد اال قددد عر ددت أب ّن معددادا آل البيددت مددع بددين أميّددة كانددت هلل وة هللاال وأ ّن عليّددا كددان يعددرف
اين أحد ّدق مددن أجدداب إىل كتدداب
معاصدريه حد ّدق املعر ددةال وقددد ولددح لد للندداس بقولدده( :ايّهددا الندداس! ّ
هللاال ولك د ّدن معاوي ددةال وعم ددرو ب ددن الع دداصال واب ددن أ مع دديطال واب ددن أ س ددرحال واب ددن س ددلمةال ليس د دوا

ف هبددم مددنكمال ص د بتهم صددغارا ورجدداالال كددانوا شد ّدر صددغار
إين أ العددر ُ
أبص د اب ديددن وال قددرآنّ !....
وشر رجال.)6()...
ّ
وجداء عدن اإلمدام اللدادق قولده :إ ّأ وآل أ سدفيان أهدل بيتدني تعاديندا ة هللاال قلندا :صددق هللاال

وقالوا :ك ب هللا!
علي بن أ طالبال وقاتدل يزيدد بدن معاويده احلسدني بدن
قاتل أبوسفيان رسول هللاال وقاتل معاوية ّ
عليال والسفياين يقاتل القائم(.)7
ّ
العمددال عددن علد ّديال قددال :يدُ القتد ُدل ة آ ددر الزمددان ُكد ُّدل علد ّديال وأ علد ّديال وكد ّدل حسددنال وأ
وة كنددز ّ

ة كم ددا أ رطد ددت النلد ددارن ة عيس ددى ابد ددن مد ددر ال انا ددالوا علد ددى ولد دددي
حس ددنال و ل د د إ ا أ رط د دوا ا
طاعوهم طلبا للدنيا(.)0
ن يل ه ا احلديث ولعته بنو أمية مقابل ما جاء ة رواايت أهل البيت
____________________
 -3الغدير .33 :4
 -2شرح النهج .237 :2
 -4مع دداين األ ب ددار437 :ال حب ددار األند دوار  373 :44و 304 :32ال وة ش ددرح ال ددنهج  74 - 80 :3قري ددب من دده ع ددن
علي.
ّ
 -3كنز العمال .444 :33
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عددن األمددويني وأ ّّنددم يقتلددون كددل مددن مسددي بعلددي واحلسددن واحلسددنيال وهددو يؤكددد مددا قلندداه مددن حددرب
األمساء.
قد نقل الشيو أبو احلسن املرندي ة (رمع الندورين) بعدض ع ئدم دروا السدفياين قبدل ظهدور
حممددد وعلد ّدي واحلسددن واحلسددني
القددائمال مث قددال :قددال أمرياملددؤمنني :مل يددزل السددفياين يقتددل مد الدن امسدده ّ
حممددال مث يبعددث ة
وجعفدر وموسدى و اطمدة وزينددب ومدر و دجيدة وسدكينة ورقيددة حنقدا وبغودا آلل ّ
سائر البلد يجمع له األطفالال يغلي هلدم الزيدت يقولدون :إن كدان آبؤأ علدو دن ن مدا نبندا ؟
الدوامددةال
ي د كد ّدل مددن امسدده مددا كرتدده يغلدديهمال مثّ يسددري إىل كو ددانكم هد ه يدددور يدده كمددا تدددور ّ
يفعل هبم كما عل بألطفالال يللب على بهبا ك ّدل مدن امسده حسدن وحسدنيال مثّ يسدري إىل املديندة
كل من امسده احلسدن واحلسدنيال عندد لد
ينهبها ت تةال ويقتل يها لق كاريال ويللب على بهبا ّ
تغلى دماؤهم كما لي دم حيىي بن زكرايال ا رأن السفياين لد األمدر أيقدن بهلد ال يدوىل هدارب

ريجع منهزما إىل الشام يرن.)1(...
وة عقد الدرر ة أ بار املنتىر :عن أمرياملؤمنني قال:
حممددداال وأمحدددال وعليّدداال وجعف دراال ومحددز ال وحسددناال وحسدديناال و اطمددةال
 ...ويقتددل مددن كددان امسدده ّ
وزينباال ورقيةال و ّأم كلاومال و دجيةال وعاتكةال حنقا وبغوا لبيت آل رسول هللا .
مثّ يبعث يجمع األطفال ويغلي الزيت هلمال يقولدون :إن كدان آبؤأ علدو دن ن مدا نبندا ؟!
ي منهم اتنني امسهما حسنا وحسيناال تللبهما ...
ال ا رأن
تد الغلي دماؤ ا كما لى دم حيىي بن زكرّاي

____________________
 -3رمع النورين.444 - 420 :
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وال ددب ءال يخ ددرا ه ددارب متوجه ددا منه ددا إىل الش ددامال د د ي ددرن ة طريق دده أح دددا

لد د أيق ددن بهل د د
رالفه(.)1
إ ان أ بار آ ر الزمدان املرويّدة عدن اإلمدام عل ّدي هدي موجدود ة كتداب (الدزام الناصدب) وة دريهال

وممددا جدداء ة ند الدزام الناصددب ددروا السددفياين ة علددائب أهددل الشددام وقتلدده لقددا كادرياال وسددريه
إىل مح د ال مثّ العب ددور من دده إىل الفد درات م ددن بب مل ددرال يقت ددل بل ددزوراء س ددبعني ألف دداال ويبق ددر بط ددون
ت مثائددة امدرأ حامددلال ورددرا اجلددي إىل الكو ددةال كددم مددن ب وبكيددةال يُد القتد ُدل هبددا لددق كاددريال وأمددا
جددي املدينددة ندده إ ا توسددط البيددداء صدداح بدده جربائيددل صددي ة عىيمددة د يبقددى مددنهم أحددد إالّ
و سدف هللا بده األرضال ويكدون ة إتالدر اجلدي رجد ن أحدد ا بشدري واآل در ند يرال ينىدرون إىل مدا
نزل هبم يرون إالّ رؤوسا ارجة من األرضال يقوالن :ما أصاب اجلي ؟ يليح هبما جربائيدل
ي د ّدول هللا وجوههمددا إىل قهقددرنال يموددي أحددد ا إىل املدينددة وهددو البشددري يبشددرهم جددا سدلّمهم هللا

تع دداىلال واآل ددر ند د ير ريج ددع إىل الس ددفياين ور ددربه ج ددا أص دداب اجل ددي ال ق ددال( :وعن ددد جهين ددة اخل ددرب
الل يح) أل ّّنما من ُج الهينة بشري ون ير.
وهم أشراف إىل بلد الرومال يقول السفياين مللد الدروم:
يهرب قوم من أوالد رسول هللا
دريدهم إليده يودرب أعنداقهم علدى الددرا الشدرقي جلدامع دمشدقال د ينكدر لد
ُّ
ترد عل ّدي عبيدديال ّ

حممددد وعلد ّدي وحسددن وحسددني و اطمددة
عليدده أحددد ...قددال :وال ي دزال السددفياين يقتددل كد ّدل مددن امسدده ّ
مثّ يبعددث ة مجيددع البلدددان
حممددد
وجعفددر وموسددى وزينددب و دجيددة ورقيّددة بغوددا وحنقددا آلل ّ
يجمع له األطفال ويغلي هلم الزيتال يقول له األطفال :إن كان آبؤأ علو مدا نبندا؟! ي د
ك ّدل مددن امسدده علددى مددا كددرت يغلدديهم ة الزيدتال مثّ يسددري إىل كو ددانكم هد ه يدددور يهددا كمددا تدددور
الدوامةال يفعل
ّ
____________________
 -3عقد الدرر.343 - 344 :
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بلرجال كما يفعل بألطفالال ويلدلب علدى بهبدا ك ّدل مدن امسده حسدن وحسدنيال مثّ يسدري إىل املديندة
كل من امسه حسدن وحسدنيال
ينهبها ة ت تة أايمال ويقتل يها لق كاريال ويللب على مسجدها ّ
دويل
عنددد ل د تغلددي دمدداؤهم كمددا لددى دم حيددىي بددن زك درايال د ا رأن ل د األمددر أيقددن بهل د ال يد ّ

هارب ويرجع منهزما إىل الشام .)1(...
وال رفى عليد أب ّن سدبب قتدل السدفياين ملدن امسده عل ّديال حسدنال حسدنيال جعفدرال محدز إّمندا هدو
لكددوّنم مددن شدديعة أمددري املددؤمنني ال ومددن املخددالفني ملنهجددهال د راد التنكيددل جددن لدديس علددى منهجدده
املشؤوم.
وعليددهال د ّن أتبدداع معاويددة كددانوا قسددا شرسددني يسددتهزؤون بكد ّدل شدديءال ويس د قون كد ّدل القدديمال
ويع ددادون وحي دداربون ك د ّدل م ددن ددالفهم وح د ّدّت األمس دداءال وق ددد ك ددانوا يبغو ددون عليّددا وأوالده وش دديعته ج ددا
داف م ددن ي ددردون ي ددوم القيام ددة الن ددار; رون األعمد د أ ّن جريد درا واألش ددعث رج ددا إىل
جعله ددم ة مل د ّ

() 6
عليال نادايه :اي أب ح السلال هل ام يد نبايع 
جبّان الكو ةال مر هبما ّ
لب يعدو و ا ة ّم ّ
بخل ة .بلغ عليّا قوهلما قال :أما إ ّّنما حيشران يوم القيامة وإمامهما
لب(.)7
ّ
نعددمال إ ّن بددين أميّددة كددانوا يسددتغلون عطددف ولددني بددين هاشددمال أل ّّنددم عر دوا أ ّن أهددل البيددت مد مورون

بلسددكوت مددن قبددل هللا ورس دوله :قددال معاويددة ات يددوم لعقيددل :إ ّن دديكم اي بددين هاشددم ليندداال قددال
[عقي ددل] :أج ددل إ ّن ين ددا لين ددا م ددن ددري ل ددعفال وع د ّدزا م ددن ددري عن ددفال وإ ّن لي ددنكم اي معاوي ددة دددرال
وسلمكم كفر(.)0
____________________
 -3الزام الناصب ة اتبات احلجدة الغائدب  .384 - 383 :2وهد ه األ بدار الدا ث  -مدا رواه املرنددي وصداحب عقدد
الدرر و إلزام الناصب  -بعتقادي هي رواية واحد .
 -2أي الل راء وأهل الكو ة يسمون املقرب جبانة.
 -4شرح النهج .87 - 83 :3
 -3شرح النهج .04 - 02 :3
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عمن ظلمنا وإعطاء من حرمنا(.)1
مروتنا أهل البيت العفو ّ
وجاء عن رسول هللا قولهّ :
ال يتعامل مع أعدائه و الفيه من منطلدق احلقدد والكراهيدةال بدل يتعامدل معهدم
وعليه اإلمام
جنتهى اللني والوداعةال يجادهلم بل هي أحسنال وليس بني ه ا وبني أن يدعو عليهم وأن يطلدب
من هللا أن يبعدهم عن رمحته الفة وتواد.
علي كان يقنت ة ص الفجر وة ص املغربال ويلعدن معاويدةال وعمدراال واملغدري ال والوليدد بدن
ّ
عقبةال وأب االعورال والو ا بن قيسال وبسر بن أرطا ال وحبيب بدن سدلمةال وأب موسدى األشدعريال
ومروان بن احلكمال وكان هؤالء يقنتون عليه ويلعنونه(.)6
 كداألمويني  -ميندع مدن التسدمية هبد ه األمسداء و ريهدا مدن األمسداءكل ل د ندراه
ومع ّ
هم إالّ
ال يكون املس امون هبا ة اية القبحال اللّ ّ
تكددون بعددض هد ه األمسدداء ممنوعددة ومنهد ّدي عنهددا مددن حيددث د وهلددا حتددت تلد العمومددات الناهيددة

مددن التسددمية أبمسدداء االعددداءال اإلمددام ال يسددتهزئ أبحددد وال يسددتنق
كائنا من كانال وال ين و من ى األمويني ة حماربة األمساء.
حممد بقوله:
ملورا حال آل ّ
قال دعبل اخلزاعي ّ
اخلوان
إ ّن اليهود حببّها لنبيّها أمن ال
ت بوائق دهرها ّ
وك ا النلارن ُحبّهم لنبيّهم ميشون زهوا ة قرن جنران
() 7
حبب آل نبيّهم يُرمون ة اآل اق بلنريان
واملسلمون ّ

____________________
 -3حبار األنوار .333 :83
 -2شرح النهج .80 :3
 -4ديوان دعبل اخلزاعي382 :ال وانىر رولة الواعىني 233 :ب ت ف يسري.
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إنسدداأ مددن د ل امسدده

أهل البيت وموقفهم من تغيريات اخللفاء لألمساء واملفاهيم
كد ددرأ س د ددابقا دور ق د دري وبعد ددض ططه د ددمال وأ ّك د دددأ عل د ددى مد ددنهج األم د ددويّني ة تع د دداملهم م د ددع
املق ّدساتال ومساسدهم بلرسدول والرسدالة كنايدة وتلدرحياال وتغيدريهم السدم املديندة املن ّدور مدن (الطيبدة)

إىل (اخلبياة)ال واسم بئر زمزم إىل أ ُّم اخلنا س أو أ ُّم اجلُع نال والقول أب ّن اخلليفة أه ّدم مدن رسدول هللاال
مثّ الرتكيددز علددى املبا وددة واملودداد مددع علد ّدي بددن أ طالددب واالسددتنقاص مندده ومددن آلدده املعلددومني
تسمى بمسه وبسم أحد أبنائه أو اسدم أعمامده أو اسدم الزهدراء ال كدل
األطهار
ال وقتل من ّ
لد أل ّن هد ه األمسدداء واللددفات هددي أمسدداء وصددفات حيبهددا هللا ورس دولهال وقددد تسد ّدمى هبددا أتبدداع آل

حممد.
ّ
دادوا ه د ه األمسدداء وكددان لددمن املخطّددط االسددتنقاص بإلمددام البدداقر
واألمويددون حسدددا وبُغوددا لد ُّ
.
علي ملا د ل عليه :مدا عدل
كر ابن قتيبة الدينوري ة (عيون األ بار) أ ّن هشاما قال لزيد بن
ّ ّ
أ و البقر ؟
تسميه بقر ؟! لقد ا تلفتما إ ا(.)1
قال زيد :مسّاه رسو ُل هللا بقر العلم وأنت ّ
ة حدني أ ّن جدابر بدن عبددهللا األنلداري كدان
نعمال قال هشام بدن عبدداملل هد ا ة البداقر
حّت ترن رج من أوالدي امسه امسيال يبقر العلدم
قوله :إنّ ستعي
قد رون عن رسول هللا
ّ
مين الس مال لقيه جابر وأقرأه الس م(.)6
بقراال ا لقيته قالرئالهُ ّ

____________________
 -3عيددون األ بددار 434 :3ال وعندده ة إع د م الددورن للطربسددي 303 :3ال سددر السلسددلة العلويددة44 :ال عمددد الطالددب:
.303
 -2مسط النجوم العوايل 333 :3ال اتا العروس 220 :34ال وانىدر اتريدو دمشدق 283 :33ال املعجدم األوسدط للطدرباين
33 :7ال وعنه ة رمع الزوائد 22 :34ال سري أع م النب ء 343 :3ال والكاة  443 :3ح .3
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ك ددانوا يعر ددون ه د ه األم ددورال ويعلم ددون أب ّن تس دلّط
أبئم ددة أه ددل البي ددت
إ ّن الن دداس امل درتبطني ّ
األمويّني على رقاب املسلمني كان بف العل عمر بن اخلطّابال وأ ّن مردود ك ّدل هد ه األعمدال اإلجراميدة
يرج ددع وزره ددا إىل االول والا دداين أل ّّنم ددا املس ددؤوالن ع ددن ك د ّدل ل د ال عم ددر  -ال د ي ج دداء إىل احلك ددم
بوصددية مددن أ بكددر  -هددو ال د ي تبّددت حكددم معاويددة بددن أ سددفيان وقد ّدون سددلطانهال وقددد أ ددربت
األولون(.)1
السيّد اطمة الزهراء
ب ما ّ
أسسه ّ
عن ه ا األمر وأ ّن التالني سيعر ون ّ
قد ا را الكليين ة الكداة عدن الكميدت بدن زيدد األسددي قدال :د لدت علدى أ جعفدر
حلسدان
قال :وهللا اي كميت لو كان عندأ مال ألعطيندا منده ولكدن لد مدا قدال رسدول هللا
ّ

بن بت لن يزال مع روح القدس ما ببت عنّا.
قال :قلتّ :ربين عن الارجلني ؟
قددال :د الوسدداد كسددرها ة صدددره مثا قددال :وهللا اي كميددت مددا اهريددق حمجمددة مددن دم وال

اُ مال من ري حلّة وال قُلب حجر عن حجر إالّ ا ة أعناقهما(.)6
وأيوا رون بسناده عن أ العبّاس امل ّكي قدال :مسعدت أب جعفدر يقدول :إ ان عمدر لقدي عليّدا
صلوات هللا عليه قدال لده :أندت الّد ي تقدرأ هد ه اآليدة (أبيديّ ُك ُم الالم الفتُدو ُن)( )7وتع ّدرض وبلداحب ؟
قال :قدال لده :أ د اُ درب ةيدة نزلدت ة بدين اُميّدة ( :ده الدل عسداليدتُ الم إن تددولااليدتُ الم أن تدُ الفس ُددواال ة االال الرض
وتدُقطّعُواال أ الرحام ُك الم) قال :ك بتال بنو أميّة أوصل للارحم من ولكن أبيت إالّ عداو لبين

____________________

 -3جواهر املطالب .377 :3
 -2الكاة  342 :7ح .83
 -4املفتون جعىن الفتنة كما تقول :ليس له معقول أي عقل وقوله تعاىل( :أبيديّ ُك ُم الالم الفتُدو ُن)أي أبي الفدريقني مدنكم اجلندون
بفريق املؤمنني أو الكا رينال وقد أتى اإلمام هب ه اآلية تعريوا هبما حيث نسبا اجلنون إىل النب كما كر ة نزول اآلية.
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تيم وبين عدي وبين اُميّة(.)1
وقددال أل الفوددل :اي أب الفوددل ! مددا تس د لين عنهمدداال ددوهللا مددا مددات منّددا بيددت ق د ّ
ط إالّ
سا طا عليهماال وما منّدا اليدوم إالّ سدا ط عليهمداال يوصدي بد ل الكبدري منّدا اللدغريال إ ّّنمدا ظلمداأ
ح ّقندداال ومنعدداأ يئندداال وكدداأ ّأول مددن ركددب أعناقندداال وهللا مددا أسسددت مددن بليددة وال قوددية جتددري علينددا
أسسا ّأوهلاال عليهما لعنة هللا وامل ئكة والناس أمجعني(.)6
أهل البيت إالّ ا ّ
وقال أيوا  :ا وهللا ّأول من ظلمنا ح ّقنا ة كتاب هللاال و ّأول مدن محدل النداس علدى رقابنداال
ودماؤأ ة أعناقهما إىل يوم القيامة بىلمنا أهل البيت(.)7
وعددن بشددري قددال سد لت أب جعفددر]البدداقر[ عددن أ بكددر وعمددر لددم جييبددينال مث س د لته لددم جييبددينال
لما كان ة الاالاة قلت :جعلت دا ا ربين عنهما ؟
قال ما قطرت من دمائنا وال دماء أحد من املسلمني إالّ وهي ة اعناقهما إىل يوم القيامة(.)0

وة ددرب آ ددر عددن بشددري عددن البدداقر :انددتم تقتلددون علددى دم عامددان بددن عفددانال كيددف لددو اظهدرمت
الرباء منهما( )5إ ا ملا أظروكم طر ة عني(.)2
لمددا أصددابته الرميّددة نددزع
وسددئل زيددد بددن علددي بددن احلسددني عددن أ بكددر وعمددر لددم جيددب يهمدداال ّ
حّت صدار كد نّده كبددال قدال :أيدن السدائل عدن أ بكدر وعمدر ؟
الرمح من وجهه استقبل الدم بيده ّ
ا وهللا شركاء ة ه ا الدمال مث رمى به وراء ظهره.

____________________
 -3الكاة  344 :7ح .87
 -2الكاة  233 :7ح  434وعنه ة حبار األنوار  270 :44ح .347
 -4يب األحكام  333 :3ح .343
 -3حبار األنوار .273 :44
 -3أي أ بكر وعمر.
 -7حبار األنوار .274 - 272 :44
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وعددن أ ددع الاقفددي  -وكددان قددد أدر زيددد بددن علد ّدي -ال قددال :س د له رجددل عددن أ بكددر وعمددرال
لما رمي قال :أين السائل عن أ بكر وعمر ؟ ا أوقفاين ه ا املوقف.
سكت لم جيبهال ّ
وة ن آ ر سئل زيد بن علي وقد أصابه سهم ة جبينه :مدن رمدا بده ؟ قدال :دا رميداين ..
ا قت ين(.)1
حممدد بدن منلددور قدال :كنّدا مددع
جداء ة اتريدو أ الفدداءال وو يددات األعيدانال ومدرآ اجلنددان عدن ّ
امل د مون ة طريددق الشددام د مر نددودي بت ليددل املتعددةال جدداءه أبددو العيندداء معرتلدداال ددرآه يسددتا وهددو
يقددول مغتالددا :متعتددان كانتددا علددى عهددد رسددول هللا وأأ أّنددى عنهمدداال ومددن أنددت اي ُجعددل حد ّدّت تنهددى

عما عله رسول هللا وأبوبكر ؟!
ّ
مسددع أبددو العيندداء لد وسددكتال حد ّدّت جدداء حيددىي بددن أكددام ونقددل للمد مون روايددة عددن الزهددري عددن
أمرياملؤمنني عن رسول هللا ة حرمة املتعة( )6قيل ا ّن امل مون رجع عن رايه حينما مسع هب ه الرواية.
أأ ال أُريد أن أد ل ة نقا مع حيىي بن أكامال وما رواه عن الزهدري عدن أمرياملدؤمنني وهدل هدو
ُبني من هدو الزهدري نكد ُ ال ُقرحدةال أل ّن القدول جبدواز املتعدة عندد أهدل
ص يح أم الال كما ال أريد أن أ ّ
ال بار عليهال وقد دا مولع سهام اخللوم عليهمال وقد كان ابن عبّاس( )7وسعد بدن
البيت
أ وقّاص()0وأبو موسى األشعري( )5و ريهم من الل ابة يقولون جبوازها وقد كر البغدادي
____________________

 -3حبار األنوار .273 :73
 -2اتري ددو ا الف ددداء 434 :3ال و ي ددات األعيددان 334 :7ال م ددرآ اجلن ددان 348 :2ال الش ددعور بلع ددور للل ددفدي240 :ال
وانىدر ة مددعيات ابدن اكدام مندداظر الشديو املفيدد مدع شديو مددن االمساعيليدة ة (الفلدول املختدار للشديو املفيددد- 337 :
.)372
 -4املغين 347 :8ال املبدع .78 :8
 -3مسند أمحد  373 :3ح 3377ال مسند أ عوانه  433 :2ح 4477ال وانىر ص يح مسلم .707 :2
 -3ص يح مسلم  707 :2ح 3222ال سنن ابن ماجة  002 :2ح 2080ال اجملتىب للنسائي  334 :3ح .2843
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ة احملددرب ا درين مددنهم()1ال و إ ّن عدددم إرث املتمتّددع هبددا ال مينددع مددن تش دريع املتعددةال و إ ّن الولددد ة ه د ا
النكدداح يل ددق أببيددهال و إ ّن يدده الع د ّد كالدددائمال وال أرن بددني العامددة مددن أ ددّت إبج دراء احل د ّد عليدده بددل
ددل علددى حليّتهددا
اكتف دوا بلتعزيددر للقاعددد الشددرعيّة (ادرؤوا احلدددود بلشددبهات); كد ّدل ه د ه األمددور تد ّ

وسقم حكاية حيىي بن أكام وك ب ما رواه الزهري عن اإلمام علي.
وكيددف نل د ّدق جنددادا امل د مون بت ددر املتعددة هب د ه السددهولة وهددو العددارف جج درايت األحددداث ة
ه ه املس لة على وجه الت ديد ؟!
إ ّّنم أتوا هب ا الد يل كدي ردشدوا يمدا قالده املد مون ة عمدر( :ومدن أندت اي ُجعدل) ؟! وة سدياق

حتريفا م أبدلوا عبار امل مون السابقة ب( -ومن أندت اي أحدول)()6ال اسدتغ ال حلدول عُمدر  -الدوارد
ة بع ددض النل ددوص -ال م ددع أ ّن امل د مون  -ل ددو ص ددح اخل ددرب  -مل يُددرالد ندالبد ددزهُ بحل ددولال و إّمن ددا أراد بي ددان
األولددون مدن بد اء األلفدا ال وحماربدة كد ّدل
تفاهتده وسدفاهة رأيده ة املتعدةال وكيفمددا كدانال د ّن مدا شدرعه ّ
أسسوهال كما وقفت على قوهلم ة عمر.
شيء ّ
حّت األمساءال عاد مردوده عليهمال اقوا وبل ما ّ
وبلعود إىل صلب املولوع نقول:
مل
م د ّدرت علي د كيفيّ دة تعام ددل األم ددويّني وعائش ددة م ددع مول ددوع التس ددميةال وأ ّن أه ددل البي ددت
يسد ددكتوا علد ددى طّد ددط ق د دري ال إ أ ّن اإلمد ددام علد ددي بد ددن أ طالد ددب هد ددو ّأول مد ددن بد دددأ بلفكد ددر
التل ي ي والوقوف أمام استغ ل اآل رين ملولوع

____________________
 :ال ددد بددن عبدددهللا األنلدداريال وزي ددد بددن ب ددت
 -3كتدداب احمل ددرب 270 :مددن كددان ي ددرن املتعددة مددن أص د اب الن ددب
األنلاريال وسلمة بن االكوع األسلميال وعمران بن احللني اخلزاعيال وعبدهللا بن العباس بن عبداملطلب.
 -2اتريد ددو بغد ددداد 300 :33ال اتريد ددو دمشد ددق 83 :73ال د د يب الكمد ددال 233 :43ال املند ددتىم 433 :33ال طبقد ددات
احلنابلة .334 :3
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التسددمياتال وقددد قلنددا أب ندّده حددارهبم بلقددول; حيددث مسّددى ابندده (عامددان) حبّددا لعامددان بددن مىعددون ال
األويل ال يل دظ يهدا احملبّدةال ولدو أردمت حلدا احملبدة ة
لعامان بدن ع ّفدانال أي أ ّن التسدمية ة ولدعها ّ
ل قد ولعته حبا البن مىعون ال البن عفان.
أئمددة أهددل البيددت يتلددو بعوددها بعوددا لتوّكددد اسددت باب التسددمية
مثّ جدداءت النلددوص مددن قبددل ّ
وعلي واحلسن واحلسني وقو ا أمام التيّار ال ي أحدته عمدر الد ي يقودي بملندع مدن التسدمية
ج ّمد ّ
ج ّمددد و ددريه مددن األنبيدداءال حيددث إ ّن التسددمية هبددم والتكنيددة بكندداهم هددي مددن ددري األمسدداء و ددري
الكىنال إالّ ما استاين من التسمية ج ّمد والتكنية أب القاسم.
عن جابرال عن أ جعفر  -ة حديث  -أنّه قال البن صغري :ما امس ؟
حممد.
قالّ :
كىن ؟
قال :مب تُ ّ

قال :بعلي.
قددال أبددو جعفددر :لقددد احتىددرت مددن الشدديطان احتىددارا()1شددديداال إ ّن الشدديطان إ ا مسددع مندداداي
ددو مددن
حممدددال اي علدديال اب كمددا يد وب الرصدداصال حد ّدّت إ ا مسددع مندداداي ينددادي بسددم عد ّ
ينددادي :اي ّ
اهتز وا تال(.)6
أعدائنا ّ
حممددد وعلد ّدي
دوي الرامددي إىل حمددو كد ّدل مددا ميد ّ
دت إىل ّ
وه د ا احلددديث صددادر بعددد ُ ُشد ّدو املخطّددط األمد ّ
تبلور األمدور  -وقطعهدا
كل ما يرتبط بجلاهليّة والسفيانيّةال ل ل جاء ه ا الن ّ بعد ُ
بللةال ونشر ّ
شوطا واتّواح اخلُطى األمويّة  -ليعاجل

____________________
 -3أي احتميت حبمى عىيم من الشيطان .انىر النهاية 343 :3ال لسان العرب .243 :3
 -2الكاة  24 :7ح  32وعنه ة وسائل الشيعة  404 :23ح 4ال ومرآ العقول  43 :23ح .32
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املولوعال و يوع اخلطى احملمديدة العلويدة علدى الددربال ة مقابدل املخطّدط املشدؤوم احملداول حملدو كدل
حّت األمساء.
شيء عن أهل البيت ّ
التكنية أبمساء االنبياء
ردوا الفكر القائلدة بعددم جدواز
األئمة
التل ي ي على ه ا سبال بل ّ
مل يقتلر عمل ّ
التكنيددة جددن ال والددد لددهال وال د ي دعددا اليدده عمددرال حيددث لددرب مددن تكددىن أب عيسددىال بدددعون أ ّن
عيسى ليس له أبال قد جداء ة شدرح ّندج الب دة أ ّن عمدر لدرب ابنده عبددهللا لتكنّيده أب عيسدى
قدائ  :و يلد هدل لعيسددى أب ؟ أتددري مددا ك ّدىن العددرب ؟ أبدو سددلمةال أبدو حنىلددةال أبدو عر طددةال أبددو

مر (.)1
ّ
إ ّن عمددر ّنددى عددن التكنيددة أب عيسددىال ة حددني أ ّن هنددا مجلددة مددن الل د ابة قددد تكنّ دوا هب د ه
الكنيددةال عددن زيددد بددن أسددلمال عددن أبيدده :أ ّن عمددر بددن اخلطّدداب لددرب ابنددا لدده تكد ّدىن أب عيسددىال و إ ّن
تكىن أب عيسى.
املغري بن شعبة ّ
قال له عمر :أما يكفي أن تُك اىن أب عبدهللا ؟
قددال :رسددول هللا كنّدداين[أب عيسددى]ال قددال :إ ّن رسددول هللا قددد ُفددر لدده مددا تق د ّدم مددن نبدده ومددا
حّت هل (.)6
يكىن أب عبدهللا ّ
أت ّ ر و إ ّأ ة جلجلتناال لم يزل ّ
وكما منع عمر من التكنية جن ال والد لهال ك ل منع تك ّين من ال ولد له مال حيىي .
عددن محددز بددن صددهيب :إ ّن صددهيبا كددان يكد ّدىن أب حيددىيال ويقددول أ ندّده مددن العددربال و يطعددم الطعددام
الكاري.
تتكىن أب حيىي وليس ل ولد ؟
قال له عمر بن اخلطّاب :اي صهيبال مال
ّ

____________________
 -3شرح ّنج الب ة 434 :7ال 33 :34ال .477 :30
 -2س ددنن أ داود  203 :3ح 3704ال األحادي ددث املخت ددار  380 :3ح  .77وق ددال العى دديم آبدي ة ع ددون املعب ددود
 .247 :34جلجلتندا :أي ة عدددد مدن اماالنددا مددن املسدلمني ال ندددري مددا يلدنع بنددا وة (احلطددة ة كدر اللد اح السددتة:
 232اجللجة أي :األمر املوطرب).
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وتقول إنّ من العرب ؟ وتطعم الطعام الكاري و ل سرف ة املال ؟
قددال صددهيب :إ ّن رسددول هللا كنّدداين أب حيددىيال وأ ّمددا قول د ة النسددب د أ رجددل مددن النمددر بددن
لكين ُسبيت ما صغريا قد فلت أهلي وقدوميال و ّأمدا قولد ة الطعدام
قاسط من أهل املوصلال و ّ

ورد الس د مال د ل ال د ي حيملددين أن أُطعددم
د ّن رسددول هللا كددان يقددول :يدداركم مددن أطعددم الطعددام ّ
الطعام(.)1
ال أدري كيددف يدددعو عمددر إىل ُكددىن عددرب اجلاهليّددة وبينهددا ُكددىن قبي ددة ومنهد ّدي عنهدداال د ّن أب مد ّدر
كنية إبليسال وحرب من أقبح األمساء كما ة زاد املعاد()6ال وهك ا ريها.
أمل يكن األجدر به أن ينلح ابنه و ريه من الل ابة أن ال يس ّدموا وال يكنّدوا بتلد الكدىن ال أن
يورهبم عليها !
يق ددول :إ ّن رج د ك ددان يغش ددى علد ّدي ب ددن احلس ددني وك ددان
عددن زرار ق ددال :مسع ددت أب جعف ددر

بّلل إ ا
يك ّدىن :أب م ّدر ال كددان إ ا اسدت ن عليدده يقدول :أبددو م ّدر بلبدابال قددال لده علد ّدي بدن احلسددنيّ :
مر (.)7
إيل ببنا تقول ان :أبو ّ
جئت ّ
األئمددةال وهددو اإلرشدداد ال الوددرب; أل نّدده لدديس علددى
ه د ا هددو املددنهج الل د يح ال د ي دعددا إليدده ّ
حر دده اخللفدداء ومددا أ سددده الدددهر
الرسددول إالّ الددب غال و ّ
األئمددة جددنهجهم القددو سددعوا إىل تلد يح مددا ّ
من آراء واست ساأت.
عن سعيد بن يامال عن معمر بن يامال قال :قال يل أبو
____________________
 -3مسند أمحد  37 :7ح 24083ال رمع الزوائد 37 :3ال االستيعاب .84 :2
 -2زاد املعاد 443 :2ال 433ال و يه :كان اقبح األمساء حرب ومر وعلى قياس ه ا حنىلة وحزن وما اشبههما.
أنّده
عدن رسدول هللا
 -4الكاة  23 :7ح 38ال وسائل الشيعة  400 :23ح  .3وة رواية أُ درن عدن البداقر
ومر وحرب وظامل .اخللال 234 :ح  337وعنه ة الوسائل  400 :23ح .3
وشر األمساء :لرار ّ
قال على منربهّ :
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تكىن ؟
جعفر [الباقر ] :ما ّ
قال :ما اكتنيت بعدال وما يل ولد وال امرأ وال جارية.
قال :ما مينع من ل ؟
علي ; قال :من اكتىن وليس له أهل هو أبو جعر(.)1
قال :قلت :حديث بلغنا عن ّ
شوهال لديس هد ا مدن حدديث عل ّديال إ ّأ لنك ّدين أوالدأ ة صدغرهم ا دة النبدز أن
قال أبو جعفرّ :
يل ق هبم(.)6
علي بن عطيّةال قدال :قدال أبدو عبددهللا لعبدداملل بدن أعدني :كيدف
وعن ابن أ عمريال عن ّ

مسّيت ابن لريسا ؟
قال :كيف مسّا أبو جعفرا ؟
قال :إ ّن (جعفرا) ّنر ة اجلنّةال ولريس اسم شيطان(.)7

اإلمددام أراد أن يوقددف عبددداملل بددن أعددني علددى أ ّن اسددم ل دريس اسددم منهد ّدي عنددهال وه ددو اس ددم
للشدديطان جيددب االبتعدداد عنددهال وأ ّن علددى الندداس أن ال أي د وا بكد ّدل اسددم عر ددوهال بددل جيددب علدديهم أن
يتعر دوا علددى معانيدده ودالالتددهال أمددا لدريس قددد ا تدده العددز بألمث سددال اإلمددام :كيددف مسّددا أبددو
ّ
ولدح
جعفراال معتقدا أبن اسم لريس مال اسم جعفر يل ظ يده العلميدة قدطال وألجدل لد
ّ

له أب ّن (جعفرا) ّنر ة اجلنّة.
دادين ة تغي ددري تقا ددة األمس دداءال ق ددد ك ددان هن ددا م ددن
إ ّن األم ددويّني مل يكون د دوا ه ددم الوحي دددين اجل د ّ
دوي املددا ع عدن الدنهج
يساندهم من الل ابة والتابعني وزوجات النبال والك ّدل يريدد إبعداد الدنهج العل ّ
النبوي بلطرق ال يروّناال مث ترسيو ما ي ئم
ّ

____________________
 -3ة النهاية :اجلعر :ما يبس من الافل ة الدبر أو را ايبسا.
 -2الكاة  30 :7ح 33ال مرآ العقول 43 :23ال الته يب  347 :8ح 33ال وسائل الشيعة  408 :23ح .3
الكش ّي  332 :3ح 442ال وعنه ة وسائل الشيعة  400 :23ح .7
 -4رجال ّ
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أ واقهم وأهدا هم.
واعرتالده علدى اإلمدام احلسدني ة تكدرار اسدم
لعلي بدن احلسدني
قد ّ
مر علي ك م مروان ّ
ال وقوله ( :علي وعلي ؟ ما يريد أبو أن يدع أحدا من ولده إالّ مسّاه عليّا).
علي بني أوالده
دب دة األدمال
وقول اإلمام احلسني
ة جواب ه ا املن ى املعو ّا( :و يلي علدى ابدن الزرقداء ّ
لو ولد يل مائة ألحببت أن ال أُمسّي أحدا منهم إالّ عليّا).
الوهداا الد ي اشدتق مدن
وهؤالء احل ّكام وإن علوا ما علوا هم ال يقدرون علدى إمخداد هد ا الندور ّ
جل وع .
نور الباري ّ

إ ّن اخلددط العلددوي أ د يتنددامى شدديئا شدديئا بفوددل قد ّدو حججدده وأصددالة انتمائددهال وكد ا مددن د ل
الوداعةال واللنيال وكىم الغيظ واللرب على األ ن.
مل يك ددن ل دده ي ددوم الس ددقيفة أربع ددون رج د ي دددا عون ع ددن ح ّق دده
اإلم ددام عل د ّدي ب ددن أ طال ددب

وينلرونهال وحني جاءته اخل ة الفعليّدة وّندض بألمدر نكادت طائفدة وقسدطت أ درن ومرقدت لادةال
كل العقبات أ يتنامى شيئا شيئا بلينه ومساحتهال حّت ترن اليوم مخدس املسدلمني
ّ
لكن ّنجه ر م ّ
األمرين حقا.
 أو سدسهم  -من شيعته وشيعة أهل بيتهال وإن كان ة زمانه قد عاى ّدين
ص يح أن منهج أهدل البيدت يسدري خبُطدى وئيدد لك ّدن العقدىب لده ال حمالدةال ألنّده مدنهج قدو مب ٌّ

علددى العدددل واملسدداحمةال وأن هد ا املددنهج السددليم دعددا إىل أن يكاددر أتباعدده يومددا بعددد يددوم حد ّدّت يشددمل
مبين على أُصول إنسانيّة يقبلها اجلميع.
العامل بسره ة يوم ماال أل نّه منهج ٌّ
األوالن وأس ددقطاهال وُكس ددر
حمم ددد ب ددن س ددليمان ( -دحود ده ّ
عل ددي ب ددن أ طال ددب  -وكم ددا ق ددال ّ
أموسدده بددني الندداسال لددار نسدديا منسدديّاال ومددات األكاددر ممددن يعددرف لائلدده ال د كانددت ة أ ّايم
دت بده إالّ أ
النبو و ولهال ونش قوم ال يعر ونه وال يرونه إالّ رج من عرض املسلمنيال ومل يبق ممّدا مي ّ
ّ
عم الرسولال وزوا ابنتهال وأبدو سدبطيهال ونُس ادي مدا وراء لد كلّدهال واتّفدق لده مدن بغدض قدري
نّه ابن ّ
وا را ها ما مل يتّفق

241

ألحد(.))1
وأبندداءه أعددادوا األمددر إىل نلددابه ر ددم احلم د ت املسددعور املرتاميددة األط دراف لدددهمال
لكندده
وقدداموا إبصد ح الواقددع الفاسددد; اتر بإلشددار والكنايددةال وأ ددرن ببيددان الل د يح قددط دون املسدداس
بآل ددرال و لاددة بلت د ير مددن أئمددة الباطددلال ورابعددة و امسددة  ...كددانوا ال يرتوددون الل دراع املباشددر
مددع أمسدداء الا تددة لكددي ال حيقددق األمويددون أهدددا هم مددن املخططددات املريوددة ال د كددانوا يباّوّنددا بددني
املسلمني.
رب
وممّددا أ ره الق ددوم ة ر ددال التس ددمية ة العه دددين األم ددوي والعباس ددي ه ددو ق ددوهلم :مل ددا ا مل يس ددم ّ
العدداملني عليّددا ة القددرآنال د ن قلددتم أ ندّده موجددودال د ين هددو ؟ وإن مل يكددن موجددودا يدده صددرحيا كيددف
تستدل الشيعة على أمر مل ين ّ عليه القرآن احلكيم ؟
ّ
وماله قدوهلم :كيدف يس ّدمى ولدد اطمدة أببنداء رسدول هللاال مدع أ ّن املدرء ينسدب اىل أبيده ال إىل ّأمده

أئمدتهمال وأن يشدككوا ة نسدبة
حممدد عدن ّ
؟ ّّنم وهب ه اإل رات كدانوا يريددون أن يبعددوا شديعة آل ّ
اآلل إىل رسول هللا والعيا بهلل.

َ

مل مل يُس ام عل ٌّي ة القرآن ؟
عن أ بلري قال :س لت أب عبد هللا [اللادق]

عن قول هللا ع ّدز وج ّدل

قال :قال :قولوا هلم :إ ّن رسول هللا نزلت عليه الل

يسم هللا هلم ت
ومل ّ

َ

ُ

َ

َوأَط ُ
يعَيوا َ
اهلل
ِ

ْ ْ ُ
َ ُ هُ
َ
ك ْم (.)6
وِل األم ِر ِمَ
وأ ِطيعوا الرسول وأ ِ
.
قال :نزلت ة علي بن أ طالب واحلسن واحلسني
وجل ؟
يسم عليّا وأهل بيته ة كتاب هللا ّ
قلت له :إ ّن الناس يقولون :ما له مل ّ
عز ّ
____________________
 -3شرح ّنج الب ة .27 :0
 -2النساء.30 :
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هو ال ي ّسر ل هلم.
حّت كان رسول هللا
وال أربعا ّ
ونزلدت عليدده الزكددا ومل يسد ّدم هلدم مددن كد ّدل أربعددني در دا حد ّدّت كددان رسددول هللا هدو الد ي ّسددر لد
هلم.
احلج لم يقدل هلدم :طو دوا أُسدبوعاال ح ّدّت كدان رسدول هللا هدو الد ي ّسدر لد هلدمال ونزلدت
ونزل ّ
َ

َ

َ

ُ

َ

ْ ْ ُ
َ ُ
َ َ ُ هُ
َ
ك ْم ال قال رسول هللا ة علي :من كندت مدواله
وِل األم ِر ِمَ
وأ ِطيعوا اهلل وأ ِطيعوا الرسول وأ ِ
الدعاهدا آل د ن وآل
علي مواله  ...إىل أن يقول :لدو سدكت رسدول هللا لدم يب ّدني مدن أهدل بيتده ّ
هَ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ر ْ
الَيرج َس
وجل أنزلده ة كتابده تلدديقا لنبيّده إِنما ي ِريد اهلل ِِلذ ِهب عَيَكم
لكن هللا ّ
نال ّ
عز ّ

َ ْ َ َْْ َ ُ َ ر َ ُ ْ َ
ْ
ت ويطهَيركم َط ِهَياا
أهل اْلي ِ

ً

ال كدان علدي واحلسدن واحلسدني و اطمدةال د د لهم رسدول هللا
() 6
حتت الكساء ة بيت ّأم سلمة مثّ قال :اللهم ...
() 1

ولد اطمة أبناء النب أم أبناء علي ؟
دت علدى
حممد بن حممدودال عدن أبيده ر عده إىل موسدى بدن جعفدر أ نّده قدال :د ل ُ
عن هاين بن ّ
اخلاصة أن ينسدبوكم إىل رسدول هللاال و يقولدون لكدم :اي بدين رسدول
للعامة و ّ
جوزمت ّ
الرشيد قال يل :مل ّ
النب ج ّدكم مدن قبدل أ ُّمكدم
هللاال وأنتم بنو عليال و إّمنا ينسب املرء إىل أبيهال و اطمةُ إّمنا هي وعاءال و ُّ
؟
نُشر خطب إليد كرميتد ال هدل كندت جتيبده ؟ قدال:
قلت :اي أمري املؤمننيال لو أ ّن النب
سب ان هللا ! ومل ال أجيبه ؟ بل أ تخر على العرب والعجم وقري ب ل .
إيل وال اُ ّزوجه.
قلت :لكنّه
ال رطب ّ
قال :ومل ؟ قلت:

____________________
 -3األحزاب.44 :
االئمة
 -2الكاة  277 :3ح  3بب ما ن ّ هللا ورسوله على ّ
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واحدا واحدا.

أل نّه ولدين ومل يلد .
قال :أحسنت اي موسى.
مثّ قال :كيف قلتم :إ ّأ ّريّدة الندب

دب مل يُع ّقدبال و إّمندا العقدب للد كر ال لألُنادىال أندتم
ال والن ُّ

ولد البنتال وال يكون هلا عقب ؟
حبق القرابة والقرب ومن يه إالّ ما أعفيتين عن ه ه املس لة.
قلت :أس ل
ّ
حبجددتكم يدده اي ولددد علدديال وأنددت اي موسددى يعسددوهبم و إمددام زمدداّنمال ك د ا
قددال :الال أو ختددربين ّ
حبجدة مدن كتداب هللا تعداىلال وأندتم
كل ما أس ل عندهال ح ّدّت أتتيدين يده ّ
إيلال ولست أعفي ة ّ
أ الُّني ّ

ت د د ّدعون معشد ددر ولد ددد علد ددي أ نّد دده ال يسد ددقط عد ددنكم مند دده شد دديء ألد ددف وال واو إالّ وأتويلد دده عند دددكمال
َ
واحتججتم بقوله عز وجلَ :ما فَ هر ْطََا ي الْ َ
اب ِم ْن َشء ()1ال وقد استغنيتم عن رأي العلمداء
ِ
ِ
كت ِ
ّ ّ
وقياسهم.
قلت :أت ن يل ة اجلواب ؟ قال :هات !

َ ْ ُره َ ُ َ َ َ
قلت :أعو بهلل من الشيطان الرجيم ِمْسِب ا ِ ه ْ َ ه
اوود َو ُسليْمان
يم * و ِمن ذري ِت ِه د
هلل الرْح ِن الر ِح ِ
َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ
َ َ ََ ه َ ََْ َ َ
ْ ْ
يَس ()6ال م الدن أبدو
ارون َوكذلِك َن ِزى اْلح ِس ِنْي * وزك ِريا وَيى و ِع
وأ يوب ويوس وموَس وه

عيسددى اي أمددري املددؤمنني ؟ قددال :لدديس لعيسددى أب .قلددت :إّمنددا أحلقندداه ب د راري األنبيدداء مددن طريددق
.

من قبل أُمنا اطمة
النب
مر
ال وك ل أُحلقنا ب راري ّ
ََ ْ َ ه َ
ْ َْ
َيد
دل :فمن حاجك ِفي ِه ِمن بع ِ
أزيد اي أمري املؤمنني ؟ قال :هات ! قلدت :قدول هللا ع ّدز وج ّ
َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ََْ ََ َََْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ َْ ُ َ َْ ُ
ُ
اءك ْم َوأنف َسَا َوأنف َسك ْم
ما جاءك ِمن ال ِعل ِم فقل َعالوا ندع أبَاءنا وأبَاءكم ونِساءنا ونِس
ُ َْ ْ ََ ْ ْ َََْ
ََ
أ الْ ََكذب َ
() 7
حتدت الكسداء
دب
ن
ال
ده
ل
أد
ده
ن
أ
دد
ح
أ
ع
د
د
ي
مل
و
ال
َيْي
هلل
ث هم نبتَ ِهل فَج َعل لعَة ا
ِ
ِ
ّ
ِ
ّ

عند املباهلة للنّلارن إالّ علي بن أ طالب و اطمة واحلسن واحلسني
وجل ( :أبالدناءأ ) احلسن
ّ

____________________
 -3األنعام.47 :
 -2األنعام.73 - 73 :
 -4آل عمران.73 :
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ال كدان أتويدل قولده ع ّدز

واحلسنيال ( ونساءأ ) اطمةال ( وأنالد ُفسنا ) علي بن أ طالب(.)1
أئم د ددة أه د ددل البي د ددت ك د ددانوا يد د د ّكرون الش د دديعة جقام د ددا م املعنوي د ددة وم د ددا ورد د دديهم ع د ددن رس د ددول
إ ّن ّ
من الفوائلال وكدانوا يكنّدون عدن أمسداء أعددائهمال لك ّدن احل ّكدام كدانوا يسدعون لتهيديج التندابز
هللا
والسباب و كر األمساء صراحة من ل ع ّد أساليب لئيمة.
منهددا ولددع أ بددار حسددنة ة ظاهرهددا ومشددينة ة بطنهددا ة مدددح أهددل البيددت و كددر وددائلهم
ومقاما م املعنويةال حّت وصل األمر ة بعض األحيان إىل دعون الغلو يهم.
وقددد اسددتغلوا بلفعددل بعددض مددن د ُّس دوا أنفسددهم ة أص د اب األئمددة لولددع تل د األ بددار علددى

دسد دوا
األئم ددة أب ّن املغ ددري ب ددن س ددعيدال وبن ددان ب ددن مسع ددانال وأب اخلط ددابال ّ
لس دداّنم ال وق ددد أ ددرب ّ
بدراء مدن تلد األ بدار ومددا ي كرونده مددن مقامدات هلددم وة
األئمددةال وأ ّّندم
أحاديدث علددى لسدان ّ
بعض األحيان على لساّنم.
يح أبمسداء الّد ين ورد ديهم الد ّمال ونشدروا لد كدي يادريوا الفتنددهال
وممّدا علده القدوم أيوددا هدو التلدر ُ
األئمددة ال د ين صدددر مددنهم ال د ّم ألمسدداء أعددداء هللاال لكددن بن ددو الكنايددة والتع دريض ال
ددا ملددنهج ّ
أمددروا شدديعتهم
بإلشددهار والتلدريحال وا ّن معدداين تلد الكددىن كددان ال يعر هددا إالّ اخلدواصال وأ ّّنددم
بكتمددان مددا ق ددالوا ة أعددداء هللا ك ددي ال تسددتغلّها الس ددلطات ة سياسددا ا املريو ددةال ولك ددي ال يعر دوا

مغزاهدا يتّخد وها سد حا لد ّد أهدل البيددتال لك ّدن رموعدة ممدّدن تعداونوا مدع السددلطات أ شدوا مقلددود
األئمة من تل األمساء والكىن ونشروها بعينها ورمسها وحرو ها.
أجددلال إ ّن أهددل البيددت وقف دوا أم دام طددط احل ّكددامال م د ّكرين شدديعتهم ج بوبيددة التسددمية أبمسددائهم
والتكنية بكناهمال وتناقل ما جرن عليهم من مىامل ة

____________________
 -3عيددون أ بددار الرلددا  .73 - 74 :2وجدداء قريددب مددن لد ة مندداظر حيددىي بددن يعمددر مددع احلجدداا; انىددر كنددز الفوائددد
للكراجكي 377 - 378:ال وو يات األعيان 383 :7ال شرح األ بار  02 :4ح  342وأنىدر الفلدول املختدار للمفيدد
.38 - 37 :3
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العلدور السددابقة كددي تبقدى هد ه األمسدداء حيّددة عندد املسددلمنيال جدداء ة الدزاير اجلامعددة الكبددري ألئمددة
أهددل البيددت (وأمسدداؤكم ة األمسدداء)ال ه د ا مددن جهددهال ومددن جهددة أ ددرن ّن دوا ُ لا د أص د اهبم عددن
للش ّدر واألمدور السدلبيةال وأل ّن عدر
التكنية أبمساء أعدائهم و الفيهمال أل ّن تل األمساء صدارت رمدزا ّ
يهتز ب كر تل األمساء.
هللا ّ
حممدد
عن سدليمان اجلعفدريال قدال :مسعدت أب احلسدن يقدول :ال يدد ل الفقدر بيتدا يده اسدم ّ
علي أو احلسن أو احلسني أو جعفر أو طالب أو عبد هللاال أو اطمة من النساء(.)1
أو أمحد أو ّ
مع حديث ابن عساكر ة تسمية أوالد علي

ددو مدن أعدداء أهدل البيدت اهت ّدز وا تدالال
مر عليد أب ّن الشديطان إ ا مسدع منداداي يندادي بسدم ع ّ
ّ
وك ا وقفت على ّنى اإلمام الكاظم عن التسمية حبمرياء.
وة ه د ا املعددرت ُسددئل حفيددد عمددر األطددرف  -ة أوائددل العلددر العباسددي  -عددن سددبب تسددمية

حمم ددد ب ددن عم ددر األط ددرف ليول ددح لفي ددة
اإلم ددام عل د ّدي جد د ّده بعم ددرال ج دداء عيس ددى ب ددن عب دددهللا ب ددن ّ
م بسات ه ه التسمية وأ ّّنا مل تولع من اإلمام علي بل ولعت من قبل عمر بن اخلطاب.
حممددد بددن سد مال قددال :قلددت لعيسددى بددن عبدددهللا بددن
أ ددرا ابددن عسداكر بسددندهال عددن الدزبريال عددن ّ
علي بن أ طالب :كيف مساى ُّ
علي عُمر ؟
جد ٌّ
ّ
حممد بن عمر بن ّ
لت أ عن ل ال
قال :س ُ
أل بعد ما استُخلف عمر

ددت
عليال بن أ طالدبال قدال :ول ُ
ربين عن أبيهال عن عمر عن ّ

____________________
 -3الكاة  30 :7ح  7والته يب  347 :8ح  3437وعنه ة وسائل الشيعة  407 :23ح.3
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بن اخلطّابال قال له :اي أمرياملؤمنني ولد يل
قال [عمر] :هبه يل.
قلت :هو ل .

م.

قال :قد مسّيته عمر و لته مي مورق.
حممدد
قال :له اآلن ولد كاري .قال الزبري :لقيت عيسى بن عبدهللا س لته ّ
خربين جادل مدا قالده ّ
بن س م(.)1
حمم ددد ب ددن سد د م واس ددتغراب الد دزبريال وتقبّ ددل عيس ددى ب ددن عب دددهللا هلد د ا
ن ددت ت ح ددظ اس ددتغراب ّ
االسددتغرابال وكددان هددو أيوددا قددد تعجددب مددن لد سد ل أبه عنددهال ت حددظ كد ّدل لد داالًّ بولددوح

قواي بني أمري املؤمنني علي وعمرال حبيث أ ّن ه ا الندزاع واللدراع زرع ة
على أ ّن هنا نزاعا وصراعا ّ
درد والد ا أب ّن
أ هددان اجلميددع أ ان مددن العجيددب أن يسد ّدمي علد ّدي ابندده بسددم لددمه اللدددودال جدداء الد ُّ
ري مبنت على صراع األمساء.
عمر كان هو املبادر هل ه التسمية الساعي لزرع رد عُم ّ
وال رفددى عليد أب ّن احل ّكددام علددى طددول ددرت احلكمددني األمددوي والعباسددي كددانوا يسددعون لرتسدديو
كر ولع اإلمام علي ألمساء الا تةال و يستغلّوّنا أّميا استغ ل للقول بولعها عدن حمبّدة هلدمال لك ّدن
نلني منها.
ع مات الولع ظاهر وإلي
ّ
الن األول:
حممددد بددن إب دراهيم
أحددد ا مددا أ رجدده ابددن عسدداكر ة اتريددو دمشددقال ق دال :أ ددربأ أبددو عبدددهللا ّ
النشددا ال أأ أبوالفوددل أمحددد بددن عبددداملنعم بددن أمحددد بددن بندددارال أ أبواحلسددن العتقدديال أأ أبواحلسددن

عمديال عدن أبيدهال
الدارقطينال أ أبوبكر الشا عيال أ عبدهللا بن أحيةال أ عباد بدن أمحدد العرزمديال أ ّ
عن عمرو بن قيسال عن عطيّةال عن أ سعيدال قال:
____________________
 -3اتريو دمشقال البن عساكر .443 :33
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دب إىل جانبد ؟
مررت بغ م له ؤابة ُ
ُ
ومجاة إىل جنب عل ّدي بدن أ طالدبال قلدت :مدا هد ا الل ّ
() 1
قال :ه ا عامان بن عل ّدي مسّيتده بعامدان بدن ع ّفدانال وقدد مسّيتده بعمدر بدن اخلطدابال ومسّيدت بعبّداس
حممددال ّمدا حسدن وحسدني وحمسدن ّمندا مسّداهم رسدول هللا وع ّدق عدنهمال
النبال ومسّيت خبري الربيّة ّ
ّ
عم ّ
وحلق رؤوسهم وتل ّدق بوزّنا وأمر هبم ُسُّروا و ُ تنُوا(.)6
أأ ال أريددد أن أد ددل ة مناقشددة سددندية هل د ا اخلددربال بددل أريددد أن ألفددت نىددر القددارئ إىل بعددض
النقاط يه:
لعلي أن يقول( :ه ا ابين عامان) بدل أن يقدول :هد ا عامدان بدن عل ّدي علدى
 - 3أمل يكن أوىل ّ

و اإل بار عن الغائب !
 - 2مددا ا يعددين ك د م اإلمددام (وقددد مسّيتدده بعمددر) ؟ وهددل هل د ا الغ د م امسددان أو ت تددة :عامددانال
عمددرال عبدداسال أم إ ّن اإلمددام كددان يريددد أن ي د كر أوالده واحدددا بع دد آ ددرال يقددول :إ ّن يل ابنددا آ ددر
مسّيته بعمر بن اخلطّاب و لث بعباس ورابع  ...الن ّ ُمرتب ا ن.
عمه أيوا ؟!
النب) أمل يكن ّ
 - 4ما ا يعين اإلمام بك مه (بعبّاس ّ
عم ّ
حممدددال واحلس ددنال واحلس ددنيال وحمس ددن ؟ وم ددا ه ددو
 - 3مددا ا يع ددين ك ددره ألمس دداء أوالده اآل درينّ :
ربطهددا بلغد م واللددب .وملددا ا ال يسد ّدمي  -أبددو سددعيد راوي اخلددرب  -أبندداء علد ّدي اآل درين ومددنهم ابددن
آ ر كان امسه أبو بكر ؟!
وهل ميكننا أن ن ّدعي أب ّن ه ا اخلرب املفتعل ولع من قبدل الندا ني لوجدود ابدن لعل ّدي امسده أبدوبكر
؟ إىل ريها من التساؤالت ال ميكن طرحها ة ن كه ا.
كل واحد
إ ّن أتباع اخللفاء ولعوا أ بارا كاري ة ه ا السياقال أل نّ ترن ّ

____________________
يت بعمر).
 -3الل يح أن يقول( :وقد مسا ُ
سروا) :قطعت سّر م.
 -2اتريو مدينة دمشق  .443 - 444 :33وكلمة ( ّ
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مددن هددؤالء الددروا ينقددل احلادتددة بلشددكل الد ي يرتودديهال مد ّدر تكددون الواقعددة ة عهددد اإلمددامال وأ ددرن
بعددد و اتدده ال و لاددة ورابعددةال وقددد انتقلددت حكدداايت هددؤالء الددروا إىل اجملدداميع احلديايّددة والتارريّددة
عن طريق إ راا احل ّفا هلا.
ددا ت ف النقددول ة األ بددار شدديء قددد حيدددث وال بددار ة ل د ال لكددن نقددول أندّده ة األمدداكن
حساسيّة األمويني مع ه ا االسم.
اخل ية احلساسة يكون مقلوداال و ينبّ عن ّ
إ ن اتر احلادتددة تدرتبط مددع تسددمية عبدددهللا بددن جعفددر ابندده بسددم معاويددةال واتر أ ددرن تدرتبط مددع
تغيري عبدهللا بن جعفر اسدم ابنده مدن عل ّدي إىل معاويدةال كمدا تدراه ة اخلدرب اآليتال لدو صدح هد ا اخلدرب
هو ال يتّفق مع تسميته ابنه جعاوية ابتداء كما ة نلوص أ رن.
الن الااين:
وإلي ما أ رجه ابن عساكر ة اتريو دمشقال عن أ الفول الربعي أ نّه قال:

علي بدن عبددهللا  -سدنة أربعدني  -بعدد قتدل عل ّدي بدن أ
ح ّدتين أ ومسعته يقول :ولد ّ
أبوحممدال ّ
طالددبال سد ّدماه عبدددهللا بددن العبدداس (عليّددا) وكنّدداه أب احلسددنال وولددد معدده ة تلد السددنة لعبدددهللا بددن
وجدده إليهمددا أن انق د اسددم أ
جعفددر د م سد ّدماه (عليّددا) وكنّدداه أب احلسددنال بلددغ ل د معاويددة ّ
لكل واحد منكما ألف ألف درهم.
تراب وكنيته عن ابنيكماال ومسّيا ا بمسي وكنّيا ا بكني ال و ّ

لمددا قدددم الرسددول عليهمددا هب د ه الرسددالة سددارع ة ل د عبدددهللا بددن جعفددر سد ّدمى عبدددهللا بددن
ّ
جعفر ابنه معاوية وأ ألف ألف درهمال و ّأما عبدهللا بن عبّاس نّه أ لد ال وقدال :حد ّدتين عل ّدي
أ نّه قال :ما من قوم يكون
النب
بن أ طالب عن ّ

248

دديهم رجددل صدداحل يمددوت يخلددف دديهم جولددود يسددمونه بمسدده إالّ لفهددم هللا بحلسددىنال ومددا كنددت
أل عل ل أبدا.
درد الرسدولال وقدال :انقدل الكنيدة عدن كنيتده ولد
تى الرسدول معاويدة د ربه خبدرب ابدن عبداسال ّ
مخس مائة ألف ألف.
حممد(.)1
لما رجع الرسول إىل ابن عباس هب ه الرسالةال قالّ :أما ه ا نعمال كنّاه أب ّ
ّ
() 6
وه ا الن رتلف عما نقلناه سابقا عن ابن عبّاسال وأ نّه أتدى عليّدا أ ّايم تده وطلدب منده
سما عليا وكنّاه أب احلسن(.)7
يسمي ابنهال ّ
أن ّ
تدده

د ن طلددب ابددن عبدداس مددن اإلمددام علددي ة أن يسددمي ولددده ّ -أايم
تسمية ابن عباس مولوده بعد و ا اإلمام علي; ملا مسعه من رسول هللا.
وك ا هو اآل ر رالف ما أ رجه ابن عساكرال عن عيسى بن موسىال قال:

 -ال يتفددق مددع

ملا قدم علي بن عبدهللا بن عباس على عبداملل بن مروان مدن عندد أبيدهال قدال لده عبدداملل  :مدا
ّ
امس ؟
قال :علي.
قال :أبو من ؟
قال :أبو احلسن.
حول كنيت ول مائة ألف.
قال :أ جتمعُ ُهما عل اي ؟! ّ
لما مات عبدهللا بن عبّاس كنّاه
حي ال ّ
قال :أ ّما وأ ّ

____________________
 -3اتريو مدينة دمشق .33 - 33 :34
 -2ة صف ة.37 :
 -4قال ابدن حجدر ة د يب التهد يب  434 - 432 :8وقدد حكدى املدربد و دريه أنّده ملدا ولدد جداء بده أبدوه إىل عل ّدي بدن
ّ
أ طال ددب ق ددال :م ددا مسّيت ددهال ق ددال :أو جي ددوز يل ان أمسّي دده قبلد د ق ددال  :ق ددد مسّيت دده بمس ددي وكنّيت دده بكني د وه ددو أب ددو
األم ال و كر بعد ل تغيري عبداملل لكنيته وهللا أعلم.
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حممد(.)1
عبداملل أب ّ
وة اتريو الطربي والكامل البن األتري والن ّ عن األ ري:
وقيل أ نّده ولدد ة الليلدة الد قتدل يهدا عل ّدي بدن أ طالدب س ّدماه أبدوه عليّداال وقدال :مسّيتده بسدم
لمددا قدددم علددى عبددداملل بددن مددروان أكرمدده وأجلسدده معدده علددى
إيل وكنّدداه أب احلسددنال ّ
أحد ّ
دب الندداس ّ
سريرهال وس له عن كنيته ربهال قال :ال جيتمع ة عسكري ه ا االسم والكنية ألحدال وسد له هدل
حممد(.)6
حممداال قال :نت أبو ّ
ولد ل من ولد ؟ قال :نعمال وقد مسّيته ّ
وة حلية األوليداء :كدان عل ّدي بدن عبددهللا بدن عبّداس يك ّدىن اب احلسدنال لمدا قددم علدى عبدداملل

بن مروان قدال لدهّ :دري امسد وكنيتد د صدرب يل علدى امسد وكنيتد  .قدال :أ ّمدا االسدم د ال وأ
غري كنيته.
ّما الكنية ا
حممدال ّ
ُكىن أب ّ
علي بن أ طالدب ا امسده وكنيتده
قال اليا عي :قيل :و إّمنا قال عبداملل ه ه املقالة لبغوه ة ّ

ك ل ( .) 7
أرجددح دربا علددى آ ددر ة هد ه القودديةال بدل أريددد أن أُ ّكددر القدارئ الكددر أب ّن بددني
أأ ال أريدد أن ّ
األ بار امل كور ة وقائع كه هال ما هو ص يح وما هو بطلال والواقعة ّإما أن تكدون قدد وقعدت ة
عهددد اإلمددام علدديال أو مددن بعددد و اتدده ة عهددد معاويددةال أو أ ّّنددا كانددت ة عهددد عبددداملل ال ة حيددا

عبدهللا بن عبّاس أو بعده.
وسدواء كددان تبددديل الكنيددة مددن قبددل ابددن عبدداس بعددوضال أم مل يكددن بعددوضال د ّن املهد ّدم هددو أ ّّنددم
علي و لوصا لو قرن ه ا االسم مع كنية
كانوا ّ
حساسني مع اسم ّ
____________________
غري كنيته.
حممدال ّ
 -3اتريو دمشق 33 :34ال قالّ :أما اإلسم ال و ّأما الكنية ّ
تكىن أب ّ
 -2اتريو الطربي 373 :3ال الكامل ة التاريو .322 :3
 -4حلية األولياء 248 :4ال مرآ اجلنان .233 :3
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أ احلسددنال أل ندّده سدديكون دلددي علددى احملبّددة ال حمالددة  -بلطبددع طبددق نى دريّتهم !!  -وبلتددايل نّدده
ديقوض أطدراف حكددومتهم وسياسددا م املبتنيددة علددى بغددض أهددل البيددت وعلددى راسددهم أمددري املددؤمنني
سد ّ
علي .
وقددد قددال الدددكتور داود سددلوم عددن الب ددرتي وأندّده بد ّدل كنيتدده مددن أ احلسددن إىل أ عبدداد ارلددا
للمتؤكدل العباسديال كمدا أنّده قددال عدن الشداعر يزيدد بدن مفددرغ احلمدريي (ت  )70أبنّده ولكدي يفند ة
اجملتمع اجلديد قد تكىن أب عامان واتلل بألمويني واوالد عامان(.)1
إ ّن انلددار الددنهج احلدداكم سددرقوا لقددب اللددديقال والفدداروقال وجددامع القددرآنال وسدديف هللا وأعطوهددا

ُجزا ا أل بكرال وعمرال وعامانال و الد بن الوليد.
كما أ ّّنم ل ّقبوا عامان ب ( -ي النورين) كي ينتقلوا من أ يّة لقب (الزهراء) املمندوح لفاطمدة
س م هللا عليها على وجه اخللوص.

بلل ّديق أ بكر للقدول أب ّّنمدا ة
شرعوا اال ت ف بني الل ّديقة اطمة
واملس امى ّ
وأيوا ّ
مرتبة واحد ال يكد بن أصد ال ة حدني يعلدم ال ُك ُّدل أب ّن اال دت ف معنداه وجدود صدادق وكدا ب ة
تقددول صددرحيا أل بكددر:
اللددديق والكد ّ يبال ددالزهراء
القودديّةال بلددرف النىددر عددن كددون أيهمددا ّ
(لقد جئت شيئا رّاي)ال لكنّه ال جيرؤ على تك يبها وعمد إىل القول أب ّن شهودها مل يكتملواال وهبد ا

كل منهما ص ّديقا()6؟!
كل واحد يك ب األ رال كيف يعد ّ
الفعل أراد تك يبها عم ال ن ّ
وة هد ا اإلطددار ل ّقبدوا أببكددر وعمددر بسدديّدي كهددول أهددل اجلنّددةال قبدداال ملددا ورد ة  -اللد يح -
عن احلسن واحلسني أب ّّنما سيّدا شباب أهل اجلنّة.
عم الرسول وأطلقوه على عامانال ولقب
وأ وا لقب (الشهيد) من محز ّ

____________________
 -3ديدوان يزيددد بددن مفددرغ احلمددريي 74 :حتقيددق دكتددور داود سددلوم و يدده :وقددد حتولددت قبائددل كاددري عددن نسددبها إىل النسددب
اليماين ة سبيل املال أو السلطة.
 -2ه ا ما ول ناه ة كتابنا (من هو اللديق ومن هي اللديقه).
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اخللفاء واستغ هلم ألمساء والقاب األئمة
(أم ددري امل ددؤمنني) م ددن اإلم ددام عل ددي وأطلق ددوه عل ددى عم ددر وم ددن ج دار ج دارهال إىل ريه ددا م ددن عشد درات
األلقاب واألمساء املن ولة هل ا و ا .
دتمرت ظ دداهر ول ددع األلق دداب والنع ددوت عل ددى اخللف دداء ة العه دددين األم ددوي والعباس دديال
وق ددد اس د ّ
حممددد) و(سدديف آل
نسددبوا إىل معاويددة أندّده كددان كاتبددا للددوحيال وأل مسددلم اخلراسدداين أ ندّده (وزيددر آل ّ
حممد).
ّ
حممددد ة ّأول الدولدة العبّاسديّة بلقدب (اإلمددام)ال وهندا ألقداب كادري أ ددرن
وقدد ل ّقدب إبدراهيم بدن ّ
حمم د ددد وأطلقوه د ددا عل د ددى لف د ددائهم ما د ددل( :اهل د ددادي) و (امله د دددي) و (املهت د دددي) و
س د ددرقوها م د ددن آل ّ
(املرتوى) و (القائم).
وكد ا كددان حددال األمددوينيال د ّّنم وان كددانوا قددد عارلدوا التسدمية بعلددي واحلسددن واحلسددني ّأايم قد ّدو

حكمه ددمال لكد دنّهم وم ددن منط ددق السياس ددة ّاختد د وا عن ددد ل ددعفهم اس ددم اإلم ددام عل ددي سد د حا ة وج دده
العباسددينيال أل ّّنددم وبسددقوط حكمهددم مل يبددق هلددم إالّ التس دلّح بس د ح اآل درين واالحتمدداء بلرمددوزال
وقد استغل بلفعل أحدد أحفداد معاويدة بدن أ سدفيان اسدم اإلمدام علدي كغطداء ة عملده السياسديال
د راد إعدداد اخل ددة األمويددة بطريقددة كيددةال و ل د بالسددتفاد مددن علد ّدي ومعاويددة معدداال واس ددتغ ل

دؤه تال جداء
كل ل مدن د ل األمسداء والكدىن وامل ّ
رموزهم ة العملية السياسية ّ
املرجو تطبيقهاال ّ
ة الكامل (حوادث سنة مخس وتسعني ومائة) وسري أع م النب ءال ترمجة السفياين:
علي بن عبدهللاال بن الدال بن يزيدال بدن معاويدة بدن أ سدفيان القرشدي
هو األمريال أبو احلسنال ّ

األمددويال و يعددرف أب العميطددرال كددان سدديّد قومدده وشدديخهم ة زمانددهال بويددع بخل ددة بدمشددق زمددن
األمنيال و لب على دمشدق ة ّأول سدنة سدت وتسدعنيال[وكدان مدن أبنداء الامدانني)1(]ال وكدان يقدول:
أأ من
____________________
 -3سري أع م النب ء .273 :0
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شدديخ الي صد ّفنيال يعددين عليّددا ومعاويددة()1ال وكددان شددعار أنلدداره :اي علد ُّدي اي ُ تددارال اي مددن ا تدداره اجلبّددارال
على بين العبّاس األشرار(.)6
انىددر إىل قددول هد ا األمددوي اخلددارا علددى بددين العبدداسال كيددف يريددد أن يل ّفددق بددني علد ّدي ومعاويددة -

جامع ددا ة أطروحت دده الق د ّدوتني املعارل ددتني للعباس دديني  -يق ددول :أأ م ددن ش دديخي ص د د ّفني يع ددين عليّ ددا
ومعاويددةال وهددو جيمددع أيوددا بددني اسددم علددي وكنيددة (أبواحلسددنال علد ّدي)ال وبددني عش دريته وقومدده (القرشددي
األم ددوي) وب ددني م ددا تب ددت أله ددل البي ددت وا ّن هللا ا ت ددارهمال جعل دده ش ددعارا ل دده ل د ّد العباس ددينيال ك ددان
علي اي تار اي من ا تاره اجلبّارال على بين العبّاس األشرار.
أنلاره يقولون :اي ّ
نعددم هبد ه الطددرق التمويهيددة امللتويددة كددانوا يسددعون إىل حتريددف احلقددائق وتوظيفهددا للدداحلهمال لكددن
األئمددة كددانوا ح د رين مددن ططددا م ودورهددم ة اسددتغ ل األمسدداء والكددىن مول د ني لشدديعتهم تل د
الطرق امللتوية.

عددن علد ّدي بددن احلسددني زيددن العابدددين أ ندّده قددال ... :هد ه أحدوال مددن كددتم وددائلناال وج ددد
ومسّي أبمسائناال ولُّقب أبلقابناال وأعان ظاملنا على لب حقوقناال وماأل علينا أعداءأ(.)7
حقوقناال ُ
وة عيددون أ بددار الرلددا أ نّدده قددال البددن أ حممددود :إ ّن الفينددا ولددعوا أ بددارا ة وددائلنا
وجعلوها على ت تة أقسام:
الغلو.
أحدهاّ :
نيها :التقلري ة أمرأ.
____________________
 -3الكامل ة التاريو ( 488 :3حوادث سنة  303ه.)-
 -2سري أع م النب ء .277 :0
 -4تفسري اإلمام العسكري370 :ال وعنه ة حبار األنوار .247 :27
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و لاها :التلريح جاالب أعدائنا.
د ا مسددع الندداس الغلد ّدو ينددا ك ّفددروا شدديعتناال ونسددبوهم إىل القددول بربوبيّتندداال و إ ا مسع دوا التقل ددري
اعتق دددوه ين دداال و إ ا مسع دوا ماال ددب أع دددائنا أبمس ددائهم تلب ددوأ أبمسائن ددا; وق ددد ق ددال هللا ع د ّدز وج د ّدل ( وال
ت ُسبُّوا الا ين ي الدعُون م الن ُدون هللا دي ُسبُّوا هللا ع الدوا بغ الري ع اللم )(.)1
قوله:
وروي عن اإلمام الباقر
م ددن مسّ داأ أبمسائن دداال ول ّقبن ددا أبلقابن دداال ومل يس د ّدم أل دددادأ أبمسائن دداال ومل يل ّق ددبهم أبلقابن ددا  -إالّ عن ددد
الودرور الد عندد مالهددا نس ّدمي ددن ونل ّقدب أعددداءأ أبمسائندا وألقابنددا  -دا ّن هللا عد ّدز وج ّدل يقددول لنددا
يوم القيامة :اقرتحوا ألوليائكم هؤالء ما تعينوّنم به .)6(...
وعن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ال قال:
ددال علددى وددلنا أبحسددن
دجعه حددّت رددرا احلد ّدق الد ّ
ددو لندداال قد ّدواه وشد ّ
مددن أعددان حمبّددا لنددا علددى عد ّ

صددورتهال ورددرا الباطددل  -الد ي يددروم بدده أعددداؤأ د ددع ح ّقنددا  -ة أقددبح صددور ال حد ّدّت يتنبّدده الغددا لونال
ويستبل ددر املتعلم ددونال وي ددزداد ة بل ددائرهم الع دداملونال بعا دده هللا تع دداىل ي ددوم القيام ددة ة أعل ددى من ددازل
حممدد دري أنبيدائيال
اجلنانال و يقول :اي عبدي الكاسر ألعدائيال الناصر ألوليائيال املل ّدرح بتفوديل ّ
علي أ ول أوليائيال واملناوي إىل من أوأُ اال وتس امى أبمسائهماال
وبتشريف ّ
____________________

 -3عيون أ بار الرلا  282 :2وعنه ة حبار األنوار .240 :27
 -2حبار األنوار .403 :23
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وأمساء لفائهماال وتلقب أبلقاهبماال يقول لد ال و يبلدغ هللا مجيدع أهدل العرصدات .د يبقدى ملد
حممددد ال ولعددن الد ين كددانوا يناصددبونه
وال جبّددار وال شدديطان إالّ صدلّى علددى هد ا الكاسددر ألعددداء ّ
حملمد وعلي صلوات هللا عليهما(.)1
ة الدنيا من النواصب ّ

وعليهال التسميات أ ت ولعها الل يح بربكة أهل البيتال و إ ّن الت كيد علدى امسدائهم جداء
ة رواايت متعدددد عددن أهددل البيددت ال كددان مددن أوا رهددا مددا علّمدده اإلمددام علددي اهلددادي (ت
أئمدة أهدل البيدتال وهدي املعرو دة اليدوم
 233ه )-ملوسى بن عبدهللا النخعي من الزاير ال يزور هبا ّ
بلدزاير اجلامعددة الكبددري ال والد حتتددوي علددى املعددارف احل ّقددة و يهددا املدواال الكاملددة آلل البيددت والدرباء
مددن أعدددائهمال جدداء ة بعددض قرا ددا األ ددري منهددا( :وأمسدداؤكم ة األمسدداء  ....مددا أحلددى أمسدداءكم
وأكرم أنفسكم).
وهددااتن الفق دراتن  -كغري ددا مددن الفق درات  -حتتددوي علددى معددارف قيّمددة ال ميكننددا هب د ه العجالددة

شرحهاال لكنّنا نشري إىل أ ّّنما يشريان إىل أ ية أمساء أهل البيت وأبالعادها اإلهلية.
أجل إ ّن القوم موا ا إىل سرقتهم أمساء األئمة وكنداهم كدانوا يسدعون إىل تغيدري معداين بعدض تلد
حممدد بدن عل ّدي
األمساء واأللقاب للاحلهمال عن أمحد بن أ نلر البزنطيال قدال :قلدت أل جعفدر ّ
 :إ ّن قومددا مددن ددالفيكم يزعمددون أ ّن أب صددلوات هللا عليدده إّمنددا مسّدداه املد مون الرلددا ملددا
الادداين

رليه لوالية عهده.
قددال :ك د بوا وهللا و جددروا بددل هللا تعدداىل مسّدداه الرلددا أل ندّده كددان
ة أرله.
األئمة بعده
مسائهال ورلى لرسوله و ّ
كل واحد من آبئ املالني
قال :قلت له :أمل يكن ّ

____________________
 -3تفسري اإلمام العسكري 240 :ال وعنه ة حبار األنوار .403 :23
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رلددى هلل تعدداىل كددره ة

رلى هلل تعاىل

من بينهم الرلا ؟
األئمة من بعده ؟ قال :بلىال قلت له :لم مساي
ولرسوله و ّ
قددال :أل ندّده رلددي بدده املخددالفون مددن أعدائددهال كمددا رلددي بدده املوا قددون مددن أوليائددهال ومل يكددن لد
( .) 1
ال ل ل مسّي من بينهم الرلا
ألحد من آبئه

العامدة ة التسدميات
وه ا الك م من اإلمام يرشدأ إىل أ ّّنم
مدع اهتمدامهم ببيدان القواعدد ّ
والكىن واأللقابال كانوا يشريون إىل بعض التطبيقات اخلاطئة املرسدومة مدن قبدل احل ّكدامال ملد ّ ني
مر علي ما قاله اإلمام اجلواد ة سبب تل ّقدب اإلمدام الرلدا
حتريفات املغرلني ودجل املدلسني; إ ّ
بلرلدداال وسددي يت أيوددا ة ددرب يعقددوب الس دراا أ ّن اإلمددام الكدداظم ّندداه عددن التسددمية حبم درياءال أل ّن

(محدرياء) صددارت علمددا ُمالبدتدددعا ألعددداء أمرياملددؤمنني مددن النسدداءال لددو لوحىددت معددادا أمرياملددؤمنني ة
التسددميات صددار االسددم مبغولددا عنددد هللاال مش دريين إىل أن زوجددات النددب ال يعددر ن بكنيددة أو لقددب
اص إالّ عائشة.

وهد ا اللقددب اطلددق علددى عائشددة حينمددا ا ددرب رسددول هللا زوجاتدده أبن مددنهن مددن ختددرا علددى إمددام
اطبا عائشة ( اإاي أن تكونيها اي محرياء).
زماّناال قال
نهددي اإلمددام مل يكددن معددادا لألمسدداء واأللقدداب والكددىن جددا هددي أمسدداء وألقدداب وُكد ّدىنال بددل بيدداأ ملددا
أمر هللا به ة كتابه وأ ّكد عليه نبيّه.

األئم ددة ال يع ددادون أح دددا ج ددا ه ددو ش ددخ و اتال ح د ّدّت أ ّّن ددم مل يع ددادوا اخللف دداء الس ددابقني االّ
ّ
رب العاملني وأتكيدات الرسول األمني ة اإلمامة اإلهليّة.
لتعديهم حدود هللا وجتاوزهم قول ّ
عددن يعقددوب الس درااال قددال :د لددت علددى أ عبددد هللا [اللددادق [ وهددو واقددف علددى رأس أ
دنوت سلّمت عليهال دراد عل ّدي
احلسن موسى وهو ة املهدال  ...قال يل :اد ُن من موال سلّمال
ُ
غري اسم ابنت
الس م بلسان ليحال مثّ قال يل :ا هب ّ

____________________
 -3علل الشرايعال لللدوق  248 - 247 :3ح .3
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ال مسّيتها أمسال نّه اسم يبغوه هللاال وكان ولدت يل ابنة مسّيتها بحلمرياء(.)1
اإلمددام قددد يسد ّدمي ابنتدده بعائشددةال أل نّده اسددم عددر رائددج ولدديس يدده قددبح ايتال ألندّده لدديس حكدرا
مسى ابنته بعائشة للوقوف أمام استغ ل اآل رين امسهدا ة صدراعهم مدع
على أحدال وقد يكون
اإلمام الكاظم .
أ ّمددا التسددمية ب( -احلم درياء) د يرتودديه  -مل ددن ي د ّدعي حمبّددة آل البي ددت  -أل نّدده علددم ر ددت
بعائشددة; ألندّده مل يعددرف هب د ا اللقددب ريهدداال وقددد أ ددرب رسددول هللا أب ّن ك د ب احل دوأب تنددبح إحدددن
نسددائه مث قددال اطبددا عائشددة (إاي أن تكددوين أنددت اي مح درياء)ال هددو اسددم ددت ّ هبدداال خب د ف اسددم

عائشة انّه مشاع للجميع ويتسمى به كاري من الناس قبل وحني وبعد ّأم املؤمنني بنت أ بكر.
لكن بشروط وظروف حم ّدد معيّنة.
وعليه الوالء والرباء يل ىان ة التسميات أيواال ال
فددي تفسددري العيّاشددي :عددن ربعددي بددن عبدددهللاال قددال :قيددل أل عبدددهللا  :جعلددت دددا ال إ ّأ

نسمي أبمسائكم وأمساء آبئكمال ينفعنا ل ؟
ّ
دب والددبغضال قددال هللا:
قددال :إي وهللاال وهددل الدددين إالّ احلد ّ
ُْ ْ ُ ُ هُ ََْ ْ َ ُ ْ ُُ َ ُ
ك ْم (.)6
َي ِببكم اَّلل ويغ ِفر لكم ذنوب
دربي مدن أركدان الددينال وأ ّن التسدمية إن كدان يقلدد
ولدح اإلمدام
أب ّن الت ّ
هب ا الن ّ ّ
دويل والت ّ
ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ
اَّلل فََيَياتهب ُ
َيون ه َ
و
ع
ُتبَي
إِن كََيَيتم ِ
ِ
ِ

احلب ألهل البيدت تنفدعال وكد ا التسدمية أبمسداء األعدداء جدا هدم أعدداء هلل ولرسدوله وألوليائده هدي
هبا
ّ
ُ ُ ْ ُ ُّ َ
ون ه َ
اَّلل
ُتب
مور ; لقوله تعاىل ِإن كَتم ِ
ّ

____________________
 -3الكدداة  434 :3ح  33وانىددر اإلرشدداد للمفيددد 230 :2ال ومسددتدر وسددائل الشدديعة 327 :33ال ووسددائل الشدديعة
 470 :23ح 4ال وإع م الورن 33 :2ال والااقب ة املناقب 344 :ح .3
 -2تفسري العيّاشي377 :ال مستدر وسائل الشيعة  320 :33ح 2ال والسور آل عمران.43 :
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َ ه
ُْ ْ ُ
ك ُم ه ُ
اَّلل د ّن هللا أأط حمبّتده بتّبداع الندبال وهدو يفهدم أب ّن احلدب والدبغض جيدب أن
فات ِب ُعو ِ َي ِبَيب
وكددتم الشددهاد لوليّدده هددو ممددن
يكددون هلل وة هللاال مددن ا ن الرسددول ة عرتتدده واعددرتض علدديهم
أبغوه هللا ال حمالة.

إ ن الب ّد من االجهار والقول بوجود املنا ر بني أهل البيت وبعض الل ابةال لتخالف مدواقفهم
ألمسداء اخللفداء
األئمدة
مع ال كر احلكديم والسدنة املطهدر ال د يعقدل أن يكدون تطدابق تسدميات ّ
حب وليه وع ّدوه ة قلب واحد .
عن حمبة ألُولئ ال ألن هللا ال جيمع ّ
لحممدام علدي أب
قد تكون التسمية جاءت للعوامل ال كرأهاال وقد تكون لوصيّة رسول هللا

نّه سيواجه هك ا أمور ن ابتُلي د الليُس ّمال وقد تكون لتطييب نفوس اال درينال لكدي ال يلدري النداس
نواصبال وقد أ دربين أحدد املستبلدرين أ ّايم كدان علدى مد هب اخللفداء أب نّده ملدا وقدف علدى مطابقدة
ّ
اسم أحد أوالد اإلمام علي السم أحدد الا تدة ازداد حبّدا و إعجداب بإلمدام عل ّدي  -واعتدربه صد ابيّا

عىيما حسب قوله  -وقد كان ل ل من بد الع ُد أتددر ة تشديُّعه واستبلداره واهتدائده لل ّدقال وبك مده
ه ا كان يريد القول أب ّن ه ه التسميات هلا عامل إجيا ة بعدض األحيدان وليسدت سدلبية ة مجيدع
احلاالتال وإين احببت االشار إىل ك مه ة ه ا الكتاب.
األئمة
التسمية بعلي ة أوالد ّ

وعليه يدور عمل أهل البيت ة التسميات على رالني:
ّأوهلما تسمية أوالدهم بعلي.
والااين عدم املخالفدة مدع التسدمية أبمسداء الا تدة ة ظدروف هدم يقد ّدروّناال وقدد يكوندون أُمدروا هبدا

 ة بعض األحيان لىروف كانوا يقدروّنا .-األولال ة ك م اإلمام احلسني
مر علي ما يدل على اجملال ّ
وقد ّ
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وقوله :

(لو ولد يل مائة ألحببت أن ال أمسّي أحدا منهم إالّ عليّا)(.)1
ولددو أتملددت ة أمسدداء أوالد اإلمددام علددي مددن بعددد اإلمددام احلسددني لرأيددت أ ّن اسددم (علددي) موجددود
عندهم بكار كاتر .
دجادال زي دن العاب دددين) املعقبددني ُمسّددي بعل ددي
حددد أوالد اإلم ددام علد ّدي ب ددن احلسددني ب ددن علد ّدي (الس د ّ
األصغر.
وك ا أحد أبناء أ يه (احلسني األصغر) املعقبني مسى بعلي أيوا.
وابن أ يه اآل ر (زيد الشهيد) امسه احلسني ي الدمعة له ابن امسه علي.
ولحممام اللادق ولد بسم علي العريوي وكنيته (أبو احلسن) صداحب كتداب (مسدائل علدي بدن
جعفر).
علي األصغر.
ولعمر األشرف بن علي بن احلسني ابن واحد عقبهال امسه ّ

علي بن موسى الرلا.
وقد لّف اإلمام موسى بن جعفر لحممامة ابنه ا
حممد اهلادي.
علي بن ّ
ولحممام الرلا ولد واحد وهو ّ
حممد اجلوادال وقد لّف ه ا ابنه ّ
حممدد ) و (علدي) بدني أئمدة أهدل البيدت وأوالدهدم; ك ّدل لد إصدرارا
انىر إىل كار وجود اسم ( ّ
منهم على إبقاء ه ه األمساء عالية منتشر ال مقابلة ملخطّط آل أ سفيان و إصدرارهم علدى حموهدا و

إبد ا.
بعلي.
ه ا عن التسمية ّ
األئمة قد ال رالفون التسمية أبمسداء الا تدة للودرور ال وقدد تدراهم
أ ّما الك م عن اجملال الااينال ّ
أيمرون أص اهبم هب ه التسميات ة ظروف هم يق ّدروّنا.
رون ابن محز الطوسي ة الااقبال عن أمحد بن عمرال قال :رجدت إىل الرلدا وامدرأيت هبدا
إين قد
حبلال قلت لهّ :
____________________
 -3الكاة  30 :7ح 8ال وسائل الشيعة  403 :23ح 3ال حبار األنوار  233 :33ح  7عن الكاة.
وة مناقدب آل أ طالددب  440 :4عددن كتدداب النسدب عددن حيددىي بددن احلسدن قددال يزيددد لعلد ّدي بدن احلسددني :واعجبددا ألبيد
مسّى عليّا وعليّا ! قال

سمى بمسه مرارا.
 :ا ّن أ
أحب أبه ّ
ّ
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لّفت أهلي وهي حاملال ادعُ هللا أن جيعله كرا.
سمه عمر !!
قال يل :وهو كرال ّ
أمرت األهل به.
نويت أن أمسّيه عليّاال و ُ
قلتُ :

قال  :مسّه عمر.
ومسددي عليّدداال سد ّدميته عمددرال قددال يل جدرياين :ال نلد ّدق بعدددها
ددوردت الكو ددة وقددد ولددد ابددن يل ُ
بشيء ممّا كان ُحيكى عن ال علمت أ نّه كان أ نالىر يل من نفسي(.)1
وحكددي عددن أ حنيفددة أ ندّده اسددت ن علددى اللددادق لددم أيال ن لددهال مثّ جدداء قددوم مددن أهددل الكو ددة

لمدا صدرت عندده قلدت لده :اي بدن رسدول هللا لدو
است نوا ن هلمال د ل معهمال قال أبو حنيفةّ :
د ّين تركددت هبددا أكاددر مددن عشددر
حممددد
أرسددلت إىل أهددل الكو ددة نهيددتهم أن يشددتموا أصد اب ّ
آالف يشتموّنم.

مين.
قال  :ال يقبلون ّ
قال أبو حنيفة :ومن ال يقبل من وأنت ابن رسول هللا.
قددال :أنددت ممدّدن مل تقبددل مد ّدينال د لددت داري بغددري إ ينال وجلسددت بغددري أمددريال وتكلّمددت بغددري
رأييال وقد بلغين أنّ تقول بلقياس  ...اىل آ ر اخلرب(.)6
وال رفددى عليد أب ّن أب حنيفددة كددان ة الكو ددة ّأايم الغليددان الشدديعيال و لد بعددد شددهاد اإلمددام
احلسنيال وتور التوابنيال وحركة املختار الاقفيال وط ئع الزيدية.
د أس ددتبعد أن يا ددار و ددب بع ددض الش دديعة هن ددا يلعن دوا األص د اب الى دداملني املن ددر نيال أل ّن

مساوءهم ال كان يغطيهدا األمويّدون شداعت و اعدت بدني النداس شديئا شديئا ة العلدر األمدوي وة
أوائل العلر العباسيال كان ل كرها ولعن أص اهبا رالال أل ّن الناس كانوا قد علمدوا الواقدع الفاسدد
وما جرن على العرت بعد

____________________
 -3الااقب ة املناقب 233 :ح 37ال اخلرائج واجلدرائح  472 :3ح  37وعنده ة حبدار األندوار  32 :30ح 33ال و يده:
أمحد بن عمر .
 -2حبار األنوار  224 :34ح .24
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رسول هللا ة العلور السابقة.
أبئم ددتهم وال دددعو إىل الد درباء م ددن الش دديخني جعل ددت اجله دداز احل دداكم
وهد د ه املعر ددة م ددن الش دديعة ّ
يطاردهم ويوطهدهمال وجعلت العيون عليهم حتلي أنفاسدهم ودقدات قلدوهبمال وهد ا هدو الد ي دعدا
دوي املد هبال أل ّن -
اإلمدام الرلدا أن أيمددر أمحدد بددن عمدر بلتقيددة وان يس ّدمي ابنده بعمددرال مدع أندّده عل ّ
وحسب تعبري اإلمام املعلوم  -التقية ديين ودين آبئي وهي جارية إىل يوم القيامة.
علي بدن يقطدني حدني سد ل االمدام الكداظم عدن مسدح الدرجلني
وقويّة أمحد بن عمر تشبه قويّة ّ
أهو مدن األصدابع إىل الكعبدنيال أم مدن الكعبدني إىل األصدابع ؟ كتدب إليده أبدو احلسدن الكداظم
تعجدب ممّدا رسدم لده اإلمدام دا
أن ّ
لمدا وصدل الكتداب إىل عل ّدي بدن يقطدني ّ
يتول ولدوء ّ
العامدةّ .
إلمجاع الطائفةال وبعد م ّد ورد عليه كتاب آ ر من اإلمدام يده :ابتدد الئ مدن اآلن اي عل ّدي بدن يقطدني
وتول كما أمر هللا  ...قد زال ما كنّا خناف منه علي (.)1
ّ
وه د ه النل ددوص تش ددري إىل م ددا ك ددان مي د ّدر ب دده أه ددل البي ددت وش دديعتهم م ددن ظ ددروف ق دداهر ة بع ددض
األحيانال تدعوهم لألمر بلتسمية أبمساء األعداء  -و عن جتويزه هلم  -وكل ل حفاظدا علدى
ددل بد ريددب علددى أ ّن التسددمية أبمسدداء الا تددة ال تر ددع
دمدداء الشدديعة وأمدواهلم وأعرالددهمال و لد مددا يد ّ
العداو والبغواء بني أهدل البيدت واحل ّكدامال د يشد أحدد ة العدداو بدني هدارون العبّاسدي واإلمدام

لكن لد ال ميندع اإلمدام مدن أن يس ّدمي ابنده ب( -هدارون)ال أل ّن اسدم هدارون لديس حكالدرا
الكاظمال ّ
علددى هددارون الرشدديد العباسدديال بددل ة لد ددتح بب السد مة والتددن ّفس للشدديعةال و ل د مددا حلددل
بلفع ددل للش دداعر الش دديعي املش ددهور منل ددور النام ددري; حي ددث ك ددان يد د كر م دددائح ه ددارون ة قل ددائده
ويقلد به أمرياملؤمنني عليّا

أل نّه جنزلة هارون من

____________________
 -3االرشدداد 228 :2ال اخل درائج واجل درائح  443 :3ح 27ال اع د م ال ددورن 23 :2ال حبددار األن دوار  28 :88ح  23عددن
رائج الراونديال وسائل الشيعة  333 :3ح .4
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موسددىال و لد مددا مل يلتفددت إليدده هددارون العباسدديال كددان يغدددق األمدوال والعطددااي واهلدددااي علددى هد ا
جنجنونه.
الشاعرال ّ
لما علم ب ل وجقلد منلور النمري ّ
دزرع عددن اجلدداحظ قولدده:
وقددد نقددل السدديد املرتوددى عددن املددرزبينال عددن احلكيمدديال عددن ميددوت بددن املد ّ

() 1
كددان منلددور النمددريي ينددا ق الرشدديد وي د كر هددارون ة شددعره ويريدده أندّده م دن وجددوه شدديعتهال وبطنُددهُ
( :أنددت مد ّدين جنزلددة هددارون مددن
دب
ومدر ُادهُ بد ل أمرياملددؤمنني
علددي بددن أ طالددب لقدول الند ّ
موسى)(.)6
وملدّدا وقددف هددارون العباسددي علددى تشدديّع منلددور النمددري أمددر بسد ّدل لسددانه وقطددع يديدده ورجليدده مثّ
لما هبوا لينف وا ل وجددوه قدد مدات ود دنال رجعدوا
لرب عنقه ومحل رأسه إليه وصلب بدنهال ّ
إىل هارون العباسي ربوه قال :ه ّ احرقتموه بلنارال وة رواية أ رن أ ّّنم نبشوا قربه(.)7
إ الن لددوال تشددابه األمسدداء وا ت طهددا ملددا اسددتطاع منلددور النمددري  -أو ددريه مددن الشددعراء أو الددروا

دث قلددائده وأ كدداره بعيدددا عددن عيددون الدولددة وجواسيسددهاال لكد ّدن تشددابه األمسدداء
أو الفقهدداء  -أن يبد ّ
حممدد
وعدم إظهار احلساسديّة منهدا كدان لده  -ة جاندب مدن جوانبده  -املدردود اخل ّدري علدى شديعة آل ّ
.
أئمتهم
بفول علم وسياسة ّ
وهبد ا قددد انتهيندا مددن بيددان مسدري األمسدداء ة القدرنني األول والادداينال وموقددف أهدل البيددت واخللفدداء
منهاال واآلنال أنيت جبرد إحلائي ملن ُمسّى بمساء الا تة
نبني أب ّن األئمة وشيعتهم مل رالفوا األمساءال 
ومن
ة العلور ال ّحقة كي ّ
ل ل تفند دعون ابن تيمية وأتباعه القائلني بعدم وجود ه ه األمساء 
عند
الشيعة:
____________________
يسمى حسىن املواربة.
 -3ه ه عبارتهال وه ا ليس نفاقا و إّمنا هو تقيةال وة األدب ّ
ُ
 -2أمايل املرتوى .377 :3
 -4انىر مقدمة ديوانه23 :ال وقاموس الرجال للتسرتي  327 :33واتريو بغداد .78 :34
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وجود أمساء الا تة عند الشيعة ة القرنني الااين والاالث
تبد د ّدني ممدّ ددا مد د ّدر أ ّن أمسد دداء الا تد ددة كاند ددت موجد ددود بد ددني الند دداس وأص د د اب األئمد ددة وروا احلد ددديث
أئمددة أهددل
عددنهم ال كمددا أ ّكدددأ أيوددا أبن لدديس لتلد األمسدداء داللددة علددى حمبّددتهم للخلفدداءال وأ ّن ّ
البيددت مل ينهددوهم ّنيددا مطلقددا عددن التسددمية هبد ه األمسدداءال ر ددم مدا القددوه مددن أولئد األشددخاص ومددن
حّت إنّنا نرن اسم معاوية ويزيد ومروان موجودا بني أص اب األئمة.
اتّبعوهم من احل ّكامال ّ
مددا تددرن اسددم عمددر (عمددرو)( )1وعامددان ويزيددد واحلجدداا وأمااهلددا بددني املستشددهدين بددني يدددي
احلسني بن علي ة واقعة الطدفال وقدد وقدع التسدليم ة الدزاير الرجبيدة علدى عمدر (عمدرو) بدن كندادال

وعمر بن أ كعب.
وك ا وقع التسليم على عمر (عمرو) بن الد الليداويال وعمر بن األُحددوث ة زاير الناحيدة
املق ّدسة.

وقددد وقددع التسددليم أيوددا علددى عمددر (عمددرو) بددن عبددد هللا األنلدداري اللددائدي ة زايريت الناحيددة
املقداسة والرجبيّة معا.
وك ا وقع الس م ة الدزاير الرجبيدة  -الد ي كرهدا املفيدد والسديد ابدن طداووس  -علدى مدن امسده
عامان( :الس م على عامان بن رو القاري).
وأيودا علددى مددن امسدده :يزيددال واحلجدداا ة زاير الناحيددة املق ّدسددة( :السد م علددى يزيددد بددن حلددني
اهلمددداين املشددرة القدداري  ...الس د م علددى احلجدداا بددن مسددروق اجلعفددي  ...الس د م علددى يزيددد بددن
زايد بن مهاجر الكندي).
كددان يسددمو بروحدده و كددره علددى تلددر ات األمددوينيال لددم
وهد ا يشددري اىل ا ّن االمددام احلسددني
أي اسدم آ در جدا هدو اسدمال وإن كدان علدى
يكن رالف اسدم عمدر أو عامدان أو يزيدد أو احلجداا أو ّ
طرة نقيض مع عمر بن اخلطابال وعامان بن
____________________
 -3هنددا احتمددال طرحندداه ة امسدداء الطددالبيني مفدداده ان شدديوع اسددم عمددرو عندددهم هددو اكاددر مددن عمددر ميكن د مراجعددة
صف ة  423من ه ا الكتاب.
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عفانال ويزيد بن معاويةال اإلمام كان يعلم أب ّن ما جرن عليه وما سيجري على شديعته إّمندا هدو
قددد قتددل مددن يددوم
دف ل ّفهمدداال وحددّت قيددل أبن احلسددني
نتيجددة طبيعيددة لسياسددة الشدديخني ومددن لد ّ
السقيفة(.)1
ال ماددل:

وك د ل تقددف علددى اسددم عمددر ة أص د اب اإلمددام زيددن العابدددين علد ّدي بددن احلسددني
عمر (عمرو) بن أ املقدامال وعمر بن جبلةال وعمر (عمرو) بن بت.
وك ا يوجد ه ا االسم ة أص اب اإلمدام البداقر والدروا عنده مادل :عمدر بدن أبنال وعمدر بدن أ
شدديبةال وعمددر بددن قدديس املاصددرال وعمددر (عمددرو) بددن ه د لال وعمددر بددن حنىلددةال وعمددر بددن عبددد هللا

الاقفيال وعمر (عمرو) بن معمر بن وشيكةال وعمر بن بتال و ريهم.
وة (الفائق ة أص اب اإلمام اللادق) لل اا عبد احلسني الشبسرتي تقدف علدى مخسدة مسّدوا
أب بكددرال وه ددم :أبددو بك ددر بددن أ مس ددا (أ مس ددال) األسددديال وأب ددو بكددر ب ددن عبددد هللا ب ددن س ددعد
() 6
حممددال وأبدو بكدر املدراديال
القميال و أبو بكر بن عيّا األسددي الكدوة ال وأبدو بكدر بدن ّ
األشعري ّ
وعلى أكادر مدن سدبعني شخلدا قدد ُمسُّدوا ب( -عمدر)ال و  42شخلدا مسّدوا ب( -عامدان)ال و 37
شخل د ددا مس د دوا ب( -س د ددفيان)ال و  33شخل د ددا مس د دوا ب( -معاوي د ددة)ال و  40شخل د ددا مس د دوا ب-
( الد)ال و  37شخلا مسوا ب( -يزيد)ال و  37شخلا مسدوا ب( -الوليدد)ال و  8أشدخاص مسّدوا

ب( -الو ا ) و (املغري ).
و كر الشيو الطوسي و دريه الد ين ُمسّدوا بعمدر ة أصد اب أ احلسدن موسدى بدن جعفدرال وهدم:
عمر بن يزيد بيّاع السابريال وعمر بن أ ينةال وعمر بن رايحال

____________________
 -3قال القالي أبو بكر بن قُدريعة:
وأريتُ ُكم أ ّن احلسني أُصيب من يوم السقيفة
كشف الغمة لألربلي .328 :2
العامة ال ين ياقون هبمال وكان له حمبة وميل إىل أهل البيت.
 -2ه ا من علماء وحم ّدتي ّ
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حممد بن يزيد الاقفيال وعمر بن حفد  -كدره النجاشدي ة ترمجدة حفد بدن يداث -
وعمر بن ّ
حممددد األسددديال و دديهم أيوددا :عامددان بددن عيسددى الرواسدديال و دديهم أيوددا :يزيددد بددن سددليط
وعمددر بددن ّ
الزيددديال ويزيددد بددن ليفددةال ويزيددد بددن احلسددنال و(أبددو بكددر) عيسددى بددن عبددد هللا بددن سددعد بددن مالد
األشعري.
وة أص اب اإلمام الرلا تقف على من ُمسُّوا بعمر وعامان ومدروان ومعاويدة ويزيددال مادل :عمدر
 وعمددر بددن دراتال وعمددربددن زهددري اجلددزريال وعمددر بددن درات البغدددادي  -ك دان ب دواب للرلددا
اجلعددا ال وعامددان بددن عيسددى الك د ال وعامددان بددن رشدديدال و مددروان بددن حيددىيال ومعاويددة بددن حيددىيال
ومعاوية بن سعيد الكنديال ويزيد بن عمر بن بنت عامانال وأبو يزيد املكي.
وة أص اب اإلمام اجلواد يوجد اسم :معاوية بن حكيم.
وة أص د اب اإلمددام اهلددادي اسددم :أبددو بكددر الفهفكدديال وعمددر بددن توبددة اللددنعاينال وعامددان بددن
سعيد العمريال ومعاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار.
وة أص اب اإلمام العسكري اسم :يشدبه اسدم عمدر بدن أ مسدلمال وعامدان بدن سدعيد العمدري
الزّايتال وعمر بن أ مسلم.
كدانوا أمسدى مدن أعددائهمال حيدث
األئمدة
وجود ه ه األمساء بني أص اب األئمة يؤّكد أبن ّ

يكشدروا وجهدا بوجده مدن ُمسّدي بسدم دالفهمال
إ ّّنم
مل يتعاملوا مدع األشدخاص علدى اهلويدةال ومل ّ
يغودوا مسعددا مددن اسددم عمددر وأ بكددر وعامددانال إ هددم بعلمهددم الددربينّ وعملهددم احلكدديم اإلهلددي ال
ومل ّ
عما اعتاد عليه الناس ة التسمياتال بدعون أ ّن أ رالفين ويعاديين.
يريدون أن ررجوا ّ

بددل االكاددر مددن لد تدراهم ال مينعددون أتبدداع السددلطة مددن أن يكنّددوهم أب بكددرال إ حكددى بعددض
ك دانوا يُكناددون
أص د اب كتددب ال درتاجم والرجددال أب ّن األئمددة :السددجاد والرلددا واهلددادي واحلجددة
من قبل أهل املدينة وأهل الشام هب ه الكىن()1ال ومل
____________________
 -3انىر ة ل اللف ات  374إىل  383من ه ا الكتاب.
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مينعوّنم منها.
نرهم
وح د ّدّت إ ّن بع ددض أصد د اهبم  -الد د ين هل ددم أص ددول عامي ددة  -ك ددانوا يطلق ددون تلد د الك ددىن عل دديهمال
مما جاء ة ه ا السياق قول أ الللت اهلروي أ نّه قدال :سد لين املد مون
األئمةُ كانوا يسكتونال ّ
و ّ

عن مس لةال قلت :قال يها أبو بكر ك ا وك ا.
العامدةال قلدت :أبدو بكدرأال قدال عيسدى :قلدت ال
قال :من هو أبو بكر :أبو بكدرأ أو أبدو بكدر ّ
علي بدن موسدى الرلدا( )1كدان يك ّدىن هبداال ووجدود هد ه الكنيدة لحممدام
الللت :من أبوبكركم ؟ قالّ :
سنول ه ة القسم الااين من ه ه الدراسة (الكىن) إن شاء هللا تعاىل.
الرلا وعدمه هو ما
ّ
القرن الرابع اهلجري
كر الشيو آ ا بزر الطهراين ة كتابه (نوابغ الروا ة رابعة املئات) ت تة أشدخاص مدن علمداء
الشيعة  -أو ممّن رون عنهم الشيعة  -قد كنّوا أب بكر ة ه ا العهد وهم:
حممد بن العباس(.)6
 - 3أبو بكر اخلوارزميّ :
 - 2أبو بكر الدوري :أمحد بن عبد هللا بن جلني.
حممد بن ام بن سهيل(.)7
 - 4أبو بكر بن امّ :
وة حددرف البدداء يوجددد اسددم بكددر بددن أمحددد بددن لّددد مددن مشددايو الطوسددي والنجاشددي; كددره ابددن

النجار ة ( يل اتريو بغداد) كما نقله تلمي ه ابن طداووس ة كتداب (األمدان مدن أ طدار األسدفار
ّ
واألزمان).
حممد بن الفول احلاكم احلنفي الشاشي من مشايو
وبكر بن علي بن ّ

____________________
 -3مقاتل الطالبيني.483 :
 -2أعيد ددان الشد دديعة  488 :0ت 748ال الطليعد ددة مد ددن شد ددعراء الشد دديعة  / 237 :2ت 284ال معجد ددم البلد دددان 38 :3ال
قاموس الرجال للتسرتي /437 :ت .7773
 -4طبقات اع م الشيعة (القرن الرابع) :صف ة .34
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الل دددوقال ق ددال آ ددا ب ددزر ( :إّمن ددا كرت دده ل دديعلم أ ّن الل دددوق يتع د ّدرض ملد د هب ش دديخه ل ددو ك ددان م ددن
العامة)(.)1
ّ
وة حددرف (العددني) قددال آ ددا بددزر  :عمددر بددن أمحددد بددن محدددان القشددريي ة طبقددة عبددد العزيددز بددن
املتوّف  442من مشايو اللدوق.
حيىي اجللودي ّ
وعمر بن سهل الدينوري من مشايو اللدوق ة (األمايل).
وعمر بن أ عس ن الاقفي من مشايو اللدوق كما ة (األمايل).
حممددد بدن احلسدن الفر داين (حدديث تنلدي
وعمدر بدن الفودل املطدريي الدراوي عدن ّ

زيدد الشددهيد

بالتين عشر) ويرويه عنه التلعكربي املتوّف  473كما ة (كفاية األتر).
دوراق الطددربي ال د ي رون عندده أبددو الددب الددزراري  -املتددوّف  - 477بعددض
وعمددر بددن الفوددل الد ّ
طب أمري املؤمنني ة رسالته.

حممددد بددن سددامل بددن الدرباء املعددروف ببددن اجلعددا ال ترمجدده ة الفهرسددت و كددر أ ندّده يددروي
وعمددر بددن ّ
عن املفيد.
حممددد بددن علددي املعددروف ببددن الدزّايت اللددريةال يددروي عندده املفيددد ة (اإلرشدداد)ال وهددو
وعمددر بددن ّ
املتوّف 423ال ويروي عنه املفيد ة األمايل كاريا.
يروي عن ابن أ الالج ّ
املتوّف .334
وعامان بن أمحدال أبو عمرو ال ّدقّاق من مشايو املفيد ّ
وعامددان بددن أمحددد الواسددطي مددن مشددايو النجاشدديال الواسددطي والدددعلجي والتلعكددربي ة طبقددة
واحد أدركهم النجاشي.

اص ت ميد د أ عل ددي الفارس ددي
وعام ددان ب ددن ج ددين الن ددوي الش ددهري املت د ّ
دوّف  402ك ددان م ددن د دو ّ
الن ويال وقرأ عليه الشريفان الرلي واملرتوى.
إ ن أمساء الا تة موجود عند الشيعة ة ه ا القرنال وهو ما يفنّد مزاعم ابن

____________________
 -3طبقات أع م الشيعة (القرن الرابع) :صف ة .77
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تيمية و ريه القائلني أب ّن الشيعة هجروا ه ه األمساء ة العلور األُوىل.
القرن اخلامس اهلجري
مل أقددف عل ددى اس ددم أ بك ددرال و بك ددر ة كت دداب (الن ددابس ة الق ددرن اخل ددامس) للش دديو آ ددا ب ددزر
حممددد بددن عمددر بددن حيددىي مددن
الطهدراينال بددل وقفددت علددى اسددم واحددد قددد ُمسّددي بعمددرال وهددو :عمددر بددن ّ
أحفاد زيد الشهيدال وت تة أشخاص ُمسّوا بعامان هم:
 - 3عامددان بددن أمحددد الواسددطي مددن مشددايو النجاشددي (وهددو نفددس ال د ي تق د ّدم امسدده ة القددرن
الرابع اهلجري).
املكىن أب بكرال قال آ ا بزر ( :أقول :ظاهر االسدم والكنيدة
 - 2عامان بن إمساعيل بن أمحد ّ
داميال إالّ أ ّن القدراء عليده مبّعدد لدهال مثّ إ ّن ة ّأول (مهدج الددعوات) نقدل أحدرازا عدن
أ ّن املرتجم له ع ّ
كتاب (منية الداعي).
 - 4عامد ددان بد ددن حد ددامت بد ددن املنتد دداب التغلد ددبال مد ددن مشد ددايو النجاشد ددي ()334 - 482ال قد ددال
النجاشي ة ترمجة سعدان بن مسلم ما لفىه :قال أستا أ عامان بن حامت بن منتاب التغلب.
وأنددت تددرن أ ّن أمسدداء الا تددة أ د ت تقد ّدل من د ه د ا القددرن عنددد الشدديعةال شدديئا شدديئاال و ل د ملددا
علت دده احلكوم ددات الس ددنيّة هب ددم ة العل ددور الس ددابقةال ولوق ددو هم عل ددى رواايت أه ددل البي ددت ة كت ددب

احملمددين الددا ث  -الكليددينال اللددوقال الطوسددي  -ة ظ مددات الىدداملني هلدمال ومددا سدديجري علدديهم
ّ
الحقا من ملائب و نت ة عهد السفياين وقتل من يسمى بعلي ودمحم واحلسن واحلسني و اطمة.
القرن السادس اهلجري
كر الشيو آ ا بزر الطهراين ة (الاقات العيون ة سادس القرون) ت ث امساء قدد مسدوا بعمدر
وهم:
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() 1
دوّف  333أو  338أو
عمددر بددن إب دراهيم اخليّددامي النيشددابوري ال صدداحب (ربعيددات اخليّددام) املتد ّ
.323
حممدددال مددن أحفدداد احلسددني ي الدمعددة بددن زيددد الشددهيدال ولددد  332وتددوة
وعمددر بددن إبدراهيم بددن ّ

340ال تددرجم لدده ايقددوت ة معجددم األدبء ونقددل والدتدده وو اتدده عددن تلمي د ه السددمعاين وأ ندّده رأن لدده
ج ددزء ة احل ددديث مرتمج ددا( :تل د يح األ ان حب د ّدي عل ددى ددري العم ددل )ال امتن ددع م ددن ق دراءت-ه علي دده
وقال :ه ا ال يللح ل ال له طالب ري .
وعمر بن إسكندرال كره منتجب الدين بن ببويه.
ومل ي كر الشيو آ ا بزر من امسه :أبوبكرال أو بكرال أو عامان يما كتبده عدن أعد م الشديعة ة
(القرن السادس اهلجري).
للل ّديقة البتول
إساء املف السلجوقي ّ

التعل ددب الط ددائفي ق ددد طغ ددى ة ه د ه الف ددرت ال و إ ّن
وهن ددا نكت ددة جي ددب اإلش ددار إليه دداال وه ددي :إ ّن ّ
اللراعات احتدمت بني الطائفتنيال وقد كدان للدولدة السدلجوقية ة العدراق و إيدرانال ولطدو ّام صد ح
دت
الدددين األيددو ة ملددر والشددامال الدددور األكددرب ة تشددديد اخلد ف واألزمددة بددني الطددر نيال وقددد ُكتبد ال
آند ا مؤلّفدات ة نقدد عقائدد الشدديعةال وبيددأ اليدوم و ئدق كادري موجددود عدن لد العلدرال بعوددها

() 6
نلددا واحدددا منهدداال أورده عددن
بللغددة العربيددة واأل ددرن بللغددة الفارسددية أو اللغددة الرتكيددةال أنقددل لكددم ّ
كتدداب قددد ارسددي أُلّددف ردا علددى مددا ُكتددب مددن قبددل أتبدداع احلكومددة السددلجوقية لد ّد الشدديعةال وهددو
يدرتبط جولددوع اإلمامددة والواليددة امسدده (الددنقض)ال ومددن املسددائل الد حباددت ة لد الكتدداب مولددوع

تطابق أمساء أوالد األئمة مع أمساء اخللفاء.
وأرن ة ه ا املقطع من كتاب (النقض) للقزويين الرازي  -الّ ي أُلّف ة

____________________
 -3مل يابت تشيّعه لكنّا أتينا بمسه رعاية لألمانة العلميّة ودقّة ملا أتى به الشيو الطهراين.
 -2منها كتب ابن تيمية.
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حدددود سددنة  374ه - -حد ّدا اصد و يلد قاطعددا كددان سددببا مددؤتّرا لددرت الشدديعة ة أوا ددر القددرن
اخلددامس اهلجددري وأوائ ددل القددرن السددادس التس ددمية أبمسدداء الا تددةال مثّ ازدادت ه د ه احلساسددية ش دديئا
شدديئا إىل أن انعدددمت التسددمية بعمددر ة أوا ددر القددرن الاددامن اهلجددري عنددد الشدديعةال حد ّدّت صددار هد ا

أحسد دوا بإلج دداف وع دددم املب دداال والس ددطو عل دديهم م ددن قب ددل
االس ددم ددري مد د لوف عن دددهمال أل ّّن ددم ّ
احل ّكدامال ة حدني أ ّن الشديعة كددانوا يريددون العدي املشدرت والت كيددد علدى املشدرتكاتال لك ّدن اآل درين
ك ددانوا يس ددتغلّون هد د ا اللد دني وهد د ه الس ددماحة و يعت ددربون لد د ل ددعفاال وهد د ا دع دداهم إىل أن يرتكد دوا
التس ددمية أبمس دداء الا ت ددة ة العل ددور ال ّحق ددة جد داراء ظل ددم اب ددن أ س ددفيانال واحلج ددااال والعباس ددينيال

والسددلجوقينيال وص د خ الدددين األيددو و ددريهمال و إلي د هد ا الددن لددرتن يدده الى مددة واإلج دداف
مددن الطددرف اآل ددرال وأراه كا يددا لتلددوير ظلددم احل ّكددام ومساسددهم بملق ّدسدداتال وهددو ند ّ مددرتجم مددن
اللغة الفارسية القدمية إىل العربية:
قددال عبددد اجلليددل القددزويين الدرازي صدداحب كتدداب (الددنقض) ريبددا دعدداون صدداحب كتدداب (بعددض
وائح الروا ض) على الشيعةال إ قال:
( ...ونقول ة جواب ما ّادعيتمدوه مدن أ نّكدم( )1تس ّدمون أبنداءكم بحلسدن واحلسدنيال والشديعة ال
تسددمي أب بكددر وعمددرال هددو كد ب حمددض وهبتددان ال أصددل لددهال كاددري مددن الشدديعة يسد ّدمون أوالدهددم

األهم مدن لد ندرن اسدم يزيدد ومعاويدة
أب بكر وعمر وعامانال و لوصا ة العراق و وزستان .و ّ
بني الروا عن أئمة أهل البيت مال :يزيد اجلعفي ومعاوية بن عمار و ري ا.
____________________
 -3اشار إىل قول العامة وأ ّّنم يسمون بسم احلسن واحلسني والشيعة ال تسمي أب بكر وعمر.
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و ددوق كد ّدل ل د قددد مسّددى اإلمددام أمددري املددؤمنني أوالده أب بكددر وعامددانال و ددا اللاد ان قدُدت مددع
فال ولعمر بن علي أوالد و ّريّة كاري .
أ يهما احلسني بلطّ ّ
وحممدددال وعلدديال واحلسددنال وموسددىال وجعفددرال ومهددديال وحيدددرال
ّأمددا سددبب كاددر اسددم احلسددنيال ّ

وأبو طالبال ومحز وأمااهلا عند الشيعة هو أمر طبيعيال أل ّن اإلنسدان حي ّدق لده أن أيكدل ويشدرب ممّدا
دبال لددو
دب ويددرت مددا ال حيد ّ
حيبّددهال وجددا أ ّن التسددمية مددن األمددور املباحددة لكد ّدل إنسددان أن يسد ّدمي جددا حيد ّ
دب احللدون
دب احللدون واأل درن السدكبااال د حي ّدق ملدن حت ّ
كان لشخ زوجتدان مدا ال إحددا ا حت ّ
أن تع ددرتض عل ددى األ ددرن بقوهل ددا :مل ددا ا ال حتب ددني احلل ددونال والعك ددس بلعك ددسال و لد د ال ددت ف
عليه الناسال هو يشبه حال بعض الناس اليوم من الد ين حيبّدون

الطبائعال لو قاهلا شخ لو
مل اليمني وال حيبون الزواا.
وعليه التسمية من األمور املباحة ال ختوع ملتطلّبات النفسال وليس يها إلزام وتعبُّددال إالّ اسدم

السناةال لدو مسّدى الشديعي
حممد وعلي واحلسن واحلسني; حيث ورد يه الن ة أ ّن التسمية هبا من ُّ
ّ
ابندده هب د ه األمسدداء وبسددم محددز وجعفددر وعقيددل وحيدددر وموسددى ومهدددي قددد عمددل بلسددنةال ومساددى
أئمددة أهدل البيددتال د حيد ّدق للمشدبّهة واجملد ّدرب أن يعرتلدوا علددى الشديعي لتسددمية
بألمسداء احملبوبددة عندد ّ
أوالدهددم هب د ه التسددمياتال وماددال الشدديعة هددو ماددال دريهم مددن اتبدداع امل د اهبال االحندداف يسد ّدمون
بسم إمامهم

حيق للشخ
ّ

الشا عي االعرتاض عليهم بدعون أ ّن التسمية أب حنفية أو
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التس ددمية بلنعم ددان ه ددو مس دداس بلش ددا عيال وهكد د ا العك ددس د د جي ددوز لل نف ددي أن يع ددرتض عل ددى
الشا عي لو مسى بسم امامه  -أو من حيب .-
إ ن ا تي ددار اس ددم عل ددي واحلس ددن واحلس ددني ل دديس هل ددا الدالل ددة عل ددى الع ددداو م ددع أ بك ددر وعم ددر
األئمددة أكاددر مددن أ بكددر وعمددر وعامددانال
دب هددؤالء ّ
وعامددانال وال بددار عنددد اجلميددع أب ّن الشدديعة حتد ّ
لكن ه ا ال يدعوهم لسبّهم ...
ّ
دري وقدم وقاسدان هدي أق ّدل مدن ريهدا
كما أ ّأ ال ننكر أب ّن التسمية أب بكر وعمر وعامدان ة ال ّ
مددن احملا ىددات ة إيدرانال وهلد ه القلّددة سددبب يعلمدده ملدنّف كتدداب (بعددض وددائح الددروا ض)ال لكد ّدن
بغوه ألمري املؤمنني جيعله يتجاهل ه ا األمرال واحلادتة هي:
وعا الس طني [ة أوا ر عهد ملكشداه السدلجوقي (املتدوّف  373ه )-وأوائدل عهدد
إ ّن أحد ّ
دعر لدده األبدددانال وهددو أ ندّده كددان
ابندده بركيددارق (ال د ي ولددد  383وتددوة سددنة  ])307أ ددّت أبمددر تقشد ّ

ََُ ْ َ ً
ُك َمَية
كُب ِ

عمهدا -
لفاطمة
الزهراء عليها الس م عيب وعلّة ال ميكن معها إالّ أن تدُزاوا البدن ّ
َ
ه
ً
َ
ُ
ْ
َ
َُْ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ
ون إال ك ِذبا (.)1
َترج ِمن أفوا ِه ِهم إِن يقول
عمه دداال أل ّن املعل ددومة ال
نع ددمال إ ان العلّددة والعي ددب ه ددو عل ددمتها وع دددم وج ددود ُك الف ددو هل ددا إالّ اب ددن ّ
يتزوجها إالّ املعلوم.
ّ
تسمي أبناءها أب
وألاف ه ا املفّت ّ
السين أب ّن الروا ض ّ

____________________
 -3الكهف.3 :
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بكددر وعمددر وعامددان بغوددا لللد ابة()1ال وتنسددب إلدديهم الكفددر واإلحلدداد والددوالد مددن الددزأال كد ّدل لد
دب اللد ابهال بددعون أ ّّندم يسدبّون أوالدهدمال ة حدني أ ّن مقلدودهم اخللفداء الا تدةال
كي ميكدنهم س ّ
حممدد الدرازي  -والددد أ الفتدوح الدرازي
وهندا رت ئدر الشدديعة جداؤوا اىل علمدائهمال ماددل عل ّدي بددن ّ

املتوّف  343ه - )6(-والشيو أ املعايل سعد بن احلسن بن احلسدني بدن ببويده()7ال ومشدس اإلسد م
ّ
ي املدددعو (حسددكا)( - )0جددد الشدديو منتجددب الدددين
احلسددن بددن احلسددني بددن ببويدده ّ
القمددي نزيددل الد ّدر ّ
حممددد بددن احلسددن بددن
صدداحب الفهرسددت  -كددان حيددا سددنة  334ه-ال وأ طالددب :إس د اق بددن ّ
() 5
حممددد بددن احلسددني
القمددي  -مددن مشدداهري ت م د الشدديو الطوسددي -ال والسدديد ّ
احلسددني بددن ببويدده ّ

الكيسددكي()2ال والسدديد رلددي الدددين مانكددد بددن إمساعيددل بددن عقيددل مددن أحفدداد احلسددني األصددغر بددن
() 3
ميرون به من أزمة
علي بن احلسني ال وطلبوا منهم ح ًّ لما ّ

____________________
 -3ه د ه الدددعون تشددبه دعددون معاويددة لددد اإلمددام علددي وال د كرأهددا ة ّأول (السددري التددارري للمس د لة)ال انىددر صددف ة
 378من ه ا الكتاب.
 -2ه ا ما استىهرأه .انىر إيواح املكنون  373 :3وال ريعة  327 :3وأعيان الشيعة .323 :7
 -4الفهرسددت ملنتجددب الدددين 70 :ت 378ال طرائددف املقددال للسدديد علددي الربوجددردي  328 :3ت 337ال مدرآ الكتددب
للتربيزي.284 :
 -3هرست منتجب الدين 37 :ت 82ال أمل اآلمل  73 :2ت 383ال أعيان الشيعة .723 :3
 -3هرسددت منتجددب الدددين 44 :ت 3ال مددرآ الكتددب440 - 447 :ال أعيددان الشدديعة 280 :4ال أمددل اآلمددل 42 :2
ت 73ال معجم رجال احلديث  242 :4ت 3374ال مستدركات علم رجال احلديث للنمازي .374 :3
 -7هرست منتجدب الددين 33 :ت 74ال أمدل اآلمدل  33 :2ت 788ال معجدم رجدال احلدديث  272 - 273 :3ت
3033ال ال ريعة 373 :8ال .234 :23
 -8هرسددت منتج ددب الدددين 342 :ت 472ال امددل اآلمددل  228 - 227 :2ت 788ال معجددم رجددال احل ددديث :33
 374ت .0737
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نفس ددية وروحي ددةال م ددن جه ددة يس د ّدمون بتل د األمس دداء تبع ددا لتس ددمية اإلم ددام عل دديال وم ددن جه ددة أ ددرن
يواجهون مال ه ا اال ّ ام من قبل العامةال قال هلم بعض أولئ األع م:
حّت ال يشنّعوا عليكم ه ا األمر; أل ّن هدؤالء أبعددوا املرمدى وجتداوزوا
اتركوا التسمية أبمساء الا تة ّ

دين
احل ّدال وب ل تركت التسمية أبمساء الا تةال ويعود والزُر تدر هد ا العمدل إىل تدون لد العدامل الس ّّ
حممد.
ّ
املتعلب ال ي ا رتن ك ب على شيعة آل ّ
ومدن املؤسدف أ ّن ملدنّف كتداب (بعدض ودائح الددروا ض) يعلدم لفيّدة هد ه األمدورال ومدع لد
يش دنّع علددى الشدديعة لددرتكهم ه د ه األسدداميال كددان األحددرن بدده أن ال يددتّهمهم حد ّدّت ال يكددون م تومددا
كغريه من املفرتين)( )1انتهى ك م عبد اجلليل القزويين الرازي.
يفسر لنا ماما احلرب األمسائية الشعواء ال كان يقودها
وه ا الن ّ ّ
احل ّك ددام وأتب دداعهم ل د ّد أه ددل البي ددت وش دديعتهمال واس ددتمرارها إىل الق ددرن الس ددادس اهلج ددريال وهد د ه
احلرب عاد أمرها عليهم وبال ة ّناية املطافال انقرلت
 -أو كادت ان تنقرض  -أمساء لفائهم ة العلور ال حقة من قاموسالشيعة.

____________________
 -3الددنقضال للقددزويين الدرازي343 - 342 :ال وأيوددا كددر الدددكتور السدديد جد ل الدددين احملدددث االرمددوي هد ا األمددر عددن
كت دداب (ال ددنقض) ة ترمجت دده لكت دداب الفهرس ددت ملنتج ددب ال دددين 337 :ت  472ه ددام (ترمج ددة رل ددى ال دددين مانك ددد )
راجع.

274

القرن السابع اهلجري
قال الشيو آ ا بزر ة (األنوار الساطعة ة املائة السابعة) ة حرف (العني):
عمددر بددن احلسددن بددن اقددانال تلمي د جنيددب الدددين حيددىي بددن أمح ددد ب ددن سددعيد احلل دديال ق ددرأ علي دده
ط الشهيد.
املبسوط وأجاز له سنة 783ال حكاه ة الب ار عن رموعة اجلبعي عن ّ
حممددد الكلددبال ترمجدده ابددن لّكددان وقددال :كانددت أ ّمدده بنددت ابددن
وعمددر بددن احلسددن بددن علددي بددن ّ
حممد (اجلدواد) بدن علدي (الرلدا) بدن موسدى بدن جعفدرال
بسام من أوالد جعفر بن علي (اهلادي) بن ّ
ّ
وكان يكتب عن نفسه :و النسبنيال ويقلد به دحية واحلسني.
وعمر بن صاحل من العلماء اجملازين عن ابن طاووس ة سنة .737
امللري املولددال مدن أكدابر اللدو يةال واملعدروف
وعمر بن علي بن مرشد بن علي احلموي األصل
ّ
() 1
وتوة هبا ة .742
ببن الفارض ال ولد ة  3ي القعد  387بلقاهر ال ّ
ومل ي كر الشيو آ ا بزر من ُمسّي أب بكر أو بكر أو عامان ة حرة (الباء) و (العني).
القرن الاامن اهلجري
مل أقف ة كتاب (احلقائق الراهنة ة املائة الاامنة) للشيو آ ا بزر الطهراين علدى مدن ُمسّدي أب
املسمني أبمساء اصة.
بكرال أو بكرال أو عمرال أو عامانال إالّ على وجود كنية أ بكر لبعض ّ

____________________

القمدي ة
إماميال وان كره األمني ة أعيانه  283 :2ت  724دون بيان شرح حالدهال وقدال عنده ّ
 -3مل أمسع أ نّه شيعي ّ
صرح مجع بتشيّعه ونسبوا إليه ه ه األشدعار وأظنّهدا للناشدّ األصدغر :ةل حم ّمدد عدرف اللدواب
الكىن واأللقاب ّ 283 :3
....
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التكين أب بكر كان موجودا ال ري.
وعليه
ّ
القرن التاسع اهلجري
مل ي د كر الشدديو آ ددا بددزر ة كتابدده ( الوددياء ال ّمددع ة القددرن التاسددع ) مددن ُمسّددي أب بكددرال أو
بكددرال أو عمددرال أو عامددانال إالّ وجددود توقيددع علددى وقفيددة البقعددة احلسددينية الواقعددة ة حملددة شهشددهان
أبصددبهان ة حدددود سددنة  ( 777حد ّدرره أبددو بكددر بددن أمحددد بددن مسددعود الطهدراين ) ال نعلددم أندده كددان
شيعياال أم مستبلراال أم سنيا.
القرن العاشر إىل الاالث عشر اهلجري
مل أقف ة (إحياء الداتر من القرن العاشدر) و (الرولدة النودر ة علمداء املائدة احلاديدة عشدر ) و
(الكواك ددب املنتش ددر ة الق ددرن الا دداين بع ددد العش ددر ) و (الك درام ال ددربر ة الق ددرن الاال ددث بع ددد العش ددر )
للشدديو آ ددا بددزر الطهدراينال مل أقددف علددى مددن ُمسّددي أب بكددرال أو بكددرال أو عمددرال أو عامددانال وه د ا
يؤكد ما قلناه أب ّن التسمية أبمساء الا تة أ

يقل شيئا شيئا حّت انعدمت ة العلور املت ر .
***

كل ما سبق اُمور:
ّ
وتلخ من ّ
 - 3ان عمددر بددن اخلطدداب طلددب مددن اإلمددام علددي أن يسد ّدمي ابندده بعمددرال وأهدددن

مدده موركددا

للطفلال ة حني أ ّن اإلمام عليّا مل يفعل ل مع من أمسّاه مال علي بن عبدهللا بن عباس.
لكن اإلمدام جتداوز هد ه املشدكلة عندد
 - 2استغ ل اآل رين ه ه التسمية إلحراا اإلمام عليال ّ
والد ابنه الاالث مدن أم البندني س ّدماه بعامدان مؤّكددا أبن هد ه التسدمية جداءت ملكانده أ يده عامدان
عرض بآل رين كناية.
بن مىعون عندهال ال لعماان بن عفان; قاهلا د الرءا لتل التدُّهمال أي أ نّه ّ
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 - 4تسددمية عائشددة مهددا بعب دددالرمحن بددن ملجددم بعددد مقت ددل اإلمددام عل دديال وة املقابددل ع دددم
تسمي اإلمام ةمسه الشريف ة بعض الرواايت مكتفية بقوهلا (ورجل آ ر).
ر بتها ة أن ّ
 - 3ا ّ ام معاوية اإلمام أب نّده إّمندا مسادى أوالده أبمسداء الا تده كدي يدربر نفسده لدو تدر احم علديهمال و

ين.
إ ا سئل قال :أعين ب ل ب ا
 - 3أتكيد اإلمام احلسني على تسمية أوالده بعلدي ر دم قدول مدروان بدن احلكدم  -و إيل معاويدة
علددى املدينددة  -لعلد ّدي بددن احلسددني( :مددا يريددد أبددو أن يدددع أحدددا مددن ولددده إالّ مسدداه عليددا) ؟! حيددث
دب ددة األدمال لددو ولددد يل مائددة ألحببددت أن ال أمسد ّدي أحدددا
قددال اإلمددام  :ويلددي علددي ابددن الزرق داء ا

منهم إالّ عليا.
 - 7إن قب ددول اإلم ددام عل ددي بتس ددمية أو تكني ددة اآل درين البني دده أب بك ددر وعم ددر رج ددا ي دده وائ ددد
كاري ال منها :س ب البساط من حتت رجل معاوية ال ي يريد االحتماء بلشيخني وعامان.
 - 8بددء الددنهج األمددوي ة املودداد مدع اسددم علددي وكنيددة أ تدراب وقتدل مددن ُمسّددي أو كددين هبمددا
وح ف امسه من الديوان بل ح ف اسم كل شيعي.
 - 7اتّبدداع معاويددة وابندده يزيددد سياسددة عمددر بددن اخلطدداب ة التسددميات كددانوا يعطددون هدددااي ملددن
يسمي بمسهماال جاء عن معاوية أ نّه قال لعبدهللا بن جعفر س ّم ولد بمسي ولد مخسدمائة ألدف

درهددمال اشددرت هبددا لسددميّي لدديعةال وهك د ا عددل يزيددد جعاويددة بددن عبدددهللا بددن جعفددر إ طلددب مندده أن
يسمي ابنه يزيد.
ّ
داد ال ددنهج احل دداكم م ددع اس ددم عل ددي وّنج ددهال وال دددعو إىل التس ددمية
 - 0مل دّدا رأن أه ددل البي ددت مو د ّ
أبمسدداء لفددائهم  -ة حددني أ ّن التسددمية أبمسدداء أهددل البيددت كانددت حمبوبددة عنددد رب العدداملني ومشددت ّقة
مددن امسدده جددل وع د ال وهددي مددن أحسددن األمسدداء  -تركدوا التسددمية أبمسدداء الا تددة مددن بعددد اإلمددام زيددن
العابدين.
األئم ددة قواع ددد عام ددة ة التس ددميات دون التعد دريض أبمس دداء األش ددخاصال منه ددا أ ّن
 - 34تقعي ددد ّ
حممد اي علي اب
الشيطان إ ا مسع مناداي ينادي اي ّ

277

عدو من أعدائنا اهتزوصال.
كما ي وب الرصاصال حّت إ ا مسع مناداي ينادي بسم ّ
وقوهلم ة ن آ ر :وما الدين إالّ احلب والبغض.
األئمةال قد مر علي كد م اإلمدام احلسدني قبدل قليدلال كمدا
 - 33وجود اسم علي عند الب ّ
أ نّه كان بني أوالد اإلمام السجاد املعقبني من امسه علياألصغر.
وك ا كان اسم أحد أبناء أ يه (احلسن األصغر) هو علي.
وأيوا أحد أبناء أ يه األ ر (زيد الشهيد) امسه احلسني ي الدمعةال وابنه كان امسه علي.
وأحد أبناء اإلمام اللادق علي العريوي.
ولعمر بن علي بن احلسني ابن واحد أعقبه امسه علي.
وقد لف اإلمام الكاظم ابنه علي بن موسى.
حممد اجلوادال ولأل ري اإلمام علي اهلادي
ولحممام الرلا ّ

.

وعليدده د ّن اسددم علد ّدي حمبددوب عنددد هللا ورسدوله وأهددل البيددت لوصددا بعددد وقو نددا علددى أهددداف
اآل رين و إصرارهم على طمسه.
 - 32ه الج ُر بين هاشم لعبدهللا بن جعفر أل نّه مسى ابنه بسم معاوية.
 - 34انتشار سياسة اخلوف مدن التسدمية بعل ّديال حدّت أ ّن علدي بدن رايح قدال :ال تس ّدموين عليدا
أ عُليال وقال اآل ر :ع ّقين والدي حيث مسّ 
اين
عليّاال وعن احلس-ن البلري أ نّه قال :لو قلت عن أ زينب عن رسول هللاال أعين عليا.
 - 33الواقدف علددى سياسددة معاويددة واألمدويني يعلددم أب ّّنددم كددانوا يريددون إبد بددين هاشددمال جدداء

قولدده :وهللا لددواد معاويددة أ ندّده مددا بقددي مددن بددين هاشددم أ ددح لددرمة إالّ طُعددن ة نيطدده
عددن علددي
األئمددة كددانوا يريدددون أن يبقدوا اسددم
إ فدداء لنددور هللا (وأيال ا
اّللُ إالا أن يدُدت ام ندُدورهُ ولد الدو كددره الالكددا ُرون)ال و ّ
علي وّنجه قائما ر م كل
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االرهاصات.
 - 33ش دديوع ظ دداهر التس ددمية خبال ددد والولي ددد ومعاوي ددةال واخل ددوف م ددن التس ددمية بعل ددي واحلس ددن
واحلسني ة العلر األموي والعباسيال أي أ ّّنم رمسوا البديل ة التسميات.

 - 37تغيددري األمددويني والعباسدديني للمفدداهيم واألمسدداءال بددل سددعى العباسدديون ملددنح أنفسددهم ألقدداب
أهددل البيددت ماددل (اهلددادي) و (املهدددي) و (القددائم) و (املهتدددي)ال واإلمددام البدداقر ّنددى عددن تسددمية
وتلقيب اعدائهم بلقاهبم إالّ عند الورور .وة ه ا اللدد قال الشاعر:
مايل رأيت بين العباس قد ت وا من ال ُكىن ومن األلقاب أبواب
ب اواب
ولقبوا رج لو عا أوهلم ما كان يرلى به لل
() 1
ف ليفتنا ه ا نفق ة القوم ألقاب
ا
قل الدراهم ة ك ّ
 - 38عدم حساسية الشيعة ة العلور السدابقة مدع أمسداء الا تدةال بدل إ ّّندم كدانوا يس ّدمون هبد ه

األئمدة مث مدن بعددهمال إ يوجدد هندا كادري مدن روا الشديعة ومشدايح اإلجداز قددد
األمسداء علدى عهدد ّ
مس دوا أب بكددر وعمددر وعامددانال لكد ّدن وعّددا الس د طني واحل ّكددام الىلمددة  -ب عدداهلم  -شددوهوا ه د ه
األمساء عند الشيعهال ري منكرين أبن الشيعة قد وقفوا على اعمال اخللفاء املشينة جرور التاريو.
 - 37ال جيوز حتميل احلكومات الشديعية مادل اللدفوية مسدؤولية تدر التسدمية بعمدرو وأ بكدر
وعامددانال بددل إ ّّنددا كانددت نتيجددة طبيعيددة ملددا علدده اآل ددرون بلشدديعةال ألن قوددية التسددميات ال حتدددث
جد بددل حدددتت نتيجددة لللدراعات الداميددة بددني الطددر نيال ولعدددم الاقددة املتبادلددة بيددنهم وبددني الشدديعة
يو
حّت قبل أن يعرف التار ُ
ّ

____________________
 -3األبي ددات أل بك ددر اخلد دوارزميال يتيم ددة ال دددهر  273:3وحل ددن االس ددم :ص33ال ج دداكلني س ددوبيلياال املعه ددد الفرنس ددي
للدراسات العربيةال ترمجة سليم بركات.
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اللفويني وقبل أن يولد ج ّدهم (صفي الدين).
ت ث طرائف إ ّن ظُر اء الشيعة وأهل السنة كانوا يتناقلون احلكاايت ل ّد بعوهم اآل رال وكدانوا
إين تلطيفدا للج ّدو أنقدل بعدض اهلزليّدات
يستغلّون املواقف لحمشاد برموزهم ولدعم ما ي هبون إليهال و ّ

ال وقفت عليها أتناء الب ث ألوّكد وجود ه ه احلساسية بني الطر ني ة العلدور املالدية وأ ّّندا مل
تكن وليد ة العلر
اللددفوي كمددا يقولددونال و إ ّن الشدديعة كانددت ال دداب مددن كددر هزليّددات أهددل الس دنّة دديهم وك د ا
التارري للمس لة.
العكس بلعكسال وبه أ تم السري
ّ

 - 3أ را اخلطيب البغددادي (ت  347ه )-إبسدناده عدن إمساعيدل بدن محّدادال عدن أ حنيفدة
 وعندده أ د اجمللسددي مددن علمدداء الشدديعة  -قددال :كددان لنددا جددار ط ّ ددان را ودديال وكددان لدده بغ د نالأحد ُ اال قتلهال ُ رب أبو حنيفدةال قدال :انىدروا
مسّى أحد ا أببكرال واآل ر عمرال رحمه ات ليلة ُ
البغل ال ي رحمهال ال ي مسّاه عمر ؟ نىروا كان ك ل (.)1
 - 2وحكى ايقوت احلموي (ت  727ه )-طريفة عن أهدل قدمال قدال :كدان لعبددهللا بدن سدعد
األشعري ولد قد ُر بلكو ةال انتقل منهدا إىل قدم وكدان اماميّداال هدو الد ي نقدل التشديّع إىل أهلهداال
دين قددطال ومددن طريددف مددا ُحيكددى :أ ندّده ُوّيل علدديهم وال وكددان ُسددنيّا متش د ّدداال بلغدده
د يوجددد هبددا ُسد ّ

ط وال عمر.
عنهم أ ّّنم لبغوهم الل ابة الكرام ال يوجد يهم من امسه أبوبكر ق ّ
جمعهم يوما وقال لرؤسائهم :بلغين أ نّكم تبغوون ص ابة رسول هللا

____________________
 -3اتريو بغداد 473 :4ال حباراألنوار 370 :73ال و يات األعيان  .243 :2و يده دا رب أبدو حنيفدة قدال :انىدروا د ين
أ ال أن البغل ال ي مساه عمر هو ال ي رحمهال نىروا  ...اخل.
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وأ نّكددم لبغوددكم ّإايهددم ال تسد ّدمون أوالدكددم أبمسددائهمال وأأ أقسددم بهلل العىدديم لددئن مل جتيئددوين برجددل
وألصنعن.
علن بكم
ّ
يكم امسه أبوبكر أو عمر ويابت عندي أ نّه امسه أل ّ
استمهلوه ت تة أ ّايم و تّشوا مدينتهم واجتهدوا لدم يدروا إالّ رجد صدعلوكا حا يدا عداراي أحدولال

سماه ب ل .
أقبح لق هللا منىرا امسه أبوبكرال أل ّن أبه كان ريبا استوطنها ّ
جدداؤوا بددهال شددتمهم وقددال :جئتمددوين أبقددبح لددق هللا تتنددادرون علد ّدي ! وأمددر بلددفعهمال قددال لدده
بعض ظر ائهم :أ يّها األمري اصنع ما شئت ّن هواء قم ال جييء
منه من امسه أبوبكر أحسن صور من ه اال غلبه الو وعفا عنهم(.)1
وهد ه و إن كانددت طريفددة لكنهددا تلدددق مددا قلندداه مددن ان تددون لد العددامل السددلجوقي ة القددرن
السادس اهلجري هي ال جعلت الشيعة ميتنعون من التسمية بمساء الا ته.
 - 4و كر الزاكداين القدزويين (ت  882ه )-ة هزليّاتده عدن النزعدة الطائفيّدة عندد بعدض الشديعة

أ ّّنم لربوا شخلا امسه عمرانال قيدل هلدم :ملدا ا تودربونه وهدو املس ّدمى بعمدران ال بعمدرال قدالوا :إنّده
عمرال وسرق األلف والنون من عامان
أيوا.
***
واآلن بع ددد ه د ه املس ددري الطويل ددة الش دداقّة ن ددد ل إىل ص ددلب املول ددوع لن ددرن :ه ددل ح ّق ددا أ ّن ه د ه
األمساء كانت ألبنداء املعلدومني ؟ أم أ ّّندا حتريفدات وتلد يفات املتد ّ رين ؟ وهدل أ ّن هد ه الىداهر
حممدددال وأمحدددال وعلدديال واحلسددنال واحلسددنيال وجعفددرال و
هددي ظدداهر برز ة أمسددائهم كىهددور اسددمّ :

إبراهيمال أم أ ّّنا أمساء

____________________
 -3معجم البلدان ( 407 - 408 :3قم).
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اصة وليس هلا داللة على شيوع ه ه األمساء عندهم ح ّدّت يقدال أب ّّندا
أدر ولعت حتت ظروف ّ
دليل على اللداقة واحملبة بني اآلل واخللفاء ؟
وكد ا احلددال بلنسددبة إىل التكنيددة أب بكددرال هددل أ ّّنددا كانددت رائجددة عندددهمال أم أ ّن ه د ه الكنيددة

ولعها اآل رون هلم ؟
إلي د اآلن أمسدداء أوالد اإلمددام علددي ال مثّ أنيت إىل ترتيددب زوجاتددهال لنعددرف أب ّن مددا قددالوه عددن
علي برتتيب اخللفاء (أبو بكرال عمرال عامان) بطدل مجلدة وتفلدي  .وكد ا نابدت
ترتيب أوالد اإلمام ّ
عدددم ص د ة مددا قددالوه مددن وج دود احملبددة بددني اآلل والل د ابة مددن د ل التسددمياتال إ أ ّن التسددمية
أبمسداء الا تددة وبعدض اللد ابة مل تكدن إالّ أمسدداء أدر بلنسددبة إىل الكادر الكدداتر مدن أمسدداء األنبيدداء
األئمة مع كدرأ
واسم علي واحلسن واحلسني وزيد وحيىي ومسلم و ...ال مكتفني بعرض أمساء أوالد ّ
للطبقددة الاانيددة والاالاددة مددن بعدددهمال أي أمسدداء أبندداء اإلمددام وأمسدداء أبندداء أبنائدده  -وقددد نشددري ة بعددض
األحيان إىل أمساء أحفادهم وقد نتجاوز ه ا احلدود  -اتركني االستنتاا إىل القارئ اللبيب.
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التسميات عند الطالبيني
بني النىرية والتطبيق
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(التسددميات عنددد الطددالبيني بددني النىريددة والتطبيددق) عن دوان كبددريال حيتدداا إىل عددد رلدددات لبيانددهال
ألنّه يرتبط بعلم األنساب وا دت ف اقدوال النسدابة ة املسدمنيال وهدو حبدث اسدتقرائي و ئقدي جداف
يدددعوا املطددالع للوددجر وامللددلال وإين رعايددة حلالدده اكتفيددت ب د كر الوددروري مددن ولددد اإلمددام علددي ة
الطبقددات الددا ث االوىلال وقددد جتدداوزت ة بعددض االحيددان إىل ريهدداال معتمدددا علددى كتدداب (عمددد
الطالب ة أنساب آل أ طالب) لكونه أشهر كتب املت رين ة أنساب الطالبيني.
كمددا كانددت يل وقفددة عنددد زوجددات اإلمددام علددي واُمهددات أوالدهال لكددي أعددرف املتقد ّدم مددن هددؤالء
النسددو ال ومددن لدده أتعددرف علددى املتق د ّدم واملت د ّ ر مددن األوالدال ومدددن ص د ّ ة مددا قددالوه عددن اإلمددام

عليال وأنّه ولع أمساء ولده برتتيب اخللفاء الا تة حبا هبم ؟
ول ت بعدض الشديء عدن حيدا أوالد اإلمدام علدي املغمدورينال و لد لعددم
أبين ّ
وأليف علما ّ
وجود دراسة وا ية عنهم تشرح حيا م وم بسات مواقفهم.
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وإلي اآلن ك مي عن ه ا اجلانب من ل حمورين:
 - 3بيان أمساء أوالد اإلمام علي ة الطبقات األوىلال وقدد نوصدلها ة بعدض األحيدان إىل زمدان
ابن عنبة  727ه.-
 - 2بيددان أمسدداء زوجددات اإلمددام علددي واُّمهددات أوالده ومددا هلد ّدن مددن ولدددال كددي نعددرف مددن ه د ان
املسمني أبمساء الا ته.
اُّمهات ّ
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أوالد اإلمام علي
علي بعد االتّفاق على أ ّن كورهم أكار من إأتهم.
ا تلف ّ
النسابة ة عدد أوالد اإلمام ّ
قددالوا أب ّن أوالده :تسددعة وت تددون()1ال وقيددل :مخسددة وت تددون()6ال وقيددل :أربعددة وت تددون()7ال وقيددل:

ت تة وت تون()0ال وقيل :مثانية وعشرون()5ال وقيل :سبعة وعشرون(.)2
ومن مجلة أسباب ه ا اال ت ف هو ا ت ط األلقاب والكىن بألمساءال وك ا وجدود عد ّد أمسداء
للشخ الواحد.
وم ددن مجلته ددا مد ددوت الش ددخ وهد ددو ص ددغري أو دون عقد ددب أو دون د الور سياس ددي أو اجتمد دداعي

مل و ال مما يدعو بعوهم ل كرهال ة حدني يغفلده بعدض آ درال هد ا إىل أسدباب أ درن لديس هدا هندا
حمل كرها.
احلرات أم أ ّمهات األوالد:
وكيفما كان لي اآلن أمساءهم حسب ترتيب األ ُّمهات; سواء ّ

____________________
 -3د يب الكمدال 380 :24ال الدواة بلو يددات  .373 :23قدال صداحب اجملددي 302 :وة نسددخة ال اتدق هبدا تسددعة
وت تون.
املود 338 :4ال عمد الطالب.74 :
 -2ينابيع ّ
 -4الطبقات .24 :4
 -3اتا املواليد للطربسي37 :ال ت كر اخلواص.38 :
 -3اتريو املواليد37 :ال االرشاد  433 :3و يه :على قول بعض الشيعة وماله ة اع م الورث .407 :3
 -7االرشاد 433 :3ال اع م الورن 407 :3ال كشف الغمة 78 :2ال العمد البن البطريدق20 :ال اجملددي302 :ال حبدار
االنوار  83 :32ح  3عن العدد القوية.232 :
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 - 3اطمة الزهراء
هلا من الولد ت ثال ومن البنات اتنتان:
حممد.
 - 3اإلمام احلسن اجملتىب السبط ّ :
املكىن أب ّ
املكىن أب عبدهللا.
 - 2اإلمام احلسني الشهيد السبط ّ :
 - 4زينب الكربن :عقيلة بين هاشم.
املسما رقيّة(.)1
 - 3أ ُّم كلاومّ :
 - 3احملسن :وهو ال ي قُتل  -أو أُسقط  -ة اهلجوم على بيت الزهراء

.

 - 2ولة بنت قيس احلنفيّة
هلا من الولد:
املكىن أب القاسم.
حممد [األكرب] بن احلنفيّةّ :
ّ -7

حممد األصغر.
ّ -8
 - 7أ ُّم احلسن.
 - 0رملة(.)6
 - 4اللهباء التغلبيّة املكنّا أب ُّم حبيب
تد الوأما ا:
لعلي
ولدت ّ
() 7
املكىن أب القاسمال وقيل :أب حف .
 - 34عمر األطرف ّ :
تزوجها مسلم بن عقيل(.)0
 - 33رقيّة :وقد ّ

____________________
النسابة العمري املولح الكوة.
 -3حكى صاحب اجملدي 300 :ل عن ّ
 -2اجملدي.304 :
مر وجه تسميته وأ نّه كان بطلب من عمرال ة صف ة  0و .04
 -4وقد ّ
نولد ه الحقدا  -عندد
 -3اجملدي308 :ال  .244و يه ب ّن له ولددا آ در منهدا امسده :العبداس األصدغرال ومل يابدت وهد ا مدا ّ
الك م عن زوجاته ة صف ة  - 480وا ّن ه ا هو من زايدات شيو الشرف ومل يوا قه عليه أحد.
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 - 3أ ُّم البنني الك بيّة
هلا من األوالد:
 - 32العبّ دداس :ويُك د ّدىن أب الفو ددلال ويُل ّق ددب بل اسد د ّقاء وب( -أ ق الرب ددة)ال استش ددهد مد دع أ ي دده
وله أربع وت تون سنة.
احلسني
حممدددال استشدهد بلطدف وهدو ابددن مخدس وعشدرين سددنةال ال
 - 34عبددهللا األكدرب :و يُك ّدىن أب ّ
عقب له.
دف وه ددو ابددن واح ددد
 - 33عامددان :يكد ّدىن أب عم ددروال استش ددهد م ددع أ يدده احلس ددني
بلطد ّ
وعشرين سنةال ال عقب له.
كىن أب عبدهللاال قُتل مع أ يه احلسني
 - 33جعفر :يُ ّ
 - 3ليلى النهشليّة الدارميّة التميميّة

ال ال عقب له.

ابننيال ا:
لعلي
ولدت ّ
 - 37عبي دددهللا( :أب ددو عل ددي) ك ددان م ددع أ وال دده ب ددين م دديم بلبل ددر ال ح د ّدّت حو ددر وق ددائع املخت ددار
صابته جراح وهو مع ملعبال مات وقربه بمل ار(.)1
حمم د ددد()6ال وقي د ددل:
 - 38عب د دددهللا :وه د ددو املك د د ّدىن أب بك د ددرال وقي د ددل أب ّن املك د د ّدىن أب بك د ددر امس د دده ّ

عبدالرمحن( ;)7وقيل أ ّن امسه اسم آ رال سن كره الحقاال استشدهد مدع أ يده احلسدني
له.
____________________
 -3اتريو الطربي 337 :3ال الطبقات الكربن 30 :4ال الكامل ة التاريو .408 :4
 -2اإلرشاد .433 :3
 -4حكي ل عن احلا ظ املقريزي.
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ال ال عقدب

حممددد كددان مددن ولددع أبيدده
وممدّدا احتملدده هنددا ومجعددا بددني األق دوال ة شددخ كه د ا هددو :ا ّن اسددم ّ
علي أمرياملؤمننيال ّأما اسم عبدهللا أو عبدالرمحن هو املولوع من قبل ّأمه وأ والدهال و لد أل
اإلمام ّ
نّه كان من السدنة تسدمية الطفدل ج ّمدد إىل سدبعة أ ّايمال واإلمدام أوىل مدن دريه بتطبيدق هد ه السدنةال

و يت كد احتمالنا هو 
وقوع
حممد بن أمرياملؤمنني ).
حممد ة الزاير الرجبية ( :الس م على ّ
الس م على من امسه ّ
حممدددا عنددد اإلمددام علد ّديال أ ّمددا
بهد ه القدرائن ميكننددا أن ند ّ
رجح أن يكددون ابددن ليلددى النهشددلية امسدده ّ
االسم الااين :عبدهللا أو عبدالرمحن هو املولدوع مدن قبدل ّأمده أو جد ّده أو أ والدهال وأن اشدتهار هد ا

بسدم أو كنيددة أبددو بكددر يعددود إىل كتابددة التدداريو بريشدة احل ّكددامال وعليدده االسددم هددو لشددخ
لشخلني أو ت ث.
 - 7أمساء بنت عميس
هلا من الولد:
 - 37حيىي.
 - 30عون()1ال وقد نُسب إليها ابن آ ر وهو ري ص يح(.)6
النس ددابة ال ددا وا ابن ددا آ ددر لحمم ددام عل د ّدي
وال رف ددى عليد د أب ّن بع ددض ّ

واحددد ال

م ددن أُمام ددة بن ددت أ

حممد األوسطال ومل يابت.
العاصال امسه ّ
حممد األصغر(.)7
وقيل أب ّن له ابنا آ ر من ري ه ه النسو ال من أ ُّم ولد امسهّ :

____________________
حممدد األصدغر مدن ّأم ولدد .البدايدة والنهايدة :8
 -3الطبقات الكربن  24 :4وقال الواقدي :ولدت له حيدىي وعدوأ د ّمدا ّ
.442
حممددد األصددغر وقيددل قتددل ه د ا مددع أ يدده احلسددني ة ك درب ءال انىددر اتريددو الطددربي  372 :4وعندده ة الكامددل ة
 -2وهددو ّ
التاريو 272 :4ال البداية والنهاية .442 :8
وة الشرح الكبري البن قدامة ( 340 :33ا ّن ألمساء ابند الني ُمسّيا ج ّمد أحد ا ابن جلعفر بدن أ طالدب واآل در ابدن أل
حممد.
علي امسه ّ
بكر) .ومل ي كر ابنا هلا من ّ
واُمدده أم ولدددال
وحممددد األصددغر بددن علددي قتددل مددع احلسددني
 -4مقاتددل الطددالبيني37 :ال وة الطبقددات الكددربن ّ 24 :4
األئمة.)38 :
وعن الكاتب البغدادي :امسها اُم زيد (اتريو ّ
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علي ال كور مجعا بني الاابت واملنسوب
وب ل تكون أمساء ولد اإلمام ّ
هم:
 - 3احلسن.
 - 2احلسني.
 - 4احملسن.
حممد بن احلنفيّة.
ّ -3
حممد األصغر بن احلنفية.
ّ -3

 - 7عمر األطرف بن اللهباء.
 - 8العباس األصغر بن اللهباء  -على قول .-
 - 7العباس بن ّأم البنني.

 - 0عبدهللا األكرب بن ّأم البنني.
 - 34عامان.
 - 33جعفر.
 - 32عبيدهللا.

حممدال أو عبدالرمحن.
 - 33 - 33 - 34عبدهللاال أو ّ
 - 37حيىي.
 - 38عون.
حممد األوسط بن أمامةال على قول.
ّ - 37
حممد األصغر من ّأم ولدال وه ا اجلرد يتفق مع رواية ابن سعد ة الطبقات أيوا.
ّ - 30
وجاء ة زايد شيو الشرف ة ال كور :عبدالرمحنال عمر األصغرال
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عامان األصغرال عونال جعفر األصغرال حمسن(.)1
تلددة بددهال و لد لعدددم موا قددة اآل درين لدده; أل ندّده لددو
وبعتقددادي أ ّن زايدات شدديو الشددرف هنددا ّ
وا قه اآل رون ملا مسّيت بزايد .

نعددم إ ّن اسددم عبدددالرمحن وعددون موجددودان لددمن األمسدداء املتّفددق عليهدداال لكد ّدن األمسدداء األُ ددرن ال
حمم ددد األص ددغر ومل ياب ددتال وقي ددل أبن
يوا ق دده عليه ددا اآل ددرونال هن ددا ق ددول أبن ّ
ألم البن ددني ابن ددا امس دده ّ
حممد األصغرال وه ه االقوال تشدري إىل وجدود عد ّد أوالد لعلدي بدن أ
ألمساء بنت عميس ابنا بسم ّ
املؤر دونال
طالب قدد مسّدوا ج مددال وهكد ا وجدود أمسداء أ درن ة ولدد علدي ال يتّفدق عليهدا النّسدابة و ّ

النسابة قط.
تركنا االشار إليها مكتفني جا اتّفق عليه ّ
حممددد  -يعددين نفسدده :-
قددال العمددري ة (اجملدددي) :وجدددت خبد ّ
حممددد بددن ّ
ط شدديو الشددرف :قددال ّ
مددن الد كور  -وعد ّد م تسددعة عشددر كدرا  -ة حياتدده :سددتّة
مددات مددن مجلددة أوالد أمرياملددؤمنني
الطف :ستّة رلوان هللا عليهم(.)6
نفرال وورته منهم :ت تة عشر نفساال وقُتل منهم ة ّ
املعقبون من ولد علي
علي بن أ طالب ال هم:
واملعقبون من ولد ّ
سمى أوالده بلساد احلسنيّة
 - 3احلسن السبط :و يُ ّ

يسمى أوالده بلساد احلسينيّة
 - 2احلسني الشهيد :و ّ
يسمى أوالده بحلنفيّة
حممد بن احلنفيّة :و ّ
ّ -4
يسمى أوالده بلعمريّة
 - 3عمر بن علي :و ّ
يسمى أوالده بلعبّاسيّة
 - 3العبّاس :و ّ

____________________
 -3اجملدي.304 :
 -2اجملدي.304 :

292

و إلي اآلن أمساء أوالدهمال كي تقف على ع ّد املسمني أبمساء الا تة ة ولد اإلمام علي.
اإلمام احلسن بن علي
دوة ة سدنة اتندني ومخسدنيال وعمدره مثدان وأربعدون
ولد اإلمدام احلسدن
لدا ث مدن اهلجدر ال وت ّ

سنة.
لحممام مخس بنداتال وأحدد عشدر كدرا  -كمدا ة روايدة العبيدديل  -هدم :زيدد()1ال احلسدن املا ّدىن()6ال
واحلسني([ )7األترم]ال وطل ة()0ال وإمساعيلال وعبدهللا()5ال ومحز ال ويعقوبال وعبدالرمحن()2ال وأبدوبكر()3ال
وعمرو()8ال وقال املولح
____________________
 -3أُ ّمه زرجيّة( .اجملدي.)243 :
 -2أُ ّمه ولة بنت منىور الفزاريه( .اجملدي .243 :سر السلسلة العلوية.)3 :
 -4أُ ّمه أ ُّم ولدال كان عاملا ال ال انقرض نسله .قال املفيد :أُ ّمده أ ُّم إسد اق بندت طل دة بدن عبيددهللا التيمديال (االرشداد
.)24 :2
 -3أُ ّمه من تيم قري ال كان جلي وسخيّاال ال عقب له .قال املفيد :أُ ّمه أ ُّم إسد اق بندت طل دة بدن عبيددهللاال (االرشداد
.)24 :2
ينال ومل يعقب( .اجملدي.)243 :
عمه احلسني
ّزوجه ابنته سكينة واستشهد مع ّ
 -3كان ّ
عمهال ود ُمهُ ة بين ّ
عمه احلسني  ( .يب األحكام 420 :3ال االرشاد .)27 :2
 -7مات حمرما بألبواء ومعه ّ
عمدده احلسددني
 -8استشددهد مددع ّ
.)302 :4

دف ومل يعقددب .أ ّمدده ّأم اسد اق بنددت طل ددة( .مناقددب ابددن شهرآشددوب
ة واقعددة الطد ّ

 -7انىد ددر ص د د يح البخد دداري  243 :3ح 343ال  8 778 :2ص د د يح مسد ددلم 337 7 3ال سد ددنن الد دددارمي 273 :3ال
مسد ددند أمحد ددد 200 :4ال 438ال 470ال د د يب الكمد ددال  244 :27ا 3347ال رجد ددال ص د د يح البخد دداري  784 :2ح
3474ال اتريد ددو اإلس د د م 384 :7ال االرشد دداد 24 :2ال كشد ددف الغمد ددة  300 :2و ريه د ددا مد ددن كتد ددب احلد ددديث والتد دداريو
والرتاجم.
األئمددة37 :ال ددائر
وجدداء ة بعددض امللددادر (عم ددر) انىددر سددر السلسددلة العلويددة43 :ال بلددائر الدددرجات84 :ال اتريددو ّ
العقددىب334 :ال اجملدددي243 :ال معجددم رجددال احلددديث  20 :33ت  7820رواه عددن املفيددد ة االرشدداد وة املطبددوع مددن
االرشاد (عمرو).
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النسابة :عبدهللا هو أبوبكر .وزاد القاسم()1ال وهي زايد ص ي ة.
ّ
وأ ّمددا البنددات هد ّدن :أ ُّم احلسددني [احلسددن] رملددةال وأ ُّم احلسددنال و اطمددةال وأ ُّم سددلمةال وأ ُّم عبدددهللاال
ست بناتال وب ل يكون مجلة أوالده ة روايته سبعة عشر.
هن ة روايته ّ
وزاد املولح :رقيّةال ّ
دت بندداتال أعقددب مددن
قددال أبددو نلددر البخدداري :أولددد احلسددن بددن علد ّدي
ت تددة عشددر كدرا وسد ّ
ولددد احلسددن أربعددة :زيدددال واحلسددن [املاد ّدىن]ال واحلسددني األتددرمال وعم ددر]أو عم ددرو)6([ال إالّ أ ّن [نسددل]
من رجلني ال ري:
احلسني األترم وعمر[أو عمرو ]انقرلا سريعاال وبقي عقب اإلمام احلسن
 - 3زيد.
املاىن(.)7
 - 2واحلسن ّ
حممد احلسن بن زيدال واملع ّقبون من ه ا األ ريال هم:
ال عقب لزيد بن احلسن إالّ من ابنه أ ّ
حممد).
 - 3القاسم (أبو ّ
حممد).
 - 2إمساعيل (أبو ّ
 - 4زيد (أبو طاهر).
 - 3علي (أبو احلسن).
 - 3عبدهللا (أبو زيد).

 - 7إس اق (أبو احلسن).
 - 8إبراهيم (أبو إس اق).
لم أقف ة ولدد هدؤالء السدبعة املعقبدني مدن ولدد احلسدن بدن زيدد بدن احلسدن السدبط  -إىل زمدان
املتوّف  727ه - -على اسم أ بكرال وعمرال وعامانال
ابن عنبة ّ

____________________
بلطف ودمه ة بين ينال ومل يعقب (اجملدي.)243 :
 -3قُتل
ّ
 -2ه ا ما ي هب إليه الب املؤر ني والنسابة حسبما ستقف عليه ة صف ة .203
 -4عمد الطالب.77 :
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وطل ةال والزبريال وعائشة و ...
وكددان الددب أمسددائهم أمسدداء األنبيدداء والطددالبينيال ماددل :إب دراهيمال إمساعيددلال إس د اقال حيددىيال داودال
وحممدال وعليال والقاسمال ومحز ال وطاهرال واحلسدنال واحلسدنيال وعبددالرمحنال وعبددهللاال
هارونال أمحدال ّ
وعبدالعىيمال وأصرال ومهديال وزيدال وجعفرال والعبّاس.
وأمسدداء النسدداء :نفيسددةال ميمونددةال أمسدداءال محدانددةال اطمددةال صددفيّةال زينددبال دجيددة .وأمااهلددا ولدديس
بينها اسم عائشة.
هددو احلسددن املاد ّدىنال واملع ّقبددون لددهال
أ ّمددا االبددن الادداين املع ّقددب لحممددام احلسددن اجملتددىب السددبط

هم:
 - 3عبدهللا احملضال يقال له :ديباجة بين هاشم
 - 2إبراهيم الغمر (أبو إمساعيل)

 - 4احلسن املالّث (أبو علي)
 - 3داود (أبو سليمان)
 - 3جعفر (أبو احلسن).
علي بن أ طالب
وأ ُّم الا تة األوائل :اطمة بنت احلسني بن ّ

واملع ّقبون عن عبدهللا احملض هم:
 - 3موسى اجلون(( )1أبو احلسن).
حممد و النفس الزكيّة(( )6أبو عبدهللا)ال وقيل (أبو القاسم).
ّ -2

ال وأ ُّم األ ريين أ ُّم ولد.

____________________
وحممد.
 -3املع ّقبون من موسى اجلون هم :عبدهللاال وابراهيمال ّ
ولعبد هللا :موسى الااين وأمحد املسور و حيىي السويقي وصاحل وسليمان.
حممد و إبراهيم وأمحد واحلسن وإمساعيل.
وإلبراهيم :يوسف اال يور وأوالدهّ :
وحممد مل يع ّقب .وليس بني هؤالء من مسى بسم احد الا تة .انىر اجملدي.233 - 242 :
ّ
حملمددد الكددابلي -
حممددد (انىددر سددر السلسددلة العلويددة)8 :ال و ّ
 -2لفدده ولددده الوحيددد عبدددهللاال وهلد ا ولددد واحددد أعقبدده امسدده ّ
حفيددد الددنفس الزكيددة  -مخسددة أوالد أمسدداؤهم :طدداهر وعلددي وأمحددد و إبدراهيم واحلسددن .ولدديس بددني هددؤالء اسددم أحددد الا تددة.
انىر اجملدي223 :ال وعمد الطالب.
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 - 4إبراهيم قتيل بمخرن(( )1أبو احلسن).
() 6
حممد).
 - 3سليمان قتل ّ
بفو (أبو ّ
 - 3حيىي صاحب الديلم(( )7أبو احلسن)(.)0
() 5
حممد)(.)2
 - 7إدريس املقتول بملغرب (أبو عبدهللا) وقيل (أبو ّ
ومن إبراهيم الغمرال هم:
 - 3إمساعيل الديباا (أبو إبراهيم).
علي.
ّ -2

 - 4إس اق.

____________________
وحممدد االعراقدي وا تلددف
 -3وقدد لدف إبدراهيم ابنُددهُ احلسدنال واحلسدن ابنُدهُ عبدددهللاال وعبددهللا أبنداؤهال وهدم :ابدراهيم االزرق ّ
ة وجدود ابدن لدده بسدم (علدي) قددال بده الدبعض وأنكددره أ درون انىدر سددر سلسدلة العلويدة .0 - 7 :ولدديس ة ولدد هد ا مددن
ُمسّي بعمر وعامان وأبو بكر.
حممدال عبدهللاال أمحدال إدريسال عيسىال إبراهيمال احلسدنال احلسدنيال محدز ال عل ّدي .ولديس بدني
 -2لسليمان عشر أوالدال همّ :
ولده من ُمسّي بسم احد الا تةال والعقب من دمحم قط انىر اجملدي.230 :
حممددد وسددليمان و إب دراهيم
حممددد االبتددينال وهل د ا :أمحددد وعبدددهللاال وألمحددد :حيددىي قددطال ولعبدددهللاّ :
 -4ولي ددىي ابددن امسددهّ :
(عمد الطالب.)333 :
 -3أُ ّمه قريبة بنت ركيح (سر السلسلة العلوية.)34 :

 -3ا لر عقب إدريس املقتول بملغرب ة ولده إدريس الااينال وهل ا :القاسدمال عيسدىال عمدرال داودال حيدىيال عبددهللاال محدز
(عمد الطالب.)330 :
وقد يكون ه ا مسى ابنه بعمر لىروف كان يعيشها ن نقدرهاال وهبد ا د ّين مل أقدف ة مجيدع ولدد عبددهللا احملدض علدى مدن
مسّددي بعمددر إالّ ولددد واحددد بددني مجيددع ولددد إدريددس بددن عبدددهللا احملددض  -ال د ي حكددم بد د املغددرب العددر  -وهددو :عمددر بددن
إدريس الااين.
يستغل العبّاسيّون عدم التسدمية بعمدر سد حا لد ّدهال وهدو مدا كدان يتخ ّدوف
وقد يكون إدريس الااين مسّى ابنه بعمر كي ال
ّ
.
علي واإلمام احلسن السبط
منه هو وأجداده كاإلمام ّ
 -7أُ ّمه وأ ُّم سليمانال عاتكة بنت عبداملل بن احلارث (مقاتل الطالبيني.)274 :
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حممد األصغر.
ّ -3
 - 3يعقوب.
حممد األكرب.
ّ -7

ومل يع ّقددب اخلمددس األوا ددر مددن أبنائددهال بددل ا لددر نسددله ة إمساعيددل الددديبااال وهد ا لدده :احلسددن
التج وإبراهيم طباطبا.
حممددد (أبددو جعفددر)
ولل سددن الددتج (أبددو علددي) :احلسددن ومندده بنددو الددتج أيودداال وعقددب ه د ا ة ّ
وعلي (أبو القاسم)ال وحملمد :احلسني الرببري وأمحدال ومن احلسني (بنو الرببري) ومن أمحد دمحم (أبدو
ّ

احلسن) وله دمحم والقاسم.
ّأمددا علددي (أبددو القاسددم)ال لدده احلسددني اخلطيددب (أبددو عبدددهللا) واحلسددن (أبددو طدداهر) ودمحم (أب ددو
جعفر).
الرسي(.)1
وحممدال واحلسنال وأمحد الرئيسال والقاسم ّ
وإلبراهيم طباطبا :عبدهللاال ّ
ولعبدددهللا بددن إب دراهيم طباطبددا :أمحدددال ددرا بلددعيد ملددر سددنة سددبعني ومددائتني قتلدده أمحددد بددن
طولون وانقرض عقبه وعقب أبيه :عبدهللا بن إبراهيم طباطبا.
وحممد.
حملمد بن إبراهيم بن طباطبا (أبوعبدهللا) :جعفرال وهل ا :احلسني ّ
و ّ

علي وأمحد امللري(.)6
ولل سن بن إبراهيم طباطباّ :
حملمددد (أبددو
حممددد (أبددو جعفددر) و إب دراهيمال و ّ
وألمحددد ال درئيس (أبددو عبدددهللا) بددن إب دراهيم طباطبدداّ :
جعفر) أمحدال وإلبراهيم القاسم(.)7
وحممد ددد و إمساعيد ددل واحلسد ددني
وللقاسد ددم ّ
الرسد ددي بد ددن إب د دراهيم طباطبد ددا :حيد ددىي وموسد ددى وسد ددليمان ّ
الرسي( .)0والترن بني أمساء كل هؤالء اسم أحد الا تة.
ّ

____________________
 -3عمد الطالب773 :ال وانىر سر السلسلة العلوية 38 :و يه زايد اسم إبراهيم وإمساعيل.
 -2سر السلسلة العلوية38 :ال وعمد الطالب.384 :
 -4عمد الطالب.384 - 382 :
وحممد.
 -3عمد الطالب383 :ال وسر السلسلة العلوية 38 :وليس يه موسى ّ
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علي (أ احلسن) ي الافنات ال ي حبسده الددوانيقي مدع
وقد ا لر عقب احلسن املالّث من ّ
أهله مات ة احلبس وهو ساجدال ة ولدين له
ا:
 - 3احلسن املكفوف الينبعي
 - 2واحلسني الشهيد (صاحب و) املكفوف.
وحممد.
علي واحلسن ّ
ولل سن ولد واحد ال ري امسه عبدهللاال وهل اّ :
أ ّما احلسني الشهيد صاحب و لم يعقب(.)1

املاىن (أبو سدليمان) ا لدر ة سدليمانال ولسدليمان ولدد واحدد امسده
أ ّما عقب داود بن احلسن ّ
حممد الرببريال وأوالد الرببري هم:
ّ
موسى (وله ع ّد بنني انقرلوا).

وداود (مات ة يل مل يطل).
حملمددد :زيدددال ولزيددد :محددز قتدداد (بنددو قتدداد كددانوا جلددر) وهل د ا دمحم
حممدددال  -و ّ
و إس د اقال لدده ّ
واحلسني  -واحلسنال واحلسن له :إبراهيم و إس اق(.)6
وإلبدراهيم القاسددم وأمحدددال وللقاسددم :دمحم وإبدراهيم وعبدددهللا .وحملمددد :جعفددر وحسدداس .وإلبدراهيم:

أبو تراب حيدر  .ولعبدهللا :احلسني.
ّأما أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن دمحم بن داود لم ي كر ابن عنبه أوالده.
لكنه كر أوالده.
لكنه كر أوالد إسد اق بدن احلسدن بدن دمحم الرببدري ولديس يهدا اسدم أحدد الا تدة و البهدا امسداء
اعتاد عليها الطالبيون.
أ ّمددا جعفددر بددن احلسددن املاد ّدىن (أبددو احلسددن) قددد تددوة بملدينددة ولدده سددبعون سددنة وعقبدده مددن أبندده
وحممدال مل
احلسنال وه ا أعقب من ت تة رجال :عبدهللاال وجعفر ّ

____________________
 -3عمد الطالب.384 - 382 :

 -2عمد الطالب373 :ال 370ال وانىر سر السلسلة العلوية.37 :
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أقف على أمساء ولده.
املاىن ة الطبقات األوىل والاانية وقد تكون الاالادةال ومل نددر بينهدا مدن مسّدي
ه ه أمساء ولد احلسن ّ
حممددد الرببددري
أب بكددر وعمددر وعامددان إالّ مددا كددرأه ة هددام ولددد إدريددس الادداين وواحددد مددن ولددد ّ
املارين قبل قليل.
ة شخلدني ال لدث هلمداال أو
إ ن ا لرت التسمية بعمدر ة أوالد اإلمدام احلسدن اجملتدىب
ت ت ددة ال راب ددع هل ددم إىل زم ددان اب ددن عنب ددة  -أي إىل أواس ددط الق ددرن التاس ددع اهلج ددري  -وال يس ددتبعد ان
تكددون ه د ه األمسدداء مل د فة مددن عمددروال الن تنقدديط احلددروف واحلركددات جدداءت مت د ر د ن كتابدده

عُمر يشبه كتابه ع المرال وه ا ما نول ه الحقا ان شاء هللا تعاىل(.)1
مؤك دددين أب ّن التس ددميات ح ددّت ل ددو كان ددت ه ددي ال ت دددل عل ددى احملب ددة إالّ ب ددن ال أل ّن اإلنس ددان ال
يعددرف لددمائر اآل درينال ولدديس لدده أن يقد ّدول الندداس مددا ال يقولونددهال وحددّت لددو كانددت هنددا تسددمية ة

حبجددة علينددا لكددن األمانددة العلميّددة دعتنددا إىل
األزمنددة املت د ر وة أوالد ددري املعلددومني هددي ليسددت ّ
اإلشار إىل تل األمساء كي ال يرمنا أحد بلت يّز إىل جهة أو كتمدان احلقدائق كمدا يقولدون و إليد
اآلن أمسدداء كددل املسد امني أبمسدداء الا تددة ة ولددد اإلمددام احلسددن اجملتددىب إىل زمددان ابددن عنبددةال وهددؤالء ال
يتجاور عددهم ت تة أشخاص هم:
 - 3عمر = عمرو بن احلسن السبط اجملتىب.
املاىن بن احلسن اجملتىب.
 - 2عمر بن إدريس بن إدريس بن احلسن ّ
حممدد بدن أمحدد
حممد بن أمحد بن ّ
علي بن موسى بن جعفر بن ّ
 - 4عمر بن أمحد بن علي بن ّ

حممد الرببري بن سليمان بن داود بن احلسن املا ّدىن بدن احلسدن
حممد بن الطاووس بن احلسن بن ّ
بن ّ
علي بن أ طالب.
السبط بن ّ
استمرت ة ولد اإلمام احلسن
وإين ال أستبعد أن تكون ه ه التسمية قد ّ

____________________
 -3ة صف ة  422حتت عنوان (احتمال ا ر).
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بع ددد هد د ا الت دداريوال وه ددي موج ددود عن دددهم حلد د ّد هد د ا الي ددومال لكنّ ددا مل نق ددف عليه ددا ة
اجملت ددىب
اخلاصدةال وهدم
املشجرات املوجود أبيدينا اليومال ري منكرين أب ّن الساد احلسنيّة كانت هلم ظدرو هم ّ
ّ
علددى اتلددال أبهددل السدنّة واجلماعددةال ومددنهم االن مددن حيكددم املغددرب واألردنال د أسددتبعد أن تكددون

حبجة علينداال أل ّّندا
ألي علّة أ رنال لكنها ليست ّ
أمساء الا تة موجود عندهم مدارا أو راملة أو ّ
دب
تسدميات ولدعت ة العلدور املتد ر ال ولديس يهدا وال ند ّ واحددد يل ّدرح أب ّن التسدمية كاندت حلد ّ
د د ن أو د د ن .وقد ددد تكد ددون تل د د األمسد دداء ص د د فت ة العلد ددور ال حقد ددةال و إلي د د اآلن بعد ددض
النلوص يما قيل عن عمر (= عمرو) أو أبو بكر (= عبدهللا) ابنا اإلمام احلسن اجملتىب.
عمر بن احلسن بن علي أم عمرو بن احلسن ؟
ا تلددف ة امسددهال هددل هددو عمددرو بددن احلسددن بددن علددي بددن أ طالددب أم عمددر بددن احلسددن ؟ قددد
هب ملعب الزبريي وابن حزم من النسابة إىل أن امسه عمدرو بدن احلسدن وحد ا حد و ا رعيدل مدن
احمل ّدتني كالبخاري ومسلم وابن شيبه وأمحد والدارمي وابن حبان وابن زمية  ...و ريهم.
وأيو ددا ل ددبطه بع ددض الرج دداليني وأصد د اب الد درتاجم ب( -عم ددرو)ال ما ددل اب ددن س ددعد وال ددب ري
املزي وابن حجرال وك ا ريهم من املؤر ني وأصد اب السدري كد حمندف والطدربي
والرازي والباجي و ّ
وابن عساكر وابن اجلوزي.
ومددن الشدديعة :الش دديو املفيددد ة اإلرش ددادال وعندده أ د الش دديو عبدداس القم ددي ة منته ددى اآلم ددالال
و ري ا.
وأ ّمددا مددن هددب إىل أ ّن امسدده (عمددر بددن احلسددن) هددم األقددلال ماددل البيهقددي ة لبدداب األنسددابال
وابددن اللددباغ ة الفلددول املهمددةال وأ الل د ح احللددب ة تقريددب املعددارفال والطددربي كمددا ة بعددض
نسو اتررهال والعلوي صاحب كتاب اجملديال وابن عنبة ة عمد الطالبال و ل عند كدرهم درب
امللارعة بني
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عمر (= عمرو) بن احلسن و الد بن يزيد بن معاوية بن أ سفيانال و إلي اآلن بعدض النلدوص
الوارد ة أ ّن امسه عمرو وليس بعمر.
 - 3عمرو بن احلسن
قددال ملددعب ال دزبريي ة (نسددب ق دري ) ة ولددد اإلمددام احلسددن بددن علددي بددن أ طالددب :ولددد
احلسن بن علي بن أ طالدب :احلسدن بدن احلسدن  ...وعمدرو بدن احلسدنال والقاسدمال وأبدو بكدرال ال
عقب هلماال قت بلطف(.)1
وق ددال اب ددن ح ددزم ة (اجلمه ددر ) ة (ول ددد احلس ددن ب ددن عل ددي) :ة ول ددد أم ددري امل ددؤمنني احلس ددن ب ددن
علي  :احلسن بن احلسنال و يه العددد والبيدتال أ ّمده ولدة بندت منلدور بدن ّزبن الفزاريدةال وزيدد
بددن احلسددنال ولدده عقددب كاددري :أ ّمدده أم بشددر بنددت أ مسددعود األنلدداري البدددريال وعمددروال واحلسددنيال
وحممدددال وجعفددرال
والقاسددمال وأبددو بكددرال وطل ددة :أمدده أم إسد اق بنددت طل ددة بددن عبيدددهللاال وعبدددهللاال ّ

حممددد بددن
ومحددز  :ال عقددب لواحددد مددن هددؤالءال إالّ أن عمدرا كددان لدده ولددد قيدده حمد ّدث مشددهورال وامسدده ّ
() 6
عمروال انقرض عقبه ...
حممددد
حممددد بددن عبدددالرمحن األنلدداريال قددال :مسعددت ّ
وة صد يح البخدداري :حدددتنا آدمال حدددتنا ّ
بد د د ددن عمد د د ددرو ب د د د ددن احلسد د د ددن بد د د ددن عل د د د دديال عد د د ددن ج د د د ددابر بد د د ددن عبد د د دددهللا ال ق د د د ددال :ك د د د ددان رس د د د ددول
ة سفر ران حام ورج ...
هللا
حممد بن عمرو بن احلسن بن علي بن أ طالب اهلامشي املددينال قدال لندا
وة التاريو الكبري لهّ :
حممددد بددن عمددرو بددن
حممددد بددن عبدددالرمحن األنلدداريال قددال :مسعددت ّ
آدم :حدددتنا شددعبةال قددال :حدددتنا ّ
() 7

احلسن بن علي بن أ طالبال عن

____________________
 -3نسب قري .37 :3
 -2مجهر أنساب العرب البن حزم .33 :3
 -4ص يح البخاري .247 :2
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جابر بن عبدهللاال عن النب قال :ليس ...
وة صد يح مسددلم :حدددتنا أبددو بكددر بددن أ شدديبةال حدددتنا ندددرال عددن شددعبة ح .قددال :وحدددتنا
حممدد بدن جعفدرال حددتنا شدعبةال عدن سدعد بدن إبدراهيمال عدن
حممد بن املاىن وابن بشارال قاال :حددتنا ّ
ّ
() 1

حممددد بددن عمددرو بددن احلسددن بددن علدديال قددال :ملددا قدددم احلجدداا املدينددة سد لنا جددابر بددن عبدددهللا قددال:
ّ
() 6
كان رسول هللا ...
وة ملددنف ابددن أ شدديبه :حدددتنا أبددو بكددرال قددال حدددتنا حفد بددن يدداثال عددن حجددااال عددن
آسددع
حكددمال عددن عمددرو بددن احلسددن بددن علدديال قددال :إ ا قرنددت بددني احلددج والعمددر طددف ط دوا ني و ال
سعني(.)7
حممددد بددن عمددرو بددن احلسددن بددن علددي بددن أ طالددبال
وة اجلمددع بددني اللد ي ني :العاشددر :عددن ّ
قال :قدم احلجاا  -وة حديث معدا بدن معدا  -كدان احلجداا يدؤ ّ ر اللدلواتال سد لنا جدابر بدن

يللّي الىهر بهلاجر ...
عبدهللاال قال :كان النب
حممدد بدن
حممد بن جعفرال حدتنا شدعبة بدن ّ
وة مسند أمحد :حدتنا عبدهللاال حدتين أ ال حدتنا ّ
حممددد بددن عمددرو بددن احلسددن بددن علددي عددن جددابر بددن
عبدددالرمحن بددن سددعد بددن زرار األنلدداريال عددن ّ
() 5
عبدهللا قال :كان رسول هللا ...
() 0

وة سنن الدارمي :أ دربأ هاشدم بدن القاسدمال حددتنا شدعبةال عدن سدعد بدن إبدراهيمال قدال :مسعدت
() 2
حممد بن عمرو بن احلسن بن عليال قال :س لت جابر بن عبدهللا ة زمن احلجاا ...
ّ
____________________
 -3التاريو الكبري للبخاري .304 - 370 :3
 -2ص يح مسلم  337 :3و .877 :2
 -4ملنف ابن أ شيبة .203 :4
 -3اجلمع بني الل ي ني .433 :2
 -3مسند أمحد 200 :4ال .438 :4
 -7سنن الدارمي .273 :3
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وقال ابن حبان ة تقاته :واستلغر ة ل اليوم أيوا[أي يوم عاشوراء]عمرو بن احلسدن بدن
علي بن أ طالبال لم يقتل للغره(.)1
وقال أيوا ة (السري النبوية) :واستلدغر علدي بدن احلسدني بدن علدي لدم يقتدلال انفلدت ة لد
حممددد بددن علددي البدداقرال واستلددغر ة لد اليددوم أيوددا عمددرو بددن
اليددوم مددن القتددل للددغرهال وهددو والددد ّ
احلسن بن علي بن أ طالب لم يقتل للغره(.)6
حممدد بدن
حممد بن جعفدرال حددتنا شدعبةال عدن ّ
وة ص يح ابن زمية :حدتنا أبو موسىال حدتنا ّ
حممددد بددن عمددرو بددن احلسددن بددن علددي بددن أ طالددبال
عبدددالرمحن بددن سددعد بددن زرار األنلدداريال عددن ّ

عن جابر بن عبدهللاال قال :رأن رسول هللا رج قد اجتمع الناس عليه وقد ظلّل عليهال قدالوا :هد ا
() 7
رجل صائمال قال رسول هللا ...
حممد بن عمرو بدن احلسدن بدن علدي بدن أ طالدب اهلدامشي املددينال
وة رجال ص يح البخاريّ :
وحممدد بدن عبددالرمحن األنلداري ة اللد
حدث عن جابر بن عبدهللاال رون عنه سعد بن إبراهيم ّ
واللوم(.)0
حممددد بددن عمددرو بددن احلسددن بددن علددي بددن أ طالددب اهلددامشيال رون عددن جددابر
وة رجددال مسددلمّ :
بن عبدهللا ة الل واللوم(.)5

...

وحممد بن عمرو  -بلواو  -بن احلسدن بدن علدي بدن أ طالدبال أبدو عبددهللا
وة عمد القارئّ :

() 2

____________________
 -3الاقات البدن حبدان  .434 :2وقدال أيودا ة صدف ة  :433وكاندت أم عمدرو بدن احلسدن بدن علدي بدن أ طالدب أم
ولد.
 -2السري النبوية البن حبان .470 :3
 -4ص يح ابن زمية .233 :4
 -3رجال ص يح البخاري .784 :2
 -3رجال مسلم 307 :2ال كر امساء التابعني ومن بعدهم .433 :3
 -7عمد القارئ .37 :3
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حممد بن عمرو بن احلسن بن علي بن أ طالدبال عدن جدابر بدن
وة احمللّى البن حزم ... :عن ّ
() 1
عبدهللا ...
وقددال ابددن سددعد ة الطبقددات :مث دعددا[يزيددد ]بعلددي بددن احلسددنيال وحسددن بددن حسددنال وعمددرو بددن
احلسنال قال لعمرو بن احلسن  -وهو يومئ ابن إحدن عشر سنه  :-أتلدارع هد ا ؟ يعدين الدد
بن يزيدال قال :الال ولكن أعطين سكينا وأعطه سكينا حّت أُقاتله(.)6
وقددال الددب ري ة أنسدداب األش دراف :حدددتنا عمددر بددن شددبةال حدددتنا أبددو أمحددد ال دزبرييال ح ددتين
حممد بن عمرو بن احلسن بن علديال قدال :كندا مدع
عمي الفول بن الزبريال عن أ عمر البزارال عن ّ
ّ
احلسني بنهري كرب ء جاءأ رجل قال :أين احلسني ؟
قال :ها إأ اال قال :أبشر بلنار تردها الساعة !!!
حممدد بددن األشددعثال مث جدداء رجددل
قدال :بددل أبشد ُدر بد ّ
درب رحدديم وشدفيع مطدداعال مددن أنددت ؟ قددالّ :

درب
آ ر قال :أين احلسني ؟ قال :هدا أأ اال قدال :أبشدر بلندار تردهدا السداعة !! قدال :بدل ابشدر ب ّ
رحيم وشفيع مطاعال من أنت ؟ قال مشر بدن اجلدو ال قدال احلسدني :هللا أكدرب قدال رسدول هللا :إين
يلغ ة دماء أهل بي (.)7
رأيت كلبا أبقع ُ
حممد بن عمدرو بدن احلسدن بدن علدي بدن أ طالدبال رون عدن جدابر
وة اجلرح والتعديل للرازيّ :
بن عبدهللا(.)0

____________________
 -3احمللى .233 :7
 -2الطبقات الكربن البن سعد .370 :34
 -4انس دداب األش دراف 304 :4ال وة ص ددف ة 303ال رون ع ددن عم ددرو ب ددن احلس ددن قول دده :ملن ددا إلي دده اقع دددين يزي ددد ة
حجره وأقعد ابنا له ة حجرهال مث قال يل :أتلارعه ؟ قلت :أعطين سكينا وأعطه سدكينا ودعدىن و ّاايهال قدال :مدا تدد ُعون
عداوتنا صغارا وكبارا.
 -3اجلرح والتعديل للرازي .20 :7
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حممد بن عمرو بن احلسن بن علدي بدن أ طالدب املددينال أ درا
وة التعديل والتجريح للباجيّ :
له البخاري ة الل واللوم عن سعد بن إبراهيم  ...مدين تقه(.)1
() 6
حممدد بدن عمدرو بدن احلسدن بدن علدي بدن أ طالدب القرشدي
وة يب الكمدال :خ م د س ال ّ

اهلددامشيال أبددو عبدددهللا املدددينال وأمدده رملددة بنددت عقيددل بددن أ طال ددبال رون عددن ج ددابر ب ددن عبدددهللاال
وعبدهللا بن عباسال وعمة أبيه زينب بنت علي بن أ طالب(.)7
حممددد بددن عمددرو بددن احلسددن بددن
وقددال اخلزرجددي األنلدداري ة صددة تد هيب د يب الكمددالّ :
علددي بددن أ طالددب اهل ددامشي املدددينال عددن ابددن عب دداس وجددابر ومجاعددة وعن دده س ددعد بددن إب دراهيم وأب ددو
اجل اف وطائفةال وتّقه أبو زرعة(.)0
حممد بن عمرو بن احلسن بن علدي بدن أ طالدب
وة يب الته يب البن حجر :م ح د س ّ
اهلددامشيال أبددو عبدددهللا املدددينال أمدده رملددة بنددت عقيددل بددن أ طالددبال رون عددن عمددة أبيدده زينددب بنددت
علي وابن عباس وجابر(.)5
وة مقتددل احلسددني أل نددف :واستلددغر عمددرو بددن احلسددن بددن علددي د ُدرت لددم يقتددلال وأمدده أم
ولد(.)2
وقددال أبددو نددف أيوددا :وكددان يزيددد ال يتغ د ّدن وال يتعشددى إالّ دعددا علددي بددن احلسددني إليددهال قددال

دعاه ات يومال ودعا عمرو بن احلسن بن علي وهو
ه ا الفّت ؟ يعين الدا ابنه ؟

م صغريال قال لعمرو بدن احلسدن :أتقاتدل

____________________
 -3التعديل والتجريح لسليمان بن لف الباجي .843 - 844 :2
 -2ه ه احلروف ا تلار للبخاري ومسلم وأ داود والنسائيال أي أ ّن هؤالء رجوا حدياه.
 -4يب الكمال .243 - 244 :27
 -3صة ت هيب يب الكمال.434 :
 -3يب الته يب البن حجر .444 - 420 :0
 -7مقتل احلسني.234 :
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قال :ال ولكين أعطين سكينا وأعطه سدكينا مث أقاتلدهال قدال لده يزيدد وأ د ه ولدمه إليده مث قدال:
شنشنة أعر ها من أ زمال هل تلد احلية إالّ حية(.)1
وقال الطربي :واستلغر عمرو بن احلسن بن علي رت لم يقتلال وأمه أم ولد(.)6
وة اتريو مدينة دمشق :عمرو بن احلسن بن علي بدن أ طالدب بدن عبدداملطلب بدن هاشدم بدن
عبدمناف بن قليال اهلامشي احلسينال را مدع عمده احلسدني بدن علدي إىل العدراقال وكدان ديمن قُددم
عمتده زيندب بندت علدي بدن أ طالدب ...
به دمشق مع علي بن احلسنيال وس كر قدومه ة ترمجدة ّ
وقد انقرض ولد عمرو بن احلسن بن عليال وكان رج أسكا من أهل الل ح والدين(.)7
حممددد بددن عمددرو بددن احلسددن بددن علددي بددن أ طالددب بددن عبددداملطلب بددن هاشددم بددن
وقددال أيودداّ :
عبدددمناف بددن قلدديال أبددو عبدددهللا اهلددامشي العلددوي مددن أهددل املدينددة  ...وقيددل أ ندّده شددهد كدرب ء مددع
عم أبيه احلسني بن عليال ن كان شهدها قد أُيت به إىل يزيد ابن معاويدة بدد مشدق مدع مدن أُيت بده
ّ

حممددد ولددد إ
مددن أهددل بيتددهال واحملفددو أ ّن أبه عمددرو بددن احلسددن هددو الد ي كددان بك درب ءال ومل يكددن ّ
ا ال وهللا اعلم(.)0
وة املنتىم البن اجلوزي :وكان يزيد ال يتغدن وال يتعشى إالّ دعدا علدي بدن احلسدني ددعاه يومدا
ودعا معه عمرو بن احلسني( )5وكان صغرياال قال يزيد لعمرو :أتقاتل هد ا ؟ يعدين ابنده الدداال قدال:
الال ولكن أعطين س ّكينا وأعطه سكينا
____________________

 -3مقت ددل احلس ددني 233 :وعن دده ة اتري ددو الط ددربي 433 - 434 :3ال وة االحتج دداا  433 :2وعن دده ة حب ددار األند دوار
 383 :33قال لعلي بن احلسني :اي علي أتلارع ابين الددا ؟ قدال  :ومدا تلدنع جلدارع اايهال أعطدين سدكينا ...
لك ددنهم ابدددلوها بعمددر بددن احلسددن بددن علددي أو عمددر بددن
د يسددتبعد أن تك ددون ددرب امللددارعة وردت مددع السددجاد
احلسني.
 -2اتريو الطربي  430 :3وة بعض طبعاته عمر بدل عمرو.
 -4اتريو مدينة دمشق .373 - 373 :33
 -3اتريو مدينة دمشق .30 - 33 :33
 -3ة مجيع النلوص عمرو بن احلسنال ما هنا لط.
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مث أقاتلهال قال يزيد :شنشنة أعر ها من أ زم(.)1
مخسة عشر ولددا كدرا واُنادى وهدم ... :وعمدرو
وقال الشيو املفيد ة رسالته :أوالد احلسن
بددن احلسددن وأ دواه القاسددم وعبدددهللاال أمهددم أم ولدددال استشددهدوا ت تددتهم بددني يدددي عمهددم احلسددني
بطف كرب ء(.)6
القمددي  -كمددا ة تعريددب منتهددى اآلمددال  -الفلددل السددادس ة كددر أوالد
وقددال الشدديو عبدداس ّ
اإلمام احلسن :
( ...قددال الشدديو املفيددد مثانيددة كددور وسددبعة أأثال و ددن خنتددار ك مدده ونقدمدده علددى ددريهال
وند كر سددائر أوالده مددن بقيّددة الكتددبال قددال الشدديو األجددل ة االرشدداد :أوالد احلسددن بددن علددي
مخسة عشر ولد كرا واُناى.
 3و  7و  - 8عمرو بن احلسن وأ واه القاسم وعبدهللا ابنا احلسن ّأمهم أم ولد)(.)7

كاندت هد ه رموعدة مدن األقدوال الد هبدت إىل أ ّن اسدم ابدن اإلمددام احلسدن اجملتدىب هدو (عمددرو)
املؤر ني.
ال عمرال و إلي اآلن نلوص ا رن من النسابة و ّ
 - 2من مسّوه بعمر بن احلسن
مسى بعض املؤر ني والنسابة ابن اإلمام احلسن ب( -عمر)ال منهم البيهقي ة (لباب األنسداب
حممدد واُمده رملده بندت عقيدل بدن أ
واأللقاب) إ قال :أوالد عمدر بدن احلسدن بدن علدي ال مدنهم ّ
طالبال واُم سلمهال وكان عمر رج أسدكا مدن أهدل الددين والدورعال وابنتده اُم سدلمة عندد عبددهللا بدن
هاشم بن املسور بن رمة ومل يلد
____________________
 -3املنتىم 433 :3ال وة البداية والنهاية  232 :7عمر بدل عمرو.
 -2الفلول املهمة البن اللباغ  837 :2عن املفيد وة بعض طبعات الفلول املهمة عمر بدل عمرو.
 -4تعريب منتهى اآلمال ة تواريو النب واآلل .333 :3
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لهال وقيل :قد انقرض ولد عمر بن احلسن بن علي رلي هللا عنهما(.)1
وقال أيوا :عمدر بدن احلسدن بدن علدي بدن أ طالدب رلدي هللا عنهمداال انقدرض عقبده ومل يبدق لده
عقب(.)6
 ة روايددة شدديوحممددد بددن علددي
وة (اجملدددي ة أنسدداب الطددالبيني) :ولددد احلسد ُدن أبددو ّ
الشددرف  -سددتة عشددر ولدددا مددنهم مخددس إأث  ...وهددم :زيدددال واحلسددنال واحلسددني األتددرمال وطل ددةال
وإمساعيلال وعبدهللاال ومحز ال ويعقوبال وعبدالرمحنال وأبو بكر وعمر(. )7
مددن أربعددة رجددالال وهددم :احلسددن وزيددد وعمددر
وقددال أيوددا :العقددب مددن ولددد احلسددن بددن علددي
واحلسني األترمال انقرض اتنان و ا عمر واحلسني(.)0
وقددد مددر علي د ك د م ابددن عنبددة عددن أ نلددر البخدداري ة (عمددد الطالددب) وأن عقددب اإلمددام
احلسددن اجملتددىب مددن أربعددة :زيددد واحلسددن واحلسددني األتددرم وعمددرال إالّ أن احلسددني األتددرم وعمددر انقرلددا

سريعاال وبقي عقب احلسن من رجلني ال ري :زيد واحلسن املاىن(.)5
حممد بن عمر بن احلسن) :ورووا عن عبددهللا بدن
وة تقريب املعارف أل ص ح احللب( :نكري ّ
وحممدد بدن عمدر بدن احلسدن
حممد بن عمر ّ
حممد بن عمر بن علي بن أ طالبال قال :شهدت أ ّ
ّ
يعر ددون حقدده
 وهددو ال د ي كددان مددع احلسددني بك درب ءال وكانددت الشدديعة تنزلدده جنزلددة أ جعفددرو وله  -قال :كلمه ة أ بكر وعمر.
حممد بن عمر بن احلسن بن علي بن أ طالب
قال ّ

____________________
 -3لباب األنساب .27 :3
 -2لباب األنساب .47 :3
 -4اجملدي ة أنساب الطالبيني.243 :
 -3اجملدي ة أنساب الطالبيني.242 :
 -3عمد الطالب.77 :
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أل  :اسكتال

ن عاجز وهللاال إ ّّنما لشركاء ة دم احلسني ...
حممد بن عمر بن احلسن بن علي بن أ طالب عدن أ بكدر
ورووا عن أ اجلارودال قالُ :سئل ّ
وعمر ؟
قال :قتلتم من ستني سنة ة أ الن كرمت عامانال دوهللا لدو كدرمت أب بكدر وعمدر لكاندت دمداؤكم
أح ال عندهم من دماء السنانري(.)1
كددان هد ا تلددر الكد م عددن ابددن اإلمددام احلسددنال وهددل ان امس ده عمددر أم عمددروال إ اتاوددح ل د
بألرقددام أبن املشددهور ة كتددب الرجددال واحلددديث والتدداريو لبددة اسددم (عمددرو) عليددهال وال يسددتبعد أن
يقددع التلد يف ة ماددل هكد ا أمددور يسددتبدل (عمددرو) ب( -عمددر)ال لوصددا بعددد أن وقفنددا علددى
م بسات األمور ة العلرين األموي والعباسي.
و إلي د اآلن الك د م عددن االبددن اآل ددر لحممددام احلسددن اجملتددىبال واملستشددهد ة ك درب ءال وهددل أن
امسدده أبددو بكددر أم عبدددهللا ؟ وقيددل ك د ل أن أب بكددر كنيددة لعمددرو بددن احلسددن وليسددت لعبدددهللا بددن
احلسن.
أبو بكر بن احلسن كنية أم اسم ؟
أ ّمددا أبددو بكددر بددن احلسددن بددن علددي قددد هددب أبددو نددف ة مقتددل احلسددني( - )6والددب ري ة

األنساب()7ال والددينوري ة األ بدار الطدوال()0ال واملسدعودي ة مدروا الد هب()5ال وابدن العدد ة بغيدة
الطلب()2ال وابن اللباغ ة الفلول
____________________
 -3تقريب املعارف.233 - 234 :
 -2مقتل احلسني ال نف األزدي383 :ال .248
 -4أنساب األشراف للب ري .243 :4
 -3األ بار الطوال للدينوري.238 :
 -3مروا ال هب .483 :3
 -7بغية الطلب ة اتريو حلب .2727 :7
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املهمددة()1ال واملفيددد ة اإلرشدداد()6ال وأبددو الفددرا ة املقاتددل()7ال والطددربي ة اترردده()0ال و ددريهم  -إىل أ ندّده
استشهد مع عمه احلسني ة كرب ء.
وقد مر علي ما نقله العلوي ة امل الجدي عن املولح النسابة من أ ّن أب بكدر املقتدول ة الطدف
ُ
هو كنية لعبدهللا بن احلسن( )5وليس هو اسم لدهال وقدد نقدل هد ا الكد م أيودا ابدن عنبده عدن املولدح
النسابة(.)2
وقددد اسددتفاد التسددرتي مجعددا بددني ك مددي الشدديو املفيددد ة اإلرشدداد للقددول أب ّن امسدده عمددروال وكنيتدده
أبددو بكددرال حيددث قددال املفيددد ة ( لددل كددر أوالد اإلمددام احلسددن بددن علددي وأ بددارهم) :أوالد احلسددن
بن علي مخسة عشر ولددا كدرا وأنادى :زيدد بدن احلسدنال وأ تداه اُم احلسدن واُم احلسدني أمهدم اُم
بشددري بنددت أ مسددعود عقبددة بددن عمددرو بددن تعلبددة اخلزرجيددةال واحلسددن بددن احلسددن اُمدده ولددة بنددت
() 3
منلور الفزاريةال وعمرو بن احلسن وأ واه القاسم وعبدهللا ابنا احلسن أمهم اُم ولد ...
مث قال املفيد أيوا ة ( لل ة كر أمساء من استشدهد مدع اإلمدام احلسدني يدوم عاشدوراء)... :
والقاسم وأبو بكر وعبدهللا بنو احلسن بن علي(... )8
قال التسرتي ة ترمجة (أبو بكر بنس احلسدن) :واملفهدوم مدن اإلرشداد كدون امسده عمدر حيدث عد اد
ة مقتددويل الطددف أب بكددر بددن احلسددن ال وقددال ة ولددد احلسددن :عمددر بددن احلسددن مددن اُّم القاسددمال
استشهد مع عمه()3ال[وب ل يكون أبو

____________________
 -3الفلول املهمة ة معر ة األئمة .737 - 733 :2
 -2االرشاد ة معر ة حجج هللا على العباد  340 :2و .323
 -4مقاتل الطالبيني.
 -3اتريو الطربي .430 :3
 -3اجملدي.243 :
 -7عمد الطالب.77 :
 -8االرشاد .24 :2
 -7االرشاد .323 :2
 -0ق دداموس الرج ددال 244 - 242 :33ال املوج ددود ة االرش دداد ة (ول ددد احلس ددن) ( 24 :2وعم ددرو ب ددن احلس ددن وا د دواه
القاسددم وعبدددهللا ابنددا احلسددن اُمهددم ام ولددد) وة ( لددل امسدداء مددن قتددل مددع احلسددني بددن علددي مددن أهددل بيتدده بطددف كدرب ء):
والقاسم وأبو بكر وعبدهللا بنو احلسن بن علي .وعليه ( عمرو) هو الل يح ال عمر كما حكاه التسرتي عن املفيد.
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بكر بن احلسن هو عمرو بن احلسن عند الشيو املفيد.
مث ألاف ة رسالته ة تواريو النب واآلل قائ :
قلت :قد كر[املفيد ]ة مقتويل الطف (أب بكر بدن احلسدن) مدن اُم القاسدمال وهندا ب ّدلده بعمدرو
لعل األصل واحدال عبادر هنا بالسم ومثاة بلكنيةال إالّ أ ّن السروي جعلهمدا اتندني وقدال:
بن احلسنال ّ
أ ّن عم درا مددن اُم (القاسددم)ال وأب بكددر مددن اُم إس د اق بنددت طل ددةال لكد ّدن الىدداهر و ددهال ل دارح أبددو
وحممدد ة أوالد أمدري املدؤمنني ة
الفرا أب ّن أب بكر اُمه ّأم ولدال وأبو بكدر وعمدرو هندا نىدري أ بكدر ّ
االحتاد والتعددال وقد عر ت أ ّن املفيد جعدل عبددهللا وعمدرا مدن اُم (القاسدم)ال وجعدل أبدو
اال ت ف و ّ
الفرا عبدهللا مدن بندت الشدليل البجلديال وابدن قتيبدة عمدرا مدن الاقفيدةال وتقد ّدم قدول املفيدد أن احلسدني
األتددرم مددن اُم إسد اقال وجعلدده ابددن قتيبددة مددن اُم ولدددال وكيددف كددان د ريددب أن القاسددم مددن اُم ولدددال
() 1
والىاهر أن ما اشتهر من أن ...

وهب د ا قددد عر ددت أ ّن وجددود ابنددني لحممددام احلسددن اجملتددىب بسددم الشدديخني مل يابددت عنددد املددؤر ني
والنسابةال أو قل هو مشكو عندهم على أحسن التقاديرال قد يكون ه ا أحدد أسدباب عددم كدر
طبدداء املنددرب احلسدديين المسهمددا عنددد كددر وقددائع الطددفال وقددد يرجددع سددبب عدددم كر ددا لعدددم وجددود
مهمددة هلمددا أو حدرار ة قتلهمددا تودداهي جاعددة وحدرار قتددل القاسددم بددن احلسددنال وأ الفوددل
أدوار ّ

العبدداس بددن علدديال ومسددلم بددن عقيددلال والطفددل الرلدديع (عبدددهللا بددن احلسددني بددن علددي)ال ال لتشددابه
امسيهما وكنيتيهما مع اسم وكنية أ بكر وعمر.
ومما ميكن احتماله هنا أيوا هو أ ّن ما قيل عن وجود ابن لحممام علي بن أ
____________________
 -3رسالة ة تواريو النب واآلل.73 :
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طالددب بسددم عمددر أو أ بكددر وقتلهمددا ة الطددفال يرجددع إىل تشددابه ل د مددع أوالد اإلمددام احلسددن
النسابني الحقاال إ قد يكون املقلود من عمر بدن علدي هدو عمدر
اجملتىبال وا ت طه على املؤر ني و ّ
= عمرو بن احلسن بن علي بن أ طالبال سقط اسم احلسن قالوا :قتدل أو جدرح عمدر بدن علدي
بن أ طالبال وماله احلال بلنسبة إىل أ بكر بن علي بن أ طالب املسمى بعبدهللا .ت مل.
اإلمام احلسني بن علي
س د ددنة أرب د ددع م د ددن اهلج د ددر ال واستش د ددهد ة س د ددنة إح د دددن وس د ددتّنيال وك د ددان ب د ددني احلم د ددل
ول د ددد
ووالد أ يه احلسن مخسون يوماال وقيل طهر واحد .أوالده:
به
علي األكرب(.)1
ّ -3
 - 2جعفر(.)6
علي األصغر(.)7
ٌّ - 4
 - 3عبدهللا(.)0
 - 3اطمة(.)5
 - 7سكينة(.)2

____________________
 -3أُ ّمدده ليلددى بنددت أ مد ّدر ال مل يعقددب (الفلددول املهمددة 733 :2ال ينددابيع املددود  )332 :4وقددد أ طد الشدديو املفيددد ة

اإلرشدداد  343 :2حينمددا قددال أبن اُمدده شدداه زأن بنددت كسددرن يزدجددردال وك د ا أ ط د هددو وابددن شهرآشددوب ة مناقبدده :4

 440حيث قاال أبن املقتول ة كرب ء هو علي األصغر ال األكرب.
 -2اُمه قواعيةال اإلرشاد .343 :2
السجاد ال وأُ ّمه شاه زأن بنت كسرن يزدجردال كشف الغمة 230 :2ال الفلول املهمة .733 :2
 -4وهو اإلمام ّ
 -3أُ ّمه الربب بنت امرئ القيسال مقاتل الطالبيني30 :ال اإلرشاد .343 :2
املاىن ولدها ت تة كرأ أمساءهم قبل قليلال اجملدي 273:ال ينابيع املود .
عمها احلسن ّ
 -3رجت إىل ابن ّ
 -7رجت إىل ملعب وقتل عنهاال أنساب األشراف .333 :2
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دف وقُتدل مدع أبيده ومل رلّدف عقبدا  ...وزعدم مدن ال بلدري لده
علي األكرب استشهد ة الط ّ
( ّما ّ
أ ّن عليّا األصغر هو املقتول.
و ّأما جعفرال دراال]قال املفيد :ال بقية لهال وكانت و اته ة حيا اإلمام احلسني .)1([

وعبدهللاال أ رجه أبوه يرقّق القوم به وأ نّه عطشدانال رمداه رجدل بسدهم حبده وهدو علدى يدد أبيدهال
أ هللا حب ّقه.
املاىن.
عمها احلسن ّ
و ّأما اطمة خرجت إىل ابن ّ
لمدا جداءت الكو دة درا إليهدا أهلهداال
و ّأما سكينة خرجت إىل ملعب بن الدزبري وقتدل عنهداال ّ
ورملتموين كبري (.)6
قالت :ال مرحبا بكم اي أهل الكو ة أيتمتموين صغري ال ّ
علي اللغري[أو األصغر( ]زين العابدين)ال و يكد ّىن أب احلسدنال
عقب احلسني
مجيعهم من ّ
و يُل ّقب بزين العابدين ي الافنات)(.)7

استشددهد ومل يكددن بددني ولددده مددن ُمسّددي أب بكددر وال
وال رفددى علي د أب ّن اإلمددام احلسددني
() 0
حممدد تقدي التسدرتي
عمر وال عامانال نعم حكدى السديّد اخلدوئي ة معجدم رجدال احلدديث والشديو ّ
ة قاموس الرجال( )5عن املناقب البن
____________________
 -3االرشاد .343 :2
 -2بعد عبدهللا بن احلسن ال ي استشهد ة الطف.
 -4اجمل دددي272 :ال كش ددف الغم ددة 230 :2ال د د يب الكم ددال 473 :24ال الطبق ددات الك ددربن 233 :3ال (وة مجه ددر
أنساب العرب 32 :ومل يعقب له ولد ري على بدن احلسدني وحدده) وكد ا ة إمتداع األمسداع 473 :3ال جميدع مدن ينسدب
إىل احلسني إمنا هم من ولد علي بن احلسني وال عقب له من أحد سواه.
 -3معجم رجال احلديث  44 :33رقم .7823
 -3قدداموس الرجددال  377 :7الددرقم 3302ال وحكددى التسددرتي أيوددا ة (ت دواريو النددب واآلل)74 :ال عددن الدددينوري وأعددام
الكوة أ ّّنما كرا لل سني ابنا بسم عمر .إ جداء ة األ بدار الطدوال 230 :ومل يدنج مدن أصد اب احلسدني وولدده وولدد
أ يدده إالّ ابندداه علددي األصددغر  -وكددان قددد راهددق  -وإالّ عمددر وقددد كددان بلددغ أربددع سددننيال و يدده أيوددا 273 :وكددان يزيددد إ ا
حودر دداؤه دعدا علدي بدن احلسدني وأ داه عمدر يد ك ن معدهال قدال ات يدوم لعمدر بدن احلسدني :هدل تلدارع ابدين هد ا ؟
يعين الدال وكان من أقرانه ؟ قال عمر :بل أعطين سيفا وأعطه سيفا حّت أقاتله تنىر أينا أصرب.
لكين مل اقف ة الفتوح البن أعدام علدى مدا يؤيدد كد م التسدرتيال د ن ابدن اللدباغ املدالكي مدع أ نّده حكدى جدواب عمدر بدن
احلسني ليزيد ة ا  2ص  747من الفلول املهمة لكنه مل يع ّده لمن أوالد اإلمام احلسني ة ا  2ص  733تدبر.
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شهرآش ددوب  ]430 :4[334 :3أب ّن لحمم ددام ول دددا ك ددان يق ددال ل دده عم ددر( :قُت ددل م ددع أبي دده)ال لك د ّدن
التسرتي قال معلّقا على ك م ابن شهرآشوب( :أصل وجوده ري معلوم).
والىاهر أ ّن ه ا هو ابن اإلمام احلسن ال احلسني  -و ل ملن يعتقد بوجدود ابدن لحممدام احلسدن

ة كدرب ء بسددم عمددر كالشدديو املفيددد  -وبد ل يكددون مددا نقلدده صدداحب املناقددب هددو تلد يف عددن
احلسن ال ري.
يددوم الطددف مريودداال ومددن مثّ مل يقاتددلال حد ّدّت زعددم
قددال ابددن عنبددة :وكددان علد ّدي بددن احلسددني
يلحال قال الزبري بن ب ّكدار :كدان عمدره يدوم الطدف تد وعشدرين
بعوهم أ نّه كان صغرياال وه ا ال ّ
سددنةال وقددال الواقدددي :ولددد علد ّدي بددن احلسددني سددنة ت د ث وت تددنيال يكددون عمددره يددوم الطددف مثدداين
وتوة سنة مخس وتسعنيال و وائله أكار من أن حتلى(.)1
وعشرين سنةال ّ
هل كان لل سني

ابنان بسم أ بكر وعمر أم أ ّّنما كاأ أل يه احلسن

؟

ابنا بسم أ بكرال وك ا لده ابدن آ در بسدم عمدرال
هنا نلوص توحي أبن لحممام احلسني
دت ة لد ال ألن التشدكي يهمددا ظداهر حسدب تلد النلدوص; ألن الد ي أييت
لكدن ال ميكدن الب ّ
بسم أ بكر بن احلسني أييت البا بمسه لمن
____________________
 -3عمد الطالب ة أنساب آل أ طالب.304 :
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ال ة ح ددني ال أييت اس ددم أ بك ددر ب ددن احلس ددن هن ددا ال وه ددو تلد د يف

ال د ين قتل دوا م ددع احلس ددني
متوقّع.
قددال ابددن سددعد ة الطبقددات :وقتددل مددع احلسددني بددن علددي رلددي هللا عنهم ددا - 33 - 34 ...
جعفر بن احلسني وأبو بكر بن احلسني قتلهما عبدهللا بن عقبة الغنوي - 32 .وعبدهللا بدن احلسدن
قتله ابن حرملة الكاهلي من بين أسد - 34 .والقاسم بن احلسن قتله سعيد بن عمرو االزدي(.)1
بقرينددة قت ددل عب دددهللا ب ددن عقبددة الغن ددوي أل بك ددر ب ددن احلسددنال وك ددون عب دددهللا املك د ّدىن أب بك ددرال
وعمددروال والقاسددم ددا أبندداء اإلمددام احلسددنال وقددد شددهدوا ك درب ء وقتل دوا ة املعركددة حسددب النلددوص
اآلنفة قبل قليلال يستبعد التل يف ة أمر كه اال والقول أب ّّنما ابنان لحممام احلسني.
وك ا كر الطرباين ة املعجم الكبري أمساء شدهداء الطدف قدال :وأبدو بكدر بدن احلسدني ألم ولددال
والقاسم بن احلسن ألم ولدال وعون بن عبدهللا بن جعفر .)6(...
حممددد بددن
وة اتريددو الطددربي :قددال أبددو نددف :قددال عقبددة بددن بشددر األسددديال قددال يل أبددو جعفددر ّ
علددي بددن احلسددني  ...ورمددى عبدددهللا بددن عقبددة الغنددوي أب بكددر بددن احلسددني بددن علددي بسددهم قتلددهال
ل ل يقول الشاعر وهو ابن أ عقب:
() 7
ين قطر من دمائنا وة أسد اُ رن تدُع ُّد وتُ ك ُر
وعند ّ
وة مقاتددل الطددالبيني :وأبددو بكددر بددن احلسددني بددن علددي بددن أ طالددب واُمدده اُم ولددد وال نعددرف اُمدده
ال كددر املدددائين ة إسددنادأ عنددهال عددن أ نددفال عددن ابددن أ راشددد :أ ّن عبدددهللا بددن عقب ددة الغن ددوي
قتله(.)0

____________________
 -3الطبقات الكربن البن سعد .383 :34
 -2املعجم الكبري .344 :4
 -4اتريو الطربي .432 :3
 -3مقاتدل الطدالبيني37 - 38 :ال وعنده ة حبدار األندوار  47 :33وهدو أيودا موجدود ة اتريدو الطددربي 442 :4ال 434
عن ا نفال والكامل ة التاريو 344 :4ال البداية والنهاية  244 :7طبعة دار احيداء الدرتاث العدر  3077مال وترمجدة
اإلمام احلسني من طبقات ابن سعد84 :ال .87
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وقدال ابددن عسدداكر ة ترمجددة اإلمدام احلسددني :ورمددى عبد ُددهللا بددن عقبدة الغنددوي أب بكددر بددن احلسددني
بن علي قتلهال قال سليمان بن قته:
() 1
ين قطر من دمائنا وة أسد اُ رن تُ ُّ
كر
عد وتُ ُ
وعند ّ

إ ال يعقل أن يكون القاتل واحدال واألشعار ال قيلت مدن قبدل سدليمان بدن قتده جداءت يهمدا
مجيعا.
وهددل أن عبدددهللا بددن عقبدده  -أو عقبدده الغنددوي  -ا تلددا بقتددل مددن امسدده أبددو بكددر مددن ولددد علددي
قطال وملا ا ال نرا ا يقت ن آ رين من ولد علي وعقيل وجعفر.
وبد ل ال يسددتبعد وقددوع التلد يف بددني أبددو بكددر بددن علددي وأبددو بكددر بددن احلسددن وأبددو بكددر بددن
احلسددنيال وبتلددوري أن التلد يف والددح مددن ابددن احلسددن إىل ابددن احلسددنيال ووال اسددتبعد أن يكددون
عبدهللا بن عقبة الغنوي قد قتل أب بكر بن احلسدن وأب بكدر بدن احلسدني معداال لكدن السدؤال ملدا ا ال
يقدع السد م علدى أ بكدر بددن احلسدني ة الدزاير الرجبيدة وزاير الناحيددة كمدا وقدع السد م علددى ( أ
بكددر بددن احلسددن الزكددي الددويلال املرمد ّدي بلسددهم الددرديال لعددن هللا قاتلدده عبدددهللا بددن عقبددة الغنددوي )()6ال
وه ا يشككنا ة وجود ابن لحممام احلسني بسم أ بكر ويوكده ارتبا املدؤر ني ة نقدوال مال قدد
وحممددد بنددو
نقددل الددب ري ة انسدداب االش دراف عددن املدددائين قولدده :قُتددل احلسددني والعبدداس وعامددان ّ

() 7
وحممددد ابنددا عبدددهللا بددن
علدديال وعلددي بددن احلسددني وعبدددهللا وأبددو بكددر والقاسددم بنددو حسددني ال وعددون ّ
() 0
جعفر ...

____________________
 -3ترمجة اإلمام احلسني البن عساكر .8 / 84
 -2انىر اقبال األعمال 83 :4ال واملزار للمشهدي304 - 370 :ال و إع م الورن .377 :3
 -4قال حمقق كتاب األنساب األستا زكار :ك ا ة األصلال ولعل اللواب :بنو حسن وحسني ك ل .
 -3أنساب األشراف 323 :4ال وانىر ك م اللاحلي ة سبل اهلدن والرشاد .73 :33
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؟
عمرو = عمر بن احلسن أم ابن احلسني
وقددع التل د يف كا دريا بددني األمسدداء املتشدداهبة ة الرسددم واللددور ال ماددل عبدددهللا وعبيدددهللاال وعمددرو
وعمرال واحلسن واحلسدنيال د يسدتبعد أن يكدون عمدر بدن احلسدني هد ا هدو نفدس عمدرو (عمدر) بدن
احلسن بن علي بن أ طالب.
أجددلال مل ي د كر ابددن عنبددة املتددوّف  727ه -ه د ا االسددم لددمن أوالد اإلمددام احلسددني بددن علدديال
وك د ل الشدديو املفيددد ة اإلرشدداد( )1و ري ددا وة املقابددل تددرن ل د لددمن أوالد اإلمددام السددبط أ
حممد احلسن بن أمري املؤمننيال ومنش ل هدو مدا جداء عدن يزيدد وأ نّده طلدب مدن عمدر بدن احلسدني
ّ
أن يلارع أبنه الدال قال عمر بن احلسني :أعطه سكينا وأعطين سكينا(.)6
احتملوا وجود ابن لحممام احلسني بسم عمرال ة حني كان عليهم ان حيتملدوا وقدوع التلد يف
دوي يريددد تبيدديض الوجدده البغدديض ليزيددد وبيددان ندمدده مددن
بددني احلسددن واحلسددني أيوددا اخلددرب كمددا أراه أمد ٌّ
قتلدده احلسددني بددن علدديال ومالدده مددا جدداء عددن الدددينوري ة األ بددار الط دوال( :ومل يددنج مددن أص د اب
احلسني وولده وولد أ يه إالّ ابناه علي األصغر وكان قد راهق وعمر وقد كان بلغ أربع سنني)(.)7
وه ا الن ليس له داللة على كون عمر ه ا هو ابن اإلمام احلسنيال قد يكدون هدو عمدرو بدن
احلسنال لوصا لو مجعناه مع قوله ة أول الن (ومل ينج من أص اب احلسني وولده وولدد أ يده

إالّ ابندداه) وبد ل حيتمددل أن يكددون عمددر هد ا هددو ابددن اإلمددام احلسددن السددبط ال احلسددني الشددهيدال و
يؤيده النلوص األ رن اللادر هب ا اللدد.
وعليه الغرض من ه ا الت قيق وه ه الدراسة ليس نفي وجود اسم عمر أو
____________________
 -3اإلرشدداد 343 :2ال إع د م الددورن 383 :3ال تعريددب منتهددى اآلمددال 738 :3ال أنسدداب األش دراف 337 :4ال اتريددو
اخلميس 444 :2ال اتريو اليعقو .237 :2
 -2األ بار الطوال273 :ال الفلول املهمة ألبن اللباغ .747 :2
 -4األ بار الطوال.230 :

317

أ بكددر بددني ولددد اإلمددام علدديال أو عدددم وجود ددا بددني الطددالبينيال أل ّن التسددمية  -حسددبما لددلناه
األئمة بكدون أ بكدر وعمدر
سابقا  -أبمساء هؤالء ال تورأال و لوصا بعد وقو نا على تلرحيات ّ
علي وتعدااي وتسلاطا على ما ليس هلما.
لبا حق اإلمام ّ

الغايددة مددن التفلدديل ة هكد ا اُمددور هددو إتبددات عدددم وجددود ابنددني لحممددام احلسددني بسددم أ بكددر
وعمددر حددّت يُدتاهم ويفددرتن علددى طبدداء املنددرب احلسدديين بلتمويدده والتسد ّدرت علددى احلقددائقال أو أ ّّنددم تركدوا
دابق امسيهمددا مددع
كددر بعددض شددهداء كدرب ء وإن كددانوا مددن نسددل علددي بددن أ طالددبال كددل لد لتطد ُ
اسم أ بكر وعمر.

مهمددة
اخلطبداء تركدوا كددر أمسداء هددؤالء لعددم تبدوت مشدداركتهما ة املعركدةال أو لعدددم وجدود أدوار ّ
هلماال أو لتلد يف املدؤر ني والنسدابة بدني تلد األمسداء سدموا مدن هدو عمدرو بعمدر أو مدن هدو ابدن
احلسن ببن احلسنيال أو لت ريفهم كنية بعض هؤالء وجعلها امسا هلم.
ا لار عقب احلسني من السجاد قط
تسدع بندداتال هد ّدن :أ ُّم احلسدنال وأ ُّم موسددىال وكلادومال ورقيّددةال ومليكددةال
ولدد لعلد ّدي بدن احلسددني
وعلايةال و اطمةال وسكينةال و دجية.
حممدد البداقر()1ال واحلسدن()6ال وعبددهللا()7ال واحلسدني األكدرب()0ال والقاسدمال
وأحد عد -ر كدراال هدمّ :

واحلسني األصغر()5ال وزيد()2ال وعمر()3ال وسليمان( )8ال
____________________
 -3أُ ّمه وأ ُّم عبدهللا الباهر اطمدةُ بندت احلسدن بدن علدي

ال اجملددي440 :ال سدر السلسدلة العلويدة43 :ال اتا املواليدد:
33ال اإلرشاد للمفيد 333 :2ال املستجاد للع ّمة احللّي.378 :
 -2ال بقيّة له.
 -4وهو الباهر.
 -3ال عقب لهال قال املفيد :أُ ّمه أ ُّم ولد.
 -3أُ ّمه أ ُّم ولدال اإلرشاد 333 :2ال وقال ابن عنبه امسها ساعد ال عمد الطالب.433 :
 -7أُ ّمدده وأ ُّم عمددر األشددرف وعلددي األصددغر جيددداء; جاريددة اش درتاها املختددار جائددة ألددف درهددم وبعاهددا إىل اإلمددام علددي بددن
احلسنيال سر السلسلة العلوية42 :ال اجملدي.433 :
 -8انىر اهلام السابق.
 -7قال املفيد :أ ُّمه أ ُّم ولد.
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وعبدالرمحن()1ال وعلي(.)6
واملعقبّون منهم ستّةال هم:
 - 3اإلمام الباقر  :أُ ّمه وأ ُّم عبدهللا اطمة بنت اإلمام احلسن السبط

.

 - 2عبدهللا الباهر.
 - 4زيد الشهيد :أُ ّمه أ ُّم ولد يقال هلا جيداء.
 - 3عمر األشرف :هو أ و زيد أل ُّمه وأبيه(.)7
 - 3احلسني األصغر :أُ ّمه أ ُّم ولد.

 - 7علي األصغر :وهو أ و زيد وعمر ألُ ّمهما وأبيهما(.)0
ت د ث بن دداتال وسددتّة ك ددورال ه ددم :اإلم ددام جعف ددر الل ددادق
ولحممددام الب دداقر
عليال زيدال عبيدهللاال إبراهيم.

ال عب دددهللاال

قط.
هو اإلمام جعفر اللادق
واملعقب من ولد اإلمام الباقر
م ددن األوالد :اإلم ددام الك دداظم ال و إمساعي ددل()5ال وعل ددي العريو ددي()2ال
ولحمم ددام الل ددادق
وحممد الديباا()3ال وإس اق املؤمن(.)8
ّ

____________________
 -3قال املفيد :أُ ّمه أ ُّم ولد.
 -2اجملدي.274 :

 -4اجملدي.433 :
 -3اجملدي.433 :
حممددد واحلسددني وأمحددد وعلد ّديال
حملمددد :جعفددر الشدداعر و إمساعيددل الادداينال ولعلد ّديّ :
حممددد وعلد ّديال و ّ
 -3أعقددب إمساعيددل ابندداهّ :
عم ددد الطال ددب443 - 244 :ال  .234ومل أق ددف ة عقب دده إىل زم ددان اب ددن عنب ددة عل ددى م ددن مسّددي أبمس دداء الا ت ددةال و ال ددب
األئمة و حيىي وزيد ومحز وأمااهلا.
أمسائهم هي أمساء األنبياء مالّ :
حممددد وعلد ّدي وعبيدددهللا.
حممددد .وجلعفددر :علددي .ولل سددن :عبدددهللا .وألمحدددّ :
 -7أعقبدده :جعفددر األصددغرال احلسددنال أمحدددال ّ
حملمد :عيسىال عمد الطالب .233 - 232 :ومل أقف ة ولده إىل زمن ابن عنبة على من مسّي بسم أحد الا تة.
و ّ
لعلي :احلسدن واحلسدني .وللقاسدم :عبددهللا وعل ّدي وحيدىيال ولل سدني:
 -8أعقبه :علي اخلارصيال القاسم الشبيهال احلسني .و ّ
وعليال عمد الطالب .238 - 233 :ومل أقف ة عقبه إىل زمان ابن عنبة على من مسّى بسم الا تة.
ّ
حممد ّ
وحممدددال اجملدددي 204 :عمددد
حممددد .ولل سددن :علد ّدي ّ
حملمددد :محددز  .ولل سددنيّ :
حممدددال واحلسددنيال واحلسددن .و ّ
 -7أعقبددهّ :
الطالب234 - 230 :ال ومل أقف ة ولد ه ا إىل زمان ابن عنبة على من مسّي بسم أحد الا تة.
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سددبع وت تدون بنتدا واتنددان وعشدرون كدرا ددري األطفدال()1ال وأمسداء الرجددال:
ولحممدام الكداظم
اإلم ددام الرل ددا س ددليمانال عب دددالرمحنال الفو ددلال أمح دددال عقي ددلال القاس ددمال حي ددىيال داودال احلس ددنال
حممدال زيدال إس اقال محز ال عبدهللاال العبّاسال عبيدهللاال جعفر.
هارونال إبراهيمال إمساعيلال احلسنال ّ

أو ة ولد أحد إ وته األربعدة  -إمساعيدلال علدي العريوديال
ومل أقف ة ولد اإلمام الكاظم
تسمى بعمدر أو أ بكدر أو عامدانال وهد ا الكد م ُرطّ ُدّ
حممد الديبااال إس اق املؤمن  -على من ّ
ّ
اخلشدداب أبندّده كددان
حممددد تقددي التسددرتي ة (ت دواريو النددب واآلل) عددن زايدات ابددن ّ
مددا حكدداه الشدديو ّ
ملوسدى الكدداظم (عشددرون ابندداال زاد ديهم عمدرا وعقددي ومثدداين عشددر بنتدا)()6ال ندّ لددو راجعددت كتددب

األنس د دداب  -ما د ددل( :اجمل د دددي)ال و (عم د ددد الطال د ددب)ال و (األص د دديلي)ال و (س د د ّدر السلس د ددلة العلويّد ددة)
املنسددوب أل نلددر البخدداريال و (الشددجر املباركددة ة أنسدداب الطددالبيّني) للفخددر الدرازيال و ( د يب
املطهدر )ال و (الفخدري ة أنسداب الطدالبيني)ال و ريهدا -
األنساب) للعبيديلال و (الت كر ة أنساب ّ

بسددم عمددر أو عمددروال لددو وجددد ة بعددض ال دزايدات ك دزايدات
مل ت ددر يهددا ولدددا لحممددام الكدداظم
ابن اخلشاب هي (عمرو) وهي تؤكد رويتنا السابقة أب ّن بعض من ُمسوا (عُمر) كانوا

____________________

 -3اجملدي.207 :
 -2رسالة ة تواريو النب واآلل للتسرتي (املطبوعة آ ر ا  32من قاموس الرجال ).73 :
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حممد اللادق.
ة األصل (ع ُمرو)ال وعليه لم تكن ه ه األمساء موجود ة مجيع ولد جعفر بن ّ
وأيوددا األمددر نفسدده بلنسددبة إىل أوالد عبدددهللا البدداهر (أ ددو اإلمددام البدداقر )ال قددد أعقبدده ابندده
وحممددد األرق ددط أعقبدده ابن دده إمساعيددلال وإلمساعي ددل :احلسددني البنفس ددجال
حممددد األرق ددط (أبددو عب دددهللا)ال ّ
ّ
وحممددد()1ال ومل أقددف ة ولددد عبدددهللا البدداهر إىل زمددان ابددن عندبددة صدداحب (عمددد الطالددب) علددى مددن
ّ
ُمسّددي بعمددر أو عامددان أو ُمسّددي أو ُكد ّدين أب بكددرال بددل كانددت الددب أمسددائهم وكندداهم هددي األمسدداء
املعرو ددة والرائجددة عنددد الطددالبيّنيال وال د تدددور مدددار أمسدداء األنبيدداء وكبددار الطددالبيني كعلد ّديال واحلسددنال
واحلسنيال ومحز ال وجعفرال وعقيلال والفولال والعبّاس و ...
وك د ا احلددال بلنسددبة إىل ولددد أ يدده زيددد الشددهيدال دداملع ّقبون مددن ولددد زيددد بددن علد ّدي بددن احلسددني
الشهيدال هم:
 - 3احلسني و الدمعة (أبو عبدهللا).
 - 2عيسى مؤمت األشبال.
حممد (أبو جعفر).
ّ -4
 - 3حيىي :ال عقب له .قال الشيو البخاري :كانت له بنت ترلع(.)6
ولل سني ي الدمعة ت تة كور معقبونال هم :حيىيال واحلسني[القعدد]ال وعلي.
حممددد األصددغرال عيسددىال حيددىيال
ولي ددىي بددن احلسددني ي الدمعددة :القاسددمال احلسددن الزاهدددال محددز ال ّ
وعمر.
حممد.
وللقاسم بن حيىي بن احلسنيّ :
حممد.
وأل يه احلسنّ :

____________________
 -3سر السلسلة العلوية32 - 34 :ال عمد الطالب.234 - 232 :
 -2سر السلسلة العلوية.73 :
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علي.
وحلمز ّ :
وحممد.
وعلي ّ
و ّ
حملمد األصغر :أمحد ّ
وعلي(.)1
ولعيسى :أمحد ّ
وحممد واحلسني وحيىي وزيد ّ

علي(.)6
ولي ىي :جعفرال القاسمال إبراهيمال موسىال احلسنال أمحدال واحلسنيال العبّاسال ّ
حممدال وأمحد احمل ّدثال و حيىي(.)7
ولعمرّ :
وحممدال وزيد.
أ ّما احلسني القعدد بن احلسني ي الدمعة له :حيىيال ّ
ولي ىي :القاسم.
حممد.
عليال احلسنيال القاسمال ّ
و ّ
حملمد :أمحدال احلسنال ّ
ولزيد :زيد (أبو عبدهللا)(.)0
وحممد الشبيه.
علي بن احلسني ي الدمعةال له زيد الشبيه (وحده)ال وهل ا :احلسني ّ
أ ّما ّ

ولل سني :علي األحول والقاسم.
حملمد الشبيه :إمساعيل واحلسن وأمحد(.)5
و ّ
وحممدال واحلسني وار .
ولعيسى مؤمت األشبال بن زيد الشهيد :أمحد املختفيال وزيدال ّ
وعليال وحملمد املكفل :علديال ُّادعدي أ نّده صداحب الدزنجال ولعلدي :احلسدني
وألمحدّ :
حممد املكفل ّ

أعقب خبراسان وكرمان.
وحممدال واحلسنال قال ابن
حممد واحلسني .وحملمد :أمحدال ّ
ولزيدّ :
____________________
 -3عمد الطالب.7277 - 274 :
 -2عمد الطالب.277 :
 -4عمد الطالب.284 :
 -3عمد الطالب.273 - 273 :
 -3عمد الطالب.273 :
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طباطبا عن أ يه احلسني :مل أر لل سني الكرا ة املعقبني.
عليال ولعلي :احلسني.
و ّ
حملمدّ :
حممددد .وألمحددد :أبددو
وحممددد .ولزيددد :أمحددد الودرير .ولعلدديّ :
ولل سددني وددار  :زيددد وعلد ّدي وأمحددد ّ

حممد .وحملمد :احلسني(.)1
حممد املعمرال وأبو احلسني ّ
علي ّ
حممدد املؤيدد  -تدوة جدرو  -وهلد ا أبدو عبددهللا
وحملمد بن زيد الشهيد املكدىن ب( -أ جعفدر)ّ :
جعفر الشاعر (وحده)ال وعقبه ة ت تة أشخاص:
حممد اخلطيب الشاعر احلماين.
ّ -3

 - 2أمحد سكني نلري الدين.
 - 4القاسم.
حممدددال وحملمددد (أبددو جعفددر) أمحدددال
وقددد أعقددب الشدداعر احلمدداين أبندده علدديال ولعلددي زيدددال ولزيددد ّ

وعلي الواوه (أبو احلسن).
وحممد األصغر.
وحممد األكربال ّ
وألمحد سكنيال علي وجعفر ّ
وحممد األكرب.
حممد األصغر ّ
ولعليّ :
وجلعفر :أبو احلسن علي.

وحملمد األكرب :احملسن (أبو طالب)ال احلسنيال احلسن الرملي.
وحملمد األصغر :محز ال والعباس وزيد وأمحد.
وللقاسم :جعفر وهل ا أمحدال وألمحد إمساعيل.
علي بدن احلسدني كدان لده مدن الولدد :عبددهللاال وموسدىال واحلسدنيال وعلدي
أ ّما عمر األشرف بن ّ
األصغر()6ال ومل يع ّقب الا تة األوائلال وا لر نسله ة علي األصغرال واأل ري له ت تة أوالدال هم:

____________________
 -3عمد الطالب.203 - 270 :
حممدد .وكد ا ة اجملددي433 :
 -2عمد الطالب443 :ال وألاف البخاري ة سر السلسلة العلوية34 :ال امسي جعفدرال ّ
.433 -
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 - 3القاسم (صاحب الطالقان) وهو من أم ولدال وقدد انقدرض نسدله حسدبما ند ّ عليده الشديو
ج ل الدين بن عبداحلميد(.)1
 - 2عمر الشجريال وأ ُّمه أ ُّم ولدال وقد ُمسّي حفيد ه ا بعمر أيواال وابن هد ا احلفيدد (أي عمدر

الشجري الااين) قد ُمسّي بعمر ك ل ( .)6أي ت تة أشخاص مسوا بعمر ة ه ا العمود وال ري.
األمددي للسدديّد املرتوددى( - )7ومل
 - 4احلسددنال وهددو مددن أجددداد الناصددر الكبددري األطددرو  -اجلددد ّ
أقف ة ه ا العمود على من ُمسّي أبمساء اخللفاء الا تة(.)0
إ ّن التسمية ة عمود يه من األجداد من ُمسّي بعمر يددعوأ للقدول أب ّن هد ه التسدميات جداءت

تكرمي ددا واعت دزازا بجل د ّد األعل ددى املس د ّدمى بعم ددر ال بعم ددر ب ددن اخلطّددابال أل ّن اإلنس ددان الب ددا م ددا يتغ د ّدىن
أبردداده ومددآتر أجدددادهال الىدداهر أ ّن هد ه التسددميات جدداءت اعتدزازا أبجدددادهم والتد كري جددآترهمال إ
داد املوجددود بددني ج د ّده اإلمددام
دوي الواقددف علددى ر درايت األحددداث بعددد رسددول هللا يعلددم بلتود ّ
أ ّن العلد ّ
مددن األ ددريال د يسد ّدمي ابندده بعمددر حبددا بعمددر بددن
علد ّدي وعمددر بددن اخلطدداب وعدددم ارتياحدده
اخلطابال من الراجح أن تكون التسمية حبا جبده عمر األشرف.
ّأما احلسني األصغر بن علي بن احلسني له من الولد ال ين أعقبوه مخسةال هم:
 - 3عبيدهللا األعرا.
 - 2عبدهللا.
 - 4علي.
 - 3ج ّدأ احلسن احمل ّدث.

____________________
 -3عمد الطالب.447 - 443 :
 -2امللدر السابق واجملدي.437 :
 -4اجملدي432 - 430 :ال عمد الطالب.434 :
 -3للت كد ممّا قلناه راجع أمساء أبنائه ة عمد الطالب 448 :و ريها.
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 - 3سليمان(.)1
وحممد اجلواينال وأب يعلى محز .
وقد أعقب عبيدهللا األعرا :جعفر ّ
احلجةال وعلي اللاحلال ّ
احلجة ا :احلسن واحلسني.
واملعقبون من ولد جعفر ّ

علي اللاحل :إبراهيم وعبيدهللا.
ومن ولد ّ
حممد اجلواين :احلسن.
ومن ولد ّ
وحممد.
ومن ولد محز  :احلسني ّ
وال ند ددرن بد ددني ولد ددد هد ددؤالء مد ددن ُمسّد ددي بعمد ددر إالّ ع د د ّد أشد ددخاص ة األزمند ددة املت د د ّ ر عد ددن عهد ددد
حبجة عليناال بل إ ّن ه ه التسميات كانت ة كادري مدن األحيدان تس ّدمى بسدم
املعلومنيال وهو ليس ّ
حساسدني مدن
اجل ّد األعلىال أو بل ا املعدىن العدر (عدامر)ال بدل هدي تؤكدد أب ّن الطدالبيني مل يكوندوا ّ
ه د ه األمسدداء جملد ّدرد كددون بعددض املس د امني هبددا مددن األشددخاص املخددالفني لددنهج الرسددول والعددرت ال ددري

مسددتبعدين أن تكددون بعددض تلد التسددميات ولددعت حتددت ظددروف اسددتانائيةال أو أ ّن ظددروف التقيددة
احلاكمددة علددى اجملتمددع اإلس د مي دعددت إىل ولددع اسددم عمددر علددى أبنددائهمال أ ّمددا اسددم أ بكددر أو
عامان يوجد بني أبنائهم.
أ ّما عبدهللا العقيقي بن احلسني األصغر قد أعقبه ت تة أشخاصال هم:
 - 3القاسم.
 - 2عبيدهللا.
 - 4جعفر.

وقددد انقددرض نسددل القاسددمال ومل يعقددب عبيدددهللا إالّ آمنددةال وب د ل ا لددر نسددل عبدددهللا العقيقددي
جبعفرال وه ا أعقب:
____________________
وحممدداال و إبدراهيم وعيسدىال مث كدر أوالد هدؤالء
 -3عمد الطالب .432 - 433 :وزاد صداحب اجملددي 407 :زيدداال ّ
الا تة ة الطبقة األوىل مث انقرالهم.
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 - 3أمحد وهل ا :إبراهيمال احلسنيال احلسنال جعفرال عليال عبدهللا.
حممدال علي.
 - 2إمساعيل املنق يال وله :إبراهيمال ّ
حممد العقيقيال وله :إبراهيمال عليال جعفرال احلسن.
ّ -4

أ ّما علي بن احلسني األصغر قد أعقبه ت تة أشخاص هم:
 - 3عيسى الكوةال وله جعفر وأمحد.
حممد موري .
حممد الفيلال وأبو احلسن ّ
حممد الكرشيال وأبو القاسم ّ
وجلعفر :أبو القاسم ّ
أ ّما أمحد لم يعقب.

حممدال احلسنيال احلسن.
 - 2أمحد حقينةال وله :علي (وحده)ال ولعليّ :
حممدال وحملمد احلسن محلة.
 - 4موسى محّلةال وله :احلسنال ولل سنّ :
حممدددال وقددد أعقددب
حممددد احلسددن احمل د ّدث بددن احلسددني األصددغر قددد أعقبدده ابندده ّ
أ ّمددا ج د ّدأ أبددو ّ

حممد السليق وعلي املرعشيال و ن من نسل علي املرعشي.
حممد :عبيدهللاال ولعبيدهللاّ :
ّ
أ ّمددا سددليمان بددن احلسددني األصددغر قددد أعقبدده ابندده سددليمانال وهل د ا :احلسددن واحلسددنيال واحلسددن
أعقب وولده بملغربال واحلسني أعقب وولده خبراسان وطربستان.
ومل أقف ة نسل احلسني األصغر إىل زمان ابن عنبة على من ُمسّي بسم أحد الا تة.

أ ّما علي األصغر بدن علدي بدن احلسدنيال فيدده وحفيدد حفيدده قدد ُمسّيدا ب( -عمدر) وال دريال
أي :عمددر بددن علددي بددن عمددر بددن احلسددن بددن علددي األصددغر بددن علددي بددن احلسددني بددن علددي بددن أ
طالبال وال أرن ري ه ين االمسدني ة هد ا العمدودال أي أ ّن التسدمية ة ولدد علدي األصدغر بعمدر قدد
األول.
انتهت ة العلور األوىلال أي ة أواسط العلر العبّاسي ّ
كان ه ا عرلا سريعا لولد اإلمامني السبطني احلسن واحلسني
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ال وقد

أتيددت بكد ّدل مددا هددو موجددود ة الطبقددات األوىل والاانيددة والاالاددة كددي أنفددي مددا يقددال عددن شد ّد الع قددة
بددني اآلل واخللفدداء; أل ّن ندددر ه د ه األمسدداء بلنسددبة اىل مئددات األمسدداء األ ددرن املوجددود عندددهم -
ددل
مال اسدم :عل ّدي واحلسدن واحلسدني و إبدراهيم و إمساعيدل وحيدىي وداود وسدليمان وجعفدر وزيدد  -ت ّ
علددى أ ّن التسددمية ب( -عمددر) أو ددريه ال تعددين شدديئا بلنسددبة إىل األمسدداء األُ ددرن املوجددود عندددهمال
وأ ّن التسمية هب ه األمساء مع الت كيد على ظلم الا تة آلل البيت ال يعطي مفهوم احملبة.
أجلال ن لو أردأ مقارنة وجود اسم الا تة مع األمساء األُ رن املوجدود عندد الطدالبينيال لعر ندا
سقم ك م من ي ّدعي أن األمساء ولعت للم بّةال وأن ك مهم عار عن الل ة.

حممد بن علي (ابن احلنفيّة)
ّ
وهدو الولدد األكدرب لحممدام عل ّدي بدن أ طالدب بعدد اإلمدامني احلسدن واحلسدني  -علدى األشدهر -
وقد كان أشبه الناس أبمرياملؤمنني.
له ستّة عشر رج هم:
عبدددهللا (أب ددو هاش ددم) وه ددو أك ددرب أوالد أبي ددهال ك ددان عامل ددا ش ددجاعاال وه ددو ص دداحب املعتزل ددةال م ددات
مسموما بحلميمةال كان له أعقابال وأوالده جلر وواسط واملوصلال انقرلوا وال بقيّة لدهال وبملغدرب
من ي ّدعي االنتساب إليه(.)1
حممد وعلي واحلسني (مل يعقب) والقاسم وعبدهللا.
وجعفر األصغر املقتول ة وقعة احلر ال له ّ
وعلي األكربال له عقب كاري بملوصل وملر وواسط واهلند.
والقاسم له عقب.
وإبراهيمال وعون األكربال وعون األصغرال وعبدهللا األصغرال وطالب ال
____________________
 -3سر السلسلة العلوية73 :ال عمد الطالب434 :ال اجملدي.320 :
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وعبدالرمحنال وعلي األصغرال ومحز ال وعبيدهللاال واحلسن اجلمالال وجعفر األكربال وعمر(.)1
لم أقف بني ولده إالّ على شخ واحد مشدكو التسدمية بعمدر أو عمدروال بدل األمسداء الغالبدة
على ولده هي أمساء األنبياء وأمساء كبار الطالبيني.
عمر األطرف بن علي بن أ طالب
حملمد أربعة أوالدال هم:
حممدال و ّ
ا لر عقب عمر االطرف ة ولده ّ
وحممدال وعيسىال وحيىي.
 - 3عبدهللا :له من األوالد :أمحدال ّ
وألمحد :عبدالرمحن (ظهر بليمن ومن ولده طائفة هبدا ة مولدوع يقدال لده لدما كدر لد ابدن
داع النسابه) ومحز (أبو يعلى السماكي) له عقب.
حملمددد :القاسددم وصدداحل وعلد ّدي وعمددر وجعفددر .وللقاسددم :حيددىي وأمحدددال وللدداحل :القاسددمال ولعلددي:
و ّ
دمحم املشلل والقاسم واحلسن وعلدي وجعفدر واحلسدني .ولعمدر املنجدوراين :دمحم األكدربال ودمحم األصدغرال
وأمحد األكرب وأمحد األصغر .وجلعفر :إس اق.
ولعيسى :أمحد وله عيسى ولأل ري دمحم ..
حممددد واحلسددنال وحملمددد اللددوة :علددي الو درير واحلسددن واحلسددني وعبدددهللاال ولل سددن:
ولي ددىيّ :
دمحم.
تسددمية بعددض الطددالبيني بمسدداء الا تددة رط د مددا ّادعدداه ابددن تيميددة واملف د السددلجوقي وا امهمددا
يسمون أبمساء الا تةال وهو األ ر رطا ما قيل من أ ّن الشيعة يس ّدمون هبد ه األمسداء
الشيعة أب ّّنم ال ّ
يسمون هبد ه األمسداء
كي يلعنوهمال و ا ملا قاله اآل ر  -وهو معاوية بن أ سفيان  -من أ ّّنم ّ
لكي يع روا أنفسهم لو

____________________
 -3مل يد كر صدداحب اجملدددي( 243 - 327 :عمددر) عنددد تسددمية ولددد ابددن احلنفيددةال و إمنددا كددر لد ة ولددد عبدددهللا بددن
جعفر األصغر.
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يرتمحون عليهم ويعنون ب ل أوالدهمال إىل ريها من التهم.
للرتحم على الا تة ّ
الطروا ّ
إ ّن تسمية شدخ أو شخلدني أو ت تدة  -وحدّت عشدر  -بعمدر ة عمدود يتلد ّدره هد ا االسدم
ال يعدين شديئاال بدل إنّده ليؤكدد أب ّن الشديعة ال ختدالف األمسدداء جدا هدي أمسداءال وال تقتدل علدى اهلويدة كمددا

يفعله اآل رونال بل إ ّن الىروف املتتالية دعتهم إىل تر التسمية أبمساء الا تة شيئا شيئا.
حممدد بدن عمدر األطدرف :وهدو االبدن الاداين املعقدب مدن ولدد عمدر األطدرفال لده
 - 2عبيدهللا بن ّ
حممددد األصددغرال العبدداسال والعبدداس
حممددد األكددربال ّ
ت تددة عشددر ولددداال مددنهم ت د ث نسدداءال والرجددالّ :
األصددغرال و إليدداسال حيددىيال احلسددنال احلسددنيال عيسددىال علدديال وقددد ا ل ددر نسددله ة علددي الطبي ددبال
وهل ا :إبراهيم وأمحدد واحلسدن وعبيددهللاال ومل يد كر صداحب عمدد الطالدب ة ولدد عبيددهللا مدن امسده
عمر أو أبو بكر أو عامان.
نعم كر صاحب اجملدي شخلا واحدا من ولد علي الطبيب امسه عمر(.)1
حممددد بددن عمددر األطددرف :وهددو االبددن الاالددث املع ّقددب مددن ولددد عمددر األط ددرفال
 - 4عمددر بددن ّ
واملعقبون عنه ا :إمساعيلال و إبراهيمال ومل ي كر صاحب عمدد الطالدب ة ولدد إمساعيدل و إبدراهيم
حممد بن عمر األطرف من ُمسّي بسم أحد الا تة.
ابين ّ
حممددد
لكد ّدن صدداحب اجملدددي قددال :وأ ّمددا إمساعيددل  ...مددن ولددده عمددر بددن إمساعيددل بددن عمددر بددن ّ

بن عمر األطرفال كان صديقا للمنلورال أعقب ومل يطل يله(.)6
وحمم ددد
حمم دددال ّ
حمم ددد ب ددن عم ددر األط ددرف :س ددتة وه ددمّ :
وق ددال أيو ددا :وول ددد إب دراهيم ب ددن عم ددر ب ددن ّ
األصغرال وعليال وعمرال و اطمةال و دجيةال واملعقب منهم علي
____________________
 -3انىر اجملدي.330 :
 -2اجملدي.333 :
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وحده(.)1
وه ا ما مل أقف عليه ة عمد الطالب و ريه.
التسمية بعمرو األقرب إىل امساء الطالبيني من عمر
حممد بن عمر األطرفال املشهور بألبلهال ويقال لولده (بنو األبلده)ال ومل أقدف ة
 - 3جعفر بن ّ
ولددده علددى مددن ُمسّددي بسددم أحددد الا تددةال ة كتدداب عمددد الطالددب ة أنسدداب آل أ طالددبال لكد ّدن
حممدد بدن عمدر بدن علدي يعدرف بألبلدهال واُمده زوميده جليلدهال
صاحب اجملدي قال :وولد جعفدر ابدن ّ
حممد واحلسني واحلسن وعمر امللقب بألبله(.)6
له سبعة أوالد منهم البنات ت ث  ...والرجال ّ

إن وجددود اسددم عمددر ة عمددود ة رأسدده عمددر األطددرف بددن اإلمددام علددي ال ميكددن محلدده علددى عمددر
بن اخلطابال إ ظاهر السدياق أ ّّندم مسادوا هبد ا االسدم إحيداء لد كر جددهم عمدر األطدرفال حيدث إن
من ا ق العرب أن يسمي األحفاد بمساء األجداد ال الغربء.
احتمال ا ر
وهنا احتمال آ ر البد لنا من كرهال وهدو وقدوع التلد يف  -إن مل نقدل الت ريدف  -ة بعدض
أمسداء الطددالبينيال أل ّأ نعلددم أب ّن الكتابددة العربيدة مد ّدرت جراحددل وتطددورت شديئا شدديئا حددّت وصددلت إىل
صور ا احلاليةال وال أريد التفليل عن ه ا األمر كاريا.

الكتابة العربية ة بدء نشوئها مل تكدن من ّقطدة أو مشد ّكلةال حدّت قيدل أبن ّأول مدن ندقدط حدروف
املل ف هو حيىي بن يعمرال أو نلر بن عاصمال أو أبو األسود الدُّؤيل.
امللونددة للداللددة علددى إع دراب الكلمددة مددن الوددم والنلددب
مث اسددتخدم أبددو االسددود الدددؤيل الددنقط ّ

واجلر.

____________________
 -3اجملدي.334 :
 -2اجملدي.333 - 333 :
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وقيددل أبن اإلعجددام  -أي التمييددز بددني احلددروف املتقاربددة ماددل( :ب ت ث) و (ص ض) و (ط
) و (ع غ)  -حلددل ة إمددار احلجدداا بددن يوسددف الاقفدديال وهنددا أقدوال ا ددرن هبد ا اللدددد ال
حاجة لنا ب كرها.
املهد ّدم أ ّن العددرب طد ّدوروا كتددابتهم ورمسدوا هلدا أُصددوال ة اإلعدراب والبندداءال وصدنّفوا كتبددا ة التنقدديطال

واحلركداتال واملؤتلددف واملختلدفال واملتشددابه ة احلدروف واحلركددات ة الكدىن واألمسدداء واألنسددابال ألن
كادريا ة األمسدداء العربيددة متشددابة ة الرسددم واخلددطال حددّت قيددل أب ّن أعرابيددا قدرأ (وهلل ميدزاب السددماوات
واألرض)ال قيددل :لدده مددا امليدزاب ؟ قددال :هد ا املطددر الد ي تددرن(!! )1ال إنداده حقددا تلد يف لقولدده تعدداىل

اجلددوارح
اث ال اسددماوات واأل الرض)ال وجدداء ة كتددب القدراء أبن بعددض املغرلددني قدراء قولدده تعدداىل ( ال
(مددري ُ
ُمكلّبني) (اخلوارا مكلبني)(.)6
ا ن التل يف ممكن وليس ببعيد سدواء ة القدرآن أو دريهال و لد لتقدارب الكلمدات العربيدة ة
الرسم.
يستبعد بعد كل ه ا أن يكون بعض املس امني بعمر من الطدالبيني إّمندا كدان امسده عمدروال وقدد
يكون العكسال و ل لتقارب الكتابة بينهماال كتابة عُمر ة صورته األولية تشبه كتابدة ع المدرال قدال
العيددين ة (عمددد القددارئ شددرح ص د يح البخدداري)( :لدديس ة الل د ابة مددن امسدده عمددر بددن اخلطدداب
دريهال وة اللد ابة عمدر ت تدة وعشدرون نفسدا علدى د ف ة بعودهمال ورجدا يلتدبس بعمدرو بدزايد
واو ة آ ره وهم لق وق املائتني بزايد أربعة وعشرين على ف ة بعوهم)(.)7
ولو ألقيت نىر عابر على أمساء شهداء كرب ء وقاتليهم ة زاير الناحية
____________________
 -3هرست ابن الند (حتقيق رلدا جتددد 237 :وأيودا ة تكملدة هرسدت ابدن الندد املل قدة بطبعدة دار املعر دة بدريوت:
.3
 -2انىر أ بار املل فني للعسكري37 :ال وميزان االعتدال  34 :3وأ بار احلمقى واملغفلني.82 :
 -4عمد القارئ .37 :3
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والرجبية ة امللادر احلدياية ما لرأيتها تلفةال في بعودها (عمدرو بدن الدد) وة األ درن (عمدر
ب ددن ال ددد)ال أو (عم ددرو ب ددن قرظ دده) وة ا ددرن (عم ددر ب ددن قرظ دده أو قرط دده)ال أو (عم ددرو ب ددن ل ددبعة
الو ددبيعي) أو (عم ددر ب ددن ل ددبيعه)ال و (عم ددرو ب ددن األُح دددوث احلو ددرمي) أو (عم ددر ب ددن األُح دددوث
احلورمي)ال أو (عمرو بن صبيح الليداوي) أو (عمر بدن صدبيح اللديداوي)ال و (عبددهللا بدن عمدري
الكلد ددب) أو (عبد دددهللا بد ددن عمد ددر الكلد ددب) أو (عم د دران بد ددن كعد ددب األنلد دداري) أو (عمد ددر بد ددن كعد ددب
األنلدداري) وأمااهلدداال وه د ا يشددري إىل إمكددان وقددوع التل د يف ة أماددال هك د ا أمسدداءال قددد يكددون
املشهور بعمر  -من الطالبيني  -امسده عمدروال وقدد يدُدر ّج ُح الاداين عنددهم أكادر مدن عمدر ة الىدروف
الطبيعية واملستقر هلم ع اد ُ نقاط:

األوىل :للنل ددوص ال د د م ددرت ة عم ددرو ب ددن احلس ددن ب ددن عل دديال وأن امس دده ة ال ددب النل ددوص
(عمرو) وليس بعمرال مث تل يفهم لعمرو بن احلسن وقوهلم بوجود ابن لحممدام احلسدني بسدم عمدرال
وه ا مل يابت.
درجح زايد وجددود اسددم عمددرو
الاانيددة :لكددون جد ّد الطددالبيني األعلددى امسدده (عمددرو العلددى)ال وهد ا يد ّ
عندهم أكار من عمر.
الاالاددة :لشدديوع اسددم عمددرو عنددد العددرب أكاددر مددن عُمددرال وب د ل تكددون نسددبة تسددمية الطددالبيني

بسم عمرو على أبنائهم أكار من عُمر.
علدى أ ّن هد ا ال يعدين أبأ نريددد نفدي وجدود اسددم عمدر ة عمدود علدى رأسدده عمدر األطدرفال لكنّنددا
نريد ترجيح وجود اسم (عمرو) على (عمر) ة سائر املوارد األُ رن.
العبّاس بن اإلمام علي
أعقب العبّاس بن علي بن أ طالب ستّة أوالدال مخسة منهم كورال هم:
ّ - 3أوهلم الفول :مات طف .
 - 2مثّ القاسمال ال ي استشهد ة واقعة الطفال وله من العمر  37عاما على قول.
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حممدال ال ي استشهد ة واقعة الطفال وله من العمر  33سنة على قول.
 - 4مثّ ّ
 - 3واحلسن من ّأم ولدال وله عقب وانقرض.
 - 3عبيددهللاال بقدي بعدد أبيده وبعدد ج ّدتده ّأم البندني وورث أبه وج ّدتده ّأم البندنيال أ ّمده لبابدة بندت

عبيدهللا بن العبّاس بن عبداملطلب.
قال الزبري بن بكار :كدان للعبداس ولدد امسده عبيددهللاال كدان مدن العلمداءال مدن ولدده :عبيددهللا بدن
عل ّدي بددن إبدراهيم بددن احلسدن بددن عبيددهللا بددن عبّداس بددن أمرياملدؤمننيال وكددان عاملدا الد جدوادا طدداف
الدددنيا ومجددع كتبددا تسد ّدمى اجلعفريددةال يهددا قدده أهددل البيددت
ال قدددم بغددداد قددام هبددا وحد ّدثال مثّ

توة هبا سنة اتين عشر وت مثائةال ومدن نسدله أيودا :العبداس بدن احلسدن بدن عبيددهللا
سا ر إىل ملر ّ
بدن العبداس; كدره اخلطيدب ة اتريدو بغدداد قدال :قددم إليهدا ة أ ّايم الرشديد وصد به وكدان يكرمددهال
مثّ ص ب امل مون بعدهال وكان ال شاعرا لي اال وتزعم العلوية أ نّه أشعر ولد أ طالب(.)1
 - 7وكانت له ابنة ة حبالة علي األكرب بن احلسني.
أجل إ ّن نسل عبيدهللا بن العبّاس قد ا لر ة احلسنال واأل ري ة :الفودلال و إبدراهيمال ومحدز ال
والعبّاسال وعبيدهللا.
لدم أقدف بددني ولدد العبّدداس علدى مدن ُمسّددي بسدم أحددد اخللفداء الا تدة أو عائشددة وطل دة وأمااهلدداال

وكانت الب أمسائهم هي أمساء األنبياء وأمساء أهل بيت الرسالة ومما تعارف عليه الطالبيون.
كددان هد ا رمددل الكد م عددن ولددد اإلمددام علددي بددن أ طالددب املعقبددنيال كرتدده كددي يقددف القددارئ
علدى اللددفة الغالبدة علددى أمسددائهم وكنداهمال وأ ندّده لديس كمددا يقولوندده مدن وجددود الوحدد والددوائمال وكمددا
ان تل األمساء مل تكن بملرتوكة أص عندهم ال

____________________
 -3حبار األنوار .83 :32
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هددم قددد مسّدوا بعمددر ة القددرون األوىل ّإمددا مدددارا لآل درينال أو و ددا مددنهمال أو لكوّنددا كانددت أمسدداء
نرجح لبة طابع اخلوف والتقيّة ة مال تل الىدروفال وك مدي هد ا ال
رائجة عند العربال وان كنّا ّ
أئمة أهل البيت حبرمة التسمية بتل األمساء(.)1
يعين ورود ّني ّ
اص من ّ
وعليهال نلخ القول أب ّن التسدمية أبمسداء الا تدة و ريهدا كاندت موجدود عندد الطدالبينيال لكنّهدا
مل تكن صفة البدة وسدجية مسدتمر جلمديعهم  -وهدي مل تكدن مادل التسدمية بعلدي واحلسدن واحلسدني
حّت يقال أ ّّنا ولعت للم بة.
وحيىي وزيد وأمااهلا ّ -
ومددا أقولدده ال رددت ة ولددد علددي بددن أ طالددب بددل يشددمل أمسدداء إ واندده ماددل عقيددل وجعفددرال

نّ ال ترن اسم عمر واب بكر وعامان بينهم إالّ أدرا.
وعليه التسمية بمساء االعدداء ال يودر لوصدا لدو قدرن بد كر ا عدال أولئد النداس مدع الرسدول
والرسالة وأهل البيت.
اشكاالن أم دلي ن ؟
قددال اخللددم :هنددا دلددي ن  -لكد ّدين أقددول إشددكاالن  -ميكددن مددن هلمددا إتبددات كددون تسددمية
اإلمام علي أوالده أبمساء اخللفاء الا تة أّنا كانت عن حمبة:
األول :ريء أمساء أوالد اإلمام عل ّدي املسد امني أبمسداء اخللفداء برتتيدب دتهم الىاهريدةال أي أ ّن

األول أب بكددرال مثّ الاداين بعمددرال مث الاالدث بعامددانال وهد ا الرتتيددب دري دليددل علددى
اإلمدام مسّددى ابنده ّ
حلا احملبّة من قبل اإلمام علي ة التسمياتال وأ ّّنا مل تكن ألّنا أمساء عربية حبته كما تقولون!
ينبّ عن احملبة ال
الااين :إ ّن تكرار ه ه األمساء ة ولد علي بن أ طالبال ُ

____________________
هددم الوالدهددم أو رلددائهم بتسددميات األمهددات هددو ددري
 -3نعددمال هنددا عمومددات قددد تفيددد ل د ال لكددن تسددميتهم
دليل على جوازه شريطه أن ال تلري تل التسميات رمزا للتبجيل من الىاملني.
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دب أن يُسدمي ابنيده بسدم واحدد مدن أعدائدهال و لوصدا أنندا ندرن لحممدام علدي
أل نّه ال يلح لغري احمل ّ
عُمدريالن :األكددرب واألصددغرال وعُامدداند الني :األصددغر واألكددربال وهد ا التكدرار يؤّكددد اعتدزازه هبد ين االمسددنيال
لددو كانددت التسددميات ُولددعت تقيّددة  -كمددا تقولدده الشدديعة  -لمددا ا التسددمية بعمددر مدرتني أو ت د ث
مراتال وبعامان مال ل ال أال يؤكد ه ا التكرار أ ّّنا ولعت حمباة وودادا ؟!
اجلواب
ال ميكننددا اإلجابددة عددن ه د ين الس دؤالني إالّ بعددد الوقددوف علددى اتريددو زواا اإلمددام علددي والرتتيددب
دزوا ة حيا دا أبي امدرأ كمدا
ال ألنّده
بني زوجاتده بعدد اطمدة الزهدراء
 وكمدا نعلدم  -مل يت ّكرهنال مددنهن مددن
مل يتددزوا رسددول هللا علددى دجيددة الكددربن ة حيا دداال وهددؤالء النسددو أأاليتال أتددى ب د ّ

توّيت ة حياته ال ومنهن من طلّقها()1ال ومنهن من كانت ّأم ولد وليست بزوجة.
 و لوصددا املس د امني أو املكناددني أبمسدداء اخللفدداء وكندداهم -إ ان الوقددوف علددى أمسدداء أوالده

اليتد تى إالّ بعددد معر دة زوجاتدده و إمائدهال وهددل حقدا أ ّن هد ه التسدميات جدداءت برتتيدب اخللفدداء أم ال
تدل التسمية على احملبّة بشكل أو آ ر ؟ أم ال ؟
؟ ولو تبت الرتتيبال هل ّ
دن أجبنددا عددن الشد ّدق الادداين مددن السدؤالال لكنّددا سدنعود إليدده مد ّدر أُ ددرن كددي نر ددع بعددض الغدوامض
يه إب ن هللا تعاىل.
____________________
 -3انىر البداية والنهاية .443 :8
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زوجات اإلمام علي وأمهات أوالده:
 - 3أمامة بنت أ العاص
أبوهدا :لقدديط  -وقيدل مقسددم وقيددل دريه  -ابددن الربيددع بدن عبدددالعزن بددن عبددمشس بددن عبدددمناف
بددن قلددي القرشددي العبشددمي الشددهري أب العدداصال وأبددو العدداص هددو ابددن هالددة أُ ددت دجيددة بنددت
ويلد أم املؤمنني(.)1
أ ّمهددا :زينددب بنددت رسددول هللاال وبد ل تكددون اطمددة الزهدراء هددي الددة أُمامددة بنددت زينددب بنددت
رسول هللا.
وكان رسول هللا حيبّها ورّجا محلها على عنقه ة الل (.)6
قد ّزوا أكرب بناته زينب من أ العاص العبشمي قبل اإلسد م ولددت لده عليّدا
النب
وكان ّ
وأُمام ددةال وعل د ّدي م ددات ص ددبياال وأُمام ددة بقي ددت ح د ّدّت تزوجه ددا اإلم ددام عل ددي بع ددد اطم ددة الزهد دراء بوص ددية

منهددا ()7ال هددي ّأول زوجددة لعلد ّدي بعددد و ددا الزه دراءال أل ّن الزه دراء أوصددت هبددا دريا وقالددت (إ ّّنددا
تكون لولدي مالي)(.)0
دوة ة أايم الل د ّديق سددنة اتن د عشددر ال وة ه د ه
قددال ابددن كاددري عنددد ترمجتدده أل العدداص :وقددد تد ّ
دزوا علددي بددن أ طالددب ببنتدده أمامددة بنددت أ العدداصال بعددد و ددا التهددا اطمددةال ومددا أدري
السددنة تد ّ
هل كان ل قبل و ا أ العاص أو بعده وهللا أعلم(.)5
املؤر ني ختطّّ ما هب إليه ال هب من أ نّه
و الب نلوص ّ

تزوجها
ّ

____________________
 -3انىر الرتمجة  7728من اتريو دمشق  4 :78ال العاص بن الربيع.
 -2انىر الطبقات الكربن 40 :7ال االستيعاب  3877 :3الرتمجة 4247ال واملنت منه.
 -4أسد الغابة 344 :3ال اتريو دمشق 3 :78ال يب األمساء .300 :2
 -3رولة الواعىني333 :ال مستدر الوسائل  474 :2ح 3ال عن كتاب سليم بن قيس.402 :
 -3البداية والنهاية .433 :7
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استشد ددهدت ة أم ددر أ بك ددر ب د د

د د ف عند ددد

ة إم ددر عم ددر ب ددن اخلط دداب()1ال أل ّن الزه د دراء
األع م.
ه اال وقد كرت كتب الرتاجم والتاريو أ ّن الدزبري بدن العدوام ّزوا عليدا منهداال أل ّن والددها كدان قدد

أوصى ببنته إىل الزبري أن يزوجها()6ال مكات عند اإلمام ت تني سنة ومل تلد له حّت استشهد(.)7
حممدددا األوسددط()0ال وقددال ال دزبري بددن بكددار :مل تلددد
قددال الطددربي واملقريددزي :إ ّن أُمامددة ولدددت لعلددي ّ
له(.)5
حمم ددد ب ددن عب دددالرمحن ب ددن املغ ددري  :أ ّن اإلم ددام عليّ ددا ق ددال ألُمام ددة :ال
ورون الطد درباين بس ددنده ع ددن ّ
تتزوجدي[بعددي ]د ن أردت الدازواا د خترجدي مدن إمدر املغدري بدن نو دل()2ال خطبهدا معاويدة بددن أ
ّ
إيلال فعلدتال ددعا
سفيانال جاءت إىل املغري تسدت مرهال قدال هلدا :أأ دري لد منده داجعلي أمدر ا
رجدداال تزاوجهدداال هلكددت أُمامددة بنددت أ العدداص عنددد املغددري بددن نو ددل ومل تلددد لددهال لدديس لزين ددب
عقب(.)3
وة االسددتيعاب :إ ّن عليّددا أمددر املغددري بددن نو ددل بددن احلددارث بددن عبددداملطلب أن يتددزوا أمامددة بنددت
تزوجها املغري ال ولددت لده حيدىي
يتزوجها معاويةال ّ
أ العاص بن الربيع زوجته بعدهال أل نّه اف أن ّ
يكىنال وهلكت عند املغري ال
وبه كان ّ
____________________

 -3انىر سري اع م النب ء  443 :3الرتمجة 83ال واتريو اإلس م  23 :3الرتمجة .3
 -2اإلصابة  343 :8الرتمجة 34772ال االستيعاب  3877 :3الرتمجة 4247ال رمع الزوائد .233 :0
 -4اتريو دمشق .3 :78
 -3اتريو الطربي 372 :4ال الكامل ة التاريو .274 :4
 -3امتاع االمساع للمقريزي .478 :3
 -7جاء ة أسد الغابدة :347 :3هدو الد ي ألقدى القطيفدة علدى ابدن ملجدم ملدا لدرب عليداال د ن النداس ملدا دوا أب د ابدن
ّ
ملجدم محدل علديهم بسديفه د رجواال تلقداه املغدري د لقى عليده قطيفدة كاندت معدهال واحتملده ولدرب بده األرض وأ د سدديفهال
وكان شديد القو  ...واُنىر األصابة .244 :7
 -8املعجددم الكبددري للط درباين  334 :22ح  .3474ومعندداه ا ّن عقددب رسددول هللا ا لددر ة السدديّد اطمددة الزه دراء قددطال
وال عقب ألُ تها زينب اليوم ال من أمامة وال من ريها.
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وقد قيل أ ّّندا مل تلدد لعل ّدي وال للمغدري ال وكد ل قدال الدزبري بدن بكدار :أ ّّندا مل تلدد للمغدري بدن نو دلال
قال :وليس لزينب عقب(.)1
وقددال السدديّد حمسددن االمددني :رون الكليددين ة بب النكدداح مددن الكدداة بسددنده عددن أ جعفددر أ ّن

حممد بدن علدي األوسدطال أ ُّمده أمامدة بندت أ العداصال وهدو ينداة القدول
علي بن أ طالب ّ
ة أوالد ّ
() 6
مر من أ ّّنا مل تلد لعلي ...
املنقول ة االستيعاب كما ّ
لعلي وال للمغري ()7ال بدل ماتدت وال عقدب هلداال ومل اقدف علدى روايدة الكليدين
وبنىرأ أ ّّنا مل تلد ال ّ
دس أصددل
ة الكدداة حددّت أأقشددهاال وال لددرور لبيددان أدلّتنددا ة أ ّّنددا ماتددت ب د عقددب; أل ندّده ال ميد ّ

املهم أ ّن أمامة هي زوجته األوىل بعد اطمة وليس له ولد منها حسب نىرأال وان كدان هندا
حباناّ .
حممد األوسط(.)0
من رالفنا من املؤر ني والنسابه و ي هب إىل وجود هلا ولد من اإلمام علي امسه ّ
حممد بن احلنفية)
 - 2ولة بنت جعفر = ( ّأم ّ

أبوها :جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن تعلبة بن يربوع بن تعلبة بدن الددؤل بدن حنفيدة بدن
ُجليم( )5بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب
____________________

 -3االستيعاب .3870 :3
 -2أعيان الشيعة .383 :4
 -4انىر ة ل اإلصابة .344 :8
 -3اُنىددر مناقددب الكددوة 30 :2ال مناقددب بددن شهرآشددوب 70 :4ال كشددف الغمددة 77 :2ال حبددار األن دوار  02 :32عددن

كتدداب اإلمامددة للنددوخب ال أنسدداب األش دراف 334 :2ال اتريددو الطددربي 372 :4ال الكامددل ة التدداريو 274 :4ال طبقددات
حممددد األصددغر مددن أمامددةال مطالددب السددؤول433 :ال امتدداع االمسدداع :7
ابددن سددعد 24 :4ال اتريددو اليعقددو  234 :2و يدده ّ
202ال املندتىم 70 :3ال ددائر العقددىب338 :ال مسددط النجددوم العدوايل 83 :4ال صددفة اللددفو 440 :3ال تلقدديح هددوم أهددل
األتر.74 :
 -3اتريو الطدربي 372 :4ال أنسداب األشدراف 323 :2ال و يدهال مدن الددؤل بدن حنيفدةال طبقدات ابدن سدعد 30 :4ال :3
 03و يهما :مسلمة بن تعلبة ...
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دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مع ّد بن عدأن(.)1
بن أ لى بن
ّ
أمها :أمساء بنت عمرو بن أرقم بن عبيد بن تعلبة من بين حنيفة(.)6
األقوال يهاال وهل أ ّّنا زوجة لحممام علي أم مملوكة

يتزوجهدا بددل بقيددت أُام
مل ّ

تزوجهدا اإلمددام علد ٌّدي بعدد أُمامددةال وقيدل أب ندّده
قيدل أ ّّنددا زوجتده وقددد ّ
ولد عنده:
وممددا يسددتدل بدده علددى كوّنددا زوجددة حد ّدر قددول السدديد املرتوددى ة (تنزيدده األنبيدداء) اسددتنادا علددى مددا
كددره الددب ري ة (انسدداب االش دراف) بسددنده عددن درا بددن إمساعيددل العجلدديال قددال :أ ددارت بنددو

أسد بن زمية على بين حنيفدة سدبوا ولده بندت جعفدرال وقددموا هبدا املديندة ة أول دة أ بكدر
باعوهددا مددن علدديال وبلددغ اخلددرب قومهدداال قدددموا املدينددة علددى علددي عر وهددا وأ ددربوه جولددعها مددنهمال
حممدا ابنه(.)7
عتقها ]علي[ ومهرها وتزوجها ولدت له ّ

وة االصابة البن حجر و ريه أب ّن ه ا السب كدان علدى عهدد رسدول هللا وأ ّن رسدول هللا رآهدا ة
مددا سد ّدمه بمسددي
تتزوجهددا مددن بعددديال وسددتلد ل د
منزلدده و د ال مث قددال :اي علدديال أ ّمددا إند
ّ
وكنّه بكني و .)0(...
أ ّما االقول ال قيلت أب ّّنا كانت سبية وبقيت ك ل هي:

حممد بن سديف املددائين  :-هدي سدبية ة أايم رسدول
 - 3قال قوم  -منهم أبو احلسن علي بن ّ
هللاال قددالوا :بعددث رسددول هللا عليّددا إىل الدديمن صدداب ولددة ة بددين زبيدددال وقددد ارتد ُّددوا مددع عمددرو بددن
معدي كربال وكانت زبيد سبتها مدن بدين حنيفدة ة دار هلدم علديهمال لدارت ة سدهم عل ّديال قدال
رسول هللا

 :إن ولدت من

____________________
 -3التجبري ة املعجم الكبري 433 :2ال الباب ة يب األنساب .408 :3
 -2مناقب الكوة 37 :2ال وانىر سر السلسلة العلوية73 :ال عمد الطالب.434 :
 -4تنزيه األنبياء 303 :عن أنساب األشراف .322 :2
 -3اإلصابة  738 :8الرتمجة .33347
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حممداال كناه أب القاسم(.)1
سمه بمسيال وكنّه بكني ال ولدت له بعد موت اطمة ّ
ما ّ
علي كي يقرأ على الناس يوم اجلمعة:
وقد جاء ما ّ
يدل على ه ا املعىن يما كتبه اإلمام ّ
اصددة بيندده [أي بددني أ بكددر] وبددني عمددر وأمددر كدداأ رلددياه بينهمددا لىننددت أ ندّده ال يعدلدده
ولددوال ّ

عد ّدين وقددد مسددع قددول رسددول هللا لربيددد األسددلمي حددني بعاددين و الددد بددن الوليددد إىل الدديمن وقددال :إ ا
ا رتقتمددا كد ّدل واحددد منكمددا علددى حيالدده و إ ا اجتمعتمددا علد ّدي علدديكم مجيعدداال ددا رأ وأصددبنا سددبيا
ت احلنفيدة
يهم ويلة [ ولة] بنت جعفر جار اللفا  -واّمنا مسي جار اللفا من حسدنه  -د ُ
() 6
حمرشددا علد ادي د ربه جددا كددان مددن أ د ي
ولددةال وا تنمهددا الددد مد ّدين ال وبعددث بريددد إىل رسددول هللا ّ
ولددةال قددال :اي بريددد ! حىّدده ة اخلمددس أكاددر ممدّدا أ د ال إندّده ولدديّكم بعددديال مسعهددا أبددوبكر وعمددر
حي مل ميتال هل بعد ه ا مقال لقائل( )7؟!
وه ا بريد ّ
 - 2وعددن أمسدداء بنددت عمدديس أ ّّنددا قالددت :رأيددت احلنفيّددة سددوداءال حسددنة الشددعرال اش درتاها أمددري
املؤمنني علي ب ي اجملاز  -سوق من أسواق العرب  -أوآن م القدمهُ من اليمنال وهبها لفاطمة(.)0

____________________
 -3شرح ّنج الب ة  233 :3وعنه ة حبار األنوار  .00 :32وانىر مجل من أنساب األشراف للب ري .323 :2
.
مين لحميقاع عند رسول هللا
 -2أي ا تنمها رصة ّ

احملجة387 - 388 :ال عن رسدائل الكليدينال وحبدار األندوار  32 :44ح  3عدن كشدف احملجدة وتوجدد قدرات
 -4كشف ّ
منه ة ّنج الب ة.
 -3سددر السلسددلة العلويددة 73 :وعندده ة عمددد الطالددب434 :ال سددري أع د م النددب ء  334 :3عددن الواقدددي و يدده زايد :
ّوهبها لفاطمة باعتها اشدرتاها مكمدل الغفداري ولددت لده عوندةال و كدر الدب ري ة األنسداب  :323 :2وزعدم بعودهم
حممددد بددن علددي (المدده) عوانددة بنددت أ مكمددل مددن بددين عفددان .وبعتقددادي أ ّن الد روت اخلددرب هددي سددلمى بنددت
أن اُ ددت ّ
عميسال أو س مةال ال أمساءال أل ّن امساء بنت عميس كانت مع زوجها جعفر بن أ طالب ة احلبشة.
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 - 4إ ّّنا من سدب اليمامدة  -ة احلدرب الد وقعدت علدى مسديلمة الكد ّ اب بدني بدين حنيفدة وأ
بكر ة زمان حكومته .)1(-
قد حكى أبو نلر البخاري عن ابن الكلبال عن را بن إمساعيل :أ ّن ولة سدباها قدوم مدن
لمددا عددرف علد ٌّدي صددور ا
العددرب ة سددلطان أ بكددرال اش درتاها أُسددامه بددن زيددد وبعهددا مددن علد ّديال ّ

وتزوجهاال قدال ابدن الكلدب يمدا زعدم البخداري :مدن قدال أ ّن ولدة مدن سدب اليمامدة
أعتقها وأمهرها ّ
قد أبطل(.)6
وقددال الددب ري بسددنده عددن درا بددن إمساعيددل العجلدديال قددال :أ ددارت بنددو أسددد بددن زميددة علددى

بددين حنيفددة سددبوا ولددة بنددت جعفددر مث قدددموا هبددا املدينددة ة أول ددة أ بكددر باعوهددا مددن علدديال
ومهرهدا
وبلغ اخلرب قومها قدموا املدينة على علي عر وهدا وأ دربوه جولدعها مدنهمال عتقهدا (علدي) ّ
حمم دددا ابن دده  ...وكن دداه أب القاس ددمال وه د ا الق ددول ه ددو ا تي ددار أمح ددد ب ددن حي ددىي
وتزوجه دداال ول دددت ل دده ّ
ّ

الب ري ة كتابه أنساب األشرافال إ قال :وه ا أتبت من رب املدائين(.)7
وة املعارف البن قتيبة والطبقات البن سعد و ري ا :أ ّّنا كانت أمدة مدن سدب اليمامدة لدارت
عليال وأ ّّنا كانت أمة لبين حنيفة سنديّة سوداء ومل تكن منهمال و إّمنا صاحلهم الدد بدن الوليدد
إىل ّ
على الرقيق ومل يلاحلهم على أنفسهم(.)0
 - 3وقال قوم أّنا سبية من سبااي الرد ال قوتل أهلها على يد الد بن الوليد ة
____________________
 -3املعددارف234 :ال طبقددات ابددن سددعد 03 :3ال اتريددو دمشددق 424 :33ال سددري أع د م النددب ء 334 :3ال املنددتىم :7
227ال عمد القارئ 378 :37ال عون املعبود 30 :3ال الرايض النور 208 :3ال مسط النجوم العوايل .84 :4
 -2املنمددق 343 :اجملدددي ة أنسدداب الطددالبيني307 :ال عمددد الطالددب .434 - 432 :وميكن د مراجعددة ك د م الكلددب
ة ماالب العرب.334 - 340 :
 -4أنساب األشراف  322 :2وعنه  -ب دت ف يسدري  -ة شدرح الدنهج  233 - 233 :3و يده :وهدو األظهدرال وعدن
األ ري ة حبار االنوار .344 - 00 :32
 -3املعد ددارف البد ددن قتيبد ددة234 :ال الطبقد ددات الكد ددربن 03 :3ال اتريد ددو دمشد ددق 424 :33ال و يد ددات األعيد ددان 370 :3ال
املنتخب من يل امل يل للطربي .337 - 338 :3
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أايم أ بكر ملدا مندع كادري مدن العدرب الزكدا وارتد ّدت بندو حنيفدة و ّادعدت ندُبُد او مسديلمةال وأ ّن أب بكدر
ّ
من سهمه ة املغنم(.)1
د عها إىل علي
وقال ابن سعد ة الطبقات :روي عن احلسدن بدن صداحلال قدال :مسعدت عبددهللا بدن احلسدن يد كر
حممد بن احلنفية(... )6
أ ّن أب بكر أعطى عليا ّأم ّ
وة البداية والنهاية :سدباها الدد أايم اللدديق أايم الدرد مدن بدين حنيفدةال لدارت لعلدي بدن أ
حممدا ه ا(.)7
طالبال ولدت له ّ
حممددد بددن احلنفيددة وأمدده ولدده( :وأ ّّنددا كانددت مددن سددب بددين
وقددال السددمعاين ة (االنسدداب) عددن ّ

حنيفددةال أعطدداه إايهددا أبددو بكددرال ولددو مل يكددن إمامددا ملددا صد اح قسددمتهال وهب د ا يسددتدل أهددل السددنة علددى
الشدديعة أ ّن ولددة كانددت مددن سددب بددين حنيفددة وقسددمها أبددو بكددرال ولددو مل يكددن إمامددا ملددا صددح قسددمته
وتزوا هبا)(.)0
أ
وتلر ه ة مخس الغنيمةال وعلي
ولة وأعتقها ّ
ّ
وقددد رد ابددن شهرآش ددوب والسدديّد املرتو ددى و ري ددا شددبهات الس ددمعاين وأماالدده ق ددد حكددى اب ددن
شهرآش ددوب ة (مناقددب آل أ طالددب) :قددال أبددو بكددر :د ها اي اب احلسددن بر هللا ل د يه دداال
نفددها علددي إىل أمسدداء[سدلمى ]بنددت عمدديس قدال :د ي هد ه املدرأ د كرمي ماواهددا واحفىيهدداال
وتزوجها نكاحا(.)5
تزوجها منه وأمهرها أمري املؤمنني ّ
لم تزل عندها إىل أن قدم أ وها ّ

وقال السيّد املرتوى ة الشداة :د ّمدا احلنفيدة لدم تكدن سدبية علدى احلقيقدةال ومل يسدتب ها
حر مالكة أمرهاال رجها
بلسباال أل ّّنا بإلس م قد صارت ّ
ّ

____________________
 -3شرح النهج  233 - 233 :3وعنه ة حبدار االندوار  .344 - 00 :3وانىدر عمدد الطالدب 434 - 432ال البددء
والتاريو  .83 :3وال رفى علي أب ّن سب اليمامة والرد واحدال لكن للنا ا ال ت ف النلوص.
 -2طبقات ابن سعد 03 :3ال اتريو دمشق 424 :33ال ائر العقىب.338 :
 -4البداية والنهاية .442 :8
 -3االنساب .273 :2
 -3مناقب آل أ طالب .332 - 333 :2
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بلسدبا دون عقددد النكدداح
مدن يددد مدن اسددرتقّها مثّ عقدد عليهددا عقدد النكدداحال مدن أيددن أ نّده اسددتباحها ّ
؟! وة أص د ابنا مددن ي د هب إىل أ ّن الىدداملني مددّت لب دوا علددى الدددار وقهددروا ومل يددتم ّكن املددؤمن مددن
اخلددروا مددن أحكددامهم جدداز لدده أن يط د سددبيهم و ُالجيددري أحكددامهم مددع الغلبددة والقهددر رددرن أحكددام
امل ّقني يما يرجع إىل احملكوم عليه و إن كان يما يرجع إىل احلاكم معاقبا آمثا(.)1
ُ
درد املزعومددة ال توجددب أحكددام الكفددرال وأ ّن منددع الزكددا وأمااهلددا كددان علددى الت ويددلال لدديس
د
ل
ا
ن
أل
ّ
ّ
ويل األمدر ال عتقهدا بىداهر احلدال
منه روا عن ربقدة اإلسد مال وأل ّن السدب مل يكدن أبمدر مدن ّ
مث تزوجها وجعل هلا املهر.

قددال ابددن حددزم ة (اإلحكددام) :إ ّن د ف عمددر أل بكددر أشددهر مددن أن جيهلدده مددن لدده أقددل علددم
دة إايه ة سدب أهدل الدرد ال سدباهم أبدو بكدرال وبلدغ اخلد ف عدن عمدر لده
بلدرواايتال مدن لد
وردهد ّدن حرائددر إىل أهلدديهن إالّ مددن ولدددت لسدديّدها مددنهنال ومددن مجلددتهن
أن نقددض حكمدده ة ل د ّ

حممد بن علي(.)6
كانت ولة احلنفية أم ّ
وة اخل درائج واجل درائح للقطددب الراوندددي عددن دعبددل اخلزاعددي قددال :ح د ّدتين الرلدداال عددن أبيددهال عددن
إ د ل عليه مجاعة من الشيعة و يهم جدابر بدن يزيددال
قال :كنت عند أ الباقر
ج ّده
إبمامة األول والااين ؟
علي [بن أ طالب]
قالوا :هل رلي أبو ّ
اللهم ال.
قالّ :
قالوا :لم نكح من سبيهم ولة احلنفية إ ا مل يرض إبمامتهم ؟

____________________
 -3الشاة ة اإلمامة .283 :4
 -2األحكددام البددن حددزم 807 :7ال اع د م املددوقعني 243 :2ال أل دواء البيددان 423 :8ال وة و يددات األعيددان :384 :3
ورأن أبددو بكددر سددب راريهددم[أي العددرب ال د ين ارتدددوا علددى اصددط حهم] ونسددائهم وسدداعده علددى ل د أكاددر اللد ابةال
حممد بن احلنفيدةال مث مل ينقدرض علدر
واستولد علي
حممد بن علي ال ي يدعى ّ
جارية من سب بين حنيفة ولدت له ّ
الل ابة حّت أمجعوا على أ ّن املرتّد ال يُ السىب.
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قددال البدداقر  :امددض اي جددابر بددن يزيددد إىل [منددزل] جددابر بددن عبدددهللا األنلدداري قددل لدده :إ ّن
علي يدعو .
ّ
حممد بن ّ
قدال جددابر بددن يزيددد :تيددت منزلدده وطرقددت عليدده البددابال ندداداين جددابر بددن عبدددهللا األنلدداري مددن
دا ل الدار :اصرب اي جابر بن يزيد.
أين جدابر بدن يزيدد ومل يعدرف
قال جابر بن يزيد :قلت ة نفسي :من أين علم جابر األنلداري ّ
إيل.
حممد
األئمة من آل ّ
الدالئل إالّ ّ
؟ وهللا ألس لنّه إ ا را ّ
أين جابرال وأأ على الباب وأنت دا ل الدار ؟
لما را قلت له :من أين علمت ّ
ّ

البارحدة أ ندّ تسد له عدن احلنفيدة ة هد ا اليدومال وأأ أبعاده
قال[ :قدد] ّدربين مدوالي البداقر
قلت :صدقت.
إلي اي جابر بكر د أدعو ُ .
بنا ونىر إلينداال قدال
لما بلر موالي الباقر
قال :سر بنا .سرأ مجيعا ّ
حّت أتينا املسجدّ .

حّت ينبئكم جا مسع ورأن وحدث.
للجماعة :قوموا إىل الشيو اس لوه ّ
إبمامدة مدن تقددم ؟ قدال :الله ّدم الال
قالوا :اي جدابر هدل رلدي إمامد عل ّدي بدن أ طالدب
قالوا :لم نكح من سبيهم [ ولة احلنفية] إ ا مل يرض إبمامتهم ؟
قددال جددابر :آه آه آه لقددد ظننددت أين أمددوت وال أُس د ُل عددن ه د اال [واآلن] إ س د لتموين ددامسعوا
لمددا نىددرت إىل مجيددع الندداس عدددلت إىل
وعدوا :حود ُ
درت السددب وقددد اُد لددت احلنفيددة دديمن أُد ددلال ّ
رنّت رنّة وز رت ز ر ال وأعلنت بلبكاء والن يدبال مثّ أدت :السد م عليد اي
تربة رسول هللا
رسول هللا صلّى هللا علي ال وعلى أهل بيت من بعد ال هؤالء أُامت سبتنا سدب الندوب والدديلمال و

[هللا] مددا كددان لنددا إلدديهم مددن نددب إالّ امليددل إىل أهددل بيتد ال جعلددت احلسددنة سدديئةال والسدديئة حسددنة
سبتنا.
مثّ انعطفت إىل الناسال وقالت :مل سبيتموأ وقد أقررأ بشهاد أن ال إله إالّ
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؟

حممد رسول هللا
هللاال وأ ّن ّ
قالوا :منعتموأ الزكا .
قالت :هبوا الرجال منعوكمال ما بل النسوان ؟ سكت املتكلّم ك منا ألقم حجرا.

مثّ هب إليها طل ة و الد ة التزوا هبا وطرحا إليها توبني.
قالددت :لسددت بعراينددة تكس دواين .قيددل هلددا :إّنمددا يريدددان أن يتزايدددا علي د ال يهمددا زاد عل ددى
من السب.
صاحبه أ
قالددت :هيهددات وهللا ال يكددون لد أبددداال وال ميلكددين وال يكددون يل بعددل إالّ مددن رددربين بلكد م
دت مدن بطدن ّأمدي .سدكت النداس ينىدر بعودهم إىل بعدضال وورد علديهم مدن
ال ي قلتده سداعة رج ُ
ل الك م ما أهبر عقوهلم وأ رس ألسنتهمال وبقي القوم ة دهشة من أمرها.
قال أبوبكر :ما لكم ينىر بعوكم إىل بعض ؟ قال الزبري :لقوهلا ال ي مسعت.

قال أبوبكر :مدا هد ا األمدر الد ي أحلدر أ هدامكمال إ ّّندا جاريدة مدن سدادات قومهدا ومل يكدن هلدا
عاد جا لقيت ورأتال ش ّ أ ّّنا دا لها الفزعال وتقول ما ال حتليل له.
قالت :لقدد رميدت بك مد دري مرمدي  -وهللا  -مدا دا لدين دزع وال جدزعال و هللا مدا قلدت إالّ
ت وال
ح ّقدداال وال نطق ددت إالّ ل د ال والب د ّد أن يك ددون ك د ل ال وحد ّدق ص دداحب ه د ه البني ددة م ددا ك د بال ُ

ت .مثّ سكتت وأ طل ة و الد توبيهماال وهي قد جلست أحية من القوم.
ُك بال ُ
د كروا لدده حاهلدداال قددال  :هددي صددادقة يمددا قالددتال وكددان
ددد ل علد ّدي بددن أ طالددب
من حاهلا وقلتها كيت وكيت ة حال والد اال وقال :إ ّن كل ما تكلمت به ة حدال روجهدا مدن

بطددن ّأمهددا هددو ك د ا وك د اال وكد ّدل ل د مكتددوب علددى لددوح [ دداس] معهدداال رمددت بللددوح إلدديهم ملددا
ّ
قرؤوه كان على
مسعت ك مه
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ال ال يزيددد حر ددا وال يددنق  .قددال أبددوبكر :د ها اي أباحلسددن

مددا حكددى علد ّدي بددن أ طالددب
بر هللا ل يها.
وت د ددب س د ددلمان ق د ددال :وهللا م د ددا ألح د ددد هاهن د ددا منّد ددة عل د ددى أمريامل د ددؤمننيال ب د ددل هلل املنّد ددة ولرسد د دوله
وألمرياملددؤمننيال وهللا مددا أ د ها إالّ ملعجددزه البدداهرال وعلمدده القدداهرال و وددله الد ي يعجددز عندده كد ّدل ي
ول.
مثّ قام املقداد قال :ما بل أقوام قد أولح هللا هلم طريق اهلداية رتكدوهال وأ د وا طريدق العمدى ؟
وتبني هلم يه دالئل أمرياملؤمنني.
وما من يوم إالّ ّ
وقال أبو ر :واعجبا ملن يعاندد احل ّدقال ومدا مدن وقدت إالّ وينىدر إىل بياندهال أ يّهدا النداس إ ّن هللا قدد
بد ّدني لكددم وددل أهددل الفوددلال مثّ قددال :اي د ن أمد ّدن علددى أهددل احلد ّدق حب ّقهددم وهددم جددا ة يدددي أحد ّدق
وأوىل ؟
ة حيددا

عمددار :أأشدددكم هللا أمددا سدلّمنا علددى أمرياملددؤمنني هد ا علد ّدي بددن أ طالددب
وقددال ّ
إبمر املؤمنني ؟
رسول هللا
ول ددة إىل دار أمس دداء بن ددت
وت ددب عم ددر وزج ددره ع ددن الكد د مال وق ددام أب ددوبكرال بع ددث عل د ّدي
عمدديسال وقددال هلددا :د ي هد ه املدرأ ال أكرمددي ماواهددا .لددم تددزل ولددة عنددد أمسدداء إىل أن قدددم أ وهددا
 .كدان الددليل علدى علدم أمرياملدؤمنني ال و سداد مدا يدورده
وزوجها مدن عل ّدي بدن أ طالدب
ّ
دزوا هبدا نكاحداال قالدت اجلماعدة :اي جدابر بدن عبددهللا أنقد هللا مدن
القوم مدن سدبيهم وأ نّده
تّ
حر النار كما أنق تنا من حرار الش (.)1
ّ
ه ه هي أهم االقوال ال قيلت يها مرج ني زواجه منها.
حممدال قال البعض أنه ولد
أجلال إ ّّنم قد ا تلفوا أيوا ة سنة والد ابنها ّ

____________________
 -3اخلدرائج واجلدرائح للقطددب الراوندددي  304 - 370 :2ح 3ال وقريددب مندده ة مناقددب آل أ طالددب البددن شهرآشددوب
 .332 - 333 :2وبعتقددادي أن الل د يح أ نّدده أرسددلها إىل دار سددلمى أو س د مة أ تددا أمسدداء ال إىل بيددت أمسدداء بنددت
عميس.
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ددة عم ددر()6ال و ل ددث :ل ددا ث س ددنني بق ددني م ددن

ددة أ بك ددر()1ال وآ ددر لس ددنتني بقيت ددا م ددن
ة
ته(.)7
في الاقات البن حبان :أ نّه مات برلون سنة ت ث وسبعنيال ويقال

____________________
 -3سري أع م النب ء  333 :3عن ابن سعدال وانىر اتريو اإلس م لل هب 374 :7ال واتريو دمشق .430 :33
 -2عمد القارئ 233 :2ال اتريو اإلس م لل هب 373 :7ال و يات األعيان 370 :3ال يب األمسداء  344 :3وة
سددري أعد م النددب ء  333 :3واتريددو دمشددق  427 :33عددن حيددىي بددن سددعيد قددال :قلددت البددن املسدديب :ابددن كددم كنددت ة
ة عمر ؟ قال :ولدت لسنتني بقيتا من ة عمر :قال حيىي :كرت ل حملمد بن احلنفية قال :ل مولدي.
وهنا نقل آ ر رالف ما قيل و يه (انه ولدد لسدنتني موديتا مدن دة عمدر) أي ة حددود سدنة  33للهجدر اُنىدر مولدد
العلمدداء وو يددا م 344 :3ال مشدداهري علمدداء االملددار74 :ال طبقددات ابددن سددعد 324 :3ال سددري اعد م النددب ء 237 :3ال

زاد يدده :وقيددل الربددع سددنني مودديت منهدداال طبقددات الفقهدداء .40 :د يب الكمددال 77 :33ال ملددنف ب دن أ شدديبة :8
23ال املطالب العالية 327 :37ال عمد القارئ 377 :3ال التمهيد البن عبدالرب 443 :7ال إ يه :هد ا اشدهر شديء ة
مولده وال ةال وقد قيل :ولد لسنّت بقيتا من ة عمر :وعلى األول أهل األتر.
ولو صح القول الااين سيكون مولد ابن احلنفية ة حدود سنة  33ه -على أقل تقدير ه ا إ ا أ د أ معده بنىدر االعتبدار
ما جاء ة اتريو و اته ومقدار عمدره يدوم موتده .دابن سدعد ة الطبقدات 337 :3ال وابدن قتيبدة ة املعدارف 237 :و دريهم
هب دوا إىل أنّدده تددوة سددنة  73ه -وسددنه  73عمددااال و ددوه قددول ال د هب ة اتريددو اإلس د م  3 :7وة  307 :7نق د عددن
ورد مددا قالدده املدددائين مددن أ نّدده مددات سددنة  74وك د ل مددا قالدده علددي بددن
الواقدددي إ قددال :وهددو قددول أبددو عبيددد والفد سال مثّ ّ
املدائين من أنّه توة سنة  02و  04وعرب عنه بخلط الفاح .

وأ ّما ما قيل من أ نّه توة سنة  82و  84ريده ما جاء ة طبقات ابن سعد 332 :3ال واتريو دمشدق 424 :33ال مدن
أ نّه و د على عبداملل بن مدروان سدنة  87ه-ال وهدي السدنة الد مدات يهدا جدابر بدن عبددهللا ومدع احتسدابنا للفدارق بدني
و اتده ومقدددار عمددره سددتكون والدتده سددنة  37ه -وبد ل يكددون والدتده مددا بددني  33ه -إىل  37ه-ال وة اتريددو دمشددق
427 :33ال مدا يؤيددد لد إ قددال بعددد كدر االسددناد انبد أ أبددو سددليمانال قدال :وة هد ه السدنة يعددين سددنة سدتة عشددر ولددد
حممد بن احلنفية.
ّ
 -4الاق ددات الب ددن حب ددان  438 :3الرتمج ددة 3330ال الب ددن احلنفيددة وانى ددر النج ددوم الزاه ددر  .242 :3اتري ددو دمش ددق :33
423ال الت فة اللطيفة 332 :2ال يب األمساء 344 :3ال اجلرح والتعديل  27 :7الرتمجة 337ال البن احلنفية.

347

مثاننيال وقد قيل سنة أحد ومثاننيال وهو ابن مخس وستني(.)1
وة يب الكمال :مات برلون سنة ت ث وسبعني ود دن بلبقيدعال وقيدل :مدات سدنة مثداننيال
وقيددل سددنة :إحدددن ومثدداننيال وقيددل :سددنة اتنددني ومثدداننيال وقيددل :سددنة اتنددني وتسددعني وقيددل سددنة تد ث
وتسعني وهو ابن مخس وستنيال وقيل ري ل ة اتريو و اته(.)6
وة اتريو دمشق :عن حيىي بن بكري :مدات سدنة إحددن ومثدانني وسدنُّهُ مخدس وسدتون سدنة .قدال
عمددرو بددن علددي :مددات سددنة إحدددن ومثددانني وهددو ابددن مخددس وسددتني سددنة .قددال ابددن سددعد :وقددال
دوة سددنة تنتددني أو تد ث
الواقدددي :ولددد ة ددة أ بكددر اللددديق .قددال ابددن سددعد :وقددال هيددام :تد ّ
وسبعنيال وقال الواقدي ة الطبقات :مات ة شهر ربيع األول سنة إحددن ومثدانني وهدو ابدن مخدس
وستني سنة مل يستكملهاال وقال ة التاريو :مات ة احملرم.
وقال ابن أ شديبة :مدات سدنة مثداننيال وقدال ابدن مندري :مدات سدنة إحددن ومثداننيال وقدال الغد

عن ابن حنبل :مات سنة مثانني(.)7
لو قلنا بو اته سنة  84وعمره حني الو ا كانت  73سنةال ل يعين والدتده ة السدنة الاامندة
يلح إبمجاع املسلمني; أل ّن السيد اطمة الزهراء كانت موجدود آند ا ال ومدن
من اهلجر ال وه ا ال ّ
ال اللّهم إالّ أن نقول أب ّّنا مل تكدن زوجتده بدل ّأم
يتزوا امرأ ة حيا ا
الاابت أ ّن اإلمام عليّا مل ّ

ولد.
أ ّمددا لددو قلنددا بو اتدده ة السددنة  74أو  73وعمددره  73سددنة د ا يعددين والدتدده ة السددنة اخلامسددة
عشددرال أو السادسددة عشددرال ويؤيددد هد ا القددول مددا جدداء ة اتريددو دمشددق عددن اب دن سددليمان قددال :وة
حممد بن
ه ه السنة  -يعين سنة سته عشر  -ولد ّ
____________________
 -3الاقات البن حبان .438 :3
 -2يب الكمال  338 :27الرتمجة  3373البن احلنفية.
 -4اتريو دمشق .427 :33
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احلنفية(.)1
لدو قلندا هبد ا هدو ال يتفدق مدع مدا جداء ة اتريدو مديندة دمشدق أب نّده ولدد ة دة أ بكدر()6ال
أل ّن ة أ بكر كانت بني ( 34 - 33ه)-ال أ ّمدا والدتده ة السدنة السادسدة عشدر ّّندا تعدين
والدته ة عهد عمر بن اخلطاب.
وهنددا قددول آ ددر ة عمددد القددارئ وهددو :أ ندّده ولددد لسددنتني بقيتددا مددن ددة عمددرال ومددات سددنة
مثانني أو إحدن ومثانني أو أربع عشر ومائة(.)7
وة اجمللددد السددادس عشددر مددن عمددد القددارئ :مددات سددنة إحدددن ومثددانني وهددو ابددن مخددس وسددتني
برلونال ود ن بلبقيعال ورلون جبل بملدينة(.)0
حممدد بدن احلنفيدة ة حددود السدنة السادسدة عشدر للهجدر والدن
والن الااين حيد ّدد سدنة والد ّ
االول ة حدود سنة 23ال وهنا قول آ ر كدره ابدن حبدان ة كتابده الاقدات إ يده( :وكدان مولدده
لا ث سنني بقني من ة عمر بن اخلطاب)()5ال أي ة سنة  24ه.-
وة سددري أعد م النددب ء :قيددل :إ ّن أب بكددر وهبهددا عليدداال ولددد ة العددام ال د ي مددات يدده أبددو بكددرال
ورأن عمر ورون عنه(.)2
بعد ه ا العرض السريع الب ّد من طرح بعض التساؤالت:

إ ا تبددت أب ّن ولددة كانددت مددن سددب اليمامددةال أو مددن سددب حددروب الددرد  -حسددب تعبددري بعددض
املؤر ني  -وقد سباها قوم من العربال أو بنو أسد اصة.
وسواء كان الد بن الوليد هو ال ي سباها أايم الرد من بين حنيفةال أو أ نّه

____________________
 -3اتريو دمشق .427 :33
 -2اتريو مدينة دمشق .424 :33
 -4عمد القارئ .233 :2
 -3عمد القارئ .378 :37
 -3الاقات :البن حبان .437 - 438 :3
 -7سري اع م النب ء  .333 :3اتريو دمشق .423 :33
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صدداحلهم علددى الرقيددق ومل يلدداحلهم علددى أنفسددهمال أو أ ّّنددا كانددت مددن سددهم مغددنم أ بك ددر أو أن
اإلمام اشرتاها ؟
يسمي اإلمدام عل ٌّدي ابنده مدن احلنفيدة أب بكدر تقدديرا
سال :أمل يكن من الواقعية واإلنلاف أن ّ

لفول أ بكر عليه وعلى ابنه ه ا ؟ إن ص ت تل األ بار ؟
يسمي اإلمام علي ّأول أوالده بعدد و دا رسدول هللا ج مدد ال
قد يقال :الال أل ّن من الطبيعي أن ّ
أب بكددرال ول ددو أراد أن يس د ّدمي ابن دده أب بك ددر ك ددان عليدده أن حي ددتفظ هب د ا االس ددم ألح ددد أوالده م ددن
زوجاته األُ رايت أي بعد دمحم بن احلنفيةال و لوصدا دن نعلدم أ ّن مدن السدنّة التسدمية ج مددال لدو
أراد اإلمددام أن يسد ّدمي ابندده أب بكددر كددان عليدده أن يسد ّدميه قبددل الددوالد مثّ يولددع االسددم علددى ل د
الطفل بعد الوالد ال أل نّه من السنة تسمية الولد قبل الوالد .
لمدا ا ال حيدتفظ اإلمدام بسددم أ بكدر البنده مددن اللدهباء التغلبيدة والد أولدددت بعدد ولده بنددت

جعفر احلنفية لو كانت التسمية ولعت عن حمبة وحلظ يها ترتيب اخللفاء !! كما يقولون.
نّدده ل ددو ك ددان ق ددد مس ددى ابن دده أو كنّدداه أب بك ددر قب ددل ال ددوالد مل ددا أمك ددن لعم ددر أن يطم ددع ة
تسددميتهال وبعتقددادي أ ّن هد ا يؤّكددد علددى أ ّن التسددميات مل يل ددظ يهددا احملبّددة كمددا يقولددون .لددو أريددد
حلددا احملبددة ة تسددمية ابندده بعمددر أو أ بكددرال لكددان عليدده االحتفددا بسددم أ بكددر البندده األكددرب مثّ

التسمية بعمر بعد ل ال ة حني نرن اسم أ بكر أُطلق على من هو أصغر من عمر بن علي(.)1
حممدد بدن احلنفيدة لسدنتني
وهنا إشكاليات أ رن ة ه ه النلدوصال مدن جهدة يقولدون بدوالد ّ
 أو ت ث سنني  -بقني من ة عمر بن اخلطابال ومن جهة أ رن ينقلون عن اإلمدام علدي أنّه قال( :ولد يل

م يوم قام عمر  .)6()...لو

____________________
 -3ه ا ما سنفلله بعد قليل ة صف ة  404ة ولد ليلى النهشلية لنؤكد أبن ما قالوه بطل مجلة وتفلي .
 -2اتريو املدينة 344 :3ال األ اين .442 :0
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أ د أ مجلددة (يددوم قددام) أو ة ند آ ددر (ملددا اسددتخلف) هددي تشددري إىل امكددان والد عمددر االطددرف
حممددد ابددن علددي الشددهري ببددن احلنفيددةال
ّف أول ددة عمددر ويلددري ابددن اللددهباء التغلبيددة أكددرب مددن ّ
حمم دددا ه ددو أك ددرب أوالد اإلم ددام عل ددي بع ددد
وهد د ا كد د م ال يقبل دده أح ددد م ددن احمل ّقق ددنيال الش ددتهار ك ددون ّ

.
اإلمامني احلسن واحلسني
وقد شوهد جبنب والده ة حروبه ة اجلمل وصفني والنهروانال ة حني مل نشاهد عمدر بدن علدي
دام]
األطددرف ة تل د احلددروبال قددد جدداء ة الت د كر احلمدونيددة وربيددع األب درار :أ ندّده ملدّدا تددزاوا[اإلمد ُ
النهشددلية بلبلددر [اي ة حدددود سددنة  43ه ]-قعددد علددى سدريره وأقعددد احلسددن عددن مييندده واحلسددني

حممددد ابددن احلنفيددة بحلودديضال خدداف[علددي ]أن جيددد مددن ل د ال قددال :اي بددين
عددن مشالدده وجلددس ّ
أنت ابينال وه ان ابنا رسول هللا(.)1
دس بكرامددة ابددن احلنفيددة بقدددر مدداهو تكددر ألحفدداد رسددول هللاال وبقدددر مددا يُىالهد ُدر
وهد ا الددن ال ميد ّ
أ ان اإلمددام عليّددا أكددرم احلسددنني ملكانتهمددا مددن رسددول هللاال وأ ّن ابددن احلنفيددة  -مل يكددن كعمددر االطددرف

بددل  -كددان يعددرف مقددام احلسددن واحلسددنيال قددد جدداء ة شددعب االميددانال للبيهقددي :عددن املفوددل بددن
وحممدد بدن احلنفيدة كد مال حدبس كدل واحدد
حممد قال :مسعدت أ يقدول :وقدع بدني احلسدني بدن علدي ّ
ّ
حممددد بددن احلنفيددة :أ وأبددو علدديال وأمددي أم درا مددن بددين حنيفددة ال
منهمددا عددن صدداحبهال كتددب إليدده ّ

إيل
وأندت أح ّدق بلفودل م ّدينال لدر ّ

ينكر شر ها ة قومهاال ولك ان أم اطمة بنت رسول هللا
حّت ترلااينال لبس احلسني رداءه ونعله وصار إليه رتلاه(.)6
وعليه اإلمام علي كان ينىر إىل أوالده بنىر متساوية وال مييّز أحدا

____________________
 -3موسدوعة اإلمددام علد ّدي بددن أ طالددبال للريشددهري 243 :34ال عدن ربيددع االبدرار 307 :2ال طبعددة دار صددادرال والتد كر
احلمدونية  07 :4ح .243
 -2شعب االميان 437 :7ال وعنده ة اتريدو دمشدق  444 :33وانىدر مناقدب بدن شهرآشدوب 222 :4ال حدتدة اللدويل
عن اللادق .
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دين اطمددة مددن صدددقة
علددى آ ددرال قددد جدداء ة وصدديته ومددا جيددب أن يعمددل ة أموالدده قولدده :و إ ّن البد ال
دين اطمدة ابتغداء وجده هللاال وقربدة إىل
عليال و ّ
إين إّمنا جعلت القيام ب ل إىل اب ال
علي مال ال ي لبين ّ
ّ
() 1
رسول هللا ال وتكرميا حلرمتهال وتشريفا لوصلته .
حممددد بددن احلنفيددة هددو الولددد الاالددث مددن ولددد اإلمددام علدديال ال عمددر بددن علددي ابددن
وب د ل د ّن ّ
الل ددهباء التغلبي ددة كم ددا ت ددوحى ب دده بع ددض النل ددوصال و إ ّن أ ّم دده ول ددة كان ددت أق دددم عن ددد عل د ّدي م ددن
اللهباء  -أ ُّم عمر األطرف .)6( -
األولددنيال ون د هب إىل أ ّن ولددة كانددت ة بيددت اطمددة ّأايم
وهب د اال ددن ن ند ّ
درجح أحددد الق دولني ّ

() 7
 بعد و ا اطمة  -وبعد أُمامة.تزوجها
حيا ا
ال وقد ّ
ألن أمامد ددة بند ددت أ العد دداص مل تلد ددد لحممد ددام علد ددي بد ددل بقيد ددت حتفد ددظ ولد ددد اطم د دة كمد ددا أرادت
اطمة .

حممدا بعد احلسن واحلسني وحمسن.
أ ّما ولة احلنفية هي ال ولدت له ّ
وك منددا ه د ا يعددين عدددم قبولنددا جددا قددالوه عددن سددبيها ة اليمامددة أو الددرد !!! أو أ ّّنددا كانددت مددن
حممد بدن احلنفيدة كاندت لسدنتني بقيتدا مدن دة عمدر ومدا شدابه لد ال
مغنم أ بكرال أو أ ّن والد ّ
ملنا ددا ه د ه األق دوال مددع ماجدداء عددن رسددول هللا ة ا تلدداص ابددن احلنفيددة بددني مجيددع املسددلمني أبن
يكددون لدده شددرف محددل اسددم رسددول هللا وكنيتدده معدداال وكد ا لوجودهددا ة بيددت اطمددة قبددل هد ا التدداريوال
حممددد بددن احلنفيددة ة املواقددف الكاددري جبن ددب أبيدده اإلمددام عل ددي
دؤر ني علددى وجددود ابنهددا ّ
وإلمجدداع املد ّ
.
الس ّن على سون احلسنني
وتق ّدمه ة ّ

____________________
ّ( -3نج الب ة / 480 :رسائل أمري املؤمنني  -الرقم .)23
 -2وممّا يؤكد أبن ابن احلنفية هو اكرب من عمر االطدرف هدو مدا حكدي عنده أ نّده قدال :د دل عمدر بدن اخلطدابال وأأ عندد
ا أم كلاوم بنت علي ومين وقال بحللو اتريو دمشق .443 :33
 -4سري أع م النب ء 334 :3ال ومسط النجوم العوايل  84 :4ة الطبقات ري ه ا.
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اللهباء التغلبية = أم عمر بن علي
وهدي املكندا ب( -أم حبيدب) بنددت ربيعدة بدن ُجبددري بدن العبدد بددن علقمدة بدن احلددرث بدن عتبدة بددن
سددعد بددن زهددري بددن جشددم بددن بكددر بددن حبيددب بددن عمددرو بددن ددنم بددن تغلددب بددن وائددل بددن قاسددط بددن
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مع ّد بن عدأن(.)1
هنب بن أ لى بن
ّ
يتزوجهدداال
اتّفددق الكد ّدل علددى أ ّّنددا كانددت سددبّية وقددد بقيددت أ ام ولددد إىل آ ددر حيا دداال وأ ّن اإلمددام مل ّ
لكدنّهم ا تلفدوا ة مكددان سددبيها وهددل كانددت مددن السددب ال د ي أصدداهبم الددد بددن الوليددد حددني أ ددار
على قبيلة بين تغلب  -النلرانية آن ا  -بناحية عني التمر(.)6
أم إ ّّنا سبيّة من سب اليمامة ة احلرب ال وقعت بني املسلمني وبني مسيلمة الكد اب ة زمدن
() 7
أ بكرال أي ة سنة  32للهجدر ال أم أ ّّندا سدبية مدن مكدان آ در ؟ وهدل أن اإلمدام علدي اشدرتاها
أم ُوهبت لهال أم هنا شيء آ ر.
أوالد اللهباء من علي
رزق هللا اللهباء مدن علدي بدن أ طالدب توأمدا كدرا وأنادىال الد كر مسّداه عمدر بدن اخلطداب ب-
(عمر)ال واألناى هي املسما ب( -رقية).
وتزوجت الاانيدة (رقيدة) ببدن
عمه أمساء بنت عقيل بن أ طالبال ّ
األول (عمر) ببنة ّ
تزوا ّ
وقد ّ
عمهددا مسددلم بددن عقيددلال و إلي د اآلن صددور تلددر عددن حيددا ُكد ّدل مددن عمددر األطددرف ورقيددة وإين
ّ
ادرسها لكوّنا ري مدروسة حلد االن:

____________________
 -3منتقلة الطالبية .272 :وانىر الطبقات الكربن 24 :4ال .338 :3
 -2مناقددب أمددري املددؤمنني للكددوة 30 :2ال الطبقددات الكددربن 24 :4ال اتريددو الطددربي 337 :3ال د يب الكمددال :23
377ال البداية والنهاية .432 :7
 -4ة الكامددل ة التدداريو 234 :4ال البداي ددة والنهايددة 432 :7ال االكتف دداء جددا تو ددمنه م ددن مغددازي رس ددول هللا 340 :3
اشرتن علي من ل السب ابنة ربيعة التغلبال اخت ها ولدت له عمر وربيعة.
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 - 3عمر بن علي
علي
قيل أ نّه ولد ة ّأول ة عمر بن اخلطاب; لما حكي عن اإلمام ّ
من قوله ( ولد يل م يوم قام عمر )()1ال وة آ ر ( :يوم استخلف عمر )(.)6
و هددب آ ددرون إىل أ ّن والدتدده كانددت ة أواسددط ددة عمددر; ملددا اسددتفاده مددن سددنة و اتدده (وأ ّن
ل د كددان ة عهددد الوليددد بددن عبددداملل )ال ومددن عمددره حددني الو ددا (وأ ندّده كددان  74أو  83أو 88
دوة ة سددنة 07ال لددو ندقلددنا  74عامددا منهددا للددارت والدتدده ة سددنة
سددنة)ال الوليددد بددن عبددداملل تد ّ
 37ه.-
أو و اته ة عهد عبداملل بن مروان أو ملعب بن الزبريال إىل ريهدا مدن األقدوال الد قيلدت ة
سدنة و اتددهال د ّنم علددى لددوء األقدوال الد قيلددت ة سددنة و اتدده وعمددره حددني الو ددا ا تلفدوا ة اتريددو
والدته.
حممددد بددن احلنفيددةال قيددل أ ندّده ولددد ة ددة أ بكددر أو
وماددل لد مددر عليد مددا قيددل ة أ يدده ّ
صدر ة عمر أو سنتني بقيتا من ة عمر أو ت ث سنني بقني من تهال وك ا قدالوا أ نّده
تددوة ة سددنة 84ال 74ال 72ال 74ال 02ال 00ال كد ّدل ل د مددع احلفددا علددى أ ندّده مددات وعمددره 73
عاما.
أي حددالال ددن ن مل نقددف علددى مواقددف لعمددر األطددرف ة بيعددة أمددري املددؤمنني ال وال ة
وعلددى ّ
حممددد بددن ولددة
حددروب اجلمددل وصددفني والنهددروان مددع أبيددهال مددع وقو نددا علددى مواقددف أل يدده األكددرب ّ
() 7
دؤر ني علددى حوددور أل يدده
ددة أمريامل ددؤمنني
احلنفيددة ة الددب أدوار
ال بددل ن د ّ بعددض املد ّ
االصغر أ

____________________
 -3اتريو املدينة 344 :3ال األ اين .442 :0
 -2أنساب األشراف 332 :2ال اتريو اإلس م .373 :7
بيددده ملدا سددار مددن ي
 -4قدد شددهد اجلمدل (انىددر الاقدات البددن حبدان  438 :3ترمجددة  )3330وكاندت رايددة علدي
ّ
قار (انىر سري اع م النب ء  337 :3عن ليفة).
وة ا بددار املدينددة  233 :2ح 2337ال عددن مغددري قددال :أرسددل عامددان يسددتغيث قددام علد ٌّدي ليغياددهال تعلددق بدده ابددن احلنفيددة
واستعان عليه بلنساء وقال :وهللا لئن د ل الدار ليقتلنه بنو أميةال بسوه حّت قتل عامان.
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الفوددل العبدداس ابددن أم البنددني الك بيددة ة معركددة صددفني()1ال وعنددد شددهاد والددده ة حم دراب مسددجد
الكو ة()6ال وعند ممانعة مروان بن احلكم من د ن أ يه احلسن جبنب رسول هللا ة املدينة.
وك د ا وقفن ددا عل ددى بك دداء أُ ت دده رقي ددة عل ددى أبيه ددا وه ددو متش د ّ ط بدم دده م ددن ل دربة عب دددالرمحن ب ددن

ملجم()7ال وال نرن موقفا يشابه كل ه ه املواقف من عمر.
إ ن ال ميكددن التعليددل بلددغر سد ّدن عمددر األطددرف وقلّددة ربتدده بلقتددال ومددا شددابه ل د كمددا أراد
البعض أن يلورهال أل ّن العباس كان أصغر منه سنا ومع ل كانت له مواقف وأدوار.
لقددد ولددد العب دداس ة الرابددع مددن ش ددعبان سددنة سددت وعش درينال وقيددل أ نّدده ول ددد قبددل ل د ال

واستشددهد بلطددف سددنة إحدددن وسددتّنيال وكددان عمددره املبددار آند ا مخسددا وت تددني سددنةال وقيددل أربعددا
وت تني سنّة.
لو قلنا بوالدته ة سنة  27يكون عمره الشريف يوم صفني  33سنة.
أ ّمددا لددو قلنددا بشددهادته ة الطددف وعمددره  43سددنة يكددون والدتدده ة سددنة  28وعمددره يددوم صد ّفني
عشر سنوات.
وهندا أقدوال تشدري إىل والدتدده قبدل هد ا التداريوال هددو أصدغر مددن عمدر األطددرف علدى ددو القطددع
واليقنيال لما ا ال نقف على مواقف لعمر األطرف كما رأيناها ة

____________________
 -3انىددر ابلددار العددني ة أنلددار احلسددني للسددماوي38 :ال و يدده :حوددر بعددض احلددروب لددم أي ن لدده ابددوه بلن دزالال وانىددر
كتاب العباس للمقرم232 - 233 :ال نق عن كتاب الكربيت األمحر.
 -2الدرر النىيم337 :ال حبار األنوار .207 :32
 -4شرح األ بار للقالي النعمان املغر .343 :2
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أي شيء يدل ه ا ؟!
أ يه العباس أو ّ
حممد بن احلنفيةال وعلى ّ
وأوالد داال
أحتمل أن تعود ه ه الوبابيّة ة سريته إىل أ نّه كان يريدد أن يُسداوي احلسدنني
ُ
دألم ميددز مددا  -ومل يكددن يتقبّددل أن
بعتبددار أ ّن األب واحددد  -وهددي النىددر اجلاهليددة ال د ال تعطددي لد ّ
اسدل النيال أي أن عمدرا
عددن طريدق اطمدة
يكدون امتدداد النسددب لرسدول هللا
ميددز ارقدة بددني الن ال
األطددرف كددان ال يددرن  -طبقددا لنىرتدده اخلاصددة  -ميددزه للسددجاد وعبدددهللا بددن احلسددنال بددل كددان يددرن
نفس دده ه ددو األح ددق واألوىل بل دددقات أبي دده اإلم ددام عل دديال م ددع أن اإلم ددام ك ددان ق ددد أك ددد أبن تولي ددة
اللدقات هي لحممامني احلسن واحلسني مث لألوالد ا وال يشركهما أحد من أوالده ة التوليه.

دس هبد ه العقددد ة نفسددهال وعزاهدا لكوندده ابدن أم ولدددال و إن كاندت رؤيتدده ددري
عمدر بددن علدي أحد ا
وحممدد بدن احلنفيّدةال بدل
ص ي ةال لم ررا إىل األلواء و لوصا ة عهد إ وته :احلسن واحلسني ّ
ظهر جنمه بعد واقعة كرب ء مطالبا حبقوقه ال ختيادلها من أبيه و إ وته .

أجددلال ال ميكددن تعمدديم ه د ا الك د م علددى مجيددع أبندداء اإلمددام ورجددال العددربال هنددا العش درات مددن
الرجال ّأمها م أمهات أوالدال مع ل تراهم رجاال متزنني ملتزمني.
ه اال ولو كانت لعمر األطدراف مواقدف مشدهور لد كره أصد اب التداريوال لكنّدا ملدا مل نقدف علدى
ّ
مواقددف مشددهود لدده تمددل أن يكددون قددد ركددن إىل الدعددة والسددكينة بدددال مددن اجلهدداد واخلددوض ة
روجددهُ عددن إمجدداع الطددالبيني هددو ال د ي
املعددرت السياسددي واالجتمدداعيال وقددد يكددون تبددايُ ُن مواقفدده و ُ
مرلي السري عند أهل البيتال وقد تكون هنا أمور أ رن.
جعله ري
ّ
اآلن نس ل :هل شهد عمر مع أ يه احلسني واقعة الطف أم ال ؟
هنا قوالن
أحد ا:
إنّه كان مع أ يه احلسني ة كرب ءال وكانت معه أ ّمه وأ ته رقية  -زوجة
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وحممد.
مسلم بن عقيل  -وولداها :عبدهللا ّ
وقددد ن د علددى ه د ا أبددو نددف ة (املقتددل)ال وابددن شهرآش ددوب ة املناقددبال واجمللس ددي ة حبددار
األندوار (احددد نقليدده) و ددريهم مددن العامددة واخلاصددة()1ال وقيددل :إندّده قددد بددرز بعددد أ يدده أ بكددر بددن علددي
لقتال األعداء وهو يقول:
بلنب قد كف الر
ألرب ُك الم وال أرن يكم زج الر ا
ُّ
الشقي ّ
اي ز الج ُر اي ز الج ُر تدان من عُم الر لعلا اليوم تدبد اوا من سق الر
شار مكان ة حريق وسع الر ألنّ اجلاحد اي شار البش الر

مث محل على (زجر) قاتل أ يه أ بكر قتلهال واستقبل القوم وجعل يودرب بسديفه لدرب منكدرا
وهو يقول:
لُّوا عُدا هللا لُّوا عن عُم الر لُّوا عن اللااليث العبوس املكالفه الر
ُ
يورب ُك الم بساليفه وال يف الر وليس يها كاجلبان املالنج الر
ُ
لم يزل يقاتل حّت قتل(.)6
وة مناقب آل أ طالب  -بب إمامة أ عبدهللا احلسني  -قال ابن شهرآشدوب :إنّده قتدل ة
واقعة الطف بني يدي احلسني(.)7
األولال ومل يرتودده الشدديو املفيددد ة اإلرشدداد()0ال واجمللسد ّدي ة الب ددار()5ال والشدديو
ه د ا هددو القددول ّ
املامقاين ة تنقيح املقال()2ال والسيّد اخلوئي ة معجم

____________________
 -3كتاب الفتوح 334 :3ال مناقب آل أ طالب 233 :4ال و يه زجر بدل زحرال حبار األنوار .48 :33
 -2حبار األنوار 48 :33ال كتاب الفتوح  334 :3و يه :املستجر بدل املنج ر.
 -4انىر مناقب بن شهرآشوب .230 :4
من ولد علي بن أ طالب
 -3انىر اإلرشاد 323 :2ال ا مل ي كر عمرا يمن استشهد مع احلسني
 -3حبار األنوار .334 :37
 -7تنقيح املقال (طبعة حجرية) .437 :2
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رجال احلديث()1ال و ل لوجدود نلدوص أ درن تؤّكدد حياتده إىل زمدان عبدداملل بدن مدروانال و يهدا أ
ندّده اصددم اإلمددام زيددن العابدددين السددجاد()6ال أو أزع احلسددن املاددىن ة صدددقات أبيددهال عنددد عبددداملل
() 7
الس د ّقاء بك درب ء  -ة م درياث
بددن مددروان ال وة نلددوص لاددة أ ندّده اصددم عبيدددهللا بددن العبدداس ّ -
العباس و إ وتهال وصوحل معه على شيء ة زمن عبداملل أو قبله(.)0
وة نقل رابع أ نّه اصم احلسن املاىن عند الوليد بن عبداملل ال عند عبداملل (.)5
وة امس :حللت له اصمة بينه وبني احلسن املاىن أايم مروان بن احلكم(.)2
دف أمددر مقطدوع بدده عندد هددؤالء األعد مال أل ّن الّد ين كدروا املستشددهدين
وعليده عددم حوددوره الطّ ّ

النسدابني كدالطربيال وابدن قتيبدةال وابدن عبدربدهال وأ الفدراال واملفيددال مل
ة واقعة الطدف مدن املدؤر ني و ّ
ي كروه ديهمال ومل يشدريوا إىل وجدود ا دت ف ة لد كمدا أشداروا إىل اال دت ف ة شدهاد أ ويده
حممددد بددن عقيددل
عبيدددهللا بددن علدديال و إبدراهيم بددن علدديال واال ددت ف ة علددي بددن عقيددلال وجعفددر بددن ّ
و ريهم.
مودا ا لد ل عددم وقدوع التسدليم عليدده ة زاير الناحيدة املقدسدة أو الدزاير الرجبيدةال قدد جدداء ة
ال دزاير الرجبيددة اسددم أربعددة عشددر شددهيدا مددن شددهداء الطددالبيني ة ك درب ءال وة زاير الناحي ددة سددبعة
عشرال وقد ُكر يها بعض ما مل يُ كر ة
____________________

 -3معجم رجال احلديث  33 :33الرتمجة .7878
 -2اإلرشد داد 334 :2ال مناق ددب ب ددن شهرآش ددوب 447 :4ال مس ددتدر الوس ددائل  73 :33ع ددن املفي ددد ة االرش ددادال حب ددار
األنوار 03 :32ال كشف الغمة .444 :2
 -4اإلرشاد 23 - 24 :2ال عمد الطالب00 :ال يب الكمال 02 :7ال اتريو دمشق .73 :34
 -3مقاتل الطالبيني.33 :
 -3تلر اتريو دمشق .340 - 347 :30
 -7معايل السبطني 272 :2ال عن القمقام الز ّ ار.
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األ رن وبلعكسال وة مجيعها مل جند اسم عمر بن علي األطرف.
ولو جاز نا وقلنا بستشهاده بكرب ء ألمكننا اجملاز ة وترجيح ما جاء ة بعدض الدزايدات احملكيّدة
عن بعض النسابة أبن لحممام علي عمر األصغر تبعا ألولئ النسدابة الد ين كدروا لحممدام علدي
عددددا آ ددر مددن األوالد; كلهددم يودداف إلدديهم قيددد األصددغر أو اللددغرن لوجددود آ درين مسد امني هبد ا
االس ددم ق ددبلهمال ه ددم :عام ددان األص ددغرال وجعف ددر األص ددغرال وعبّ دداس األص ددغرال وعم ددر األص ددغرال ورمل ددة
اللغرن.
وه د ا مددا ال نقبلددهال لكوندده ادعدداء حبتدداال و ل د لتخالفدده مددع أق دوال بقيددة النسددابةال والقدددر املتددي ّقن

املعروف من أوالد اإلمام علي( .)1لو أردأ أن ن هب إىل التعد ّدد ة اسدم عمدر لقلندا شديئا آ در دري
ه ا.
نيهما:
إنه ختلف عن أ يه وكان من الناهني له عن اخلروا إىل كرب ء.
قال ابن عنبة :وختلّف عمر عن أ يه احلسدني ومل يس الدر معده إىل الكو دةال وكدان قدد دعداه إىل
ددرا ة معلددفرات لدده وجلددس
اخلددروا معدده لددم رددراال ويقددال :إندّده ملددا بلغدده قتددل أ يدده احلسددني
وقتلت.
هبت ة املعركة
بفناء داره وقال :أأ الغ م احلازمال ولو
ُ
رجت معهم ل ُ
ُ

مث الاف ابن عنبة:
وال تلددح روايددة مددن رون أ ّن عمددر حوددر كدرب ءال وكددان ّأول مددن بيددع عبدددهللا بددن الدزبريال مث بيددع
لدم
احلجاا إد اله مع احلسن بن احلسدن ة توليدة صددقات أمدري املدؤمنني
احلجااال وأراد ّ
بعده ّ

يتيسر له ل ال ومات بينبعال وهو ابن سبع وسبعني سنة وقيل مخس وسبعني(.)6
ّ

____________________
 -3سي يت ة آ ر ه ا القسم (اخل صة) 333 :ما يرتبط هب ا املولوع.
 -2عمددد الطالددب472 :ال وة سددر السلسددلة العلويددة أل نلددر البخدداري 07 :وال يلددح روايددة مددن رون أ ّن عمددر حوددر
كدرب ءال وهددرب ليلددة عاشددوراءال قعددد ة اجلواليددقال ولقبدوا اوالده أبوالد اجلواليددقال وال يلددح لد بددل كددان هددو جكددة مددع ابددن
الزبري ومل ررا إىل كرب ء والسدبب ة تلقيدبهم أبوالد اجلواليدق دري لد وهللا اعلدم( .بتلدوري إن مدا قيدل  -وهدو ابدن سدبع
وسبعني سنه وقيل مخس وسبعني  -هو تل يف لسبع وتسعني ومخس وتسعني).
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وة معايل السبطني :إنّه بقي إىل ة مروان بن احلكدمال وحلدلت بينده وبدني احلسدن املا ّدىن بدن
احلسن السبط اصمة ة صدقات أمري املؤمنني(.)1
رد إىل
رون املفيددد عددن عبددداملل بددن عبدددالعزيزال قددال :ملدّدا ويل  -عبددداملل بددن مددروان  -اخل ددة ّ
اإلمددام علددي ب ددن احلسددني ص دددقات رس ددول هللا وص دددقات أمددري امل ددؤمنني علددي ب ددن أ طالددب وكانت ددا
موددمومتنيال خددرا عمددر األطددرف بددن علددي إىل عبددداملل يددتىلّم إليدده مددن نفسددهال قددال عبددداملل :
أقول كما قال ابن أ احلقيق:
امع للقائل
إ ّأ إ ا مال ال
ت دواعي اهلون وأناللت ال اس ُ
الناس أبلباهبم نقوي حبكم عادل اصل
واصطرع ُ
ال جنعل الباطل ح ّقا وال نُل ُّ
احلق بلباطل
ظ دون ّ
ُ
() 6
اهر مع اخلامل
ُ
خناف أن تُ السفه أح ُمنا دن الخمل الد ال

وة ( تلر اتريو دمشق) :كان عمر آ ر ولد علي بن أ طالب()7ال وقدم

____________________
 -3معايل السبطني .272 :2
 -2انىر اإلرشاد للمفيد 334 :2ال وحبار األنوار 03 :32ال 334 :37ال عن اإلرشادال كشف الغمة .444 :2
; ألأ نعلددم أبن جعفدرا
 -4أي و دا ال و إ ّن مددا قدالوه أب نّدده كدان آ ددر ولددد اإلمدام علددي هدم ال يعنددون آ ددر مدن ولددد لده
ابين ليلى النهشلية قد ولدا بعدهال وهم أصغر منه سدنّا علدى دو القطدع
ابين اإلمام من أ ُّم البننيال وعبيدهللا وعبدهللا ال
وعامان ال
واليقنيال كيف يقال عنه أب نّه آ ر ولد علي  -ويعنون به والد  -والل يح أ ّّنم يعنون بك مهم آ ر ولدد علدي و دا ال
دوة ة زم ددن عب ددداملل ب ددن م ددروانال وة أ ددرن ة زم ددن الولي ددد ب ددن
أل ّن معطي ددات ال ددب النل ددوص تؤّك ددد عل ددى أ نّدده ق ددد ت د ّ
عبداملل ال وب ل كان إ وته قد تو وا قبله سواء احلسن واحلسني من ولد اللديقة اطمة الزهراءال أو األربعدة مدن أوالد أم
البننيال أو عبدهللا وعبيدهللا من أوالد ليلى النهشليةال أو ريهم من ولد امساء  -ان كان هلا ولد  -أو ريهم.
ال كور املعقبني.
ويويد ك منا ما جاء صرحيا ة (اجملدي :)308 :وكان آ ر من مات من بين علي
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مددع أبن بددن عامددان علددى الوليددد بددن عبددداملل يس د له أن يولّيدده صدددقة أبيددهال وكددان يليهددا يومئ د ابددن
أ يه احلسن بدن احلسدن بدن علديال عدرض عليده الوليدد اللدلة وقوداء الددينال قدال :ال حاجدة يل ة
دب يل واليتهداال كتدب لده الوليدد رقعدة يهدا أبيدات
ل ال إّمنا جئت ة صدقة أ ال أأ أوىل هبداال ال
اكتُ ال
ربيع بن أ احلقيق اليهودي :..
احلق بلباطل
ال جنعل الباطل ح ّقا وال نُل ّ
ظ دون ّ
أين ال أُد ددل علددى ولددد اطمددة بنددت رسددول
مث د ددع الرقعددة إىل أبن وقددال :اد عهددا إليدده وأعلمدده ّ
ريهمال انلرف عمر وبان ومل يقبل منه صلة(.)1
هللا

وة (نسدب قدري ) :قُتدل العبدداس بدن علددي بعدد إ وتددهال دورث إ وتدده[الد ين ]مل يكدن هلددم ولدددال
حممددد لعبيددد هللا م درياث
حممددد بددن احلنفيددة وعمددر حيد ّدنيال س دلّم ّ
وورث العبدداس ابندده عبيدددهللاال وكددان ّ
حّت صوحل وأُرلي من ح ّقه(.)6
عمومتهال وامتنع عمر ّ
وحكى العمري ة (اجملدي) ما رواه الدنداين عن جد ّده :أ نّده اصدم ابدن أ يده حسدنا إىل بعدض
بددين عبددداملل ة واليتدده ة صدددقات علد ّديال وهد ا يددزعم أ ندّده مددات مددن جدراح أصددابه أ ّايم ملددعبال
وملددعب قتددل قبددل أ يدده عبدددهللاال وعبددداملل حد ّديال ومددا ويل أحددد مددن بددين عبددداملل إالّ بعددد مددوت
أبيهال ه ه مناقوة(.)7
وه ه النلوص توقفنا على أعمال مشينة قدام هبدا عمدر بدن عل ّدي األطدرف لدد أبنداء إ وتده وهدو
املنتسددب إىل أمرياملددؤمننيال هددل ح ّقددا أ ندّده قددام هبد ه األ عددال واألعمددال أم أ ّّنددا منسددوبة إليدده مددن قبددل
تلح ؟!
احلكام وال ّ

____________________
 -3اتريو دمشق .447 :33
 -2نسب قري ملعب الزبري.32 :
 -4اجملدي ة أنساب الطالبيني.307 :
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بل كيف ررا عمر األطرف بعد شدهاد أ يده احلسدني ة تيداب معلدفرات و جيلدس بفنداء داره
() 1
ددل
ويقول( :أأ الغ م احلازم ولو
أي شديء ي ّ
رجت معهدم لد ُ
ُ
هبت ة املعركدة وقتلدت) ؟! وعلدى ّ
ه ا الفعل القبيح منهال هل كان لدعته وركونه إىل الدنياال أم و ا ومدارا لألمويني ؟!
( :احلسدن

بل كيف يتخلّف عن أ يه اإلمدام الد ي قدال عنده وعدن أ يده احلسدن رسدول هللا
واحلسني امامان قاما أو قعدا)( )6؟!
وهددل يتفددق مددا قيددل مددن روجدده ة تيدداب معلددفرات واجللددوس بفندداء الدددار والقددول :أأ الغ د م
دازمال مددع مددا كددره السدديّد ابددن طدداووس ة اللهددوف عددن عمددر األطددرف وأ ندّده قددال :ملددا امتنددع أ ددي
احلد ُ

احلسدني عدن البيعدة ليزيدد بملديندة د لدت عليده وجدتده اليدا قلدت لده :جعلدت ددا اي أب عبدددهللا
مثّ سبقتين الدمعدة وعد شدهيقيال و ّدمين إليدهال وقدال:
حممد احلسن عن أ
ح ّدتين أ و أبو ّ
حدت أ ّين مقتول ؟
حبق أبي بقتلي أ رب ؟ قلت :نعدمال لدوال
قلت :حوشيت اي ابن رسول هللا .قال :س لت
ّ
أ اولالت وبيعت( )7؟!
بل كيف يقول :لو رجت معهم ل هبت ة املعركة وقتلت ؟!
وه ددل أ نّدده أراد  -والعي ددا بهلل  -أن يق ددول ج ددا قال دده املش ددركون للم ددؤمنني ة ص دددر اإلسد د مال وأ
نّه

لو بقي ة املدينة لما قتلال ة حني سب انه وتعاىل يقول:

َْ َْ َ ُ ْ
َ َ ُّ َ ه َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ه َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َض ُبوا ِي األر ِض أو َكنوا
إلَوانِ ِهم ِإذا
اَّلين آمَوا ال تكونوا َك ِ
يأيها ِ
َّلين كفروا وقالوا ِ
ُه هْ َ ُ ْ ََ َ َ ُ ْ ََ ُ ُ ْ َ ْ ََ ُ َ َ
اهلل َُيَْي َو ُيم ُ
ْس ًِ ي قُلَُيوبه ْم َو ُ
ك َح ْ َ
يَيت
َزى لو َكنوا ِعَدنا ما ماتوا وما ق ِتلوا ِِلجعل اهلل ذل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َََْ ٌ
َ ْ ُ ُّ ْ َ َ ْ
َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ ُ ُْ ْ َ
َية ََ ْ ٌ
َير ٌِ رم َ
َ
َيا رم همَيا
هلل ورْح
ا
َين
ف
غ
ِ
هلل أو مَيتم لم ِ
يل ا ِ
واهلل بِما َعملون ب ِصا * ول ِِئ ق ِتلتم ِي س ِب ِ
ََُْ َ
ون .
َيمع
____________________
 -3سر السلسلة العلوية07 :ال عمد الطالب.472 :
 -2علل الشرائع 233 :3ال االرشاد 44 :2ال الفلول املختار .444 :
أتولت وبيعت.
 -4اللهوف ة قتلى الطفوف30 :ال وعنه ة معامل املدرستني 37 :و يه لوال ا
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بددل كيددف يلددبس املعلددفر وهددو املنهد ّدي عندده  -ة روايددة مسددلم عددن علد ّدي ّ :-ندداين رسددول هللا عددن
التختّم بل هب  ...وعن لبس املعلفر(.)1
أجددل إين ال أنكددر احتمددال وجددود التقيددة ة عملدده  -إن صددح النقددل عندده  -لوصددا بعددد وقو دده
على تل اجلرائم ال ارتكتبها بنو أمية حبق أهل بيت الرسالةال يُستبعد ان يكون عمدر األطدرف
قاهلددا و علهددا لددي قن دمدده مددن بددين أميّددة ويؤكددده قولدده ( :وجدتدده اليدداال قلددت لدده)... :ال إ ال ميكددن
ملس ددلم ي وج دددان أن يل ددبس املعل ددفر عن ددد مساع دده م س ددا كم س ددا كد درب ءال كي ددف يفع ددل عم ددر
األطددرف لد ة شددهاد أ يدده الد ي قددال عندده رسددول هللا :هددو سدديد شددباب أهددل اجلنددةال وهددو الد ي
كددان يفد ّدي أ دداه احلسددني بنفسدده كمددا ة الددن اآلنددف عددن السدديد ابددن طدداووس ؟! إ ن حيتمددل أن
يكون صدور تل الكلمات منه جاراي ررن التقيّة.
() 6
حممددد -
ددو آل ّ
عمددا قيددل مددن مبايعتدده لعبدددهللا بددن الدزبري  -عد ّ
لكددن لددو قلنددا بلتقيددة مددا ا نقددول ّ

احلجدداا بددن يوسددف الاقفددي( )7وتزوجيدده أم كلاددوم بنددت عبدددهللا بددن جعفددر منددهال واخنراطدده ة ركدداب
و ّ
وقولدده :أأ ابددن
ملددعب بددن الدزبري()0ال وتركدده اإلمددام السددجاد بددل ا ت دده معدده ة صدددقات علد ّدي
امللدق وه ا ابن ابن امللدقال أ أوىل هبا منه(.)5
وأيوا استعانته خبلفاء اجلور مال عبداملل بن مروان ة اسرتداد صدقات عليال لك ّدن عبدداملل
() 2
دجاد تناولدده عمددر األطددرف
دجاد ال وملدّدا ددرا السد ّ
مل يكددرتث لدده وأوكددل أمددر اللدددقات إىل اإلمددام السد ّ
ومل يراد عليه شيئا.
وآ اهال سكت

____________________
 -3ص يح مسلم .3727 :4
 -2سر السلسلة العلوية08 :ال عمد الطالب472 :ال أعيان الشيعة .33 :3
 -4سر السلسلة العلوية08 :ال عمد الطالب472 :ال أعيان الشيعة .33 :3
 -3يب الكمال  370 :23يب الته يب .327 :8
 -3انىر مناقب بن شهرآشوب 447 :4ال حبار األنوار .334 :37
 -7انىر مناقب بن شهرآشوب 447 :4ال حبار األنوار .334 :37
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دب
لمدا كدان بعدد لد د دل ّ
ّ
حممدد بددن عمدر  -ولدده  -علددى عل ّدي بدن احلسددني سدلّم عليده وأكد ّ
عليه يقبّله.
قددال علد ّدي بددن احلسددني :ايبددن عد ّدم ال منعددين قطيع دةُ أبي د أن أصددل رمح د ال قددد ّزوجت د ابن د

دجية(.)1
كددل هد ه النلددوص تشددري إىل وجددود د ف مددايل بيندده وبددني أبندداء ا وتددهال وأ ان عمددر قددد اسددتعان
بآل درين للوص ددول إىل م ددا يريدددهال وه ددو يؤّكددد أب ّن اإلنسددان ج ددائز اخلط د ال وأ ّن عم ددر األط ددرف ل دديس
جعلددومال وقددد يكددون أتتدّدر ج يطددهال أو أتدادر اآل ددرون عليددهال لددار ادا بيددد األ درين يسددتفيدون مندده
حينما يشاؤون.
دجاد س ددبال ب ددل ا تل ددف م ددع
إ ّن عم ددر األط ددرف مل رتل ددف م ددع اإلم ددام عل د ّدي ب ددن احلس ددني الس د ّ
علي()6ال وك ا مع عبيدهللا بن العباس ابدن أمرياملدؤمنني ة مدرياث
احلسن ّ
املاىن ة صدقات أبيه اإلمام ّ

العباس الشهيد بكرب ءال ومرياث ا و العباس(.)7
احلجدداا بددن يوسددف
وقددد اسددتعان بلسددلطة األمويددة لل لددول علددى مددا كددان يريدددهال طلددب مددن ّ
يتوسط ة إقناع احلسن املادىن بدن احلسدن السدبط أن
حينما كان أمريا على احلجاز ( )83 - 84أن ّ
عم د عمددر بددن
يُ الد لددهُ ة صدددقات علد ّدي ال د كانددت حتددت واليتددهال قددال لدده ّ
احلجدداا يومددا :أ الد د الدل ّ
عم وبقيّة أهل .
علي نّه ّ
علي مع ة صدقة ّ
ّ
() 0
املاىن :ال أ ّري شرط علي وال أ الُد ُل يها من ال يد ل .
قال احلسن ّ
احلجاا :إ ا أ الد اللهُ مع .
قال ّ

____________________
 -3انىر مناقب بن شهرآشوب 447 :4ال حبار األنوار .334 :37
 -2يب الكمال 02 :7ال اتريو دمشق 73 :34ال اتريو اإلس م  420 :7االرشاد .23 :2
 -4مقتل علي البن أ الدنيا 34 :احلديث .327
 -3يب الكمال 02 :7ال اتريو دمشق 73 :34ال اتريو اإلس م 420 :7ال االرشاد 23 :2ال ومعناه ال اد دل يهدا
من ال يُ الد الله الواقف وهو اإلمام على ة تولية اللدقات.
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وتوجدده إىل عبددداملل حد ّدّت قدددم عليدده وقددف ببابدده يطلددب اإل نال مد ّدر
ددنك عندده احلسددن املاددىن ّ
لما رآه حيىي عدل إليه سلّم عليه وس له عن مقدمه و دربه واحتفدى بدهال مثّ قدال
به حيىي بن احلكمال ّ
رحددب بدده
إين س د تبع عنددد أمرياملددؤمنني  -يعددين عبددداملل  -ددد ل احلسددن علددى عبددداملل
لددهّ :
ّ

وأحسددن مسدداءلتهال وكددان احلسددن بددن احلسددن قددد أسددرع إليدده الشدديبال قددال لدده عبددداملل  :لقددد أسددرع
إليد الشدديب  -وحيددىي بددن احلكددم ة اجمللددس  -قدال لدده حيددىي :ومددا مينعدده شديادبدالتهُ أمدداينُّ أهددل العدراق;
كد ادل عددام يقدددم عليدده مددنهم ركددب مينّوندده اخل ددةال قبددل عليدده احلسددن قددال :بددئس وهللا الر ددد ر دددتال
وليس كما قلتال ولكنّا أهل بيدت طيّبدة أ واهندا تميدل نسداؤأ إليندا تقبّلندا يهدا يسدرع إليندا الشديب
أنفاسهن.
من
ّ
أبحممدد هلُد ام لمدا قددمت لدهال
نكس عبداملل رأسه ألنّه كدان أخبدر الفدمال مثّ أقبدل عليده وقدال :اي ّ
احلجاا قال :ليس ل لهال اكتبدوا كتداب إليده ال يتجداوزهال كتدب إليده ووصدل احلسدن
ربه بقول ّ
بن احلسن وأحسن صلته.
لما را من عنده لقيه حيىي بن احلكم عاتبه احلسن على سوء حموره وقال لده :مدا هد ا الد ي
ّ
وعدتين به ؟!!
قال له حيىي :إيها علي ال و هللا ال يزال يهاب ال ولوال هيبت ما قوى لد حاجدةال ومدا آلُدو

ر دا(.)1
ما ا تعين ه ه املواقف املشدينة مدن عمدر األطدرف لدد بدين إ وتده (احلسدن واحلسدني والعبداس)ال
أي شيء ميكننا محل ه ه النلوص املزدوجة ة حياته ؟
وعلى ّ
صد يح أ ّن عمدر االطدرف مل يكدن معلدوما وقددد رطد ويتد تر هبدواهال لكدن ال أدري كيدف يطالددب
إبرث إ و العباس مع وجود ّأمهدم ّأم النبدني قيدد احليدا ال وهد ه املطالبدة ال تتّفدق مدع قده أهدل البيدت
إالّ أن نقول أب نّه ال يعلم بفقه أبيهال أو أن نقول ا ّن
____________________
 -3يب الكمال 04 :7ال اتريو دمشق 73 :34ال مسط النجوم العوايل .323 :3
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ويسريونه.
حيركونه ّ
الواقعة مك وبة عليهال أو أن نقول أ نّه أتتّر بفقه احل ّكامال وأ ّّنم هم ال ين كانوا ّ
حممدد بدن احلنفيدة ة أمدر اللددقات ومدريات العبداس بدن
بلىال إ ان موقفه رتلف عن موقف أ يده ّ
علديال فددي (مقتددل علدي) البددن أ الدددنيا :مث قتددل العبداس بددن علددي بعددد إ وتده مددع احلسددني صددلوات
حممدد
هللا عليهال ورث العباس إ وته ومل يكن هلم ولدال وورث العبّاس ابنُهُ ُ
عبيدهللا بن العباسال وكدان ّ
بددن علددي ابددن احلنفيددةال وعمددر بددن عل دي[األطددرف ]حياددنيال س دلام حممد ُدد[ابددن احلنفيددة ]لعبيدددهللا بددن
العبداس مدرياث عمومتددهال وامتنددع عم ُدر حد ادّت صددوحل وأُرلددي مدن ح ّقددهال و ّأم العبدداس و إ وتدده هددؤالء :أم
() 1
البنني بنت حزام ...
مددن جهددة ن دراه هنددا يطالددب ة األمددور املاليددة جددا ال يتفددق مددع م د هب أهددل البيددتال ومددن جهددة
حي على ري العمل)( )6وجيهر ة القراء ببسدم هللا الدرمحن الدرحيمال و دا مدن
أ رن نراه يو ّن بّ ( -
لائ الشيعة اإلمامية.
هنددا س دؤال يطددرح نفسدده :هددل أ ندّده كددان يفددرق بددني األمددور املاديّددة واألُ رويددة ؟! كددان يسددمح
لنفس دده أن يطال ددب ج ددا ال ح ددق ل دده ي دده م ددن األم ددور الدنيوي ددة والتعب ددد ة األم ددور األ روي ددة .ق ددد أييت
اجل دواب :أجددل أندّده كددان يتعبّددد يهددا جددا عر دده عددن أبيدده ؟! بعكددس األمددور املاديددة كددان يلددر علددى
ا ها لت كيم موقعيته الدنيويه والقبلية.
حممدد بدن عمدر بدن علد ّي
قد رون الدارقطين (ت  473ه )-بسنده عدن عيسدى بدن عبددهللا بدن ّ
بن أ طالبال قال :ح ّدتين أ ال عن أبيدهال عدن جد ّدهال عدن عل ّديال قدال :كدان رسدول هللا جيهدر ببسدم
هللا الرمحن الرحيم ة السورتني مجيعا(.)7
إ ّّنددا ازدواجيددةال أو قُددل ددو مددن أ دداء النمطيّددةال مددن جهددة يددروي أ بددارا تؤيّددد مددا يرويدده اإلمددام
السجاد واحلسن بن احلسنال والعباس بن علي عن اإلمام علي  -تل
____________________
 -3مقتل علي 34 :احلديث .327
 -2حي على ري العمل لعزان.74 :
 -4سنن الدراقطين  442 :3ح .2
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 ومدن جهدة أ درن تدراه يسدتعني أببن بدن عامدانالرواايت املخالفة للنقل احلكدومي عدن علدي
بددن ع ّفددان عنددد الوليددد بددن عبددداملل ( 07 - 77ه )-لكددي يولّيدده تل د اللدددقاتال لك د ان األ ددري
يرلى عمر(.)1
يعرض عليه الللة بدل ل
كل ه ه النلوص تؤكد ما قلناه عنه وأنّه كان يريد السلطة واملكانة ال كانت ال ويه مدن قبدل
وليس األمر يرتبط بملال قط.
ألن الولي ددد ع ددرض علي دده عرول ددا ماليّد دة كا ددري وجيّ ددد لكن دده مل يد د الدرض إالّ أب ّن يك ددون ش د دريكا ة
اللدددقاتال وهددو يدددل علددى أندّده كانددت عنددده عقددد مددن تفودديل أوالد اطمددة عليدده وعلددى ددريه مددن

ابناء اإلمامال مع أ ّّنم مجيعا أوالد علي.
نعمال قد يقال أبن ليس هنا ختالف بني األمرينال إ املطالبدة بألمدور املاديدة وحيازتده لللددقات
ختوع للىروف ال كان يعيشهاال وحبه لرائسة القبيلة والعشري .
أمددا نقلدده أماددال هد ه الددرواايت هددو تابيددت للفقدده الل د يح ال د ي عر دده مددن أبيدده وأهددل بيتددهال وال
يستبعد أن يكون ال يعرف بعض قده أبيده و لوصدا لدو ارتدبط بملسدائل اخل يدة بدني اللد ابةال أو
أن نفسه كانت تدعوه للقيام بعمل ال يُرلي به أبه .
حكددى العمددري قددال :اجتدداز عمددر بددن علددي]األطددرف [ة سددفر كددان لدده ة بيددوت مددن بددين عدددي

مارا له شار .
احلي ادتوه واعرتض رجل منهم ّ
نزل عليهمال وكانت ش ّد ال جاءه شيوخ ّ
قال :من ه ا ؟
قددالوا :سد اللم بددن قدتاددة ولدده ا دراف عددن بددين هاشددمال اسددتدعاه وسد له عددن أ يدده سددليمان بددن قدتاددهال

وكان سليمان من الشيعةال ربه أب نّه ائدبال لدم يدزل عمدر يلطدف لده ة القدول ويشدرح لده األدلّدة
حّت رجع سلم إىل م هب أ يهال و ّرق عمر
____________________
 -3اتريو دمشق .443 :33
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ة البيددوت أكاددر زاده ونفقتدده وكسددوتهال وأشددبع مجدديعهم طددول مقامدده لمددا رحددل عددنهم بعددد يددوم وليلددة
لمددا
حددّت عشددبوا و لددبواال قددال :هد ا أبددرُ الندداس حد ًّ ومددرحت ال وكانددت هددداايه تلددل إىل سد اللمال ّ
مات قال يرتيه.
ا
لي ري من ُسئ
صلى اإللهُ على قرب تو امن من ن السل الوص ّي ع ّ
ت له املكارُم طيااشا وال وك
ما كنت اي عُم ُر اخلاليد ُر الا ي ُمجع ال
وم الرحت
قد ُكالنت أكرم ُه الم ك ّفا وأكادرُه الم ع اللما وأبالدرك ُه الم ح ًّ ُ
كد ددان ه د د ا رمد ددل مد ددا قيد ددل ة عمد ددر األطد ددرفال وتد ددرن االزدواجي د ددة برز ة شخلد دديتهال أو ق د ددل
اال ددت ف والد ا يمددا ُحيكددى عندده ة كتددب التدداريو واألنسددابال مددن شددهادته ة ك درب ء مددع أ يدده
احلسنيال أو مقتلده مدع ملدعب بدن الدزبري ة حربده مدع املختدار الاقفدي()1ال أو و اتده ة عهدد عبددامل
بددن مددروان بعددد نزاعدده مددع السددجاد ال أو ة زمددن الوليددد ابددن عبددداملل بعددد نزاعدده مددع ابددن أ يدده
احلسنال أي أ ّّنم ا تلفوا ة سنة و اته أيوا بني من قال بشهادته ة كرب ء سنة 74ال وبني

____________________
 -3عمددد الطالددب 473 :و يدده :سددامل بددن رقيددةال وأيوددا يدده :حددّت يادوا وأ لددبوا .وة اجملدددي307 :ال وجدددت ة بعددض
الكتب أ ّن عمر شهد حرب ملعب بن الزبري وكان من أص ابهال وأ نّده قتدل وقدربه جسدكنال وهد ه الروايدة بطلدة بعيدد عدن

ددل
اللدوابال وقددال يل بعددض أصد ابنا :إّمنددا هد ا عمددر [الشددجري] بددن علددي األصددغرال وال أعلددم هلد ه الروايددة صد ّ ةال وممّددا يد ّ
على بط ن ل ...
وجاء ة يب الته يب 327 :8ال وكتاب مقتل أمدري املدؤمنني البدن أ الددنيا 34 :احلدديث  327كدر دري واحدد مدن
أهل التاريو أ ّن ال ي قتل مع ملعب بن الزبري هو عبيدهللا بن علي بن أ طالبال[ال عمر]وهللا أعلم.
وة ش د رات ال د هب  83 :3ة الته د يب عبدددهللاال و د يب الته د يب 373 :8ال و د يب الكمددال 370 :23ال واتريددو
حممدد بدن األشدعث الكنددي ابدن أ دت أ بكدرال وعبيددهللا بدن علدي
اإلس م حوادث سنة  :78وقتل من جي ملعبّ :
بن أ طالبال وقتل من جي املختار عمر األكرب بن علي بن أ طالب.
وقدال ليفدة بدن يدداط ة اتررده 273 :سدنة سدبع وسددتني و يهدا مقتدل املختددار وعمدر بدن سدعدال و يهددا وقعدة املد ارال و يهددا
حممد بن االشعث بن قيس.
قتل عمر بن علي بن أ طالب و ّ
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و اتده ة زمددن مدروان بددن احلكدم()1ال أو ة زمددان عبددد امللد بددن مدروانال أو الوليددد بدن عبددد امللد ال أي
دوّف يهددا الوليددد بددن
ا ّن و اتدده مشددكو يهددا بددني سددنة  74إىل سددنة  07للهجددر ال وهددي السددنة الد تد ّ
عبداملل .
ولنا أن تمل ة مال ه ا أمرين موا ا إىل ما قلناه:
األول :إ ّن اال د د د ددت ف ة عمد د د ددر األطد د د ددرفال وة املتند د د ددازع معد د د ددهال وة الشد د د دديء املتند د د ددازع عليد د د دده
ّ
(اللدددقات)ال وة اخلليفددة املتنددازع عنددده (مددروانال عبددداملل ال الوليددد بددن عبددداملل )ال يشددري إىل وجددود
أصدابع أمويدّدة ة هد ه املسد لةال كمدا هددي ة زواا ّأم كلادومال و ندداء سدكينة (أعددو بهلل)ال د يسددتبعد

أن يكوندوا ولددعوا تلد األ بددار علددى لسددانه كددي يقولدوا أب ّن أقددرب املقد ّدربني لحممددام احلسددني ّندداه عددن
اخلددروا حد ّدّت أ ددوهال ة حددني هنددا نلددوص موجددود عنددد مدرسددة أهددل البيددت تعددارض هد ه املقولددةال
متعمدا ة عدم إ راا مجيع الطالبيني حفاظا علديهمال ولد ل
وهي تشري إىل أ ّن اإلمام احلسني كان ّ

من ابن احلنفيّة أن يبقى ة املدينة كدي ال تت ّقدق أمنيدة األمدويني بنقطداع نسدل عل ّدي بدن
طلب
مرت علي نلوص تشري إىل ا ّن معاوية كان يريد إبد اهلامشيني(.)6
أ طالبال وقد ّ
د د أدري ه ددل أ ّن عم ددر األط ددرف ددرا وقت ددل م ددع احلس ددني ال أم بق ددي بملدين ددة أبم ددر اإلم ددام
دح حكايددة ابددن عنبددة عندده مددن أ ندّده امتنددع مددن اخلددروا مددع
احلسددني كمددا بقددي ابددن احلنفيددةال أم تلد ّ

احلسددني ر ددم طلددب اإلمددام منددهال أم إ ّن أم درا نفسدديّا انتابدده جدداء موقفدده معرتلددا علددى اإلمددامال أم أ ندّده
كان يريد اللدار والسياد املطلقة  -كقبيلة بين هاشم  -ال مل تت قق له ؟!
األئمة()7ال و ل ال ت ه مع اإلمام
الااين :أ نّه مل يكن شخلا مرليّا عند ّ
____________________
 -3انىر يب الكمال 377 :23ال يب الته يب .327 :8
 -2مر ة صف ه .222 - 373
مرلي السري  .وقريب منه ك م ابن عنبة ة عمد الطالب.472 :
 -4قال ابن الطقطقي ة االصيلي :مل يكن
ّ

369

هبت
دت معهددم لد ُ
السددجاد ولبسدده املعلددفر بعددد مقتددل احلسددنيال وقولدده( :أأ الغد م احلددازمال ولددو رجد ُ
ة املعركة وقتلت)ال إىل ما شابه ل .
و ل د السددتعداده النفسد ّدي للقيددام جاددل ه د ه األعمددالال مددع أ ّن سددائر أ وتدده مددن أبيدده مل يكون دوا

كد د ل ال م م ددد ب ددن احلنفي ددة مش ددهور بش ددجاعته ومش دداركته م ددع اإلم ددام عل ددي ة النش دداط احل ددر
والسياس ددي واالجتم دداعيال ق ددد ك ددان اب ددن احلنفي ددة جبن ددب وال ددده ة مجي ددع احل ددروبال وق ددد مح ددل راي ددة
ص دددقات
أبي دده ة ي ق ددار و ريه ددا ومل يع ددرتض عل ددى تولي ددة اإلم ددامني احلس ددن واحلس ددني
اإلمام علي.

امله ددم أ ّن عم ددر األط ددرف مل يك ددن ل دده دور مه ددم ة اتري ددو اإلس د مال ومل ياب ددت مش دداركته ة واقع ددة
الطفال بل إ ّن الب املواقف امل كور له هي مواقف سدلبيةال مدع انده قدد عدا إىل زمدن متد ّ رال د
نددرن لدده مواقددف إجيابيدده مددع إ وتدده وأبنددائهمال بددل ا تلددف مددع احلسددن املاددىنال وعبيدددهللا بددن العبدداسال
وعلددي بددن احلسددني السددجادال وان قبولنددا بوقددوع ه د ه املخالفددات  -تبعددا للمددؤر ني  -يلزمنددا القددول
مرلي السري .
حبياته إىل عهد الوليد بن عبداملل وأ نّه ري
ّ
هد اال إن عدددم كددر طبدداء املنددرب احلسدديين اسددم عمددر األطددرف لددمن رجددال واقعددة كدرب ءال جدداء
لعدددم تبددوت شددهادته عندددهمال وقددد يكددون ملواقفدده السدديّئة األ ددرن مددع إ وتدده وأبنددائهمال وقددد يكددون

ألمور ا رن .اخلطباء ة رالسهم ي كرون رواايت عمر بن اُ يندهال واملفودل بدن عمدرال ومعاويدة بدن
وال يهد بون االمسداءال وهد ا يؤكدد أبن األمدر ال يعدود إىل لدوص
عمار عدن اللدادق والبداقر
االمساء بل إىل عمر األطرف نفسه.
درجح و ات دده ة عه ددد الولي ددد ب ددن عب ددداملل ال
جع ددىن أ ّأ ل ددو أردأ أن نلد د ح م ددا قي ددل للزمن ددا أن ن د ّ
() 1
حممددد بددن
النسددابة أب ندّده آ ددر ولددد علددي املعقبددني و ددا ال أي أندّده تد ّ
دوة بعددد أ يدده ّ
إلطبدداق املد ّ
دؤر ني و ّ
املتوّف سنة  73حسبما قاله اماال :
احلنفية ّ
____________________
 -3اجملدي308 :ال يب الته يب  327 :8الرقم 748ال

يب الكمال .370 :23
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املسددعودي( )1واب ددن اجل ددوزي( )6وابددن قتيب ددة( )7واب ددن أ ال دددنيا( )0والددب ري()5واب ددن س ددعد( - )2وه ددو
حممدد
حممدد بدن عقيدلال قدال :مسعدت ّ
األصح بني األقوال ة و اته  -ويؤيّد لد مدا رواه عبددهللا بدن ّ
دت إحددن ومثدانون هد ه :يل سدت وسدتون سدنة
لدت سدنة اجل دافال وحدني د ل ال
بن احلنفية يقول :و ُ
جاوزت س ان أ .
قد
ُ
قالال قلت :وكم كانت سنّه يوم قتل ؟
قال :ت ث وستون.
حممد بن احلنفية ة تل السنة(.)3
قال عبدهللا :ومات أبو القاسم ّ

عمدر مخسدا ومثدانني سدنّةال
أ ّما لو أردأ أن جنمع بني ما قالده سدبط ابدن اجلدوزي ة التد كر (أب نّده ّ
وحاز نلف مرياث أمري املؤمنني)()8ال وبني ما كره الزبري بن بكار من أ نّه عا إىل زمن الوليدد بدن
عبداملل لطال عمره وللزم أن تكون والدته س-نة 33ال أل ّن الوليدد اسدتخلف سدنة س-ت ومثدانني

ومات سنة ست وتسعني.
لددو قلنددا جددوت عمددر ة آ ددر أ ّايم الوليددد يكددون قددد مددات ة سددنة  07للهجددر ال لددو قلنددا هب د ا
لل ددزم أن تك ددون والدت دده ة س ددنة 33ال أي ة عه ددد أ بك ددر ال ة عه ددد عم ددر ب ددن اخلط ددابال إالّ أن
نرجح ما قيل عنه أ نّه مات وعمره مثانون سنة أو مخسة
ّ
____________________

 -3مروا ال هب 337 :4ال التنبيه واإلشراف.284 :
 -2صفة اللفو .80 :2
 -4املعارف.237 :
 -3مقتل أمري املؤمنني البن أ الدنيا :احلديث .327
 -3أنساب االشراف .377 :4
 -7طبقات ابن سعد .337 :3
 -8مقتل ابن أ الدنيا :احلديث رقم  323وسنة اجل اف سنة جاء السيل مكة وج ف احلاا يها.
 -7حبار األنوار 83 :32ال عن ابن اجلوزيال وهو أيوا ة سر السلسلة العلوية.08 :
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وسبعون سنة أو سبع وسبعون سنه حسبما جاء عن ابن عنبه قبل قليل(.)1
س
هب د ا قددد عر ددت أ ّن شخلدديّة عمددر بددن علددي األطددرف ددري وال د ة املعددامل ة التدداريو ومل تد الددر ال
بعدال وأ ّن كره طلع ج حينما قام عمر بدن اخلطدابال مث فدي بعدد والدتده سدريعا  -أي ة زمدان

عمددر بددن اخلطدداب نفسدده أيوددا وة زمددان عامددان  -وأسدددل عليدده السددتار لعد ّد عقددود د نشدداهد لدده
موقفددا مددع أبيدده ة بيعتدده وانتقالدده إىل الكو ددة وة ص د ّفني واجلمددل والنهددروانال وأيوددا مل نقددف لدده علددى
دربز مفاج د مد ّدر أ ددرن عنددد أحددداث ك درب ءال وه د ا مددن
دور يددوم مقتددل أ يدده اإلمددام احلسددنال مث يد ُ
العجب العجاب !!
نعمال ميكن أن يكون الك ُرهُ لمن العمومات ال ت كر حوور ولد اإلمام علي االتين عشدر عندد
اإلمددام حددني شددهادته ة الكو ددة()6ال وقددد تكددون أ ُُّمدده هددي إحدددن ّأمهددات األوالد الل دوايت أشددار
() 7
لكن العمومات ال تفيد شيئا.
إليهن اإلمام ة وصيته ال حكاها اإلمام الكاظم ال ّ
ّ

لما ا ال ي كر املؤر ون اسم عمر األطرف ة أربعة عقود االوىل مدن حياتدهال ومل يطلدع جنمده إالّ
بعددد مقتددل أ يدده احلسددني بددن علد ّديال ومددا ا تعددين مواقفدده العدوانيددة مددع أبندداء إ وتدده :احلسددن واحلسددني
والعبّاسال وهل أ ّن ه ه احلالة النفسيّة حددتت لده أب در أم كاندت معده مند عهدد اإلمدام علديال أل نّده
حيس بعقد كونده دون أوالد اطمدة الد ين كدانوا يسدمون عليده ة الوجاهدة واملكاندة العائليّدةال وأ
كان ّ

نّه كان ال يطيق االعرتاض والربوز مع وجود إ وانه :احلسن واحلسني وابن احلنفيّة والعبّاس.
أجلال إ ّن عمر األطرف ملا أيقن ب هاب هؤالء اإل و جاء ليطالب بلددقات أبيده عل ّدي بدن أ
ّ
طالب من أبنائهمال أل نّه االبن الوحيد الباقي لحممامال وهو األوىل
____________________
 -3ة صف ة .433
 -2اتبات الوصية343 :ال اخلرائج واجلرائح  374 :3ح 8ال وانىر امايل الطوسي.303 :
 -4الكاة 33 - 34 :8ال امللنف لعبدالرزاق 277 :8ال اتريو املدينة .333 :3
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مددن أبندداء إ وتدده هبد ه اللدددقاتال د ينددازع احلسددن املاد ّدىن بددن احلسددن السددبطال وعلد ّدي بددن احلسددني
يكدون توليدة اللددقات بيدد أوالد احلسدن واحلسدني  -وعبيددهللا
الشهيد  -متناسيا وصيته والده
بددن العبدداس (ة مدرياث العبدداس و إ واندده)ال وهبد ا ميكننددا إرجدداع كد ّدل هد ه االعمددال الد قددام هبددا عمددر
األطدرف إىل مدا قلندداه عدن حالتده النفسدديّةال ألنّده إنسدان ددري معلدومال وقدد يتد تر بآل درين و لوصددا
احلجداا ة
مر علي بعض التطبيقاتال وعر ت دور معاويدة وعبدداملل والوليدد و ّ
احل ّكام منهمال وقد ّ
وحيرك ددون مش دداعر أما ددال :عم ددر ب ددن عل د ّدي ل د ّد
إ ر هك د ا أم ددورال ك ددانوا يا ددريون مس د لة الل دددقات ّ
صة.
وعلي بن احلسني ملآرهبم اخلا ّ
احلسن ّ
املاىن ّ
أوالده
حممد( )1مدن أمسداء بندت عقيدل بدن أ طالدبال وقدد
ا لر عقب عمر األطرف بن علي ة ولده ّ
حممد ه ا دجية ابنة علي بن احلسني بن علي()6وأولدها:
تزوا ّ
ّ

 - 3عبدهللا.
 - 2عبيدهللا.
 - 4عمر.
وكان له ابن رابع من ّأم ولدال امسه :جعفر األبلهال أل نّه قيل له :من ال ؟ قال :أُ ّمي تا .
من ددوهني إىل أ ّأ ق ددد أش ددرأ س ددابقا إىل قل ددة وج ددود اس ددم عم ددر بلنس ددبة إىل األمس دداء األُ ددرن عن ددد
وحّت ة ه ا العمدودال د ندرن اسدم عمدر كادريا ح ّدّت زمدان ابدن عنبده  727ه -إالّ ألربعدة
الطالبيني ّ
أشخاص هم:
____________________
 -3اجملدي.334 :
 -2مناقب آل أ طالب 247 :4ال اجملدي.333 :
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 - 3عمر األطرف.
حممد بن عمر األطرف.
 - 2عمر بن ّ
حممد بن عمر األطرف.
حممد بن عبدهللا بن ّ
 - 4عمر املنجوراين بن ّ

حممد اللوة بدن حيدىي اللداحل بدن
 - 3عمر املولح النسابة بن علي بن احلسني بن عبدهللا بن ّ
حممد بن عمر األطرف.
عبدهللا بن ّ
وه ه األمساء األربعدة  -حدّت لدو قلندا أب ّّندا عشدر  -ال شدي بلنسدبة إىل األمسداء الكادري األُ درن
املوجود عند الطالبيني.
أ ّما امسا أ بكر أو عامان لم أقف عليهما عندهم.
علي = ُّأم طفلي مسلم بن عقيل
 - 2رقيّة بنت ّ
وهددي أُ ددت عمددر بددن علدديال و ددا ت دوأم ولددد ما اللددهباء التغلبيددةال ة عهددد عمددر بددن اخلطددابال
() 1
وحممدددا()6ال وقددد كانددت
وكانددت ة حبالددة مسددلم بددن عقيددل ولدددت لدده عبدددهللا وعليددا ال وقيددل عبدددهللا ّ
ت يدوم الطا
دف ملدا هجدم القدوم علدى املخديّم
ّ
هلما (أي لطفلي مسلم) أ ت أ رن امسها عاتكة ُسد ق ال
ّ
وكان عمرها يوم روا احلسني إىل كرب ء سبع سنني.
ددن لددو اختد أ اتريددو زواا مسددلم بددن عقيددل وأعمددار اوالده واتريددو والد عمددر األطددرف ورقيددة ة

دين علددي مدن اللدهباء كدان دوق ( )02عامددا
عهدد عمدر بدن اخلطداب لعر نددا أ ّن عُ المدر (رقيّدة) و (عُمدر) اب ال
ة واقعة كرب ء.
وبعتقددادي أ ّن ّأمهمددا اللددهباء مل تكددن حالددر مددع رقيددة ة ك درب ءال و ل د لعدددم وجددود امسهددا
لمن من مات عنهن علي بن أ طالب من زوجاته( - )7بلطبع ان

____________________
 -3املعارف البن قتيبة.243 :
 -2اع م الورن.408 :
 -4الدر النىيم333 :ال و يه :و لف اربع حرائر منهن :امامة وليلى وامساء وام البننيال ومثان عشر أم ولد.
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كانت زوجة له  -يلزم ان تكدون ماتدت ة زمدن اإلمدام علديال وقدد تكدون أ ُّم ولدد لهد ا مل تد كر ة
عنهن أمري املؤمنني .
عداد الزوجات اللوايت مات ّ
 - 4أمساء بنت عميس = أم حيىي
هي ممن أسلمت جكة قددمياال وبيعدت وهداجرت إىل احلبشدة مدع زوجهدا جعفدر بدن أ طالدب()1ال
وملا قدم جعفر  -حني تح يرب  -من احلبشة تلقاه رسول هللا واعتنقه وقدال :مدا أدري أب يّهمدا أأ
ّ
أش ّد رحاال أبقدوم جعفر أم بفتح يرب( )6؟
إ ّن أمساء بنت عميس هي أ ت ميمونة بنت احلارث زوا النب من قبل أُ ّمها.
عم الرسول.
وهلا أُ ت أ رن من أُ ّمها ّ
تسمى أبم الفول بنت احلارثال امرأ العباسال ّ
وهلددا أُ تددان أُ دراين مددن قبددل أبيهددا وأ ّمهددا تسد ّدمى إحدددا ا س د مة واأل ددرن سددلمىال واأل ددري
عم الرسول(.)7
ّ
تزوجها محز ّ

وعليه هي من عائلة عريقة أصيلة يها أكرم األصهار.
أبوها :عميس بن سعد بن احلارث بن تيم بن كعب بن مال بن ق ا دة بدن عدامر بدن ربيعدة بدن
عددامر بددن معاويددة بددن زيددد بددن مال د بددن بشددر بددن وهددب هللا بددن شددهراب بددن عفددرس بددن لددف بددن
أقبل(.)0
____________________
 -3صفة اللفو 73 :2ال وسري اع م النب ء .272 :2
 -2انىر اآلحاد واملاداين  287 :3ح 474ال املعجدم الكبدري  347 :2ح  3370و 3384ال وسدائل الشديعة  32 :7ح
 8عن املقنع للشيو اللدوق.340 :
 -4االستيعاب 3873 :3ال 3773ال 3033ال يب االمساء .300 :2
 -3االستيعاب 387 :3ال وانىر يب الكمال 328 :43ال األ اين .233 :32
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أمها :هند بنت عوف بن زهري بن احلارث بن كنانة(.)1
وحممددا وعدوأال وا ّن
تزوجها أوال جعفدر بدن أ طالدبال ولددت لده عبددهللا ّ
إ ّن أمساء بنت عميس ّ
عبدهللا بن جعفر هو أول مولود ولد ة اإلس م أبرض احلبشة وقدم مع أبيه املدينة(.)6
حممدا وقت اإلحدرامال ّجدت حجدة
تزوجها أبو بكرال ولدت له ّ
وملا قتل جعفر  -يوم مؤته ّ -
() 7
تغسله.
الوداع ال وأوصى أبو بكر أبن ّ
حممدد
تزوجها اإلمام علي بدن أ طالدبال واتّفدق الك ّدل علدى أ ّّندا ولددت لده حيدىيال وا تلفدوا ة ّ
مث ّ
وعددون هددل أ ّّنمددا ولدددا علددي أم ربئبدده ؟ أو أن أحددد ا هددو ولددد علددي واآل ددر ولددد ددريهال أو أ ّّنمددا

ولدا أ يه جعفر;  -لوجود ه ين االمسني ة ولد جعفر  -سميا بمسه.
حممدا وعوأ دا امسدان لشدخ واحددال أم دري لد مدن االحتمداالت ؟ أأ ال أسدتبعد
وهل أ ّن ّ
أحد أمرين:

 - 3أن يكددوأ امسددني لشخلددني أحددد ا ابددن جعفددرال واآل ددر ابددن علددي()0ال وقددد يكددوأ  -دمحم
وع ددون  -امسددان لشددخ واحدددال مسّددت أحددد ا األم واآل ددر ه ددو تسددمية األبال وه د ا جددائز عن ددد
للناه سابقا.
العرب حسبما ّ
األول جعف ددر ب ددن أ طال ددبال ددنس-ب إىل اإلم ددام عل د ّدي أل نّدده-م ددا
 - 2أن يكددوأ اب ددين زوجه ددا ّ

ربيباهُ وابنا أ يهال وأ ّن اإلمام كان جنزلة األب هلما.
حممددد بددن أ
حممددد اسددم لا تددة أوالد ألمسدداء بنددت عمدديسال أحددد اّ :
وعلددى هد ا التفسددري يكددون ّ
حممد بن جعفر بن أ طالبال والاالث :
بكرال واآل رّ :
____________________
 -3انىر عن حيا ا مقاتل الطالبيني.32 - 33 :
 -2االستيعاب .773 :2
 -4سري أع م النب ء .274 :2
 -3دمحم بن جعفر بن أ طالب ودمحم بن علي بن أ طالب.
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حممددد هددو احملبددوب عنددد املسددلمنيال وكددان مددن الس دنّة
حممددد بددن علددي بددن أ طالددب; أل ّن اسددم ّ
ّ
التسددمية بددهال هد ا رمددل مددا نريددد قولدده ة أوالد أمسدداء بنددت عمدديسال ولنرجددع إىل مكانتهددا علددى عهددد
رسول هللا.
رون الشيخان ة الل ي ني أ ّن عمر د دل علدى حفلدة وأمسداءُ عنددهاال قدال عمدر حدني رأن
أمساء :من ه ه ؟
قالت :أمساء بنت عميس.
قال عمر :احلبشية ه ه الب رية ه ه ؟
قالت أمساء :نعم.
قال عمر :سبقناكم بهلجر ال دن ن أح ّدق برسدول هللا مدنكمال غودبت وقالدت :كد [اي عمدر]ال
ك د وهللاال كنددتم مددع رسددول هللا يطعددم جددائعكمال ويعددظ جدداهلكمال وكنددا ة دار أو ة أرض البعددداء
عزوجد ّدل وة رسدولهال وا ُ هللا ال أطعددم طعامددا وال أشددرب شدراب حد ّدّت
البغودداء بحلبشددةال و لد ة هللا ّ
وأسدالهال وهللا ال أكد ب
أ كر ما قلت لرسول هللا و ن كنا ندؤ ن وخنداف وسد كر لد للندب
وال أزيغ وال أزيد عليه.
لما جاء النبال قالت :اي نب هللا إ ّن عمر قال ك ا وك ا.
قال رسول هللا :ما قلت له ؟
قالت :قلت له ك ا وك ا.
قددال رسددول هللا :لدديس أبحد ّدق مددنكمال ولدده وألصد ابه هجددر واحددد ال ولكددم أنددتم أهددل السددفينة

هجراتن.
قالدت :لقددد رأيددت أب موسددى وأصد اب السددفينة أيتددونين أرسدداال يسد لوين عددن هد ا احلددديثال مددا
من الدنيا شيء هم به أ رح وال أعىم ة أنفسهم مما قال رسول هللا(.)1
____________________
 -3ص يح البخاري 3037 :3ال ص يح مسلم 3037 :3ال ملنف بن أ شيبة .433 :8

377

تو يددت أمس دداء بن ددت عم دديس ة س ددنة مث ددان وت تددني للهج ددر كم ددا ة بع ددض املل ددادرال وقي ددل بع ددد
السددتني()1ال لكد ّدن الددب امللددادر قالددت أ ّن اإلمددام عليّددا مددات عددن أربعددة زوجددات و كددروا دديهن أمسدداء
بنت عميسال وهن :أمامةال أمساءال ّأم البننيال ليلى النهشلية( .)6وه ا يعين أ ّّندا ماتدت بعدد سدنة 34

ه.-
وأمساء هي ال نقلت ك م أمري املؤمنني عند شهادته قالت :كنت عند أمدري املدؤمنني علدي بدن
أ طالددب بعدددما ل دربه ابددن ملجددمال إ شددهق شددهقة بعددد أن أُ مددي عليددهال مث أ دداق وقددال :مرحبدداال
ث نشآءُ)(.)7
احل الم ُد اّلل الا ي صدقدنا و العدهُ وأ الورتدنا األ الرض ندتدبد اوأُ من ال
( ال
اجلناة حالي ُ
وإلي اآلن األقوال ة امساء أوالد علي بن أ طالب من أمساء بندت عمديس مميدزين الاابدت منده
واملشكو يهمال ن كر أوال من انفرد ب كر حيىي بن عليال مث ن كر من كر ه ا مع إ وان له:
 - 3من كر حيىي بن علي قط

النسابة على أن أمساء ولدت لعلي بن أ طالب حيىيال وقد مات صغريا.
أطبق ّ
حممد وعون ة ولد علي من امساء قد ا تلفوا يهال وقد قلت قبدل قليدل أبين ال
أ ّما وجود اسم ّ
النسددابة واملددؤر ني حيددث ع د ّدوا أوالد جعفددر بددن أ
أسددتبعد أن يكددون سددببه هددو وقددوع اخللددط عنددد ّ
طالب لمن ولدد علدي بدن أ طالدب ملكاندة أمسداء بندت عمديس عندد اال هدي زوجدة علدي وجعفدرال
حممدددا وعددوأ مددن أمسدداءال
وقددد يكددوأ (حم ّمددد وعددون) جلعفددر وعلددي معددا و ددا مكددررانال أي أ ّن جلعفددر ّ
وك ل مالهما لعلي.
____________________
 -3الواة بلو يات .43 :0
 -2الدر النىيم.333 :
 -4املستطرف ل بشيهي.388 :2
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ق ددال ابد ددن أ الد ددالج (ت  )423ة (اتري ددو أهد ددل البيد ددت) :وول ددد لد دده مد ددن أمس دداء بند ددت عمد دديس
اخلاعمية :حيىي(.)1
وق ددال اخلل دديب (ت  443ه )-ة (اهلداي ددة الك ددربن) :وك ددان ل دده حي ددىي م ددن أمس دداء بن ددت عم دديس
اخلاعمية(.)6
وقال الشيو املفيد (ت  387ه )-ة (اإلرشاد) :وحيىي أ ّمه أمساء بنت عميس اخلاعمية(.)7
وقال الشيو املفيد (ت 387ه ) -ة (اإلرشاد) :وحيىي ّأمه أمساء بنت عميس اخلاعمية (.)0
وقال ابن عبدالرب ( 374ه )-ة (االستيعاب) :ولدت له هنا [أي جلعفدر بدن أ طالدب ة
تزوجهدا أبدو
حممد ا وعبدهللا وعدوأال مث هداجرت إىل املديندةال لمدا قتدل جعفدر بدن أ طالدب ّ
احلبشةّ ]
حممدد بدن أ بكدرال مث مدات عنهدا تزوجهدا علدي بدن أ طالدب دول-دت
بكدر اللدديق ولددت لده ّ
له حيىي بن علي بن أ طالب ال ف ة ل .
وزعددم الكلددب أ ّن عددون بددن علددي بددن أ طالددب أ ّمدده أمسدداء بنددت عمدديس اخلاعميددةال ومل يقددل ه د ا
أحد ريه يما علمت.
وقيددل :كانددت أمسدداء بنددت عمدديس حتددت محددز بددن عبددداملطلب ولدددت لدده ابنددة تسد ّدمى أمددة هللاال
وقيل :إ ّن ال كانت حتت محز وشداد سلمى بنت عميس ال أمساء أ تها(.)5
____________________

 -3اتريو أهل البيت.03 :
 -2اهلداية الكربن.03 :
 -4مروا ال هب .444 :2
 -3اإلرشاد .433 :3
 -3االستيعاب .3873 :3
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وقددال الطربسددي (ت  337ه )-ة (إع د م الددورن) :و حيددىي ُّأمدده أمسدداء بنددت عمدديس اخلاعميددةال
وتوة صغريا قبل أبيه(.)1
ّ
وقال أيوا ة (اتا املواليد) :وحيىي أ ّمه أمساء بنت عميس اخلاعمية(.)6

وقددال الكاتددب البغدددادي (ت  378ه )-ة (اتريددو األئمددة) :وولددد لدده مددن أمسدداء بنددت عمدديس
اخلاعمية :حيىي(.)7
تزوجها علدي بدن أ طالدب ولددت لده
وقال ابن أ احلديد (ت  737ه )-ة (شرح النهج)ّ :
حيىي بن علي ال ف ة ل .
وقال النووي ( 787ه )-ة ( يب األمساء) :أمساء بنت عميس  ...ولدت لعلي حيىي(.)0
وق ددال الع ّم ددة احلل ددي (ت  827ه )-ة (املس ددتجاد م ددن اإلرش دداد) :و حي ددىي أ ّم دده أمس دداء بن ددت
عميس اخلاعمية رلي هللا عنها(.)5

وق ددال املرتو ددى الزي دددي (ت  834ه )-ة (الب ددر الز ّ ددار) عن ددد ك ددره أوالد اإلم ددام عل ددي :مثّ
حيىيال أُمه أمساء بنت عميسال مات صغريا(.)2
وقددال اللدداحلي الشددامي (ت  032ه )-ة (سددبل اهلدددن) :امسدداء بن ددت عمدديس كان ددت حت ددت
حممددا مثّ
وحممدا وعوأ مث مات خلف عليها أبو بكر اللديق ولددت لده ّ
جعفر ولدت له عبدهللا ّ
مات خلف عليها علي بن أ طالب ولدت له حيىي(.)3
____________________
 -3اع م الورن .407 :3
 -2اتا املواليد.30 - 37 :
األئمة.37 :
 -4اتريو ّ
 -3يب األمساء .300 :2
 -3املستجاد من االرشاد.334 - 340 :
 -7الب ر الز ار .473 :2
 -8سبل اهلدن والرشاد .248 :33
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وقال ة مكان آ ر :وحيىي مات طف (.)1
كدل هد ه النلدوص تؤّكددد أب ّن أمسدداء بندت عمدديس ولددت لعلددي بددن أ طالدب حيددىي وأن لد ال
لكن اال ت ف ة وجود أوالد آ رين منها لعلي.
ف يه; ّ

 - 2من كر معه أمساء آ رين
قد ددال اليعقد ددو (ت  202ه )-ة (اتررد دده) :وعامد ددان األصد ددغر( )6وحيد ددىيال أ ّمهمد ددا امسد دداء بند ددت
عميس اخلاعمية(.)7
وقال الكوة (ت  444ه )-ة (مناقب اإلمام أمري املؤمنني) :وحيىي وعون ابندا علديال وأ ّمهمدا

أمساء بنت عميس بن النعمان بن كعب(.)0
وقددال ابددن شهرآش ددوب (ت  377ه )-ة (مناقددب ال أ طال ددب) :ومددن أمسدداء بن ددت عم دديس
وحمم ُد االصغر من ّأم ولد(.)5
وحممد األصغرال وقيل :بل ولدت له عوأال ّ
اخلاعمية حيىي ّ

وقال ابن عبدالرب ة االستيعاب :كر ابن الكلب أ ّن عوأ ّأمه أمسداء بندت عمديس ومل يقدل لد
أحد ريه(.)2
تزوجدت بعدده بعلدي بدن أ طالدبال ولددت
وقال ابن اجلدوزي (ت  308ه )-ة (املندتىم) :مث ّ
له حيىي وعوأ(.)3
____________________
 -3سبل اهلدن والرشاد .277 :33
 -2انفرد اليعقو هب ا القولال و ُرطّئُدهُ اشدتهار اسدم عامدان البدن أم البندني الد ي ولدعه اإلمدام علدي علدى ابنده بعدد مقتدل
عامانال لو تبت ل جيب ان يكون ابن امساء بنت عميس هو االكرب ال االصغر لزواجه هبا قبل أم البنني.
 -4اتريو اليعقو .234 :2
 -3مناقب أمري املؤمنني .30 :2
 -3مناقب آل أ طالب 70 :4ال وعنه ة حبار األنوار .02 - 03 :32
 -7شرح ّنج الب ة .334 - 332 :37
 -8املنتىم .333 :3
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وق ددال اب ددن البطري ددق (ت  744ه )-ة (العم ددد ) :حي ددىي وعبي دددهللا أ ّمهم ددا أمس دداء بن ددت عم دديس
اخلاعمية(.)1
وقددال ابددن حددامت العدداملي (ت  773ه )-ة (الدددر النىدديم) :وكددان لدده مددن أمسدداء بنددت عمدديس
اخلاعمية :حيىي وعون(.)6
وحمم ددد االص ددغر قت ددل م ددع
وق ددال أمح ددد ب ددن عل ددي الط ددربي (ت  703ه )-ة ( ددائر العق ددىب)ّ :
حممددد
احلسدني أمده أم ولدددال وحيدىي وعدون أ ّمهمددا :أمسداء بندت عمدديسال همدا أ دوا بددين جعفدرال وأ دوا ّ
بن أ بكر أل ُّمه(.)7

وقددال ة مولددع آ ددر  -ة ولددد جعفددر  :-كددان لدده مددن الولددد ت تددة :عبدددهللا وبدده كددان يكد ّدىنال
وحممددد وعددونال ولدددوا كلّهددم أبرض احلبشددة كددره الدددارقطين وأبددو عمددرو والبغددويال أ ّمهددم أمسدداء بنددت
ّ
() 0
حممد بن أ بكر وحيىي بن علي بن أ طالب رليهللاعنهم .
عميسال و إ و م ألمهمّ :

دت عليدا ولددت
وحكى ال هب (ت  837ه )-ة (سري اع م الندب ء) قدول الواقددي :مث تزاوج ال
له حيىي وعوأ(.)5
وقددال الزرندددي (ت  834ه )-ة (نىددم درر السددمطني) :وقتددل معدده ]احلسددني  [مددن إ وتدده
وبنيه وبين أ يه احلسن ومن أوالد جعفدر وعقيدل تسدعة عشدر رجد  ...ومدن ولدد عبددهللا بدن جعفدر
وحممد(.)2
اتنان عون ّ
وقددال ابددن اللددبّاغ املددالكي (ت  733ه )-ة (الفل ددول املهمددة) :وحيددىي وعددون أ ّمهمددا أمسدداء
بنت عميس اخلاعمية(.)3
____________________
 -3العمد .44 :
 -2الدر النىيم.344 :
 -4ائر العقىب.338 - 337 :
 -3ائر العقىب.230 :
 -3سري اع م النب ء .277 :2
 -7نىم درر السمطني.237 :
 -8الفلول املهمة .733 - 734 :3
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دزوا أيوددا أمسدداء بنددت عمدديس
وقددال ابددن الدمشددقي (ت  783ه )-ة (ج دواهر املطالددب) :وتد ّ
وحممد األصغر وال عقب هلما.
اخلاعميةال ولدت حيىي ّ
حممد األصغرال قتل مع احلسني(.)1
قال الواقدي :وولدت له ّ

وقددال العاصددمي (ت  3333ه )-ة (مسددط النجددوم الع دوايل) :وحيددىي وعددون أ ّمهمددا امسدداء بنددت
عميس اخلاعمية(.)6
مث حكى التسرتي بسدنده عدن املددائين أ نّده قدال :إ ّن رجد مدن بدين أبن بدن دارم قتلده رلدوان هللا
عليه ولعن هللا قاتله(.)7
قلددت قبددل قليددل :أب ّن مددا أ الحت ُملُدده ة ولدددي أمسدداء بنددت عمدديس يرجددع سددببه إىل وجددود مالهمددا ة
حممد ة ولدها من أ بكر.
ولد زوجها األول جعفر بن أ طالبال وأيوا وجود اسم ّ
تزوجهددا اإلمددام علددي بعددد زوجددنيال أ اوُهلمددا أ ددوه جعفددر بددن
تولدديح لد  :إ ان أمسدداء بنددت عمدديس ّ

حممدد اال
حممدا وعوأال و نيهما أبو بكدر بدن أ ق ا دة وقدد ولددت منده ّ
أ طالبال وقد ولدت منه ّ
دين
النسددابة وأن ينسددبوا ّ
وبعددد ه د ا د يسددتبعد أن رددتلط ه د ا األمددر علددى املد ّ
دؤر ني و ّ
حممدددا وعددوأ ابد ال
() 0
دين أ يدهال وهدو جنزلدة األب
أمساء من جعفر إىل زوجها اإلمام عليال أل ّّنما يكوأن ر ال
بيبيده وابالد ال
حممددد أو عددون ابنددا علدديال أل نّدده أب هلمددا
دين جعفددرّ :
هلمدداال د يسددتبعد أن يقددال حملمددد أو عددون ابد ال
وعمهما.
جعنينيال أل نّه زوا أ ّمهما ُّ
____________________

 -3جواهر املطالب .322 :2
 -2مسط النجوم العوايل .83 :4
 -4قاموس الرجال .23 :0
وحممدد االصدغرال
وحممدد األكدربال ّ
 -3قال ابن عنبة ة أوالد جعفر بن أ طالبال وأّنم :مثانية بندني وهدم :عبددهللاال وعدونال ّ
ومحيدال وحسنيال وعبدهللا األصغرال وعبدهللا األكربال وأمهم أمجع أمساء بنت عميس اخلاعمية.
حممد األكرب قتل مع عمه أمري املؤمنني بلفني.
أ ّما ّ
وحممد األصغر قت مع ابن عمهما احلسني يوم الطف عمد الطالب.47 :
وأ ّما عون ّ
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دتبعد أن يكددون هد ان االمسددان موجددوديالن معددا لولدددي جعفددر بددن أ طالددب ولولدددي علددي
وال أسد ُ
حممدد
املؤر ني ال يقبلون بوجود ابن لحممام علدي مدن أمسداء بسدم ّ
بن أ طالبال وحيث رأينا الب ّ
األولال و إالّ األمر ال يستبعد وجوده ة أوالد اإلمام وعند ريه.
أو عون قلنا بالحتمال ّ
 - 3أم البنني الك بية = أم العباس وعبدهللا وعامان وجعفر
امسهددا :اطمددةال وكنيتهدداّ :أم البنددني الك بيددة العامريددة()1ال كنّاهددا بد ل اإلمددام علددي بددن أ طالددب
حّت ال يت ان أوالد الزهراء حينما يناديها اإلمام أمري املؤمنني ب( -اي اطمة).
بطلب منها ّ
أبوها :حزام  -وقيل حرام بلراء املهملة( -)6بن الد بن ربيعة بدن الواحدد وهدو عدامر بدن كعبدب
بدن عددامر بددن كد ب بددن ربيعددة بدن عددامر بددن صعلدعة بددن معاويددة بدن بكددر بددن هدوازن بددن منلددور بددن
عكرمة بن لفة بن قيس بن عي ن بن مور(.)7
أمها :مثامدة( - )0وقيدل ليلدى( - )5بندت السدهل بدن عدامر بدن مالد بدن أ ب ّدر عدامر بدن م عدب
األس دنّة بددن جعفددر بددن ك د بال وقددد ع د ّد أبددو الفددرح االصددفهاين إحدددن عشددر إم درأ مددن أ ّمهددات ّأم
البنني(.)2

____________________
 -3يقال هلا العامرية أل ّّنا من لن بين عامرال كما يقال هلا الوحيدية أل ّّنا من بين الوحيد أحد بين ك ب.
 -2مدروا الد هب 74 :4ال اتريددو اليعقدو 234 :2ال الكامددل ة التدداريو 272 :4ال اإلصدابة 370 :2ال مجهددر أنسدداب
العرب47 :ال 272ال سر السلسلة العلوية77 :ال قاموس الرجال .303 :32
 -4منتقلة الطالبية.272 - 273 :
 -3مقاتل الطالبيني34 :ال إبلار العني.37 :
 -3عمد الطالب.437 :
 -7مقاتل الطالبيني33 :ال عمد الطالب437 :ال كر اربعة منهن.
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املؤر ددون ة اتري ددو زواجه ددا م ددن اإلم ددام عل دديال بعو ددهم ق ددال :إ ّن عليّ ددا
اتري ددو زواجه ددا ا تل ددف ّ
تزوجه ددا بع ددد ش ددهاد اطم ددة مباش ددر  -بع ددد ت د ث لي ددال أو تس ددع لي ددال  -ددالفني ب د ل الوص ددية
ّ
املشهور عن الزهدراء ة زواجده مدن أُمامدةال لك ّدن القدائلني هبد ا القدولعلّلدوا ك مهدم بعددم منا دا هد ا

دزوا أُمامددة ب د لددل بعددد و ا ددا()1ال وه د ا
األمددر مددع وصدديّة الزه دراء; أل ّّنددا
مل تدُدوصأن يتد ّ
الددبعض سددعى أن يؤيددد ك مدده بكلمددة (مث) ال دوارد ة اتريددو الطددربي والكامددل البددن األتددري()6ال وأ ّّنددا
دزوا عليهددا
تزوجهددا اطمددة بنددت رسددول هللا ومل يتد ّ
دالّددةعلددى الرتتيددب; أل ّن الطددربي قددال :د ّول زوجددة ّ
تزوا بد الع ُد أم البنني بنت حزام 
...
ّ
حّت توّيت عنده  ...مثّ ّ
مث  ...مث.
لك د ّدين ال أقب ددل ه د د ا االس ددتدالل وال ه د د ا التعلي ددلال أل ّن الس دديّد اطم ددة الزهد دراء استش ددهدت ة
تزوجها ب لل قد دالف الوصدية وندفدى
األول من سنة  33اهلجر ال لو كان اإلمام قد ّ
النلف ّ

لرور الزواا من أُمامدةال علمدا أب ّن العبّداس كدان أكدرب ولددها إ ولدد سدنة  23ه-ال وهد ا ليشدري إىل
تزوجها بعد أُمامةال و ولةال وأمساء  -أ ّما اللهباء قد ولدت لده مب ّكدرا لكنّهدا بقيدت ّأم ولدد
أنّه قد ّ
 إن كانددت ولددة قددد تو ي ددت وب د ل تكددون ّأم البنددني الزوجددة الاالاددة لحممددام بعددد الزه دراء() 7
حممد بن احلنفية هو أكرب مدن العبداس يقينداال لكدنهم ا تلفدوا ديمن هدو االكدرب:
لكرب سنها  -أل ّن ّ
رجح األولال واآل ر الااين.
هل عمر بن اللهباءال أم العبّاس بن أم البننيال البعض ّ
تزوجها بعد أمامة مباشر أل ّن أمامة مل تلد له ال
وهنا رأي لث وهو أ نّه
ّ

____________________
 -3اخللائ العباسيةال للكلباسي.83 :
 -2اتريو الطربي 372 :4ال حوادث سنة 34ال الكامل ة التاريو .772 :4
 -4ألنّه جاء ة بعض األ بار أن ابنها دمحم كان ميشط شعرها وهو ليشري إىل كهولة سنها.
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مدا ارسدا بطد يسدند أ داه احلسدني

تزوجهدا لكدي تلدد لده
وحيث إ ّن اإلمام كان
يريد الولدد ّ
ة كرب ء()1ال وهنا أقوال أ رن ال أرن لرور ل كرها.
أ ّمدا مكددان والد ددا د نعلمدده بلت ديدددال لكنّددا نعلدم أ ّن قبيلتهددا بددين كد ب كددانوا يقطنددون اجلزيددر

العربية والكو ةال وكانوا يرتبطون يما بينهم عن طريق وادي عرعر أو وادي ع يب.
والدراجح أ ّّنددا مدنيددة والد ونش د ال وة آبئهددا يقددول لبيددد بددن ربيعددة العددامري للنعمددان بددن املن د ر
مل احلري :
ن بنو ُّأم البنني األربع الة و ُن ريُ عامر بن صعلع الة
الوااربون اهلام و السط املعمع الة
لم يُنكر على لبيد النعما ُن وال أحد مدن العدرب; أل ّن هلدم شدر ا ال يددا ع()6ال ولبيدد بدن ربيعدة هدو
عم حزام  -أبيها .)7(-
عم ّأم البنني وقيلّ :
ّ

 -ج د ّد ّأم البنددني مددن أ ّمهددا يوددرب بدده املاددل ة

وم عددب األسددنة  -عددامر بددن مال د الك د
الشجاعة.
ولبيد بن ربيعة هو من ول الشعراء والقائل:
ائل
بطل و ُّ
أال ُّ
كل نعيم ال حمالة ز ُ
كل شيء ما هللا ُ

أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد(.)0
قال رسول هللا:
ُ
ه ه النلوص و ريها تؤّكد أ ّن بين ك ب كانوا يتنقلون بدني مكدة واملديندةال ويد هبون إىل الكو دة
ويسكنوّنا أحياأال وأ ّن (الوحيد ) هي اسم ملكان كان

____________________
 -3قاموس الرجال 303 :32ال أعيان الشيعة  320 :8عن عمد الطالب.
 -2لسان العرب ( 83 :7بتلرف)ال وانىر مجهر االماال للعسدكري 338 :2ال اال داين 370 :38ال رمدع االمادال :2
.344
 -4انساب االشراف .332 :2
 -3د د يب اال ر للطد ددربي 737 :2ال د دديض القد دددير 323 :3ال اتريد ددو اصد ددبهان 423 :3ال وانىد ددر ص د د يح مسد ددلم :3
 3877وسنن الرتم ي 334 :3ال واتريو بغداد 32 :3ال 304 :32ال و يهن :اشعر كلمة قالتها العرب  ...اخل.
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يعي يه آبء ّأم البنني من أعراض املدينةال بينها وبني مكة راسدوال د ن قلندا أب ّن نسدبة ( الوحيديدة
) إليها جاءت نسبة هل ه املنطقة هي مدنية والد ونش وآبء.
أ ّمدا لدو أردأ الد هاب إىل كو يّتهدا  -اعتمددادا علدى مددا حكداه ابدن األتددري عدن ابددن أ دي ّأم البنددني

اآليت  -تكون هي كو ية ويكون عمر العبّاس ة كرب ء  23سنةال أل ّن اإلمام مل يدد ل الكو دة إالّ
بعد ته الىاهريّة ة سدنة  43ه-ال وهد ا ردالف مجيدع احلقدائق التارريّدةال اللّه ّدم إالّ أن نقدول ا ّن
املقلود من الكو ة حدودها املوازية للمدينةال أي أ ّن قبيلتها كانت تتنقل بدني الكو دة واملديندةال مدن
أييت إليها من الكو ة يراها كو يّة ومن أييت إليها من املدينة يعتربها مدنيّةال وه ا ك م بعيد ج ّدا.
و ّإمددا أن نقددول أ ّن قددول ابددن حدزام العددامري (عندددأ بلكو ددة) حمد ّدرف عددن (عندددأ بملدينددة)ال وهبد ا
لكن األمر شائ ة اجلمع بني القولني.
ميكن أ ّن جنمع بني القولنيال ّ
ما يدل على كو يتها

جاء ة الفتوح البن اعدام :أ ّن عبددهللا بدن احملدل بدن حدزام العدامري  -ابدن أ دي ّأم البندني  -جداء
إىل عبيدهللا بن زايد وقال لده :إ ّن علدي بدن أ طالدب قدد كدان عنددأ بلكو دة خطدب إليندا ّزوجنداه
بندت عد ّدم لنددا يقددال هلدداّ :أم البندني بنددت حدزامال ولدددت لدده عبددهللا وعامددان وجعفدرا والعبدداسال هددم بنددو
أ تنددا وهددم مددع أ دديهم احلسددني بددن علدديال د ن أ نددت لنددا أن نكتددب إلدديهم كتدداب أبمددان مند علددت
متفو .
ّ
جابه عبيدهللا بن زايد إىل ل ال كتب عبدهللا بن احملل ود ع الكتاب  ...إىل آ ر اخلرب(.)1
ومن الطريف أ اأ ال نرن اسم عامان بني ولد ّأم البنني ة أحد نلي الفتوح
____________________
 -3الفتوح  04 :3وليس يه عامان بني ولد أم البنني لكنه كره ة  334 :3لمن من تسمية من قتل مع احلسني.
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واملع ددارف وم ددروا ال د هب واجل ددوهر ( )1ة ح ددني أ نّدده موج ددود ة ند د ال ددب ري و ليف ددة ب ددن ي دداط
واليعقددو وابددن سددعد والطددربي()6ال ال أدري هددل سددقط أم أُسددقط اشددار إىل عدددم وجددود ه د ا الولددد
لحممامال أو إشار إىل شيء آ ر !!
اوالدها
 - 3أبو الفول العباس :وهو أكرب أوالد ّأم البننيال وقد ولدد سدنة  27للهجدر  -علدى املشدهور
 وكان عمدره الشدريف أايم واقعدة الطدف أربعدا وت تدنيال أو مخسدا وت تدني عامدا  -علدى املشدهور -وك د د ددان عم د د ددره أ ّايم ش د د ددهاد أ ي د د دده احلس د د ددن  23س د د ددنةال ونق د د ددل عن د د دده أنّد د دده مل د د ددا رأن جن د د دداز أ ي د د دده
ّ
تُرمى بلسهام من قبل بين مروان أراد البط هبم نهاه احلسني (.)7
احلسن
 - 2عبدددهللا :وقددد ولددد هد ا بعددد أ يدده العبدداس بامددان سددننيال وكددان عمددره وقددت الشددهاد مخسددا
وعش درين سددنة()0ال وال رفددى علي د أب ّن لعبدددهللا أ ددا مددن ليلددى النهشددلية مسيدده كددان يكد ّدىن أب بكددرال

وكان أصغر منهال استشهد ة كرب ءال وقد وقدع اخللدط وااللتبداس بدني هد ين كادريا كد ل ال وسدنتكلّم
عنه الحقا(.)5
 - 4عامددان :وهددو الاالددث مددن ولددد ّأم البنددنيال وقددد ولددد بعددد أ يدده عبدددهللا بسددنتنيال وكددان عمددره
وقت الشهاد ت تة وعشرين سنة(.)2
____________________

 -3الفت ددوح 03 - 04 :3ال املع ددارف77 :ال 233ال م ددروا ال د هب 74 :4ال اجل ددوهر ة نسددب اإلم ددام عل ددي 37 :
 قال :والعبداس واُمده أم البندني ابندة حدزاملكن املسعودي ة التنبيه واالشراف - 237 :عند كره ولد أمري املؤمنني
ويكىن اب بكر.
وحممد األصغر ّ
وعبدهللا وجعفر وعامان ّ
 -2أنساب االشراف 334 :2ال 403 - 404 :4ال اتريو ليفة243 :ال اتريو اليعقو 234 :2ال طبقات ابدن سدعد
24 :4ال اتريو الطربي 372 :4ال .434
 -4العباس للمقرم.233 :
 -3مقاتل الطالبيني.33 - 34 :
 -3حتت عنوان (أبو بكر اسم ام كنيه) ة صف ة .404
 -7قال املولح العمري ة اجملدي 308 :وعامان بدن علدي يك ّدىن أب عمدروال قتدل وهدو ابدن إحددن وعشدرينال وجعفدر أبدو
حممددد االكددرب قتددل وهددو ابددن مخددس وعشدرين سددنة ودمدده ة بددين دارمال أم
عبدددهللا وهددو ابددن تسددع وعشدرين سددنةال وعبدددهللا أبددو ّ
األربعة اُم البنني بنت حزام الك بيةال قتلوا مجيعا بلطدف رلدي هللا عدنهم .وانىدر مقاتدل الطدالبيني33 :ال و يده :قتدل عامدان
بن علدي وهدو ابدن إحددن وعشدرين سدنةال وقدال الود ا املشدرة  ...أ ّن دوىل بدن يزيدد رمدى عامدان بسدهم وسدطه وشد ّد
عليه رجل من بين أبن بن دارم قتله وأ راسهال وعامدان بدن علدي الد ي رون عدن علدي أ نّده قدال :إمندا مسيتده بسدم أ دي
عامان بن مىعون.
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قال أهل السري :ملا قتل عبدهللا بن علدي دعدا العبداس عامدان وقدال لده :تقددم اي أ ديال كمدا قدال
لعبدهللاال تق ّدم إىل احلرب يورب بسيفه يقول(.)1
وة أنساب االشدراف :جعدل عمدر]بدن سدعد [مشدرا علدى الر اجالدة وّندض بلنداس عشدية اجلمعدةال
ووقف مشر على يّم احلسني قال :أين بنو أ تنا ؟ يعين العباس وعبدهللا وجعفرا وعامدان بدن علدي
بددن أ طالددبال وأ ّمهددم أم البنددني بنددت ح دزام بددن ربيعددة الك د ّ الشدداعرال خرج دوا إليدده قددال :لكددم
أتؤمننا وابن بنت رسول هللا ال أمان له(.)6
األمانال قالوا له :لعن هللا ولعن أمان !!! ّ
ومدن منفدردات ابدن أ احلديدد إبدالده اسدم (عامدان) الاابدت واملعدروف بدني ولدد علدي ب( -عبدد

الددرمحن) لددمن أوالد ّأم البنددني()7ال وال أعددرف سددبب ل د ال إ مل يقددل أحددد أبن ألم البنددني مددن أمددري
املؤمنني ولد أبسم عبدالرمحنال من أين أتى هب ا االسم هلا ؟!
وك ا مل ي كر ابن قتيبة( )0وال املسعودي ة مروا ال هب( )5وال املفيد ة
____________________
 -3ابلار العني.77 :
 -2أنساب االشراف 404 :4ال وانىر اتريو الطربي 433 :4ال الكامل ة التاريو 333 :4ال املنتىم .448 :3
 -4شرح ّنج الب ة .234 :0
 -3املعارف البن قتيبة77 :ال .233
 -3مروا ال هب .74 :4
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() 1
علي و ّأم البنني.
أوالد
لمن
عامان
اسم
اال تلاص
ّ
وك مدي هد ا ال يعددين أب ّين أريدد أن أشد ّك ة وجددود ابدن لحممددام علدي بسدم عامددانال هدو كددان
الس د م
موجددودا ة واقعددة الطدّ ّ
دف واستشددهد مددع إ وتددهال وقددد وقددع التسددليم عليدده ة زاير الناحيددةّ ( :

يل ب ددن يزي ددد
عل ددى عام ددان اب ددن أمريامل ددؤمننيال مس د ّدي عام ددان ب ددن مىع ددونال لع ددن هللا رامي ددهُ بلس ددهم ددو ا
األص ددب ي اإلايدي ال دددارمي( ))6لك د ّدين أردت أن آيت بك د ّدل ش دديء وقف ددت علي دده ة دراس د ال ح د ّدّت ال
أرمى بلت يّز.
نعمال جاء ة مناقب بن شهرآشوب وعنه ة حبار األنوار أ نّه برز من بعدد أ يده عمدر بدن علديال

قال أبو الفرا :مثّ برز من بعده أ وه عامان بن علديال وأ ّمده ّأم البندني بندت حدزام بدن الدد مدن بدين
ك بال وهو يقول:
علي ُو الفعال الىاهر
إين أأ عاما ُن ُو املفا ر شيخي ٌّ
ّ
للنب الطاهر أ ي حسني ريُ األ اير
وإ ُ
بن ع ّم ّ
وسيّ ُد الكبار واألصا ر بعد الار ُسول والوص ّي النااصر
ويل بن يزيد األصب ي على جبينده سدقط عدن رسدهال وج ّدز رأسده رجدل مدن بدين أبن بدن
رماه ّ
دارم(.)7

قال أبو الفرا :قال حيىي بن احلسنال عن علدي بدن إبدراهيمال عدن عبيددهللا بدن احلسدن وعبددهللا بدن
العبدداس قدداال :قتددل عامددان بددن علددي وهددو ابددن إحدددن وعش درين سددنةال وقددال الو د ا إبسددناده :إ ان
ددويل بددن يزيددد رمددى عامددان بددن علددي بسددهم وهطدده وشد ّد عليدده رجددل مددن بددين أبن بددن دارم وأ د

رأسه.
وروي عن علي

أ نّه قال :إّمنا مسّيته بسم أ ي عامان بن مىعون(.)0

____________________
 -3اال تلاص للمفيد.72 :
 -2املزار للمشهدي370 :ال اقبال االعمال 83 :4ال حبار االنوار  78 :33و يه زايد االبين الدارمي.
 -4مناقب بن شهرآشوب 233 :4ال وحبار األنوار .48 :33
 -3مقاتل الطالبيني.33 :
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أقول والك م للمجلسي :ومل ي كر أبو الفرا عمر بن علي ة املقتولني يومئ (.)1
 - 3جعفددر :ولددد بعددد عامددان بسددنتنيال وكددان عمددره الش دريف وقددت الشددهاد إحدددن وعش درين
سنة.
أحد هؤالء األربعة من أوالد ّأم البنني إالّ العباس.
ومل يع ّقب ُ
وحك ددى الط ددربي ع ددن أ ن ددف قول دده :وزعمد دوا أ ّن العبّدداس ب ددن عل ددي ق ددال إل وت دده م ددن أ ّم دده -
حّت
عبدهللاال وجعفرال وعامان  :-اي بين ّأمي ! تق ّدموا ّ
أرتكم(.)6
والن ّ مل يكن ك ل ال وإّمنا هو بشكل آ ر سن كره بعد قليل.
حرلددهم أبددو الفوددل علددى الشددهاد ال ألّنددم لددو بقدوا بعددد احلسددني ألصدداهبم مددا أصدداهبمال
لقددد ّ
ولمددا ُوّق دوا للشددهاد ة سددبيل هللاال د راد العبدداس أن يق د ّدمهم لل ددرب كددي يفدددوا أبنفسددهم إمددامهم

احلسدنيال أل ّّنددم لددو بقدوا لشددمت هبددم مشددر بددن ي اجلوشددن الكد ال والددن اللد يح هددو الد ي ورد
 ملا رأن كار القتلى قدال أل وتده مدن أ ُّمده  :-اي بدين أ ُّمدي !ة اإلرشاد و ريه وهو أ ّن العباس
ّ
تق د ّدموا حددّت أراكددم قددد نل د تم هلل ولرس دوله ندّده ال ولددد لكددم()7ال وقددع التل د يف مددن (أراكددم) إىل
(أرتكم) جبعل اهلمز على الكرسي ء (أرتكم).
____________________
 -3حبار األنوار .47 - 48 :33
 -2اتريو الطربي 442 :4ال الكامل ة التاريو .344 :4
 -4اإلرشاد للمفيد 223 :2ال اع م الورن 377 :3ال الدر النىيم337 :ال ماري االحزان.34 :
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 - 3ليلى النهشلية = أم أ بكر وعبيدهللا
وهددي املكنددا أبم عبيدددهللاال وهد ه الكنيددة تشددري إىل أ ّن عبيدددهللا هددو أكددرب مددن أ يدده عبدددهللا املكددىن
حممد بن احلنفية .-
تزوجها بعد أن ماتت ولة  -أم ّ
أب بكرال وقد ّ
أبوها :مسعود بن الد بن مال بن ربعي بن سلمى بن جندل بن ّنشل بن دارم(.)1
أمها :عمري بنت قيس بدن عاصدم بدن سدنان بدن الدد بدن منقدر[سديد أهدل الدوبر]ابدن عبيدد بدن
احلارث(.)6
اتريو زواجها:

دزوا
جاء ة الت كر احلمدونية وربيع األبرار و ري ا ما مومونه :أ ّن اإلمام علدي بدن أ طالدب ت ّ
دزوا مدن
ليلى النهشلية ملا د ل البلر حدود عام  43للهجر ال و ل
ليعمق روابطه مع قبائلهاال ت ّ
ّ
ّ
حممدد بدن احلنفيدة ملدا تدزوا النهشدلية
ده
ن
الب
دام
م
اإل
دول
ق
د
ي
عل
در
م
وقد
ال
دارم
بنو
وهم
أعرق قبيلة يها
ّ
ّ
حمم ددد ب ددن احلنفي ددة
وقع ددد عل ددى س د دريره وأقع ددد احلس ددن ع ددن ميين دده واحلس ددني ع ددن مشال دده وجل ددس ّ
حمم ُد بن احلنفية ة نفسه شيئاال قال له :اي بدين أندت ابدينال
بحلويضال خاف اإلمام علي أن جيد ّ
وه ان ابنا رسول هللا(.)7
الود ّدب (ت  347ه )-ق ددال :ملددا نك ددح عل د ٌّدي
وة الغددارات للاقف ددي (ت  274ه )-عددن مغ ددري ّ
ليلى بنت مسعود النهشلي قالت :ما زلت أحب أن يكون بيين وبينه سبب من

____________________
 -3اجلمهر البن حزم.47 :
 -2مقاتل الطالبيني.37 :
 -4موسد ددوعة اإلمد ددام علد ددي
.243

للريشد ددهري 243 :34ال عد ددن ربيد ددع االب د درار  .307 :2والت د د كر احلمدونيد ددة  07 :4ح
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رأيته قام مقاما من رسول هللا (.)1
وة (سددفرأمه) لناصددر سددرو :وة البلددر ت تددة عشددر مشددهدا بسددم أمددري املددؤمنني علددي بددن أ
طالددب صددلوات هللا عليددهال يقددال ألحدددهاال مشددهد بددين مددازنال و ل د أ ّن أمددري املددؤمنني عليددا جدداء إىل
البلددر ة ربيددع األول سددنة مخددس وت تددني (سددبتمرب  )733مددن هجددر النددب عليدده الل د والسد مال
دزوا أمددري املددؤمنني ليلددى بنددت مسددعود
وكانددت عائشددة رلددي هللا عنه دا قددد أتددت ُحماربددةال وقددد تد ّ
النهش ددليال وك ددان ه د د ا املش ددهد بيته دداال وقد ددد أق ددام أمد ددري امل ددؤمنني اتن ددني وسد ددبعني يوم دداال مث رجد ددع إىل
الكو ة(.)6
أوالدها
 - 3عبيدهللا (أبو علي).
حممد (أبو بكر).
 - 2عبدهللا أو ّ
ترمجة عبيدهللا (أ علي)
قددال ابددن سددعد (ت  244ه )-ة (الطبقددات الكددربن) :عبي دددهللا بددن علددي بددن أ طالددب بددن
عبددداملطلب  ....وكددان عبيدددهللا بددن علد ّدي قدددم مددن احلجدداز علددى املختددار بلكو ددة وسد له لددم يعطددهال
() 7
حممد بن احلنفية [؟
وقال]املختار :[أقدمت بكتاب من املهدي ]ويعين ّ
____________________

 -3الغارات .04 :3
 -2سفرأمه لناصر سرو.337 :
 -4وقد حكوا مال ه ا األمر ة أ يه عمدر بدن علدي األطدرف أيودا انىدر األ بدار الطدوال447 :ال واتريدو حلدب373 :
ح د دوادث سد ددنة 78ال و صد ددة اخلزرجد ددي273 :ال وش د د رات ال د د هب  83 :3ح د دوادث 78ال واتريد ددو اإلس د د م 308 :3
حوادث سنة 78ال وسفينة الب ار  333 :2لكدن بفدارق ان عبيددهللا بدن علدي قتدل ة جدي ملدعب لك ّدن عمدر بدن علدي
قتل ة جي املختارال وال رفى علي أبن املؤر ني ا تلفوا ة مقتله هل كان ة جي ملعب أو املختار ؟

393

قال :الال بسه أ ّايما مثّ لّى سبيلهال وقال :ا ُر الا عنّا.
خ ددرا إىل مل ددعب ب ددن الد دزبري بلبل ددر ه ددارب م ددن املخت ددارال ن ددزل عل ددى ال دده نُع دديم ب ددن مس ددعود
التميمددي مث النهشددليال وأمددر لدده ملددعب جائددة ألددف درهددمال مثّ أمددر ملددعب بددن ال دزبري الندداس بلتهيددؤ

ددوهم ووقّددت للمس ددري وقت دداال مثّ عس ددكرال مثّ انقل ددع م ددن معس ددكره لد د واس ددتخلف عل ددى البل ددر
لع د ّ
عبيدهللا بن عمر بن عبيدهللا بن معمر.
لمددا س دار مل ددعب ختلاددف عبيدددهللا ب ددن علددي بددن أ طال ددب ة أ والددهال وسددار ال دده نعدديم ب ددن
ّ
لمددا لددل ملددعب مددن البلددر جدداءت بنددو سددعد بددن زيددد منددا بددن مدديم إىل
مسددعود مددع ملددعبال ّ

دب كرامتد  .قدال:
علي قالوا :ن أيوا أ وال ولنا ي نليب ت ّول إلينا د أ ّ
عبيدهللا بن ّ
نعمال ت ّول إليهمال نزلوه وسطهم وبيعوا له بخل ة وهو كاره يقدول :اي قدوم ال تعجلدوا وال تفعلدوا
بعجدزه وردربه
ه ا األمرال بواال بلغ ل ملدعباال كتدب إىل عبيددهللا بدن عمدر بدن عبيدد بدن معمدر ّ
وعما أحدتوا من البيعة له.
فلته عن عبيدهللا بن علي ّ
دت ُمكالرمددا لد حمسددنا يمددا بيددين وبيند ال
مث دعددا ملددعب الدده نعدديم بددن مسددعودال قددالال لقددد كند ُ
مددا محلد علددى مددا علددت ة ابددن أُ تد وختلّفدده بلبلددر يؤلّددب الندداس وردددعهم ؟ لددف بهلل مددا
دت
عددل ومددا علددم مددن قلددته هد ه حبددرف واحدددال قبددل مندده ملددعب وصد ّدقهال وقددال ملددعب :قددد كتبد ُ
يهيجه أحد أأ أكفي أمدره وأقددم

إىل عبيدهللا ألومه ة فلته عن ه اال قال نعيم بن مسعود:
به علي .
سار نعيم حّت أتى البلر ال اجتمعت بنو حنىلة وبندو عمدرو بدن مديم سدار هبدم حدّت أتدى بدين

مدديم كلّهدداال

سددعدال قددال :وهللا مددا كددان لكددم ة هد ا األمددر ال د ي صددنعتم ددريال ومددا أردمت إالّ هد
إيل ابن ا .
اد عوا ا
ت ومدوا سدداعة مث د عدوه إليددهال خددرا حدّت قدددم بده علددى ملددعب قدال :اي أ ددي مدا محلد علددى
ال ي صنعت ؟

دت ل د وأبيتُددهُال
لددف عبيدددهللا بهلل مددا أراد ل د وال كددان لدده بدده علددم حد ّدّت علددوهال ولقددد كرهد ُ
ل ّدقه ملعب وقبل منهال وأمر ملعب بن الزبري صاحب مق ّدمته
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عبّددادا احلبطددي أن يسددري إىل مجددع املختددارال سددار تقد ّدم وتقدددم معدده عبيدددهللا بددن علددي بددن أ طالددب
نزلددو امل د ارال وتقد ّدم جددي املختددار نزلدوا إبزائهددمال بيّددتهم أصد اب ملددعب بددن ال دزبري قتل دوا ل د
اجلي لم يفلت منهم إالّ الشريدال وقتل عبيدهللا بن علي بن أ طالب تل الليلة(.)1

وة د يب التهد يب ومقتددل ابددن أ الدددنيا عددن ال دزبري بددن بكددار عددن عمدده ملددعب ( :كددر ددري
واحد من أهل التداريو أ ّن الد ي قتدل مدع ملدعب بدن الدزبري هدو عبيددهللا بدن علدي بدن أ طالدب[ال
عمر بن علي ]وهللا أعلم)(.)6
حممد مهدي مشس الدين نقل طد عدن املفيدد ة (االرشداد) أ نّده قدال (عبددهللا) ة
لكن الشيو ّ
ّ

حني املوجود ة االرشداد املطبدوع أ نّده عبيددهللا بدن علدي قدال مشدس الددين :ورد كدره عندد املفيدد ة
اإلرشاد ومل ي كره ريهال وقال :إ ّن أ ّمه و ّأم أ بكر بن علي هي ليلى بنت مسعود الاقفيدةال وينبغدي
أن يكون ه ا ري عبدهللا بن علي بن أ طالب ال ي أ ّمه ّأم البنني بندت حدزامال د ا متّفدق علدى

شهادتهال وقد كرأه ة عداد السبعة عشر(.)7
لك د ّدين أرن أ ّن عب دددهللا املوج ددود ة بع ددض نس ددو اإلرش دداد  -كم ددا يد دراه ال ددبعض  -ه ددو تلد د يف
لعبيدهللا ب ك مال التّفاق املؤر ني على أ ّن ال ي يقابل (أ بكر) هو (عبيدهللا) ال (عبدهللا).
دؤر ني دالفوا الشديو املفيدد جددا قالده مدن مقتدل عبيدددهللا
وال رفدى عليد أ ّن مجعدا مدن العلمدداء وامل ّ

ة كرب ءال إ قال الشيو الطوسدي (ت  374ه )-ة (الرسدائل العشدر) :وقدد هدب أيودا شديخنا
املفيددد ة اإلرشدداد إىل أ ّن عبيدددهللا بددن النهشددلية قتددل بك درب ء مددع أ يدده احلسددني ال وه د ا ط د
حمددض ب د م دراءال أل ّن عبيدددهللا بددن النهشددلية كددان ة جددي ملددعب بددن ال دزبري ومددن مجلددة أص د ابهال
قتله أص اب

____________________
 -3الطبقات الكربن .337 - 338 :3
 -2يب الته يب  373 :8الرقم  747ومقتل ابن أ طالب.330 :
 -4أنلار احلسني.347 :
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املختددار بددن أ عبيددده ة امل د ارال وقددربه هنددا ظدداهرال واخلددرب ب د ل مت دواترال وقددد كددره شدديخنا أبددو
عمدا كدره املفيدد ة اإلرشداد جداب أبن عبيددهللا بدن النهشدلية
جعفر ة احلائرايت ملّا سد له السدائل ّ
قتله أص اب املختار بن أ عبيدهللا بمل ارال وقربه هنا معروف عند أهل تل الب د(.)1
وق ددال اب ددن إدري ددس احلل ددي (ت  307ه )-ة (السد درائر) :وق ددد ه ددب أيو ددا ش دديخنا املفي ددد ة
كتاب اإلرشاد إىل أ ّن عبيدهللا بن النهشدلية قتدل بكدرب ء مدع أ يده احلسدني ال وهد ا طد حمدض
ب د م دراء; أل ّن عبيدددهللا بددن النهشددلية كددان ة جددي ملددعب بددن ال دزبريال ومددن مجلددة اص د ابهال قتلدده
أص اب املختار أ عبيد بمل ارال وقربه هنا ظاهر واخلرب ب ل متواتر(.)6
وقال أبو الفرا االصفهاين ة مقاتل الطدالبيني :و كدر حيدىي بدن احلسدن يمدا حددتين بده أمحدد بدن
سعيد أ ّن أب بكر بن عبيدهللا الطاالل ي ح ّدته عن أبيده :أ ّن عبيددهللا بدن علدي قتدل مدع احلسدنيال وهد ا
ط ال و إّمنا قتل عبيدهللا يوم امل ارال قتله أص اب املختار بن أ عبيد ال وقد رأيته بمل ار(.)7

وقال بعده :عبيدهللا بن علي بن أ طالبال وأ ّمه ليلى بنت مسعود  ...قتلده أصد اب املختدار
بدن أ عبيددد يددوم املد ارال وكددان صددار إىل املختددار سد له أن يدددعو إليدده و جيعددل األمدر لدده لددم يفعددلال
خرا ل ق جلعب بن الزبري قتل ة الوقعة وهو ال يعرف(.)0
حممددد أ ّّنمددا[أي عبيدددهللا وأبددو بكددر ]قددت مددع احلسددني
وة اتريددو الطددربي ... :ددزعم هشددام بددن ّ

حممددد بددن عمددر[الواقدددي ]ندده زعددم أن عبيدددهللا بددن علددي قتلدده املختددار بددن أ عبيددد
بلطددفال وأ ّمددا ّ
بمل ارال وزعم أن ال بقية لعبيدهللا وال أل بكر
____________________
 -3انىر الرسائل العشر.278 :
 -2السرائر .737 :3
 -4مقاتل الطالبيني38 :ال وانىر أنساب األشراف للب ري  334 :2أيوا.
 -3مقاتل الطالبيني.73 :
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ابين علي(.)1
حممد تقي التسرتي ة (قاموس الرجال) معلقدا علدى كد م ابدن إدريدس بقولده :األمدر
وقال الشيو ّ
كما كر ابن إدريس من تواتر اخلرب بقتل ه ا ة امل ار من أص اب املختدارال وقدد رون املسدعودي
ة إتباتدده ]أي اتبددات الوصددية :[أ ّن أمددري املددؤمنني دعددا عليدده ب د ل ال قددال :إ ّن أمددري املددؤمنني مجددع ة
ة سدنّة نبيده
دب أن جيعدل ا
حال احتواره أهل بيتده  -وهدم اتندا عشدر كدرا  -وقدال :إ ّن هللا تعداىل أح ّ
إين
يعقوبال إ مجع بنيه وهم اتنا عشر قال (إين أُوصي إىل يوسف اسدتمعوا لده وأطيعدوا أمدره)ال و ّ
أوصي إىل احلسن واحلسنيال امسعوا هلما وأطيعوا أمر ا.
قددام عبيدددهللاال قددال :أ ُدون حم امددد  -يعددين ابددن احلنفيددة ؟! قددال لدده ]علددي[ :أ ُجد الدرأ ة حيددايت !
ك ين ب وقد ُوج الدت م بوحا ة يمة.
مث ألاف التسرتي قائ :
لمدا كدان ة زمدن املختدار أاته
ورواه صاحب اخلدرائج عدن البداقر وزاد :ال يُ الددري مدن قتلد ال ّ
قددال :لسددت هنددا ال غوددبال د هب إىل ملددعب وهددو بلبلددر ال قددال :ولّددين قتددال أهددل الكو ددةال
لما حجدز الليدل بيدنهم أصدب وا وقدد وجددوه مد بوحا ة
كان على مقدمة ملعب التقوا حبروراءال ّ
سطاطه ! ال يُدرن من قتله(.)6
إين ال أُوا ددق املسددعودي وال التسددرتي يمددا كدراه مددن قدرائنال ألن اإلمددام عليددا كددان قددد تددزوا ليلددى
ّ

النهش ددلية  -أم عبي دددهللا  -حينم ددا د ددل البل ددر أايم حرب دده م ددع عائش ددةال أي بع ددد الس ددنة  43ه-ال
وكاندت شدهادته ة سددنة  34للهجدر ال عبيددهللا بددن ليلدى النهشدلية كددان صدغريا ال يتجداوز عمددره
السادسددةال د ن شخلددا هبد ا العمددر ال يطيددق الكد م مددع أبيددهال وال يعقددل أن يقددول اإلمددام علددي ه د ا
الك م لطفل هب ا العمر( :أجرا ة حيايت) !!
____________________
 -3اتريو الطربي  372 :4وقريب منه ة البداية والنهاية 442 :8ال والكامل ة التاريو .272 :4
 -2قاموس الرجال 73 :8ال وانىر اجلرائح واخلرائج .373 :3
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قددال الس دديّد اخل ددوئي (ت  3333ه )-ة (معج ددم رج ددال احل ددديث) :عبي دددهللا ب ددن عل ددي ب ددن أ
حممدد األصدغر املك ّدىن أب
طالب عد ّده الشديو املفيدد ة اإلرشداد مدن أوالد أمدري املدؤمنني حيدث قدالّ :
دفال وأ ّمهم د ددا ليل د ددى بن د ددت مس د ددعود
بك د ددرال وعبي د دددهللاال الش د ددهيدين م د ددع أ يهم د ددا احلس د ددني بلط د د ّ

الدارمية(.)1
وهك ا نقل ل األربلي ة كشف الغمة  77 :2عن اإلرشاد.
دف حيددث قددال[ة لددل
وقددد تقدددم ة عبدددهللا عددن املفيددد أيوددا عد ّده عبدددهللا مددن املقت دولني بلطد ّ
ال ّامهمدا ليلدى بندت مسدعود
أمساء من قتل مع احلسني :]وعبدهللا( )6وأبو بكر ابندا أمدري املدؤمنني
الاقفية.
ومن ل يىهر أن له من ليلى بنت مسعود ابننيال وك ا قت بلطف.
وة اال تلدداص ص  72عنددد ع د ّده مددن شددهد مددع احلسددنيال ع د ّد مددنهم أب بكددر بددن علددي وأ ّمدده

ليلى.
وقددال ابددن أ احلديددد ة شددرحه علددى ّنددج الب ددة عنددد كددره أوالد علددي  :وأ ّمددا أبددو بكددر
وعبدهللا(ّ )7مهما ليلى بنت مسعود النهشلية من ميم.
وقال الشيو ة الكىن من رجاله من أص اب احلسني  :أبو بكر بن علي ال أ دوهال قتدل
معهال أمه ليلى بنت مسعود بن الد بن ربعي بن سلمة بن جندل بن ّنشل من بين دارم.
ولكددن عددن اخلدوارزمي أ ّن أب بكددر بددن علددي امسدده عبدددهللا كمددا ة مقتلدده; حيددث كددره و كددر أ ّمدده
كما ة الرجال و كر رجزه:
علي و الفخار األطول من هاشم اللدق الكر املفول
شيخى ٌّ

() 0

____________________
 -3معجم رجال احلديث .77 :32
 -2بعتق دادي أندده تل د يف (عبي دددهللا) أل نّدده املوا ددق ملددا ة املل ددادر وملددا قالدده الشدديو املفي ددد يمددا موددى (ة اوالد أم ددري
املؤمنني) من االرشاد .433 :3
 -4الل يح عبيدهللاال وهو املوا ق ملا ة امللادر.
 -3انىر مقتل احلسني للخوارزمي .47 :2
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و كددر هد ا ة الب ددار و كددر أ ّن امسدده عبيدددهللا()1ال لددم يعلددم أ ان أب بكددر كنيددة عبدددهللا بددن علدديال أو
عبيدهللا.
و كر ري واحدد أ ّن عبيددهللا بدن علدي مل يقتدل بلطدفال بدل بقدي إىل زمدان املختدار بدايع ملدعباال
قتل يوم املختار وقربه بملزار]امل ار[ مشهور( .)6انتهى ك م السيّد اخلوئي.
كدان هد ا هدو تلدر ترمجدة عبيددهللا بددن علدي املك ّدىن أب علدي بدن ليلدى النهشدلية .و إليد اآلن
حممد األصغر  -املكىن أب 
ترمجة أ يه عبدهللا  -أو ّ
بكر.

حممد املكىن أب بكر
ترمجة عبدهللا أو ّ
وهو الااين من أوالد اإلمام علي من ليلى بنت مسدعود النهشدليةال وقدد ا تلفدوا ة كدون أ بكدر
هل هو اسم لهال أو كنية ؟
أبو بكر اسم أم كنية ؟
أراد الددبعض االسددتدالل علددى كوندده امسددا جددا جدداء ة بعددض النلددوص التارريددةال إ جعلددوه قسدديما
لعبيدهللا قالوا :أبو بكر وعبيدهللا.
و هددب آ ددرون إىل أ ّن تلد النلددوص ال داللددة هلددا علددى كوندده امسددا لددهال قددد تكددون كنيددة اشددتهر
أرجددح أن يكوندوا قددد اسددتفادوا مددن هد ه الشددهر لتمييددزه عددن ددريه مددن أبندداء علدديال و لد
هبددا .و ّ
إين ّ
املكىن أب بكر واملقتول مدع أ يده
وحممدال مال عبدهللا ابن ّأم البنني ّ
يسمون بعبدهللا ّ
لوجود إ و له ّ
حممد األصغر هو ابن أمساء بنت عميس.
وحممد األصغر بن ّأم ولدال وقيل أ ّن ّ
العباس ة كرب ءال ّ
____________________
 -3حبار األنوار .47 :33
 -2معجم رجال احلديث  77 :32ت .8344
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قد يكون املرتجم له امسان احد ا قد ُمسّي من قبدل ّأمده بعبددهللاال واآل در مدن قبدل أبيده ج مددال
وحممددد يشددرت يهمددا مددع إ وتدده س دواء ال د ين مسددتهم األمهددات كعبدددهللاال أو
وه د ان االمسددان عبدددهللا ّ
مييزوه عن أ وية.
حممدال لكي ّ
ال ين ُمسُّوا من قبل أبيهم مال اسم ّ

دؤر ني وأص د اب
وجددود ه د ه األمسدداء بددني إ وتددهال وأيوددا تسددميته أبكاددر مددن اسددمال دعددت املد ّ
املقاتل أن يكنّوه بكنية أ بكر مييزا عن إ وانه.
ومعددىن ه د ا أ ّن كنيددة (أ بكددر) قددد أُطلقددت عليدده بعددد مقتددل احلسددنيال ومل يكددن يع ددرف هب ددا ة
األولال ة حني هنا نلوص توحي أب ّن ه ه الكنيدة كاندت مولدوعة عليده مند زمدن اإلمدام
اللدر ّ

وعلى لسان معاويه.
علي بن أ طالب
وهنا عبدهللا آ ر وهو أ و العباس وجعفر وعامان أبناء أمري املؤمنني مدن أم البندني بندت حدزام
الك بيةال وال ي استشهد ة الطف مع أ يه احلسني.
وحممد األصغر هو من ابن ّأم ولدال وه ا أيوا استشهد مع أ يه احلسني ة كرب ء.
ّ
حممد قيل عنه أ نّه كان مدن املستشدهدين ة كدرب ء
وجا أ ّن أب بكر بن علي املسمى بعبدهللا أو ّ
النسابة واملؤر ون وأص اب املقاتل ميّزوه عن أ ويه بكنية أ بكر.
يستبعد أن يكون ّ
حممدد بدن عبددهللا بدن جعفدر بدن أ
وهنا احتمال آ ر وهو أن تكدون هد ه الكنيدة أ د ت مدن ّ

طال ددب املك د ّدىن أب بك ددر واملستش ددهد ة كد درب ءال أل ّن أبه عب دددهللا ب ددن جعف ددر ه ددو اب ددن أمس دداء بن ددت
تزوجهددا اإلمددام علددي بعددد جعفددر وأ بكددرال وكد ا هددو زوا ليلددى النهشددلية  -أم عبدددهللا
عمدديس والد ّ
املكىن أب بكر  -قد تكون ه ه الكنية جاءته هل ا األمر.
بن علي ّ

وهندا احتمددال لددث وهددو أ ّن يكدون هد ا هددو ابددن اإلمددام احلسدن اجملتددىب ال اإلمددام علد ّدي املباشددرال
لدورود امسدده ة الدزاير وأ ّن قاتلدده هددو عبدددهللا الغندوي أو عقبدة الغنددويال والد ي قيددل عندده أب ندّده وجددد ة
ساقه مقتوالال أو أ ّن رج من دان قد قتله
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واحتدداد االشددعار الد قيلددت ة حقهمدداال وهد ه األقدوال يشددرت يهددا مددع مددا قيددل ة أ بكددر بددن علد ّدي
بن أ طالبال قد يكون اسم اإلمام احلسن قد سقط  -أو أسدقط  -لعلدل سنشدري إىل بعودها ة
آ ر ه ا القسم إن شاء هللا تعاىل.
وعليه ه ا االشتهار ال داللة لده علدى كونده امسدا لده .وال رفدى عليد أب ّن العدرب كاندت تسدمي
أوالدهددا بع د ّد أمسدداءال د يسددتبعد أن يكددون للمكد ّدىن أب بكددر ت تددة امسدداء :عبدددهللاال وعبدددالرمحنال
وحمم ددد األص ددغرال أل ّأ احتملن ددا أبن تك ددون عائل ددة االم  -م ددن األ د دوال واجل ددد  -ق ددد مس ددوه بعب دددهللا
ّ
حممدا.
وعبدالرمحن ما ال واألب مساه ّ
هب ا التقريب ميكن اجلمع بني األقوال املطروحة يهال مدع احلفدا علدى كنيدة أ بكدر لدهال وبد ل
يكددون املسد ّدمى ة بعددض امللددادر عبدددهللاال وة الددبعض اآل ددر حمم د ُد االصددغرال وة بعددض لددث أب
بكددرال كلّهددا لشددخ واحدددال حدددها هددو مددا مسّتدده بدده أ ّمددهال واآل ددر مددا مسّدداه بدده أبددوهال و لددث الددهال

ورابددع هددي كنيددة أطلقوهددا عليدده للتمييددز عددن إ وتدده .و إليد اآلن االقدوال الد قيلددت ة أ ّن امسدده هددو
(أبو بكر):
أبو بكر امسا
حكددي عددن ابددن هشددام (ت  234ه )-أ ندّده قددال ة (السددري النبويددة) :وقددد قيددل أ ّن أب بكددر بددن

علي قتل ة ل اليومال وأمه ليلى بنت مسعود بن الد بن مال بن ربعي(.)1
وقال ابن سعد (ت  244ه )-ة (الطبقات الكدربن) :وعبيددهللا بدن علدي قتلده املختدار بدن أ
عبيدده بملد ارال وأبدو بكدر بدن علدي قتدل مدع احلسدني وال عقدب هلمدداال وأ ّمهمدا ليلدى بندت مسدعود بددن
الد(.)6

____________________
 -3السري النبوية البن هشام .484 :3
 -2الطبقات الكربن البن سعد .24 - 30 :4
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 :ولددد علددي  ....عبيدددهللا وأبددو

وقددال ابددن قتيبددة (ت  287ه )-ة (املعددارف) :ولددد علددي
بكرال أ ّمهما ليلى بنت مسعود بن الد النهشلي(.)1
وقددال الددب ري (ت  280ه )-ة (أنسدداب األش دراف) :وكانددت ليلددى بنددت مسددعود بددن الددد
عند علي بن أ طالب ولدت له :عبيدهللا وأب بكرال مث لف عليها عبدهللا بن جعفر(.)6
وقددال أيوددا ة ولددد عبدددهللا بددن جعفددر ... :وحم ّمدددا وعبدددهللا وأب بكددر قتددل مددع احلسددنيال وأُ ُّم ُهددم
اخلوصاء من ربيعة.
وصداحلا وموسدى وهدارون وحيددىي وأم أبيهداال أمهدم ليلدى بنددت مسدعود النهشدليةال لدف عليهددا ]أي
عبدهللا بن جعفر[ بعد علي(.)7
وقال ة مكان آ ر :وولد
ال بقية هلما(.)0

] :عبيدهللا[ وأب بكرال وأ ّمهمدا ليلدى بندت مسدعود مدن بدين مديمال

وقددال اليعقددو (ت  273ه )-ة (اترردده) :وعبيدددهللا وأبددو بكددر ال عقددب هلمدداال أ ّمهمددا ليلددى
بنت مسعود احلنىلية من بين ميم(.)5
وقددال الطددربي (ت  434ه )-ة (اترردده) وعندده أ د ابددن األتددري (ت  744ه )-ة الكامددل:
حممددد أ ّّنمددا
وتددزوا ليلددى ابنددة مسددعود بددن الددد  ...ولدددت لدده عبيدددهللا وأب بكددرال ددزعم هشددام بددن ّ
حممد بن عمر ]الواقدي[ نه زعدم أ ّن عبيددهللا بدن علدي قتلده املختدار
قت مع احلسني بلطفال وأ ّما ّ
بن أ عبيد بمل ارال وزعم أن ال بقيّة لعبيدهللا وال أل بكر ابين علي(.)2

____________________
 -3املعارفال البن قتيبة.234 :
 -2انساب االشرافال للب ري .323 :32
 -4انساب االشراف .423 :2
 -3انساب االشرافال للب ري .332 :2
 -3اتريو اليعقو .234 :2
 -7اتريدو الطددربي 372 :4ال الكامددل ة التدداريو  272 :4و يدده :قددت مددع احلسدني ومل يد كر أ ّن لد هددو زعددم هشددام بددن
حممد.
ّ
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وقدال اخللديب (ت  443ه )-ة (اهلدايددة الكدربن) :وكدان لدده أبدو بكدر وعبيدددهللا وأ ّمهمدا ليلددى
ابنة مسعود النهشلية(.)1
وقددال ابددن حبددان (ت  433ه )-ة (الاقددات) :وقددد قيددل أ ّن أب بكددر بددن علددي بددن أ طالددب
قتل ة ل اليومال وأُ ّمه ليلى بنت مسعود(.)6

ورون الطرباين (ت  474ه )-ة (املعجم الكبري) إبسناده عن الليث بدن سدعد أ نّده قدال :تدوة
معاويددة  ...واس ددتخلف يزيددد وة س ددنة إح دددن وس ددتني قت ددل احلس ددني وقت ددل العب دداس  ...وجعف ددر ...
وعبدهللا  ...وأبو بكر بن علي وأُ ُّمه ليلى بنت مسعود(.)7
أحددد عشددر

وقددال املقدسددي (ت اوا ددر القددرن الرابددع اهلجددري) ة (البدددء والتدداريو) :كددان لدده
كراال وسبع عشر أُناىال منهم  ...أبو بكر وعبيدهللا من ليلى بنت مسعود النهشلية(.)0
وقال ابن حزم (ت  337ه )-ة (مجهر أنساب العرب)( :ولد ّنشل بن دارم)ال مدنهم :الدد

بن مال بن ربعي بن سلمى بن جندل بن نشهل بن دارمال كان سيداال وابدن ابنده عبداد بدن مسدعود
ولددت لدده
بدن الددال كدان سديداال وأُ تدده ليلدى بندت مسدعودال كاندت حتددت علدي بدن أ طالدب
أب بكددر وعبيدددهللاال قتددل عبيدددهللا يددوم هزميددة أص د اب املختددارال وكددان عبيدددهللا مددع ملددعب بددن ال دزبري
على املختارال وقتل أبو بكر مع احلسني (.)5
وق ددد ك ددان ق ددد ق ددال قبل دده ة أوالد عل ددي :ولعل ددي م ددن الول ددد :أب ددو بك ددر وعام ددان وجعف ددر وعب دددهللا
وحممد األصغر و حيىي ...
وعبيدهللا ّ

____________________
 -3اهلداية الكربن.03 :
 -2الاقاتال ال حبان .433 :2
 -4املعجم الكبري للطرباين  344 :4ح .2744
 -3البدء والتاريو .83 - 84 :3
حممد عبدالس م هارون( 244 :وابن ابنه عباد بن مسعود).
 -3مجهر أنساب العرب 244 :واملوجود ة حتقيق ّ
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وأم عبيدهللا :ليلى بنت مسعود بن الد  ...وعبيدهللا قتل ة جي ملعب بن الدزبري يدوم لقدوا
حممددد بددن األشددعثال وقتددل أبددو بكددر وجعفددر وعامددان والعبدداس مددع أ دديهم
املختددار بددن أ عبيددد مددع ّ
احلسني رلي هللا عنهم(.)1
وقال الشيو الطوسدي (ت  374ه )-ة (رجالده) بب الكدىن مدن أصد اب احلسدني بدن علدي:
أبو بكر بن علي ال أ وهال قتل معه ال أ ّمه ليلدى بندت مسدعود بدن الدد بدن مالد بدن ربعدي
بن سلمة بن جندل بن ّنشل من بين دارم(.)6
وقددال ابددن مدداكوال (ت  383ه )-ة ( د يب مسددتمر األوهددام) :وليلددى هددي بنددت مسددعود بددن
الد  ...أُ ت عباد بدن مسدعودال ولددت لعلدي بدن أ طالدب عبيددهللا وأب بكدرال درجداال قدال لد
ابن الكلب(.)7
حممد بندو عبددهللا بدن جعفدر
وقال أيوا :و إ و عبيدهللا وأ بكر ألُ ّمهما :صاحل و ّأم أبيها و ّأم ّ
بن أ طالبال لف عليها[أي على أُ ّمهما ]عبدهللا بن جعفر بعد علي بن أ طالبال مجدع بدني
ابنته وزوجته(.)0
وقد يستفاد من ك م الشيو املفيد (ت  387ه )-ة (االرشاد)()5واال تلداص( )2أب ّن أب بكدر
هو اسم لقوله :وعبدهللا وأبو بكر ابنا أمري املؤمنني أمهما ليلى بنت مسعود الاقفيدةال لكنده صدرح
حمم ددد
حمم ددد األص ددغرال ق ددال ( ّ
 ة بب أوالد أم ددري امل ددؤمنني  -أب ّن اس ددم أ بك ددر ب ددن عل ددي ه ددو ّدفال أمهمد ددا ليلد ددى بند ددت
األصد ددغر املكد ددىن أب بكد ددر وعبد دددهللا الشد ددهيدان مد ددع أ يهمد ددا احلسد ددني بلطد د ّ
مسعود)(.)3
____________________
 -3مجهر أنساب العرب البن حزم.47 - 48 :
 -2رجال الشيو الطوسي 347 :ت  .3433وعنه ة رجال ابن داودال القسم األول بب الكىن 233 :الرقم .33
 -4يب مستمر االوهام .70 :3
 -3يب مستمر االوهام .84 :3
 -3اإلرشاد 323 :2ال ة أمساء من قتل مع احلسني.
 -7اال تلاص72 :ال تسمية من شهد مع احلسني بن علي بكرب ء.
 -8اإلرشاد .433 :3
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وقدال الطربسدي (ت  337ه )-ة (إعد م الدورن) :جميدع مدن قتدل مدع احلسدني مدن أهدل
بيت دده بط ددف كد درب ء مثاني ددة عش ددر نفس دداال ه ددو ص ددلوات هللا علي دده اتس ددع عش ددرهمال م ددنهم العب دداس ...
وعبيدهللا( )1وأبو بكر( )6ابنا أمري املؤمننيال و ّأمهما ليلى بنت مسعود الاقفي(.)7

ورون اب ددن عس دداكر (ت  383ه )-ة (اتري ددو دمش ددق) :بس ددنده إىل ال دزبري ب ددن بك ددارال ق ددال ة
تسددمية ولددد علددي بددن أ طالددب :وولددد علددي بددن أ طالددب  ...د كر مجاعددة مث قددال :وعبيدددهللا وأب
بكددر ابددين علددي ال بقيّددة هلمدداال وكددان عبيدددهللا بددن علددي قدددم علددى املختددار بددن أ عبيددد الاقفدديال و ّأم
عبيدهللا وأ بكر ابين علي ليلى بنت مسعود بن الد  ...وكان قتلهما ة سنة سبع وستني(.)0

وولددد لدده مددن ليلددى بنددت مسددعود:
وقددال الكاتددب البغدددادي (ت  378ه )-ة (اتريددو األئمددة)ُ :
أبو بكر وعبيدهللا(.)5
حممددد بددن طل ددة الشددا عي (ت  732ه )-ة (مطالددب السددؤول ة مناقددب آل الرسددول)
وقددال ّ

نق عن كتاب صفو اللفو و ريه :أ ّن أوالده الد كور أربعدة عشدر كدراال واإلأث تسدع عشدر
حممددد األكددربال عبيددهللاال أبددو بكددرال العبدداسال عامددانال
أُنادىال وهد ا تفلدديل الد كور :احلسدنال احلسددنيال ّ
حممد األوسط ...
حممد األصغرال حيىيال عونال عمرال ّ
جعفرال عبدهللاال ّ
وعبيدهللا وأبو بكر أمهما ليلى بنت مسعود(.)2
وقال ابن أ احلديد (ت  737ه )-ة (شرح النهج) :أوالده ... :وأما أبو بكر
____________________
 -3قتل مع ملعب بن الزبري وقربه بمل ار.
 -2هنا قول ب ل لكنه مل يابت.
 -4إع م الورن أبع م اهلدن .387 :3
 -3اتريو دمشق .343 :32
 -3اتريو األئمة (اجملموعة).38 :
 -7مطالب السؤول.434 :
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وعبدهللا()1ال ّمهما ليلى بنت مسعود النهشلية من ميم(.)6
احملب الطربي (ت  703ه :)-وعبيدهللا قتله املختارال وأبو بكر قتل مع احلسنيال أ ّمهمدا
وقال ّ
()7
تزوجهددا عبدددهللا بددن جعفددر و لددف عليهددا بعددد
ليلددى بنددت مسددعود بددن الددد النهشددليال وهددي ال د ّ

عمهال مجع بني زوجة علدي وابنتدهال ولددت لده :صداحلا و دريهال هدم أ دو عبددهللا[اللد يح عبيددهللا]
وأ بكر ابين علي أل ّمهما; كره الدارقطين(.)0
وق ددال العم ددري العل ددوي م ددن أعد د م الق ددرن اخل ددامس ة (اجمل دددي) ... :وأب بك ددر وعب دددهللا( )5ب ددين
النهشلية(.)2
وة (اجلددوهر ة نسددب اإلمددام علددي وآلدده) للددربي :وأم عبيدددهللا وأ بكددر ابددين علددي :ليلددى بنددت
مسعود بن الد النهشلي(.)3
وتزوا علي ليلى بنت مسعود بن الد النهشدلي
وقال أبو الفداء (ت  842ه )-ة (اترره)ّ :
التميمي وولد له منها عبيدهللا وأبو بكر; قت مع احلسني أيوا(.)8
دزوا ليلددى بنددت مسددعود بددن الددد النهشددلية
وقددال النددويري (ت  844ه )-ة (ّنايددة األرب) :وتد ّ
التميميةال ولدت عبيدهللا وأب بكر قت مع احلسنيال وقيل إ ّن عبيدهللا قتله املختار بن أ عبيد(.)3
وقال املرتوى الزبيدي (ت  834ه )-ة (الب ر الز ّ ار) :عبدهللا = عبيدهللا

____________________

 -3الل يح عبيدهللا وهو املوا ق للملادر.
 -2شرح ّنج الب ة .232 :0
 -4الل يح مسعود.
 -3ائر العقىب.338 :
 -3الل يح عبيدهللا وهو املوا ق للملادر.
 -7اجملدي.307 :
 -8اجلوهر .37 :
 -7اتريو أ الفداء .232 :3
ّ -0ناية األرب .347 :24
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وأبو بكر أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية وال عقب هلما(.)1
وقددال ابددن كاددري (ت  883ه )-ة (البدايددة والنهايددة) :ومددنهن ليلددى بنددت مسددعود بددن الددد ...
ولدددت لدده عبيدددهللا وأب بكددرال قددال هشددام بددن الكلددب :وقددد قددت بكدرب ء أيودداال وزعددم الواقدددي :أ ّن

عبيدهللا قتله املختار بن أ عبيد يوم امل ار(.)6
وقددال اهليامددي (ت  748ه )-ة (رمددع الزوائددد) :قتددل احلسددني بددن علددي وأصد ابه لعشددر ليددال
لون من حمرم  ...وأبو بكر بن علي بن أ طالب وأمه ليلى بنت مسعود النهشلية(.)7
دزوا أيودا ليلدى بندت مسدعود بدن
وقال ابن الدمشقي (ت  783ه )-ة (جدواهر املطالدب) :وت ّ

الد  ...ولدت له عبدهللا ] =عبيدهللا[ وأب بكرال قت مع احلسني بلطف(.)0
وق د ددال العل د ددامي (ت  3333ه )-ة (مس د ددط النج د ددوم الع د دوايل) :وعب د دددهللا =]عبي د دددهللا[ قتل د دده
املختارال وأبو بكر قتل بلطف مع احلسنيال أمهما ليلى بنت مسعود بن الدد النهشدليال وهدي الد
عمدده علددي ]بددن أ طالددب[ال مجددع بددني زوجددة علد ّدي
تزوجهددا عبدددهللا بددن جعفددرال لددف عليهددا بع دد ّ
ّ
وابنتهال ولدت له :صاحلا و  ...إىل آ ر ما جاء ة الرايض النور للم ب الطربي.
ه ه النلوص توقفنا على عد اُمور:
 - 3إن لليلددى النهشددلية ابنددني مددن اإلمددام علددي اسددم أحددد ا :عبيدددهللا وكددان يكد ّدىن أب علدديال

حممددال وقدد وقدع التلد يف كادريا عندد املدؤر ني والنسدابة بدني اسدم
واآل ر أبو بكر وامسده عبددهللا أو ّ
عبدهللا وعبيدهللا وك ا العكسال وهو تل يف كاري الوقوع.
____________________
.
 -3الب ر الز ار 473 :2ال بب يه كر العشر املشهورين من أص ابه
 -2البداية والنهاية  442 :8و يه :يوم الدار بدل يوم امل ار.
 -4رمع الزوائد  308 :0عن الليث بن سعد.
 -3جواهر املطالب ة مناقب اإلمام علي بن أ طالب .322 - 323 :2
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 - 2ا ددت هم ة مقتددل عبيدددهللا بددن علدديال مددنهم مددن قددال أندّده استشددهد مددع أ يدده احلسددني ة
كرب ءال واآل ر قال أنّه قتل بمل ار مع ملعب بن الزبريال قتله املختار بن أ عبيد.
وكد ا احلددال بلنسددبة إىل أ بكددر بددن علددي الغالددب أ ّّنددم قددالوا بشددهادته ة الطددفال وهنددا مددن

ش ة شهادته ة كرب ء.
حممد أب ّّنما قت مع احلسني بلطفال وكد ا قتدل املختدار
وقد شك الطربي ة ك م هشام بن ّ
لعبيدهللا بن علي بمل ار.
 - 4إ ّن عبيدهللا وأب بكر ال عقب هلماال وش ّك الطربي و ريه ة ه ا الك م.
تزوجهددا عبدددهللا بددن جعفددر بعددد اإلمددام علدديال وب د ل يكددون عبدددهللا بددن
 - 3إ ّن ليلددى النهشددلية ّ
جعفر قد مجع بني بنت اإلمام عليال (زينب املكنا أبم كلاوم) وزوجته (ليلى).
حممدد .وقدد مدار عليد أ ان أُام عبددهللا بدن
وقد أولد عبدهللا بن جعفر ليلى :صاحلاال وأ ام أبيهاال وأ ام ّ

جعفر كانت أمساء بنت عميسال وقد قيل عن أمساء بنت عميس أبن هلا ابندا مدن اإلمدام علدي بسدم
حممددد األصددغر  -والد ي شد ة قتلدده مددع ابددن عمدده احلسددني ة كدرب ء  -وأيوددا لعبدددهللا بددن جعفددر
ّ
حممد األصدغرال وكدان يك ّدىن أب بكدرال وقدد قتدل هد ا ة الطدفال وكد ا كدان لحممدام احلسدن
ابن بسم ّ
حممدد
ابن بسم عبدهللا وقدد كدان يك ّدىن أب بكدر د يسدتبعد أن يقدع اخللدط ة امللدادر ديمن امسده ّ
علي بن أ طالب.
األصغر أو عبدهللا من الطالبيني و لوصا امل ّ
قربني من ّ
وال تنسددى أب ّن القددوم كددانوا يطلقددون كنيددة أ بكددر علددى الددب مددن امسدده عبدددهللا حفىددا للتجددانس
بددني االسددم والكنيددةال والبيددان علددى اللددلة واحملبددة بددني اللد ابة واآللال وهد ا مددا سنولد ه الحقددا ة

القسم الااين من ه ه الدراسة (التكنية أب بكر) راجع.
 - 3ظاهر النلوص السابقة تشري إىل أن أب بكر بن علي هدو اسدم البدن ليلدى النهشدليةال لكنّدا
ال نستبعد أن تكون كنية له  -لكوّنا تشابه ما قاله املولح النسابة
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ة أ بكدر بددن احلسددن بددن علددي بددن أ طالددب وأن امسدده عبدددهللا  -و لوصددا لددو أردأ اجلمددع بينهددا
حممددد االصددغرال أو
وبددني النلددوص األُ ددرنال هددي ّإمددا أن تكددون كنيددة ملددن امسدده عبدددهللاال أو ملددن امسدده ّ
ملن امسه عبدالرمحنال و إلي اآلن األقوال األُ رن.
أبو بكر امسه عبدهللا
قدال أمحدد بدن أعدام الكدوة (ت  433ه )-ة كتدداب (الفتدوح) :مثّ تقددم إ دو احلسدني عددازمني
على أن ميوتوا من دونهال ّول من تقدم أبو بكر بن علي وامسه عبددهللا و ّأمده ليلدى بندت مسدعود ...
() 1
مل عليه رجل من أص اب عمر بن سعد يقال له زجر بن بدر النخعي قتله ...
للدلبه:
وقال التوحيدي (ت  474ه )-ة (البلائر وال ائر) :ولد لعلي بن أ طالدب
حممددد
 ...ومددن ليلددى بنددت مسددعود الدارميددة :عبيدددهللا =]عبدددهللا[ وهددو أبددو بكددر  ...ومددن ّأم ولددد ّ
األصغر(.)6
وة (اجمل دددي ة أنس دداب الط ددالبيني) للعم ددري العل ددوي م ددن أعد د م الق ددرن اخل ددامس اهلج ددري :ق ددال
املولددح :وأبددو بكددر وامسدده عبدددهللاال قتددل بلطددفال وأبددو علددي عبيدددهللا أمهمددا النهشددليةال ّمددا عبيدددهللا
كان مع أ واله بين ميم بلبلر حّت حور وقائع املختار صابه جدراح وهدو مدع ملدعبال مدات
وقددربه بملد ار مددن س دواد البلددر يدزار إىل اليددومال وكددان ملددعب شددنع علددى املختاريددة ويقددول :قدتددل ابددن
إمامه(.)7
وقال أبدو العبداس أمحدد بدن إبدراهيم (أواسدط القدرن الرابدع اهلجدري) ة (امللدابيح) :وعبيددهللا وأبدو
بكرال وقيل :إن أب بكر ه ا هو عبدهللا ال ي قدمنا كرهال
____________________
 -3الفتوح .332 :3
 -2البلائر وال ائر 233 :3ال أي له
 -4اجملدي.300 - 307 :

حممد األصغر.
ولد آ ر من آم ولد امسه ّ
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وأمهما ليلى بنت مسعود(.)1
ورون اجمللسي (ت  3333ه )-ربا عدن املقاتدل يده :قدالوا :مثّ تقد ّدمت إ دو احلسدني عدازمني
علددى أن ميوتدوا دونددهال د ّول مددن ددرا مددنهم أبددو بكددر بددن علددي وامسدده عبيدددهللااللد يح عبدددهللا وأمدده

ليلى بنت مسعود بن الد بن ربعي التميمية تقدم وهو يرجتز:
علي ُو الفخار األطالول من هاشم اخلري الكر امل الفول
شيخي ٌّ
ُ
لم يزل يقاتل حّت قتلده زجدر بدن بددر النخعدي وقيدل :عبددهللا بدن عقبدة الغندويال قدال أبدو الفدرا:
ال يعددرف امسددهال و كددر أبددو جعفددر البدداقر ة اإلسددناد املتقدددم أ ّن رج د مددن دددان قتلددهال و كددر
املدائين أ نّه وجد ة ساقية مقتوال ال يُدرن من قتله ...
حممد مهدي مشس الدين اسدم سدبعة عشدر مدن بدين هاشدم مدن
وة (أنلار احلسني) كر الشيو ّ
ال د ين تبتددت شددهاد م ة ك درب ءال مث كددر عشددر أشددخاص مشددكو ة شددهاد م ة ك درب ءال كددان
() 6

أوهلم :أبو بكر بن علي بن أ طالب  :...ة اخلوارزمي :امسه عبدهللا أمه ليلى بنت مسعود(.)7
وة اتريو مواليد األئمة :وكان له أبو بكر وعبدهللا  -من املي ء بنت مسعود(.)0
وال ي أحتمله أ ّن (املي ء) و (اهلم ء)( )5كما جاء ة رب آ ر هو تل يف للي ء = ليلى.
____________________
 -3امللابيح  384 :3بب أوالد علي

.

 -2حبار األنوار .47 :33
 -4انلار احلسني.343 :
 -3مواليد األئمة 33 :والل يح (لي بنت مسعود) كتابه قدمية ل( -ليلى).
 -3ه ددو م ددا ج دداء ة مناق ددب آل أ طال ددب (ت  70 :4 )377و ي دده :وم ددن اهلمد د ء بن ددت مس ددروقاللد د يح مس ددعود
النهشلية :أبو بكر وعبدهللا الل يح عبيدهللا.

411

وك ا مدا جداء ة اسدم أبيهدا (معدو ) و (مسدروق) دا تلد يف ملسدعود كمدا ة نلدوص أ درنال
وعبدهللا تل يف لعبيد هللاال أل ّن من يقابل أب بكر هو (عبيدهللا) ال (عبدهللا).
وماددل هد ا التلد يف وقددع ة كتدداب (األمددايل الشددجرية) و يدده :وعبدددهللا بددن علددي بددن أ طالددب
و ّأمدده أيوددا ّأم البنددني  ...وأبددو بكددر بددن علددي بددن أ طالددب وأمدده ليلددى بنددت مسددعود النهشددلية(.)1
الل يح هو عبيدهللا.
إ ّن النسابة واملؤر ني كاريا ما كدانوا يلد ّ فون اسدم عبيددهللا إىل عبددهللاال ة حدني الكدل يعلدم أب ّن
املقتول ة كرب ء  -على رض وجوده ة كرب ء  -هدو عبددهللا ال عبيددهللاال كيدف جيعلدون عبددهللا
قسيما أل بكر ة حني أن عبيدهللا هو ال ي يقابل (أب بكر) ال (عبدهللا).
مول د ني ب ّن ه د ا قددد ال يكددون ابددن لحممددام علد ّديال هددو ابددن اإلمددام احلسددن اجملتددىب نسددب إىل
علي ج ّده.
علي لكون اإلمام ّ
اإلمام ّ

حممددد األصددغر بددن عبدددهللا بددن جعفددر زوا ليلددى النهشددلية  -زوجددة اإلمددام علد ّدي
وقددد يكددون هددو ّ
سابقا  -نسب إىل اإلمام علي.
حممد األصغر
أبو بكر امسه ّ
حمم ددد األص ددغر ال
وهن ددا نل ددوص ا ددرن تق ددول أ ّن املك د ّدىن أب بك ددر  -م ددن ول ددد عل ددي  -امس دده ّ

(عبدهللا)ال و إلي تل النلوص.
وحممددد األصددغر يكد ّدىن أب بكددر وعبيدددهللا و
قددال املسددعودي (ت  )433ة (التنبيددة واإلش دراف)ّ :
.)6(...
وقال الطربسي (ت  337ه )-ة (إع م الورن) نق عن املفيد (ت  387ه:)-
____________________
 -3االمايل الشجرية  223 :3ح .748
 -2التنبيه واالشراف.237 :
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وحممد األصغر املكىن أب بكر وعبيدهللا الشهيدان مع أ يهما احلسني بطدف كدرب ءال وأ ّمهمدا
ّ
() 1
ليلى بنت مسعود الدارمية .
وحممددد األصددغر املك ّدىن أب بكددر وعبيدددهللا الشدهيدان مددع أ دديهم
وقدال الطربسددي ة اتا املواليددّ :
احلسني بلطف رلي هللا عنهمال أ ّمهما ليلى بنت مسعود الدارمية(.)6
حمم ددد األص ددغر املك د ّدىن أب بك ددر وعبي دددهللا
وق ددال اب ددن البطري ددق (ت  744ه )-ة (العم ددد )ّ :
الشهيدان مع أ يهما احلسني بطف كرب ءال أُ ّمهما ليلى ابنة مسعود الدارمية(.)7
وق ددال عل ددي ب ددن يوس ددف احلل ددي  -أ ددو الع ّم ددة احلل ددي (ت  843ه - )-ة (الع دددد القوي ددة):
املكىن أب بكر وعبيدهللا(.)0
حممد] األصغر ّ
وكان له من ليلى ابنة مسعود الدارمية ] ّ
وحممددد األصددغر املكد ّدىن أب بكددر
وقددال الع ّمددة احللددي (ت  )827ة (املسددتجاد مددن اإلرشدداد)ّ :
وعبيدهللا الشهيدان مع أ يهما احلسني بلطفال أ ّمهما ليلى بنت مسعود الدارمية(.)5

وقددال ابددن حددامت العدداملي (ت  773ه )-ة (الدددر النىدديم) :وكددان لدده مددن ليلددى بنددت مسددعود
املكىن أب بكر وعبيدهللا(.)2
حممد األصغر ّ
الدارميةّ :
____________________

 -3إع م الورن 407 :3ال واالرشاد 433 :3ال وه ا الك م ال يناة ما قاله الطربسي ة مكان آ در مدن اعد م الدورن:
 :387وعبيدددهللا وأبددو بكددر ابنددا أمددري املددؤمنني وأمهمددا ليلددى بنددت مسددعود .د ن الددن الادداين اكتفددى بكنيتدده دون كددر امسددهال
يولددح أبن املددؤر ني والنسددابة كددانوا يكتفددون بلكنيددة ة بعددض األحيددان الشددتهار الشددخ هبدداال د ميكددن بعددد هد ا
وهد ا ّ
القول أبن اب بكر كان امسا.

 -2اتا املواليد.30 :
 -4العمد .44 :
 -3العدد القوية.234 - 232 :
 -3املستجاد من اإلرشاد.340 :
 -7الدر النىيم 344 :والل يح عبيدهللا.
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وحمم ددد االص ددغر
وحكددى األربلّد ّدي (ت  704ه )-ة (كشددف الغم ددة) ق ددول املفيددد دون زايد ّ ( :
املكد د ّدىن أب بكد ددر وعبيد دددهللا الشد ددهيدان مد ددع أ يهمد ددا احلسد ددني بلطد ددفال أمهمد ددا ليلد ددى بند ددت مسد ددعود
الدارمية(.)1
وحممد ددد
وقد ددال ابد ددن اللد ددباغ املد ددالكي (ت  733ه )-ة (الفلد ددول املهمد ددة ة معر د ددة األئمد ددة)ّ :
االصدغر املكدىن أب بكدر وعبددهللا( )6الشدهيدان أيودا مدع أ يهمدا احلسدني بكدرب ء أمهمدا ليلدى بنددت
مسعود الدارمية(.)7
وقفة مع السيّد االمني ة أعيانه

قال السيّد حمسن األمني(ت  3484ه )-ة(أعيان الشيعة) ة  -ما بُدئ أبب من الكىن:-
أبدو بكددر بددن علدي بددن أ طالددبال قتددل مدع أ يدده احلسددني بكدرب ء سدنة 73ال وقددال الطددربي وابددن
االتدريُ :شد ا ة قتلددهال كدره الشدديو ة رجالدده ة أصد اب احلسدني  ...وة مقاتددل الطددالبيني  -عنددد

كددر مددن قتددل مددع احلسددني مددن أهددل بيتدده  :-وأبددو بكددر بددن علددي بددن أ طالددب مل يعددرف امسددهال وأمدده
حممددد األصددغر أو
ليلددى بنددت مسددعود  ...وة إبلددار العددني :أبددو بكددر بددن علددي بددن أ طالددب امسدده ّ
مر عن املقاتل.
عبدهللا وأ ّمه ليلىال إىل آ ر ما ّ
أقول;[والك م للسيّد حمسن االمني:]
كل مؤرخ.
قد مسعت قول أ الفرا مل يعرف امسهال وهو أوسع اط عا من ّ
ومسعت أ ّن صاحب املناقب  -وسعة اطّ عه ري منكور  -مل يسمه.
حممد األصغر بن علي بن أ طالب قد كره أبو الفرا ة مقاتل
أما ّ

____________________
 -3كشف الغمة .78 :2
 -2اللد يح عبيدددهللا واال ددري مل يستشددهد ة كدرب ء بددل قتددل ة وقعددة امل د ار مددع ملددعب بددن الدزبري قتلدده املختددار حسددبما
اشتهر ة كتب التاريو.
 -4الفلول املهمة .733 :3

413

الطددالبيني علددى حددد ال ومل يشددر إىل أ ندّده يكد ّدىن أب بكددرال د ندددري مددن أيددن أ د ل د صدداحب
(إبلار العني)ال وهو اعلم جا قال.
وقد مسعت أ ّن صاحب الب ار قال :امسه عبيدهللا ال عبدهللاال ومل نعلدم م د ه مدن لد ال نده مل

يسنده إىل كتاب لوصال و إّمنا كره عقب قوله (قالوا)ال علدى أ ّن أب الفدرا ة املقاتدل قدال :كدر
حيددىي بددن احلسددن أ ّن أب بكددر بددن عبيدددهللا الطل ددي ح ّدتدده عددن أبيدده :أ ّن عبيدددهللا بددن علددي قتددل مددع
احلسني قدال( :وهد ا طد و إّمندا قتدل عبيددهللا يدوم املد ار قتلده أصد اب املختدار بدن أ عبيدد ال وقدد
رأيتدده بمل د ار) هددو موددا ا إىل أ ندّده مل ي د كر تكنيددة عبيدددهللا أب بكددر أنكددر قتلدده بك درب ء أص د ال ومل

ي كر أبو الفرا ولدا لعلي بدن أ طالدب قتدل بكدرب ء امسده عبددهللا دري أ دي العبداس الد ي أ ّمده أم
البننيال وحاصل األمر أ نّه مل يت ّقق عندأ امسه ل ل 
كرأه ة بب الكىن قط ومل ن كره ة بب األمساء( .)1انتهى ك م السيّداالمني.

حممدد
قلت :ه ا ال يتفدق مدع مدا قالده ة اجمللدد األول مدن (أعيانده) ة أوالد علدي وجزمده أب ّن ّ
()16
حممددد
األصددغر هددو اسددم ملددن تكددىن أب بكددر إ قددال حتددت رقددم مددن أوالد اإلمددام علدديّ - 32( :
وحممد األصغر اتننيال والىاهر أ ّّنما واحد.
االصغر املكىن أب بكرال وبعوهم ع اد أب بكر ّ
 - 34عب دددهللا أو عبي دددهللا الش ددهيدين بكد درب ءال أ ّمهم ددا ليل ددى بن ددت مس ددعود النهش ددلية- 33 .

)6( )...33ال إىل ريها من أمساء أوالد اإلمام عليال ه ا من جهة.
حممددا
حممدد األصدغر عدن عبددهللا أو عبيددهللا معتدربا ّ
ومن جهة ا رن كيف يفلدل السديّد األمدني ّ
حممدد كمدا
االصغر هو كنية أل بكر دون عبدهللاال ة حدني هندا مدن يقدول أ نّده كنيدة لعبددهللا دون ّ
مر علي .

____________________
 -3أعيان الشيعة .442 :2
 -2أعيان الشيعة .428 :3
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حممد األصدغرال هدل هدي أمسداء بندت عمديسال أم لبابدة بندت عبددهللا بدن العبداسال أم أ
من هي أم ّ
ّمه أم ولد يقال هلا ورقاء( )1؟
حممد األصغر كما كر اسم أم عبدهللا أو عبيدهللا ؟
وملا ا مل ي كر اسم أم ّ
حممد األصدغر أم ولددال وأم عبيدد هللا هدي
هل أراد ب ل القول بلانائية ال الوحد ال قال أب ّن أم ّ
ليلى النهشلية ؟
وال أدري كيف يوّق السيّد بني قول الب املؤر ني القدائلني أب ّن أببكدر بدن علدي هدو ابدن ليلدى
النهشلية ال ابن أم ولد كما يريد السيّد االمني أن يقوله ة اجمللد األول ة ولد علي.

وملا ا ال ي كر السيّد األمني م الن امسده  -أو كنيتده  -أبدو بكدر ة ولدد ليلدى النهشدلية الد ي أشدار
إليه اآل رون.
ة حددني أ ندّده نقددل عددن أصد اب املقاتددل :أ ّن أول مددن ددرا مددن إ ددو احلسددني :أبددو بكددر بددن

علي وامسه عبددهللا وأ ّمده ليلدى بندت مسدعود بدن الدد( )6كمدا مدر عليد مادل لد عدن ابدن اعدام ة
(الفتوح) والعمري ة (اجملدي).
وقددال املسددعودي ة (التنبيدده واإلش دراف)ال واملفيددد ة (اإلرشدداد)ال والطربسددي ة (إع د م الددورن)ال
حممد ددد األصد ددغرال هد ددل هد ددؤالء أقّد ددل اطّ عد ددا مد ددن أ الف د ددرا
وابد ددن البطريد ددق ة (العمد ددد ) أب ّن امسد دده ّ
االصفهاين ؟
بل كيف ميكن أن يوّق السيّد األمني بدني كد م صداحب (مناقدب آل أ طالدب)  -الد ي قدال
عندده أبن (سددعة اط عدده ددري منكددور ) والد ي تددرن ة نقولدده التسددمية ال عدددمها  -وبددني مددا نقلدده عددن

يسمه.
أ الفرا من أ نّه مل ّ
حممددد األصددغر ة مقاتددل الطددالبيني علددى حددده ومل يشددر إىل أ ندّده كددان
صد يح أ ّن أب الفددرا كددر ّ
يكىن أب بكرال لكن السيّد األمني أشار إىل امسه وكنيته لمن
ّ
____________________
 -3أنىر أنساب األشراف .332 :2
 -2أعيان الشيعة .442 :2
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كره ألوالد أمري املؤمنني.
وبتل د ّدوري أ ّن م دددر ص دداحب (إبل ددار الع ددني) ك ددان اجلم ددع ب ددني النل ددوص التارري ددة .وق ددد ع ددل
الشيو النمازي مال ما عله السماويال إ قال ة (مستدركات علم رجال احلدديث)  -ة الكدىن -
 :أبو بكر بن أمري املؤمنني كدان مدع أ ويده احلسدن واحلسدني صدلوات هللا علديهمال وتش ّدرف بلشدهاد
حممددد أو عبيددهللا املتشد ّدرف بلسد م ة زاير الناحيددة
يدوم الطدفال وبلسد م ة الدزاير الرجبيددةال وامسده ّ
املقدسةال وأ ّمه ليلى بنت مسعود بن الد(.)1
حممددد بددن أمددري املددؤمنني ملدداديقه ت ت دة :أحدددهم ابددن احلنفيددة و أييت ة
وقددال ة مكددان آ ددرّ :

حمله.
حممد األصدغر شدهيد الطدفال أ ّمده أم ولددال وتشدرف بسد م الناحيدةال ويىهدر مدن بعدض
و نيهمّ :
أ ّن كنيته أبو بكر وقد تقدم.
حممد األوسطال أ ّمه أُ ّمامة بنت أ العاصال وهو أيوا من شهداء الطف(.)6
و لاهمّ :

حممددد تقددي التسددرتي ة (قدداموس الرجددال) :أبددو بكددر بددن علددي بددن أ طالددب مد ّدر ة
وقددال الشدديو ّ
حممد بدن أمدري املدؤمننيال وقدال الشديو ة رجالده ة أصد اب احلسدني :أبدو بكدر بدن علديال أ دوه قتدل
ّ
() 7
معهال أُ ّمهُ ...
كددان ه د ا رمددل الك د م عددن املكد ّدىن أب بكددر واملسددمى ج مددد األصددغر مددن ولددد علددي بددن أ
طالب.
____________________
 -3مستدركات علم رجال احلديث  434 :7الرقم 37773ال والل يح عبدهللا.
 -2مستدركات علم الرجال  384 :7الرقم .32833
حممد بن أمري املؤمنني
 -4قاموس الرجال  247 :33الرقم  08وانىر ا  323 :0الرقم  7384ترمجة ّ
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.

أبو بكر كنية ملن امسه عبدالرمحن أو عتيق
انفددرد املقريددزي (ت  733ه )-ة (اتعددا احلنفدداء أب بددار األئمددة الفدداطميني اخللفدداء) بلقددول:
يكىن أب بكرال وعبيدهللاال أ ّمهما ليلى بنت مسعود بن الد التميمي(.)1
وعبدالرمحن ال ي ّ

كم ددا انف ددرد امل ددزي (ت  832ه )-ة ( د د يب الكم ددال) وتبع دده الل ددفدي ة الد دواة بلو ي ددات
بلقددول أب ّن عتيقددا هددو اسددم ملددن يكد ّدىن أب بكددر مددن ولددد علددي بددن أ طالددب; إ قددال( :وعبيدددهللا
يكد ّدىن أب علددي يقددال أ ندّده قتددل بكدرب ءال وعبدددالرمحن دراال ومحددز دراال وأبددو بكددر :عتيددق يقددال أ ندّده
قتل بلطف(.)... )6
و كددر ابددن حددزم (ت  337ه )-ة (مجهددر أنسدداب العددرب) أبددو بكددر لددمن ا ددو العبدداس بددن
السدقاءال وهدو كد م ال يوا قده عليده أحددال وقدد يفهدم مدن ك مده أب ّن أب بكدر هدو
علي بن أ طالدب ّ
كنيددة لعبدددهللا بددن علددي مددن ّأم البنددني الك بيددة; إ أنّدده مل ي د كر عبدددهللا لددمن أوالد ّأم البنددنيال بددل

اكتفى أب بكرال قال ابن حزم( :وقتل أبو بكر وجعفر وعامان والعباس مع أ ديهم احلسدني رلدي
هللا عنهم)(.)7
هب ا قد عر ت أ ّن أب بكدر مل يكدن امسدا كمدا يتل ّدوره القدارئ ابتدداءال بدل هدو كنيدةال أمدا ملدن امسده
حممددد األصددغرال وأ ّمددا دعددون أ ّّنددا كنيددة ملددن امسدده عبدددالرمحن أو عتيددقال هددي دعددون
عبدددهللاال أو امسدده ّ
بعيد عن الل ةال وهي من منفردات املزي وتبعه اللفدي وتلوح على دعون اسم (عتيدق) م مدح
الولعال حيث مجعوا بني (عتيق) و (أ بكر) ة ابناء اإلمام علي .
وقددد ميكننددا أن جنمددع بددني مجيددع ه د ه االق دوال أيوددا  -لددو قلنددا وقبلنددا إمكددان تعدددد األمسدداء عنددد

األمال و لدث اخلدال أو اجلددال
العرب  -وبد ل قدد يكدون األب ولدع امسداال واالسدم اآل در ولدعته ّ
يلح أن يكون للشخ امسان أو ت تةال مع
وب ل
ّ

____________________
 -3اتعا احلنفاءال اجلزء األول ة كر أوالد أمري املؤمنني كرم هللا وجهه.
 -2يب الكمال  380 :24الالواة بلو يات 373 :23ال سبل اهلدن والرشاد .277 :33
 -4مجهر أنساب العرب.47 :
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احلفا على كنية واحد لألمساء الا تة معا.
قددال الشدديو السددماوي (ت  3484ه )-ة (إبلددار العددني ة أنلددار احلسددني) :وأبددو بكددر بددن
علددي بددن أ طالددب امسدده حم ّمددد أو عبدددهللا وأ ّمدده ليلددى بنددت مسددعود  ...قيددل قتلدده زجددر بددن بدددر

النخعدديال وقيددل :بددل عقبددة الغنددويال وقيددل :بددل رجددل مددن دددانال وقيددل :وجددد ة سدداقية مقتددوال ال
يُدرن من قتلهال و كر بعض الروا أ نّه تق ّدم إىل احلرب وهو يقول:
() 1
علي و الفخار األطول من هاشم وهاشم ال تدُ العد ُل
شيخي ٌّ
ومل يزل يقاتل حّت اشرت ة قتله مجاعة منهم عقبة الغنوي(.)6

دؤر نيال ولددو أتملددت ة ه د ا
والد ي أحتملدده يمددا ددن يدده هددو أ ّن هنددا لطددا وقددع للنسددابة واملد ّ
ال ددن لرأي ددت اخلل ددط والد د ا مش ددهوداال أل ّن املش ددهور أب ّن عقب ددة الغن ددوي( - )7أو عب دددهللا ب ددن عقب ددة
الغند ددوي  -هد ددو قاتد ددل أ بكد ددر بد ددن احلسد ددن بد ددن علد ددي -املسد ددمى بعبد دددهللاال حسد ددب قد ددول املولد ددح
النسابة(.-)0
وكد ا مددا قيددل أب ّن قاتلدده رجددل مددن دددان إ وجددد ة سدداقية مقتددوال ال يدُ الددرن مددن قتلددهال د ن هد ا
ورد ة عبيدهللا بن علي ابن ليلى النهشلية املقتول ة جي
____________________
 -3تقدمت روايته بن و آ ر :من هاشم اخلري الكر املفلل.
 -2ابلار العني.83 :
 -4مقت ددل احلس ددني أل ن ددف383 :ال االرش دداد 340 :2ال معج ددم رج ددال احل ددديث  84 :22رق ددم 33444ال األ ب ددار
الطدوال238 :ال بغيددة الطلدب 2727 :7ال و كددر الطدربي ة اترردده 442 :4ال  434ان عبددهللا بددن عقبدة الغنددوي قتدل أبددو
وك د ل ابددن األتددري ة الكامددل ة التدداريو  344 :4والبدايددة والنهايددة 378 :7ال وانىددر
بكددر بددن احلسددني بددن علددي
املعجم الكبري  344 :4وبعتقادي أن احلسني هو تل يف لل سن.
 -3ة الدزاير املنسددوبة إىل الناحيددة املقدسددة مددا رددالف كد م املولددح النسددابة إ د ّدرق بددني أ بكددر وعبدددهللا فيدده :الس د م
على أ بكر بن احلسن الزكي الويلال املرمي بلسدهم الدرديال لعدن هللا قاتلده عبددهللا بدن عقبده الغندويال والسد م علدى عبددهللا
بددن احلسددن بددن علددي الزكدديال لعددن هللا قاتلدده وراميدده حرملددة بددن كاهددل األسددديال (انىددر حبددار األندوار  47333و  28 :07و
 440و 433 :343ال إقبال األعمال  83 :4و .)834
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ملعب بن الزبري وقربه بمل ار ة البلر .
دؤر ني هد ا األمدر إىل أ يده عبدددهللا بدن علددي ابدن ليلدى النهشددليةال لكنّده ددري
نعدمال نسدب بعددض امل ّ
ص يح حسب الت قيق العلمي.
حممدد أو دري لد هدو ابدن علدي بدن أ طالدب
كل هد ا د نسدتبعد أن يكدون عبددهللا أو ّ
وبعد ّ
حممددد األصددغر مددن أم ولددد
مددن ليلددى النهشددلية ُكد ّدين أب بكددر لوجددود إ ددو آ درين لدده مددن أبيدده ماددلّ :
وعبدهللا من أم البنني.
حممد األصغر الد ي هدو مدن
املؤر ون والنّ ّسابة أطلقوا عليه كنية (أ بكر) كي مييّزوه عن أ يه ّ

أم ولدال ومن أ يه اآل ر عبدهللا ال ي هو ابن ّأم البندنيال ويؤيّدد لد النلدوص التاليدة الد اعتدربت
حممد األصغر هو ري أ بكر:
ّ
حممد األصغر
أبو بكر هو ري ّ

قددال أبددو نددف (ت  338ه )-ة (املقتددل) ... :وقتددل احلسددني وأ ّمدده اطمددة بنددت رسددول هللاال
حممد بن علي بن أ طالب وأ ّمه أم ولدال قتله رجل من بين أبن بن دارمال وقتل أبو بكدر بدن
وقتل ّ
علي بن أ طالب و ّأمه ليلى ابنة مسعود بن الد(.)1
حممددد بددن علددي بددن أ طالددب قتلدده وجدداء برأسدده
وقددال أيوددا :ورمددى رجددل مددن بددين أبن بددن دارم ّ

.)6(...
وحمم ددد األص ددغر ب ددن عل ددي قت ددل م ددع
وق ددال اب ددن س ددعد (ت  244ه )-ة (الطبق ددات الك ددربن)ّ :
احلسني وأ ّمه ّأم ولد(.)7
وقدال ابدن الكلدب (ت  243ه )-ة (اجلمهدر ) :وعبددهللا =عبيددهللا وأبدو بكدر درجداال وأُ ُّمهمددا
ألم ولد قتل مع
وحممد ّ
ليلى بنت مسعود بن الد بن ّ ...

____________________
 -3مقتل احلسني أل نف األزدي.243 :
 -2مقتل احلسني أل نف األزدي.378 - 377 :
 -4الطبقات الكربن ألبن سعد .24 :4
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احلسني (.)1
حممد بن علي بدن أ طالدب وأمده أم ولدد قتلده
وقال الطربي (ت  434ه )-ة (اترره) :وقتل ّ
رجل من بين دارمال وقتل أبو بكر بن علي بن أ طالب وأ ّمه ليلى ابنة مسعود .)6(...

وقال أبو نعيم (ت  344ه )-ة (معر ة الل ابة) :و ّأم عبيدهللا وأ بكر :ليلدى بندت مسدعود
وحممد األصغر ّأمهما ّأم ولد .)7(...
بن الدال ّ ...
وقددال الشدديو املفيددد (ت  387ه )-ة (اال تلدداص) تسددمية مددن شددهد مددع احلسددني بددن علددي
وحممد بن علي وأمه أم ولدال وأبو بكر بن علي وأمه ليلى بنت مسعود(.)0
بكرب ءّ ... :

وقددال ابددن اجلددوزي (ت  308ه )-ة كتبدده الا تددة (املنددتىم) و (صددفة اللددفو ) و (تلقدديح هددوم
وحممدد
أهل األتر) :وعبيدهللا قتله املختارال وأبو بكر قتل مع احلسنيال أمهما ليلى بندت مسدعود ّ ...
األصغر قتل مع احلسني ّأمه أم ولد(.)5

وحمم ددد ب ددن عل ددي ب ددن أ طال ددب
وق ددال اب ددن الش ددجري (ت  332ه )-ة (األم ددايل الش ددجرية)ّ :
األصغرال قتله رجل من بدين أبن بدن دارمال ولديس بقاتدل عبددهللا بدن علدي وأ ّمده ّأم ولددال وأبدو
بكر بن علي بن أ طالب وأ ّمه ليلى بنت مسعود(.)2
حممددد بددن علددي وأ ّمدده أم ولددد
وقددال ابددن األتددري (ت  744ه )-ة (الكامددل ة التدداريو) :وقتددل ّ

قتلدده رجددل مددن بددين دارمال وقتددل أبددو بكددر بددن علددي وأ ّمدده ليلددى بنددت مسددعود الدارميددةال وقددد ُش د ا ة
قتله(.)3
____________________
 -3اجلمهر .3 :3
 -2اتريو الطربي .434 :4
 -4معر ة الل ابة  77 :3الرقم .70
 -3اال تلاص.72 :
 -3املنتىم 70 :3ال صفة اللفو 440 :3ال تلقيح هوم أهل األتر .74 :3
 -7االمايل الشجرية  223 :3ح .748
 -8الكامل ة التاريو .334 :4
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وقددال أمحددد بددن عبدددهللا الطددربي (ت  703ه )-ة ( ددائر العقددىب) :وكددان لدده مددن الولددد أربعددة
عشددر كدرا  ...وعبيدددهللا قتلدده املختددارال وأبددو بكددر قتددل مددع احلسددنيال أ ّمهمددا ليلددى بنددت مسددعود بددن
وحممد األصغر قتدل مدع احلسدني أ ّمده أم ولدد
الد النهشلي وهي ال تزوجها عبدهللا بن جعفر ّ ...

.)1(...
دنهن ليلددى بنددت مسددعود بددن الددد بددن
وقددال ابددن كاددري (ت  883ه )-ة (البدايددة والنهايددة) :ومد ّ
حممددد األصددغر مددن ّأم
مال د مددن بددين مدديمال ولدددت لدده عبيدددهللا وأب بكددر  ...قددال الواقدددي :مددا ّ
ولد(.)6
وقال ابن اللباغ املالكي (ت  733ه )-ة (الفلول املهمة ة معر ة األئمدة) عندد كدره (مدن
حممد بن علي وأمه ّأم ولدال قتلده رجدل مدن بدين
قتل من أص اب احلسني ومن أهل بيته) ... :وقتل ّ
دارمال وقتل أبو بكر بن علي وأ ّمه ليلى بنت مسعود الدارميّة(.)7

حممدد األصدغر الد ي قتلده رجدل مدن بدين دارم
وهب ا قد اتّوح ل  -و ق ه ه النلوص  -أب ّن ّ
هو من أم ولدال وليس ابن ليلى النهشلية الدارمية الشهري أب بكر بن عليال أل ّن قتل رجدل مدن بدين
دارم حملمد األصغر بن ليلى الدارمية بعيد طبقا لألعراف القبليّة.
وبعبددار أ ددرن :إ ّن كددون القاتددل مددن بددين دارم ُمبد ّعدددا ال الن يكددون املقتددول ابددن ليلددى الدارميددةال أل ّن
يقدم على قتل مدن كدان منهدا بلنىدر البددويال وهبد ا يكدون قتلده ملدن

القاتل من عشري ا وقبيلتها
هو ابن ّأم ولد اقرب إىل الواقع.
وب ل تمل وجود ولدين أو ت تة أوالد لحممام علي بن أ طالب قدد تسد اموا ج مدد األصدغر
وقتلوا ة الطف مع أ يهم احلسني .
أحدهم :أمه أم ولد وهو قتيل األبين الدارمي.

____________________
 -3ائر العقىب.338 - 337 :
 -2البداية والنهاية .442 :8
 -4الفلول املهمة ة معر ة األئمة .733 - 734 :2
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واآل ر هو الشهري أب بكر بن علي وأمه ليلى الدارمية النهشلية.
و لاهم ميكن أن نقول أ نّه ابن أمساء بنت عميسال وهو ليس ببعيدطبق بعض النلوص.
وقد يكون املسمى ج مد األصغر هو ابن عبدهللا بن جعفر بن أ طالدب والد ي تكدون جدتده
حممددد ه د ا هددو حفيددد أخ اإلمددام علددي بددن أ طالددب
أمسدداء  -زوجددة اإلمددام علددي  -وب د ل يكددون ّ
النس ددابة إ ع د د ّدوه ابن ددا لعل ددي بد ددن أ
(جعف ددر)ال وك د د ا حفي ددد زوجتد دده أمس دداءال ددا تلط األمد ددر عل ددى ّ
طالب .
لكن قد يقال ة جواب احتمال كه ا :ملا ا ال يقع الس م  -ة زاير الناحية والرجبيدة  -علدى
حممد األصغر قتيل األبين الدارمي؟
أ بكر بن النهشليةال أو ابن أمساء بنت عميس كما وقع على ّ
اجلواب :إ ّن الس م الواقع ة الزايرات كان على العيّنة من أهل البيت وأص اب اإلمدام احلسدني
حملم ددد األص ددغر اب ددن أم ددري امل ددؤمنني قتي ددل األبين
ال عل ددى مجي ددع املستش ددهدين ب ددني يدي ددهال وق ددد يك ددون ّ
لوصيّة مل تكن عند اآل رينال وقد تكون هنا احتماالت أ رن.
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اخل صة
تلخ مما سبق :أ ّن لحممام علي من ليلى الدارمية النهشلية ابنني :اسم أحدد ا عبيددهللا املك ّدىن
ّ
أب علي.
املكىن أب بكر.
حممد األصغر ّ
واآل ر عبدهللا أو ّ
املؤر ون ة مقتل ا يه عبيددهللا ة كدرب ء; أل ّن الدب امللدادر تد هب إىل مقتلده مدع
وقد ش
ّ
ملعب بن الزبريال وقربه مشهور بمل ار قرب البلر .
أمددا عبدددهللا املكد ّدىن أب بكددرال هددو اآل ددر قددد ش د ة مقتلدده ة الطددفال وقددد مددر علي د ك د م

الطربي ة عبيدهللا وأ بكر ابين اإلمدام علدي مدن ليلدى النهشدلية وشد ّكه ة قتلهمدا ة كدرب ء بقولده
حممدد أ ّّنمدا قدت مدع احلسدني بلطدف) .وهندا قدول آ در يد هب إىل أ نّده قتدل ة
( دزعم هشدام بدن ّ
الطف ه ا من جهة.
ومددن جهددة أ ددرن :جددا أ ّن لعلددي بددن أ طالددب ابنددني آ درين يشددرتكان مددع االبددن الادداين لليل ددى
النهشلية ة االسم.
أحد ا :ابن أم البنني الك بية وال ي امسه عبدهللا  -أ و العباس وعامان وجعفر .-
ؤر دون
حممد األصغر ابن ّأم ولدال واللا ان استُشهدا ة كرب ءال يسدتبعد أن يكدون امل ّ
والااينّ :

حممد بن ليلى النهشدلية أب بكدر كدي مييّدزوه عدن
والنّسابة وأص اب املقاتل كنّوا املسمى بعبدهللا أو ّ
أ ويه من قبل األب.
وقددد يكددون أب بكددر هد ا هددو ابددن اإلمددام احلسددن اجملتددىب ابددن اإلمددام علد ّدي نسددب إىل اإلمددام علد ّدي

لعلل رجوها.
وقددد ال يك ددون (أبددو بكددر) كنيددة البددن ليلددى النهشددلية بددل ه ددو اسددمال لوصددا إن ص د اح كتدداب
دروي ة كتدداب سددليم بددن قدديس إىل اإلمددام علدديال وال د ي يدده( :وقددد بلغددين وجددائين ب د ل
معاويددة املد ّ
إين قددد
اصددت أبنّد تقددول لشدديعت [الوددالة ]وبطانت د بطانددة السددوءّ ( :
بعددض مددن تاددق بدده مددن ّ
مسيت ت تة بنني يل أب بكر وعمر وعامانال ا
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ين).
أئمة الو لة ّين أعين ب ل ب ا
مسعتموين أتر احم على أحد من ّ
لو صح رب كتاب سليم بن قيس وادعاء معاوية بن أ سدفيان يُدتلد اوُر بددوا أب ّن أب بكدر هدو
اسددم ألحددد ولددد علددي بددن أ طالددبال واألرجددح أن يكددون ابددن ليلددى النهشددليةال أل ندّده لدديس بددني ولددد

اإلمام علي من ُمسّي أو ُك ّين أب بكر ري ه ا.
وهد ا اخلددرب سدديدعوأ إىل القددول أبن اسددم أ بكددر قددد أطلددق علددى ابددن ليلددى النهشددلية مند زمددان
معاوية بن أ سفيان ال بعد واقعة كرب ء كما يستفاد من حتليلنا السابق.
أعددم مددن االسددم والكنيددة واللقددبال وأ ّن
لكددن ه د ا الك د م هددو اآل ددر ددري صد يحال أل ّن التسددمية ّ
رسدول هللا حينمدا أمددرأ بت سدني األمسداء عددىن أيودا حتسدني الكددىن واأللقداب أيوداال ومالدده قولده تعدداىل
دوق) هددو ال يعددين عددم التنددابز بأللقدداب جددا هددي القددابال بددل
(وال تدندابد ُزواال بالاللالقدداب بدالدئس اال السد ُدم الال ُف ُسد ُ
يعين عدم التنابز بألمساء والكىن واأللقاب معا.
موا ا إىل ل وجود ه ه اجلملة ة نسخة (ا )-من كتاب سليم بن قيس( :إن قدد مسيدت
ت تددة بنددني ل د ال كنيددت أحدددهم أب بكددرال ومسيددت االتنددني عمددر وعامددان) وهددو ُمبد ّعددد أن يكددون أبددو
بكر امسا البن ليلى النهشلية.
ويو د دداف إىل ل د د أ ّن لفى د ددة االس د ددم تطل د ددق عل د ددى الكني د ددة أيو د دداال إ أ د ددرا مس د ددلم والبخ د دداري
مسدداه أب

بسددنديهما عددن سددهل بددن سددعد السدداعدي أ نّدده قددال ة علددي :وهللاال إ ّن رسددول هللا
أحب إليه منه(.)1
ترابال ومل يكن له اسم ّ
ومم ددا ميك ددن احتمال دده ة أ بك ددر ب ددن عل ددي أيو ددا ه ددو وق ددوع االلتب دداس عل ددى امل ددؤر ني والنس ددابة

وأصد اب املقاتدل و لطهدم بدني ولدد عبددهللا بدن جعفددر وبدني ولدد اإلمدام علدي بدن أ طالدب أو بددني
علي بن أ طالب
أبو بكر بن احلسن بن ّ
____________________
 -3ص يح البخاري  3437 :4ح 4344ال  2437 :3ح 3023ال ص يح مسلم  3783 :3ح .2340
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وبددني املكد ّدىن أب بكددر :أعددين عبدددهللا بددن علد ّدي ابددن ليلددى النهشددلية  -زوجددة عبدددهللا بددن جعفددر بعددد
علي .-
اإلمام ّ
دزوا ليلددى النهشددلية بعددد اإلمددام علدديال قددد مجددع بددني
ألن املعددروف أب ّن عبدددهللا بددن جعفددر قددد تد ّ

زوجدة علدي (ليلدى) وبنتده (زيندب)ال وأ ّن أوالد ليلددى النهشدلية وزيندب بندت علدي بدن أ طالددب وأوالد
ريهم من نساء عبدهللا بن جعفر كانوا مع احلسني بن علدي ة كدرب ءال أل ّن عبددهللا بدن جعفدر كدان
املؤر ددون بددني أ بكددر
قددد مسددح لولددده أبن ررجدوا مددع احلسددنيال لدديس مددن البعيددد أن رلددط النسددابة و ّ
بدن عبدددهللا بددن جعفددر وبددني أحددد ولددد علددي مددن ليلددى النهشددليةال املسددمى بعبدددهللا ويطلقدوا عليدده لقددب
أ بكر.
دؤر ني والنّسددابة لكددي يكملدوا أمسدداء الا تددة ة
وقددد يكددون هد ا األمددر مقلددودا مددن قبددل بعددض املد ّ
ولد علي.
حممددد ابددن ليلددى النهشددلية مل يكددن ابنددا لعلددي بددل هددو ابددن عبدددهللا بددن
ولعد ادل املسد ّدمى بعبدددهللا أو ّ
جعفر.
تزوجهددا اإلمددام
وقددد يكددون هد ا هددو أ ددو عبدددهللا بددن جعفدرال أل ّن أ ّمهددم أمسدداء بنددت عمدديس قددد ّ
حممد:
علي بعد أ بكرال وكان هلا ولدان من جعفر بن أ طالب بسم ّ
حممد األكرب ال ي قتل مع عمه علي ة صفني وقيل بتسرت.
ّ
حممد األصغر املقتول مع ابن عمه احلسني ة كرب ء.
واآل ر ّ
وقددد يقددال أيوددا أب ّن مددا حكددوه عددن عبدددهللا بددن جعفددر بددن أ طالددب وأ ندّده مساددى أحددد ولددده أب

حممد األصغر من ولده املقتول ة كرب ء.
بكرال أ ّّنا كانت كنية ملن امسه ّ
وعليدده د يسددتبعد أن رددتلط ولددد ليلددى الدارميددة النهشددلية مددن علدديال مددع ولدددها مددن عبدددهللا بددن
جعفددرال وقددد ميكددن أن ينسددب ولددد عبدددهللا بددن جعفددر اآل درين إىل جد ّد م أمسدداء بنددت عمدديسال وقددد
ينسب ولد أمساء من ري علي إىل اإلمام عليال
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وبلعكس.
وقد يكون أبو بكر بن علي ه ا هو عبدهللا بن احلسن بن علي بدن أ طالدب املك ّدىن أب بكدر
واملستشهد ة كرب ءال و ل الحتاد ما قيل يهما.
أي حددال يددا أ بكددر بددن علددي بددن أ طالددب مل تكددن وال د ة املعددامل  -ك يدده عمددر
وعلددى ّ
االطددرف  -ومل يكددن لدده دور مهد ّدم كالعب دداس أو مسددلم بددن عقيددل أو زه ددري بددن القددني أو ددريهم م ددن
أص د اب احلسددنيال ومل يكددن قتلدده مفجعددا كقتددل عبدددهللا الرلدديع بددن احلسددني بددن علدديال ه د ه العلددل
وا ت ط امسه وكنيته مدع اسدم وكنيدة اآل درينال ك ّدل هد ه االمدور ال جتعدل حياتده والد ة مامدا ك يدا

ريه من أبطال كرب ءال وألجله مل يسلّط طباء املنرب احلسديين الودوء علدى شخلديته كمدا يسدلّطون
الووء على كبار رجاالت كرب ء.
بو بكر بن علي مل يابت قتله ة كرب ءال بل إ ّن شهادته مشكو يهداال حدّت أ ّن الشديو مشدس

الدين كره كما كر عمر بن علي األطرف لمن العشر املشكو ة قتلهم(.)1
وعليدده عدددم كددرهم جدداء هل د ه العلددل واألسددبابال ال لتكنيّدده أب بكددر  -كمددا يريددد الددبعض أن
يل ددور ل د  -واخلطب دداء يتعرل ددون إىل الشخل دديات الب ددارز واملهم ددة ة واقع ددة ك درب ء ما ددل موق ددف
زينبال و طبة علي بن احلسدني ة رلدس يزيددال ود دول مسدلم إىل الكو دةال وأ بدار سداقي عطاشدى
وأمااهلدداال د ّن تل د املواقددف مل تكددن كمواقددف أ بكددر بددن علدديال أو عمددر بددن
ك درب ء العبدداس
عليال أو عامان بن علي وهؤالء  -على رض شهاد م  -هم شهداء كغريهم من الشهداء.
هد اال مددع أ ّن اخلطبدداء ال يد كرون مجيددع الشددهداء; إ تدرن بددني الشددهداء مدن هددم مددن أوالد جعفددر

بددن أ طالددب وعقيددل بددن أ طالددب و ددريهمال وامسددائهم ددري امس دداء الا تددة ومددع ل د ال يُد كرون
أبمجعهمال اخلطباء ال ي كرون إالّ العينة من الشهداءال
____________________
 -3انىر أنلار احلسني.347 :
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وه ا ال يعين عدم احرتامهم وجتليلهم للشهداء ري امل كورين على املنابرال كيدف جدن شد ة قتلده
ة كرب ء مال :أ بكر بن عليال وعمر بن علي.
عمدر بدن علدي بدن اللدهباء التغلبيدة مل يابدت مشداركته ة الطدف ود عدن شدهادتهال بدل أن أمددر
ش ددهادته ال رتلددف عم ددا قيددل ة أ يدده أ بك ددر بددن عل ددي ووق ددوع التل د يف ي ددهال د يس ددتبعد أن
يل فوا عمرو بن احلسن بن علي إىل عمر مث يسقطو اسم احلسن يقولوا بوجود عمر بن علي بدن
أ طالب ة كرب ءال ة حدني أن املستشدهد هدو ابدن أ يده :عمدرو = عمدر بدن احلسدن بدن علدي بدن
أ طالب ال عمر بن علي بن أ طالب.
وه ا ما قدالوه أيودا ة أبنداء اإلمدام احلسدني وأن لده ابندان بسدم أ بكدر وعمدر ة حدني مل يابدت
ه ا األمر ولو كان هما لحممام احلسن ال احلسني حسبما مر الك م عنه قبل قليل.
وهب د ا قددد عر ددت حددال أبددو بكددر بددن علددي بددن ليلددى النهشددليةال وأندّده مل يكددن لدده دور كغددريه مددن

أبطددال ك درب ءال كمددا ش د ّ ة قتلددهال وعلددى ددرض كوندده مددن شددهداء ك درب ءال دددوره لدديس أبكددرب مددن
أدوار عبدهللا وجعفر وعامان أبناء ّأم البنني ال ين مل يُسلاط الودوء علديهم حينمدا ننقدل وقدائع كدرب ء
كم ددا يُسد دلاط عل ددى أ دديهم العب دداس السد د ّقاء .ك ددل لد د بع ددد الوق ددوف عل ددى أقد دوال ال ددبعض وأ ّّن ددم
يشككون ة مقتله.
إ ن احلساسية مل تكن مع أمسائهم  -جا أ ّّنا أمساء تطابق ألمساء الا تة  -بدل لعددم وجدود أدوار
رئيسة هلمال كغريهم من رجاالت كرب ء.
نع ددمال إ ّن طب دداء املن ددرب احلس دديين يد د كرون هد د ه االمس دداء ة الس ددنة م ددر ال ي ددوم عاش ددوراءال أي عن ددد
قدراء م للمقتددل احلسدديين ة اليددوم العاشددرال أ ّمددا ة ددري تلد املناسددبة يقتلددرون علددى نقددل املشدداهد
اهلامة من واقعة كرب ء كمواقف العباس وزينب و ...
هب ا أ تم جوا عن السؤالني املطروحني سابقاال وأقول ملن ياري هك ا شبهات:
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 - 3عر دت علدى لددوء اللدف ات السددابقة أب ّن اإلمدام عليّددا مل يُ ّسدم ابندده بعمدرال بددل إ ّن عمدر بددن
اخلطاب هو ال ي طلب من اإلمام علي أن يهبه تسمية ولدهال بعمرال وبد ل يكدون اسدم عمدر هدو
االسم األول من أمساء الا تة ة أوالد اإلمام علي.
مث أييت اسددم عامددانال وقددد ولددع ه د ا االسددم مددن قبددل اإلمددام بعددد مقتددل عامددان ال لعامددان ابددن
عفان بل لعامان بن مىعون.
مث أييت االسم الاالث وهو املشتهر أب بكرال وه ا آ ر من تسدمى وتكدىن أبمسداء الا تدة .و إ ّن
معر تنددا بددوالد هددؤالء الا تددة مددن ولددد اإلمددام علددي يدددلّنا علددى عدددم وجددود الرتتيددب ة أمسدداء الا تددةال
مسّدداهم بلرتتيددب مسددت ّدال علددى وجددود احملبّددة بددني اإلمددام علددي

ويابددت ك د ب مددن قددال أ ّن اإلمددام
والا تة.
 - 2مل يابددت وجددود ولدددين لحممددام علددي بسددم عمددر أو عامددان أو جعفددرال ومددن أراد الت ُّكددد مددن

ص د د ّ ة ك مند ددا لرياجد ددع كتد دداب (اجلريد ددد ة أصد ددول أنسد دداب العلد ددويني) للسد دديّد حسد ددني الزربطد ددي
نّدده س ددعى أن حيل ددل عل ددى أك ددرب ع دددد م ددن ول ددد اإلم ددام عل دديال جم ددع ب ددني رواي د د املفي ددد ة
(اإلرشاد) والشبلنجي ة (نور األبلار) كر مخسة عشدر ابندا وإحددن وعشدرين بنتداال لداروا 47
شخلا.
لددم أقددف بددني تل د األسددامي علددى عمددر األصددغرال وعمددر األكددربال أو جعفددر األصددغرال وجعفددر
األكرب.
حممدد
حممدد األصدغرال ّ - 4
حممدد بدن احلنفيدةال ّ - 2
مع أ نّه كر ت تدة أوالد مسّدوا ج مددّ - 3 :

األوس ددطال وبنت ددان مسّيت ددا بزين ددب :زين ددب الك ددربن وزين ددب الل ددغرنال وأم كلا ددوم الك ددربنال وأم كلا ددوم
اللغرنال ورملةال ورملة اللغرنال ورقيةال ورقية اللغرن.
لددو كددان لحممددام عُمدران أو عامدداأن أو جعفدران أو أي شددي آ ددر لد كره الزربطددي كمددا شدداهدأه
حممدال وزينبال وأم كلاومال ورملةال ورقية.
ة ّ
إ ّن مددا جدداء بدده الزربطددي كددان أقلددى مددا ميكددن أن يقددال ة ولددد اإلمددام علدديال أل نّدده مجددع بددني
الاابت واملنسوب من ولد عليال إ مل نقف على ولد لحممام علي أكار
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ممدا جدداء ة هد ا اجلمدع بددني روايد املفيدد والشددبلنجيال وهددو يؤّكدد أب ّن زايد شدديو الشددرف هددي زايد
مندده مل يوا قدده عليهددا اآل ددرونال وك منددا ه د ا يؤيددده مددا جدداء ة كتددب الزيديددة و لوصددا مددا جدداء ة
كتاب (االحكام) لي ىي بن احلسني الزيدي وال ي ّمر سابقا حني الك م عن عمدر األطدرفال قدال

حيىي بدن احلسدني :بلغندا عدن علدي بدن أ طالدب أ نّده دعدا بنيده وهدم أحدد عشدر رجد أوهلدم :احلسدن
وحممددد األصددغرال وعبدداسال وعبدددهللاال وجعفددرال وعامددانال
وحممددد األكددربال وعمددرال ّ
بددن علدديال واحلسددنيال ّ
وعبيدهللاال وأبو بكر بنوا علي بن أ طالب .)1(...
إن من أراد القول أبن لحممام عمرين أو عامدانني أو جعفدرين أراد أن جيمدع بدني شدّت األقدوال; أل

نّه رأن عند ال هب السدين مدا كلمدة عمدر األكدربال وعندد اآل در عمدر األصدغرال د راد اجل المدع بينهمدا
والقول أب ّن هنا عمرينال وازداد عزما على ه ا اجلمع حينمدا وقدف علدى أ ّن أحدد ا عدا إىل سدنة
مثددانني أو مخس ددة ومثددانني واآل ددر قتددل ة الط ددفال ومددن ه ددؤالء ك ددان الش دديو النمددازي ال د ي ق ددال ة
(مسدتدركات علدم الرجدال) وبعددد أن كدر قدول ابددن اجلدوزي ة (تد كر اخلدواص) :أقدول :يسدتفاد مددن
دفال وأ ّن لدده عمددر
تلددرحيه بعمددر االكددرب وأ ندّده عددا مخسددا ومثددانني :أ ندّده مل يكددن مددن شددهداء الطد ّ
األصغر وهو من الشهداء.
له ابنان يسميان بعمر :األصغر واألكرب.
األصغر أمه اللهباء كان من شهداء الطف.
واألكرب بقي إىل مخس ومثانني سنةال يكون له عُمرانال كمدا أ ّن لده حم امددين :أحدد ا مدن شدهداء
حمم ددد ب ددن احلنفي ددة  -ب ددل ل دده ت ت ددة أوالد تس ددمي ج م ددد  -وكم ددا أ ّن ل دده عباس دديني
الط ددفال والا دداين ّ
وعامانيني وجعفرينال ...ال وملوالأ علي بن احلسني :احلسنيال واحلسني األصغرال وك ل

____________________
 -3األحكام .323 :2
 -2مستدركات علم رجال احلديث .342 :7
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ريهم(.)6

والعجيددب مددن الشدديو النمددازي أندّده ال يفطددن إىل أ ّن اللددهباء كانددت  -ة احدددن االقدوال  -مددن
سب اليمامة أي ة سنة  32 - 33للهجر ال وأن عمر األطرف ولدد حينمدا قدام عمدر بدني سدنة 32
إىل .23
كيف يكون من ولد ة سنة  33للهجر هو األصغر عند واقعة الطف الواقعة ة سنة .73
بل من هي أم عمر األكرب وما امسهاال ومّت تزوجها اإلمام ؟! لدو أراد القائدل إتبدات كونده أكدرب
مددن ابددن اللددهباء كددان عليدده أن ي د هب إىل والدتدده قبددل أ د أسددرن عددني التمددر أو اليمامددةال أي أن
حممددد اب دن
تكددون والدتدده قبددل زمددن أ بكددرال وة زمددن رسددول هللاال وللددزم عليدده أن يكددون أكددرب مددن ّ

احلنفيةال مع أ ّأ مل نقف على اسم عمر بني ولد اطمدةال أو أُمامدةال أو ولدةال أو أمسداءال وكد ا احلدال
مل نقف على امسه بني من هي أم ولد من إماء اإلمام علي.
وكد ا لدديس مددن الاابددت أ ّن لحممددام عامددانني وجعفدرين وعباسددنيال بددل هددي مددن زايدات شدديو

الشرف انفرد هبا ومل يوا قه عليها أحد.
حممددد األصددغرال أو عبدددهللاال وكد ا الش د ة مقتلدده()1ال
وعليدده دداال ت ف ة امسدده وأ ندّده هددل هددو ّ
حممددد األصددغر الد ي هددو مددن أم ولددد أو مددن ليلددى النهشددليه()6ال وعدددم وجددود
وأيوددا الشد ة مقتددل ّ
دور برز مشهود أل بكر بن علي أو عمر بن علدي كددور أ الفودل العبداس و ريهدا مدن األمدورال
كلها جعلتهم ال أيتون بسم عمر وأ بكر ابين علي بن أ طالب ة اجملالس احلسينية إالّ قلي .
دبعض مددن شددبهات ة مولددوع التسددميةال و إلي د اآلن
و ددن هب د ا الك د م قددد نّدددأ مددا أ ره الد ُ
التكين أب بكر.
الك م عن القسم الااين وهو مولوع ّ

____________________
 -3أعيان الشيعة .734 :3
 -2قاموس الرجال 323 :0ال عن ملعب الزبرييال قال :دمحم االصغر دراال واُمه أم ولد.
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القسم الثاين
ة التكنية أب بكر
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كددان ميكنددين أن أحبددث ه د ا األمددر لددمن القسددم األول مددن ه د ا الكتدداب; أل ّن كلمددة (أ بكددر)
لكين آليت على نفسي أن أ رد هلا قسدما اصدا كدي ميكندين
عند العرب تقع اتر امسا واُ رن كنيةال ّ
توليح بعض األمور العالقة هبا; العتقادي أب ّّنا تقع كنية أكار من وقوعها امساال وهدا أأ ا أد دل

ة صلب املولوع من ل ت تة حماور.
احملور األول :و يه نب ث عن معدىن (بكدر) و (أ بكدر) عندد العدربال وهدل أ ّن هد ه الكنيدة أتيت
للمدح أم لل مال أم هلما معاال أم ال ه ا وال ا ؟
احملور الااين :و يه نتكلم عن اتريو إط ق ه ه الكلمة علدى (ابدن أ ق ا دة)ال وهدل أ ّّندا كاندت
له ة اجلاهلية أم اُطلقت عليه ة اإلس م ؟ وهل أ ّّنا كنية اصة به أم ُك ّين هبا آ رون أيوا ؟
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أئمدة أهدل البيدتال أو املكندني
احملور الاالث :و يه نشري إىل املس امني أو املكناني أب بكر من ولدد ّ
أم مدن ولدع دريهم ؟ وبيدان دور املتد رين
األئمةال وهل أ ّن ه ه الكنية هي مدن ولدعهم
من ّ
ة إبدال كنية بعض الطالبيني وجعلها امسا هلم.
وأ دريا نددتكلّم عددن مدددن ص د ّ ة اخلددرب املنسددوب إىل اإلمددام اللددادق
علي إالّ وأأ أرجو من شفاعة أ بكر مالهال ولقد ولدين مارتني(.)1

 :مددا أرجددو مددن شددفاعة

____________________

-3

يب الكمال 72 :3ال سري اع م النب ء 230 :7ال شرح اصول اعتقاد أهل السنة .3443 :8
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األول
احملور ّ
ة معىن (بكر) و (أ بكر)
ممّددا ال ش د ي دده أ ّن احلي ددا ة اجلزي ددر العربي ددة ختتل ددف ع ددن ريه ددا; و ل د لطبيعته ددا الل د راويةال

رح يتن ّقلون بني الل ارن واألودية واجلبال حباا عن الكأل واملاء.
ولكون الساكنني يها ب الدوا ّ
يهتمون بلنبات واحليوان كاريا.
ونىرا هل ه احلالة االجتماعية والطبيعية كانوا ّ
قددد صددنف النوددر بددن مشيددل (ت  )243رموعتدده اللغويددة املسددما ب( -اللددفات) عددن الددزرعال
والكددرمال والبقددولال واالشددجارال وال درايحال والس د ابال واألمطددارال وتبعدده ة ل د أبددو عمددرو الشدديباين
(ت  )247بكتداب النخلددةال وأعقبهمددا األصددمعي (ت  )234بكتابده النخلددةال مث ألددف ابددن األعدرا
(ت  )243كتاب صفة النخل وصفة الزرع والنبت والبقل.
وحمم ددد ب ددن حبي ددب (ت )233ال
وق ددد كت ددب أب ددو زي ددد األنل دداري (ت  )233كت دداب ة التم ددرال ّ
واحلسني بن الويده (ت  )484كتداب ة الشدجرال وقدد ألّدف أبدو حدامت السجسدتاين (ت  )233ة
الك الرم اصة.
وقد كتب اجلاحظ (ت  )233والدمريي (ت  )832و ري ا ة احليوان عموما.
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واب ددن الكل ددب (ت  )243ة (نس ددب اخلي ددل ة اجلاهلي ددة واإلس د د م)ال واب ددن عبي ددد (ت )234
واألصدمعي (ت  )237ة (اخليدل)ال وابددن األعدرا (ت  )243والعيددد جداين (ت  )344ة (أمسدداء
يل العرب وأنسداهبا و رسداّنا)ال واللداحب التداجي (ت بعدد  )788كتداب (احللبدة ة أمسداء اخليدل
املشهور ة اجلاهلية واإلس م)ال إىل ريها من عشرات الكتب املؤلفة ة اخليل والبغال
واحلمري.
كما ألّدف النودر بدن مشيدل (ت  )243والشديباين (ت )247ال وسدعيد بدن اُوس األنلداري (ت
)233ال واألصد ددمعي (ت )237ال وابد ددن زايد الك د د يل (ت )233ال ونلد ددر ب د ددن يوسد ددف  -تلمي د د
الكس د ددائي  -وأمح د ددد ب د ددن ح د ددامت (ت )243ال واب د ددن السد د د ّكيت (ت )237ال والو د د ّدب (ت )234ال
واجلاحظ (ت )233ال والسجستاين (ت )233ال والرايشي (ت )238ال و ريهم ُكتُبا ة اإلبل.
اخليددل واإلبددل رأس تل د احلي دواأتال و لوصددا اإلبددل منهدداال و ل د ملعر تهددا بلطددرقال وصددربها
حتمددل العطد ملد ّد
علددى األ ن والددب ءال ومحلهددا لحمنسددان وم كولدده وملبوسدده ومتاعددهال وقدددر ا علددى ّ
عش ددر أايمال وعيش ددها ة اللد د راء وعش ددقها للش ددمسال وق دددر ا ة التع ددرف عل ددى النب ددات املس ددموم
بلشم.
وقد جعل هللا هلا لائ كاري اُ رن ة وبرها وبوهلا ولبنهدا وشد مها وعىمهداال قدالوا عنهدا:

إ ا أحرق وبر اإلبل وولع على الدم سكن وقطع الدمال و إ ا شرب السدكران مدن بدول اإلبدل أ داق
من حينهال وإ ّن بولده ينفدع مدن ورم الكبدد و يزيدد ة البداه ويكادر الشدعرال وان التمودمض بلبنده حيمدي
دويل هاربدةال و إ ّن
التسوس وينفدع األسدنان امل كولدةال وإ ّن رائ دة شد مه ختيدف احليتدان ت ّ
األسنان من ّ

عىم دده يفي ددد الل ددرعىال إىل ريه ددا م ددن عشد درات اخلل ددائ والفوائ دددال ح ددّت قي ددل يه ددا :إن محل ددت
أتقلتال و إن سارت أبعدتال و إن ُحلبت أروتال و إن ُ رت أشبعت.
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عز ألهلهاال والغنم بركة كمدا جداء ة احلدديث النبدوي الشدريف()1ال وقدد حدرم يعقدوب علدى
اإلبل ٌّ
نفسدده اكددل اإلبددل  -اجتهددادا مددن عنددد نفسدده كمددا يقولددون -ال وقددد كانددت لرسددول هللا أقددة مسيددت
بلقلواء أو العلباء أو اجلدعاء.
دتم هبددا وتتفددا ر جددا هلددا منهدداال وتؤلّددف كتبددا ة
كددل ه د ه األمددور جعلددت العددرب تعتد ّدز بإلبددل و د ّ
صددفا ا و لائلددها وأمسائهدداال وتددنىم األشددعار يهدداال وتسد ّدمي لكددل ددرت مددن درتات عمرهددا أمسدداءال
كالفليل وابن اض وابن لبون و ...
ولو راجعت كتاب (اإل لاح ة قه اللغة) ما لوقفت على أمساء كادري مولدوعة لدرأس البعدريال
وعنقهال وصدرهال وبطنهال وكرشهال و نبهال ولرعهال وقوائمهال وأنواع رلاعه.
كمددا أ ّّنددم ميّددزوا بددني ال د كر واألناددى منهدداال ولددعوا اسددم اجلمددل علددى ال د كر مددن اإلبددلال والناقددة
لألناى منهاال والبعري هلما معا.

َ ََْ َ َ َََ َ ُ
ك ْ
َيم
وقد أ ّكد سب انه وتعاىل على لائ ه ه األنعام للناس ة قوله واالنعام َلقهَيا ل
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َجال ِحْي ت ِرَيَيون و ِحَيْي ْسْسَيحون * وُت ِمَيل
ِفيها ِدفء ومَا ِفع و ِمَها تأكلون * ولكم ِفيها
َ
ه
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ِ ِ
ِ
َ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون (.)6
واْل ِما ِلَتكبوها و ِزيَة وُيلق ما ال َعلم
ََ َ َ ُ ُ َ َ ْ
َ
االبل َكيْ َ َُل َق ْ
ت َوإ ََل ه
الس َمآ ِء كيْ َ ُر ِف َع ْت (.)7
ِ
ِ
وقوله تعاىل أفَ يَظر َون ِإَل ِ ِ
َ
َ
ََْ ََ ْْ ه َ َْ َ َُ ر ه َ َ ْ ْ َ ْ َ ً َ ُ ْ ََ َ ُ
َهَْ َ
ون * َوذللَاهَيا
وقوله تعاىل أولم يروا أنا َلقَا لهم مما ع ِملت أي ِديَآ أنعاما فهم لها مَيا ِلك ِ
ََ َ
َُ ْ َ َْ َُ ُ ُ ْ َ َْ َْ ُ ُ َ ََُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
ار ُب أفَ
ش
لهم ف ِمَها ركوبهم و ِمَها يأكلون ولهم ِفيها مَافِع وم ِ
____________________
 -3مسند البزار 433 :8ال زوائدد اهليامدي  378 :3عدن ابدن عمدرال واملعجدم الكبدري 327 :23ال ومسدند أمحدد 323 :7
عن أم هاينء عن رسول هللا.
 -2الن ل.8 - 3 :
 -4الغاشية.38 :
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ْ ُ

َ ُ َ
ون (.)1
ي ش كر
ومددن تل د األلفددا املولددوعة (البكددر) و (البكددر ) وهددي أمسدداء للف د ّ مددن اإلبددلال ل د احلي دوان
احملبوب واملهم ة اجلزير العربية.

وعليدده كنيددة (أ بكددر) مل تكددن كنيددة ب يئددة عنددد العددربال ولدديس ة اط قهددا علددى أحددد عيددب
ايتال ومل تكن تله أببن أ ق ا ة قد تكىن به ا رون من قبله ومن بعده.
أجلال قد يؤتى ب( -أ الفليل) استنقاصا للطرفال وتلدغريا لدهال و لد حسدب االسدتعمالال
الرقاع قبال احل ّ اء والكنّاس
ومالها ة ل مال ّ

مقابل املنىّفال والنجار مقابل مهندس الديكورال إىل ريها من عشرات الكلمات.
والكنية قد يل ظ يها و من املعداين املدراد ال وهدي تشدري إىل احلسدن والقدبح واخلدري والشدرال وقدد
ُ
أتيت تكرميا كما قد أتيت توهينا أو إ بارا.
دداهلل سددب انه وتعدداىل مل أيت ب د كر عد ّدم رسددول هللا أ هلددب ة القددرآن الكددر إكرامددا لدده ة قولدده
َه ْ َ َ َ ََ َ َ
ه
() 6
َبت يدآ أ ِِب لهب وتب بل جاء هبا ماوجترحيا .
وك ا ريها من الكىن ال تولع بعناية ما ريا كانت أم شراال إ بارا كانت أم إع ما.
الناس كانوا يكنون يزيد بن معاوية أب القرد حلبّه للقرودال وأب هرير

____________________

 -3يس.84 - 83 :
 -2قال الز شري ة سبب تكنية أ هلب ة القرآنال بقوله :ن قلت :مل كناداهُ والكنيدةُ مكرمدة ؟ قلدت :يده ت تدة أوجده:
ددالعزن عدددل عندده إىل كنيتددهال والاالددث :أ نّدده ملددا
أحددها :أن يكددون مشددتهرا بلكنيددة دون االسددمال والادداين :أ نّدده كددان امسده عبد ّ
ّ
كددان مددن أهددل النددار ومآلدده إىل النددار ات اللهددب وا قددت حددال كنيتددهال وكددان جددديرا أبن يد كر هبددا (انىددر عمددد القددارئ :7
.)242
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() 1
احلجاا أب و حدة( )6جلعلهدا ة مولدع مدن جسدده كمدا يقدالال وسدعيد بدن حفد
العتزاره بهلر ال و ّ
البخاري أب الفار ال ومروان بن عبداملل أب األكيس واملنلور العباسي أب الدوانيق و ...
اسددتعمال الكددىن إ ن موددا ا للعلميددة يل ددظ يهددا شدديئا مددا بعنايددة مدداال د تولددع علددى اال درين

جزا ا واعتباطاال الباال وإن كانت رّجا ولعت ارجتاالأيوا.
واآلن نس ل :ما وجه تكنية ابن أ ق ا ة أب بكر ؟
وملا ا ه ه الكنية بخللوص ال دري ؟ وهدل أ ّّندا كاندت كنيتده ة اجلاهليدة أم أ ّّندا أُطلقدت عليده
ة صدر اإلس م؟
بل ما ا يعين ما حكوه عن رسول هللا من أ نّه ّري اسم ابن أ ق ا ة من عتيدق أو عبدد الكعبدة
إىل عبدهللاال وكنيته إىل أ بكر ؟
يغريها رسول هللا ؟ وملا ا ال يشريون إىل ه ه الكنية ؟
حّت ّ
ما ا كانت كنيته ة اجلاهلية ّ
شددخ
حممددد وأماددال ل د ؟ مددع أ ندّده
بددل ملددا ا ال يكنّيدده رسددول هللا أب عبدددالرمحن وأ ّ
ومحّددد وأ و ددل األمس دداء والك ددىن
دايل ه ددادف ة أعمال دده ي دددعو إىل توحي ددد هللا والتس ددمية ج ددا عُبّ ددد ُ
رس د ّ
واأللقاب و ريها.
ه د ه األمددور جيددب تولددي هاال كددي نعددرف مددن هلددا دواعددي ولددع اآل درين ه د ه الكنيددة علددى
املعلومني من أهل البيت

أو على بعض أوالدهم.

____________________
 -3انىر عمد القارئ  323 :3و يه :وهو أول من ُك ّين هب ه الكنيته هلر كان يلعب هبا; كناه النب ب ل !!
 -2شرح النهج 280 :8ال رمع الب رين .373 :3
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احملور الااين
مّت ُك ّين أبو بكر أب بكر ؟
ومل ؟ وما هي كنيته السابقة ؟
م ددن املعل ددوم أ ّن الكني ددة أتيت الب ددا الش ددتهار ل ددلة أو انتس دداب إىل جه ددة أو ص ددفةال أو ل ددت زم
وتقاربال بعوها أتيت صرحية وأ رن مومر .
قال األهدل:
واملقتوي للتكنية اُمور:
األول :اإل بار عن نفسال ك طالبال ُك ّين ببنه طالبال وه ا هو األ لب.
ّ
ول; ملن يرجو ولدا جامعا للفوائل.
الث-اين :التفاؤل والرجاءال ك الف ال
الاالث :اإلمياء إىل الو ّد; ك حيىي ملل املوت.
الرابددع :اشددتهار الشددخ خبلددلة يكددىن هبدداال ّإمددا بسددبب اتّلددا ه هبددا ة نفسدده أو انتسددابه إليهددا
بوجه قريب أو بعيدال ك الو اء ملن امسه إبراهيمال وأ ال بيح ملن امسه إمساعيل أو إس اق(.)1

____________________
 -3الكواكب الدريةال ل هدل .32 :3
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ّأمدا االحتمدال االول د ميكدن تلد ّدوره ة التكنيدة أب بكددر البدن أ ق ا ددةال أل نّده لدديس لده ولددد
هب ا االسم(.)1
أ ّما االحتمال الااين قد ميكن تلوره إ ا أُريد منده الداللدة علدى السدخاء والكدرمال وهد ا مدا أراده

اآل ددرون أب ددر ال سدداعني للتدددليل عليدده مددن د ل أ بددار مولددوعة; ماددل أندّده اشددرتن بد ل بددن ربح
وعددامر بددن هددري و لّلددهم مددن املشددركني مددن أموالدده اخلاصددة()6ال أو أ ندّده أنفددق علددى النددب أربعددني ألددف
درهددم وة لفددظ دينددار()7ال أو أ ندّده اشددرتن راحلتددني جبلددغ  744درهددم وصددرف عليهددا ألربعددة أشددهر أو
ستّة وأع ّدها كي يسا ر عليهما الندب إىل املديندة()0ال أو أ نّده بدىن مسدجد مجديح  -قبدل مسدجد قبدا -

ة املدينة  ...إىل ريها من األ بار املولوعة.
دح علددى ه د ا الوجدده الادداين إ ا كانددت مددن قبددل األب  -قبددل أو عنددد أو
ددري أ ّن هد ه التكنيددة تلد ّ
بعددد والد أبندده  -ال مددن قبددل ددريهال واملعددروف أ ّن أبه مل يكنّدده هب د ه الكنيددة حددّت يقددال بولددعها لدده

علددى التفدداؤلال لوصددا وأن ه د ه األ بددار يك د ّ هبا مددال دجيددة و إ ندداء هللا لنبيّددهال د بو بك ددر إن
اشرتن ب ال  -أو ريه من املسلمني  -قد اشرتاهم من مال الرسولال لكنده كدان الواسدطة ة لد
لللته بملشركني.
كما أ ّن عدم قبول رسول هللا الراحلتني من أ بكر إالّ بامن ليؤّكد أب نّه
كان لرسول هللا مال ميكنه اإلنفاق منهال

____________________

داعي ملنّة أحد عليه وعلى

 -3انىر حتفة املولود  343 :3ما .
 -2تفس ددري اب ددن أ ح ددامت 4333 :34ال و ي دده :إ ّن أب بك ددر اعت ددق سددبعة كله ددم يدُع د ا ب ة هللا :ب د لال وع ددامر ب ددن ه ددري ال
والنهديةال وابنتهاال وز ري ال وأم عيسىال وأمة بين املؤملال وانىر أيوا زاد املعاد 24 :4ال والسري احللبية .373 :3
 -4مناقب بن شهرآشوب 433 :3ال وعنه ة حبار األنوار 23 :33ال صد يح ابدن حبدان  283 :33ح 7730ال مدوارد
الىمآن  342 :3ح .2378
 -3السددري احللبيددة 377 :2ال وانىددر ص د يح البخدداري  743 :2ح  2383و  3337 :4ح  4702و  2378 :3ح
3384ال مسند أمحد 307 :7ال ص يح ابن حبان 374 :33و .277 :33
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الرسالة(.)1
ويواف إىل ل  :أنّه لو كان أل بكدر هد ه األمدوال لمدا ا ال نعر ده اتجدرا كتجدار قدري مادل
(أ سفيان) و (أ جهل) و (عبددهللا بدن جددعان)ال وكسدعد بدن عبداد مدن األنلدارال وأماداهلم ممدن
كل ما عر ناه أ نّه ابدن أ ق ا دة املندادي علدى مائدد عبددهللا ابدن
عُر وا واشتهروا بلغىن والوالر ؟ بل ّ
جدعان التيمدي( )6التداجر القرشدي الفاسدق وعبددا لدهال وقدد قدال شداعر عائشدة ة حدرب اجلمدل عمدري
الوب:
بن األهلب ّ
() 7
أطعنا بين تيم بن ّ
مر شقو وهل تيم إالّ أعبد و إماءُ
وة رواية ا رن أ نّه قال:
() 0
مر ما جنت وما تيم إالّ أعبد و إماء
كفينا بين تيم بن ّ
بددل كيددف ميكددن تلد يح مددا قيددل عندده مددع مددا رواه ابددن سددعد ة الطبقددات الكددربن عددن عطدداء بددن

سائب أ نّه قال :ملا استُخلف أبو بكر أصدبح داداي إىل السدوق وعلدى رقدبتده أتالددواب يتج ُدر هبدا لقيدهُ
اجلراح قاال له :أين تريد اي ليفة رسول هللا ؟ قال :السوق.
عمر بن اخلطّاب وأبو عُبيد بن ّ
ُ
لن ُع ما ا وق الد وليت أمر املسلمني ؟
قاال :ت ال
قال :م الن أين أُطالع ُم عيايل ؟
كل يوم شطالر
قاال له :انالطل الق حّت ند الفرض ل ال
شيئاال انطلق معهما فرلوا له ّ

____________________

 -3ص د يح البخدداري  3330 :4ح 4702ال و  2378 :3ح 3384ال مسددند أمحددد  307 :7ح  .23778و يدده ان
حينما أراد اخلروا إىل املديندةال قدال لده أبدو بكدر :خد أب أندت اي رسدول هللا إحددن راحلد هداتني .قدال
رسول هللا
بلامن.
رسول هللا
 -2انىر رجال الكشي 288 :الرقم 347ال وعنده ة الددرجات الر يعدة347 :ال وحبدار األندوار 28 :42ال و يده زايد علدى
ن الكشي هي :وهو ابن أ ق ا ة حامل قلاع الود البن جدعان إىل اليا ه ؟!
 -4اتريو الطربي  34 :4الالكامل ة التاريو 340 :4ال أنساب األشراف .30 :4
 -3اتريو دمشق .343 :3
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شا وما كسوه ة الرأس والبطالن.
إيل القواء.
قال عمرّ :
إيل الف اليءُ.
وقال أبو عُبيد  :و ّ

إيل يه اتالدنان(.)1
لي الش اله ُر ما رالتل ُم ّ
قال عمر :لقد كان أييت ع ّ
ال أدري كيددف يعقددل بندداء أ بكددر مسددجد مجدديح مددع علمنددا أب ّن مسددجد قبددا هددو ّأول مسددجد
ُسس على التقون ال مسجد مجيح.
أّ
وكيف يسمح اجلم يّون أبن يبين أبو بكدر مسدجدا وهدم الد ين لدربوا عامدان بدن مىعدون وآ وه

إلس مه.
بدل كيددف تلددح هد ه األقدوال يدده وهددو مدن أ ّل بيددت ة قدري حسددب قددول أ سددفيان القرشددي
لعلي :لبكم على ه ا األمر أ ّل بيت ة قري ال ألمألّنا ي ورج (.)6
االدعاءات مع ما روي عدن أ هريدر ة مسدتدر احلداكم إ قدال :ملدا قدبض
وكيف تتطابق تل
ّ
بلغ أهل مكة اخلربال سمع أبو ق ا ة اهلائعةال قال :ما ه اال قالوا :توة النب .
النب
قال :أمر جليلال من قام بألمر من بعده ؟
قالوا :ابن .
قال :ورليت بنو زوم وبنو املغري ؟!
قالوا :نعم.
قال :اللّهم ال والع ملا ر عت وال را ع ملا ولعت(.)7
وة ن

الطبقات البن سعد :ال مانع ملا أعطى هللا وال معطي ملا منع

____________________
 -3الطبقات الكربن البن سعد .373 :4
 -2مسط النجوم العوايل 342 :2ال زاد :يعين قبيلة أ بكر وهي تيم ّنا ألعف قبيلة ة قري .
 -4املستدر على الل ي ني  283 :4قال ص يح على شرط الشيخني ومل ررجاه.
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هللا(.)1
وة املسددتدر أيوددا عددن مددر الطيددب :جدداء أبددو سددفيان بددن حددرب إىل علددي بددن أ طالددب
قال :ما بل هد ا األمدر ة أق ّدل قدري قلدة وأ ّهلدا لدة  -يعدين أب بكدر  -وهللا لدئن شدئت ألمدأل ّّندا
عليه ي ورجاال(.)6
وة كنز العمال عن سويد بدن فلدةال قدال :د دل أبدو سدفيان علدى علدي والعبداس قدال :اي علدي
وأنددت اي عبدداسال مددا بل ه د ا األمددر ة أ ل قبيلددة مددن ق دري وقدُلّهددا  -وقلهددا ال ُقد ُّدلال بلوددم القلددةال
كال ل وال لةال النهاية  -وهللا لئن شئت المألّنا عليه ي ورجاال(.)7
وة اتريددو مدينددة دمشددق بدزايد  :وهللا لددئن شددئت ألمألّنددا عليدده ددي ورجدداال وألتورّنددا عليدده مددن
أقطارها(.)0
جدداء أبددو سددفيان إىل علددي
وة ملددنف عبدددالرزاق :عددن بددن أجبددر :قددال ملددا بويددع أل بكددر
قال :لبكم على ه ا األمر أ ل أهل بيت ة قري أما وهللا ألمألّنا ي ورجاال(.)5
واإلم ددام ق ددال هبد د ا الق ددول ك ددي ال يس ددتغل أب ددو س ددفيان اخل د د ف بين دده وب ددني اب ددن أ ق ا ددةال أل
ندّده كددان يعلددم أب ّن أب سددفيان مل يددرد نُلددر اإلسد م و إّمنددا أراد حتكدديم املفدداهيم القبليددة ل د ل مل
يدُ العط أمريُ املؤمنني أل سفيان ال ريعة من ل نزاعه مع أ بكر.
وال رفى علي أ ّن العرب األق اح رّجا آمنوا بلرسول وانقادوا له أل نّه

____________________

 -3الطبقات الكربن البن سعد .373 :4
 -2املستدر على الل ي ني 74 :4ال اتريو اخللفاء.78 :
 -4كنز العمال  272 :3و  274عن زيد بن عليال اتريو دمشق  373 :24و يه :وأقلها بدل :وقلها.
 -3اتريو مدينة دمشق  373 :24وانىر مرقا املفاتيح  34 :3أيوا.
 -3ملنف عبدالرزاق .333 :3
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وعز العشري وكرم احلسدب ور عتدهال
رسول من هللا حيمل مجيع صفات الكمالال ومنها بسطة النسب ّ
ّما من مل ين ّ عليه الرسولال وال كدان ا نسدب وحسدبال د ّن العدرب أت االنقيداد لدهال لوصدا
وأ نّه كان أي األموال بلتسلّط
والقهر واجلربوتال وه ا ما أينف منه العر األصيلال وسي تي ك م
أمري املؤمنني علي ة الكيفية ال جيب اتباعها ة أ الزكوات
واللدقات(.)1
كل حال ّن ولاعة نسب أ بكر ال رال للمنازعة يها ول ل قال حطية:
وعلى ّ
أطعنا رسول هللا إ كان بيننا يا لعباد هللا ما أل بكر
وة ا ر:
أطعنا رسول هللا إ كان وسطنا ياعجبا ممن يطيع أب بكر
ورب البيت عندي من ال ا ّر
وإ ّن أُأسا أي ون زكاتكم أقّل ّ

أنعطى قريشا ما لنا إ ان ه ه لت ال رالزن هبا املرء ة القرب
وما لبين تيم بن مر إمر علينا وال تل القبائل من الهر
ب طاعة وأوىل جا استوىل عليهم من األمر
أل ّن رسول هللا أ الوج ُ

وقال احلارث:
كان الرسول هو املطاع قد موى صلّى عليه هللا مل يستخلف
ه ا مقال اي زايد قد أرن أ الن قد أتيت بقول ُسوء ُاللف
حممدا صلى عليه هللا ريُ مكلّف
ومقالُنا أ ان ا
النب ّ
تدر اخل ة بعده لوالته ودعا زايد المرئ مل يدُ العرف
إن كان البن أ قُ ا ة إمر لقد أتى ة أمره بتدع ُّسف

____________________
 -3ة صف ة.337 :
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أم كيف سلامت اخل ة هاشم لعتيق تيم كيف ما مل أتنف
وة كتاب الرد للواقدي والفتوح البن اعام قال حارتة :دن إمندا أطعندا رسدول هللا إ كدان حيّداال
ولو قام رجل من أهل بيته ألطعناهال و ّأما ابن أ ق ا ة ما له طاعة ة رقابنا وال بيعة(.)6
() 1

قال األشعث إين أعلم أن العرب ال تقدر بطاعدة بدين تديم بدن مدر وتددع سدادات البط داء مدن بدين
() 7
هاشم إىل ريها ...
وقددال األشددعث بددن قدديس :ال تعط دوا الزكددا ألندّدين أعلددم أب ّن العددرب ال تُعطددي الزكددا لبددين تدديم وال
يرتكون بين هاشمال مث أنشد أشعارا .)0(...

وأ ددرا الدددارقطين :أ ّن أب سددفيان بددن حددرب قددال لعلددي أبعلددى صددوته ملددا بيددع الندداس أب بك ددر:
لبكم على ه ا األمر أ ل بيت ة قري  -يعدين قبيلدة أ بكدرال وهدي تديمال ّّندا ألدعف قبيلدة ة
قدري ال وإمنددا عد ّدزت بكددون أ بكددر وطل ددة منهددا  -أمددا وهللا ألمألّنددا عليدده ددي ورجد إن شددئتال

قددال لدده علددي :ال اي عدددو اإلس د م وأهلددهال مددا لددر لد اإلسد م وأهلددهال إ ا تقددرر هد ا الواجددب
على كل مؤمن بهلل ورسوله .)5(...
ومن كتاب من علي ملعاوية ... :وقد كان أبو أبو سفيان جاءين ة
بيعت يه أب بكر قال ( :ألنت أحق الناس هب ا األمر من
الوقت ال ي ُ
ري وأأ أؤيد على من الف ال ولئن شئت ألمأل ان املدينة ي ور الج 
على ابن أ ق ا ة ) لن أقبل ل ال وهللا يعلم أن أب قد عل ل حّت كنت
أأ ال ي أبيت عليه ا ة الفرقة بني أهل اإلس مال ّن تعرف من ح ّقي

____________________
 -3كتاب الرد للواقدي388 :ال الفتوح البن األعام .374 :3
 -2كتاب الرد للواقدي383 :ال والفتوح البن األعام .38 :3
 -4كتاب الرد .383 :
 -3كتاب الرد للواقدي.383 :
 -3مسط النجوم العوايل .342 :2
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ما كان أبو يعر ه قد أصبت رشد ال و إن أبيت ها أأ قاصد إلي 
 والس م(.)1كددل ه د ه النلددوص جتعلنددا أن كددون ولددع كنيددة أ بكددر علددى ابددن أ ق ا ددة جدداء مددن بب

َ ْ َ ُْ ْ َ َُ ر ُ ْ َ َْ َ َ َْ َ ُ
َيواك ْم
التفاؤل والرجاء; أل نّه هو ال ي نزل يه قوله تعاىل :أاشفقتم أن َقدموا بَيْي يَيدي َن
َ
َص َدقة (.)6

قد كان مشفقا ش ي ا ة أن يقدم بني يدي جنواه للرسول صدقة بسيطةال كيدف يهدب هد ه
األموال الكاري ؟
والتفلدديل ة هكد ا اُمددور مددن املوالدديع الد ميكددن أن تب ددث ة السددري النبويددة وكتددب الكد م ال
هنا.
أ ّمددا االحتمددال الاالددث يعددين ولددع ه د ه الكنيددة تعريوددا أب بكددرال ك د ن يقددال لألسددود( :أب ددو
البيواء)ال أو ل عمى( :أبو بلري)ال ولألقرع( :أبو اجلعد)ال ولألعرا( :ابن ي الرجل)ال وهد ا بعيدد
لو قلنا بولع ه ه الكنية من قبل رسول هللا عليه.
أ ّما االحتمال الرابع قد يكون واردا; لكن بعناية ماال وهو ال ي دعا رسول هللا أ ّن يبدل كنيتده
من أ الفليل إىل أ بكرال ومل يكنّه أب عبدالرمحن

قد
كل ل رارا لكنيته األُوىل ة اجلاهليةال كما رأيناه
أو أ ّ
حممدال ّ
بدددل كلمددة (حددزن) ب( -سددهل)ال و (عاصددية) إىل (مجيلددة)ال أل ّن مددن املعددروف أبن أب ق ا ددة -
وقيل هو أيوا  -كاأ يناداين على مائد ابن جدعانال ك ّن التكنية
ب ل جائه لكونه يرعى إبل ابن جدعان أو ريهال لارت كنية (أ الفليل )
م زمة له.
و إلي تفليل رؤيتنا كي تقف على أ ّن كنية ابن أ ق ا ة ة اجلاهلية

____________________
 -3الفتوح .330 :2
 -2اجملادلة.32 :
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وصدددر اإلسد م مل تكددن أب بكددر بددل هددي أ الفلدديلال ومددن
أ بكر.

لدده تقددف علددى الدددواعي لتبديلدده إىل

ما هي كنية ابن أ ق ا ة ة اجلاهلية وصدر اإلس م ؟
هنا نلوص ة كتدب التداريو تشدري إىل أ ّن املنداوئني البدن أ ق ا دة كدانوا يس ّدمونه ة اجلاهليدة
وصدر اإلس م ب( -أ الفليل) و ( ي اخل ل) تعريوا به.
والفليل :ولد الناقة إ ا لل عن اُمه()1ال واصدله مدن القطدع()6ال خبد ف البكالدر  -بلفدتح  -وهدو
الف د ّ مددن اإلبددل()7ال وقيددل :البكددر الناقددة ال د ولدددت بطنددا واحدددا واجلمددع أبكددار()0ال وهددو أكددرب مددن

الفليل(.)5
عداء أ بكر كانوا يريدون أن يقولوا له :مدن أندت ح ّدّت تُك ادىن أب بكدر ؟!ال إ ُك ُّدل مدا عر نداه
عن أن ووالد كنتما من ال ين تددعون علدى مائدد عبددهللا بدن جددعان()2ال ندا أب الفلديل ال
أب بكر.
أجد ّدل إ ّّنددم كددانوا يدعوندده أيوددا (ب د ي اخل د ل) تشددبيها بلفلدديل ال د ي ي دراد طمدده مددن الرلدداعال
يغرزون ة أنفه لةال ا هلج الفليل بلرلاع خنس اخل ل لرع الناقة منعته من الرلاع(.)3
____________________
 -3احملكم واحمليط األعىم .420 :7
 -2كشددف املشددكل 347 :4ال تفسددري ريددب مددا ة الل د ي ني لل ميدددي  433 :3وانىددر ادب الكاتددب لللددويل :3
.33
 -4املغرب ة ترتيب املعرب 73 :3ال احملكم واحمليط األعىم 24 :8ال شرح النووي على ص يح مسلم .88 :7
 -3احملكم واحمليط االعىم 30 :8ال يب اللغة .328 :34
 -3البكر والبكر جنزلة الغ م واجلارية الل ين مل يدركاال يب اللغة  43 :3ولسان العرب .474 :4
 -7اُنىر التفسري الكبري 247 :4ال واتريو دمشق .347 :3
 -8انىر زانة األدب 402 :2ال ريب احلديث للخطا .477 :3
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و إلي اآلن بعض النلوص الدالّة على تكنيته أب ليل قبل إط ق كنية أ بكر عليه:
منها :ما جداء ة كتدب التفسدري والتداريو أ ّن املشدركني ة م ّكدة رحدوا ومشتدوا بملسدلمني ملدا لبدت
ّ
ارس الرومال أل ّن أهدل الدروم كدانوا نلدارن ومدن أهدل الكتدابال أمدا دارس كاندت روسديّة ولديس هلدا
ُ

ْ
ُّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ر َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ُ َ
َيع
كتابال نزلت اآلية :الم َ ِلب ِ
ت الروم ِي أدَن االر ِض وهم من بع ِد َل ِب ِهم سَييغ ِلبون ِي بِِ ِ
ه ْ
َُْ َ َ ْ ُ ََْ َ َ ْ َ ُ ُْ ْ ُ َ َ ْ ه
آء َو ُه َو الْ َعز ُ
اَّلل يَ ُ ُ
َُص َمن ي َ َش ُ
اال ْم ُ
يز
ُص
َ
ب
ون
َ
م
ؤ
م
ال
ح
ر
ف
ي
ذ
ئ
م
و
ي
و
د
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ب
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م
و
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ب
ق
ن
م
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي ِ ِ
ِسنِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِح ُ
ه
يم ()1ال لتسكني قلوب املؤمنني.

دروم علددى ددارس
وجدداء عددن أ بكددر أ ندّده قددال للمشددركني :ال يقدار ان هللا أعيددنكمال ددوهللا لتىهددر ان الد ُ
بعد بوع سنني.
قددال لدده أ بددن لددفمددن املشددركني :ك د بت اي أب لدديلال اجعددل بيننددا أج د أُأحبُد عليددهال
واملناحبةُ املراهنة(.)6
ُ
ُ
وه ا الن ليشري إىل أ ّن ابن أ ق ا ة كان يك ّدىن ة اجلاهليدة ب( -أ الفلديل)ال وقدد يكدون
قاهلا له استنقاصا وحتقريا.
وقريددب مددن اخلددرب اآلنددف مددا جدداء ة احملد ّدرر الددوجيز :أ ّن أب بكددر ددرا إىل املسددجد قددال هل ددم:

أسارُكم أن ُلبت الرومال ّن نبيّنا أ ربأ عن هللا تعاىل أ ّّنم سيد الغلبُون ة بعض سنني.
يعرلدون
قال له أ ُّ بن لفال وأمية أ وهال وقيل :أبو سفيان بن حرب :تعدال اي أب لديل ّ -
() 7
بكنيته بلبكر  -لنتناحبال أي نرتاهن ة ل ال راهنهم أبو بكر ...
ومن املعلوم أ ّن الكنية ال تىهر ج بني عشيّة ول اها لألشخاصال بل هي

____________________
 -3سور الروم .3 - 3
 -2تفسري مقاتل 4 :4ال الكشاف 382 :4ال اتريو الطربي .377 :3
 -4احملرر الوجيز .427 :3
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م زمة للاحبها من نشوئه وبلو هال واملشركون كانوا يعر ونه هب ه الكنية وألجله اطبوه هبا.
والن ُّ السابق حي ّدد لندا اتريدو إطد ق كنيدة أ الفلديل علدى ابدن أ ق ا دة عندد عدرب اجلزيدر ال
وأ ّّنم كانوا ال يقبلون إبط ق كنية أ بكر عليهال أل نّده أصدغر مدن أن حيملهداال وصددور هد ا الدن
ُ

َ
الر ُ
ت ُّ
وم .
كان ة بداية الدعو اإلس مية وحني نزول آية الم َ ِلب ِ
وال أستبعد أن يكون املشركون كندوه هبد ه الكنيدة استنقاصدا مندهال وهدو يؤّكدد لندا أ ّن كنيدة أ الفلديل
كانت ل ستنقاص ال املدح.
وعلى ك التقديرينال ّن كنية أ الفليل هي إحدن ُك ّىن أ بكر قبل اإلس م سواء ُولدعت

من قبل أصدقائه أو من قبل أعدائه.

أبو الفليل كنية ابن أ ق ا ة ة اجلاهلية
قال التربيزي ة اللمعة البيواء :و (أبو ق ا ة) كنية عامان بن عامر كما ة القداموسال وعامدان
أبو أ بكر.
واسم أ بكر هو عبدهللاال بو بكدر هدو عبددهللا بدن عامدان بدن عدامرال وكاندت كنيدة أ بكدر ة
أب بكر.
لما أسلم كنّاه رسول هللا
اجلاهلية أب الفليلال ّ
وتكني ددة أبي دده أب ق ا ددةال ألن الق ددف  -بلكس ددر  -نل ددف الق دددح م ددن اخلش ددب عل ددى ما ددال
ق ددف ال درأسال وهددو العىددم ال د ي ددوق الدددماغال مث يقددال :اقت ددف الرجددل إ ا شددرب مددا ة اإلأءال
والق ا ددة  -بلوددم  -مددا يقت ددف مددن اإلأءال ُمسّددي عامددان املد كور أب ق ا ددةال ّإمددا لكوندده مودديفا
للناسال أو لكونه داعيا لويا ة الناسال أو لكونه طبّا دا و دو لد  .واملشدهور املد تور أنّده كدان داعيدا
لويا ة عبدهللا بن جدعان ة اجلاهلية(.)1

____________________
 -3اللمعة البيواء للتربيزي األنلاري.733 :
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وة مددرآ العقددول ة شددرح أ بددار الرسددول :وقيددل أندّده ]أي التكد ّدين أب الفلدديل[ كددان كنيتدده قبددل
أظهار اإلس مال وبعده كنّاه النب أب بكدرال وروي أ ّن أب سدفيان قدال يدوم لدب اخل دة :ألمألّندا
على أ ليل ي ورج .
و كددر السدديّد الشدريف ة بعددض حواشدديه :وقددد يعتددرب ة الكددىن املعدداين األصددليةال كمددا روي أ ّن ة
بعض املشركني أب بكر :أب الفليل(.)1
بعض املفردات أدن ُ
حممدد العدر التبدداين اجلزائدري :والنداس كنادوا أب بكددر أب الفلديل احتقدارا لدهال وقالددت
قدال الشديو ّ
قبيلددة أسددد و دزار  :ال وهللا ال نبددايع أب الفلدديل أبددداال تقددول هلددم يددل طد ّدي :أشددهد ليقدداتلنكم حددّت
تكنّوه أب الف ل األكرب(.)6

أبو ليل كنية ابن أ ق ا ة بعد و ا رسول هللا أيوا
رون املدائين عن مسلمةال قال :قُبض رسدول هللا وأبدو سدفيان علدى صددقة جندرانال قدال :مدن قدام

إين ألرن أمرا ال يُس ّكنه إالّ الدم(.)7
بألمر ؟ قالوا :أبو بكرال قال :أبو الفليل ؟! ّ
وة ند الطددربي وابددن األتددري والددن عددن الادداين :ملددا اجتمددع الندداس علددى بيعددة أ بكددر أقبددل أبددو
ّ
إين ألرن عجاجدة ال يطفئهدا إالّ دمال اي آل عبددمنافال ديم أبدو بكدر مدن أمدوركم
سفيان وهو يقولّ :
؟! أين املستوعفانال أين األ الن علي والعبداس ؟! مدا بل هد ا األمدر ة أق ّدل ح ّدي مدن قدري ؟! مث
قددال لعلددي :ابسددط يددد أبيع د ال ددوهللا لددئن شددئت ألمألّنددا عليدده ددي ورج د ال د علددي
تمال ]أبو سفيان[ بشعر املتلمس.

____________________
 -3مرآ العقول  .337 :27وانىر شرح اُصول الكاة للمازندراين .284 :32
 -2انىر حت ير العبقري 334 :2ال والن موجود ة اتريو الطربي 273 :2ال البداية والنهاية .438 :7
 -4أنساب األشراف 32 :3ال وة طبعة زكار .37 :3
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ال

احلي والوت ُد
ولن يقيم على سف يُر ُاد به إال األ الن عاليد ُر ّ
أحد
ه ا على اخلسف مربوط ُبرامته و ا يُش ُّج يبكي له ُ
زجددره علددي وقددال :وهللا إنّد مددا أردت هب د ا إالّ الفتنددةال و إنّد طاملددا بغيددت لحمس د م شد ّدراال ال
حاجة لنا ة نلي ت (.)1
وع ددن أ ح ددازمال ع ددن أ هري ددر ال ق ددال :إ ّن أب س ددفيان ك ددان ح ددني ق ددبض الن ددب ائب ددا; بدع ددث ب دده
ُمل ّدقا(.)6
لما بلغته و ا النب قال :من قام بألمر بعده ؟ قيل :أبو بكرال قدال :أبدو الفلديل ؟! أين ألرن
ّ
تقا ال يرتقه إالّ الدم(.)7
حممددد بددن منلددورال عددن جعفددر بددن
ورون أمحددد بددن عمددر بددن عبدددالعزيزال عددن عمددر بددن شددبّةال عددن ّ
دب قدد بعدث أب سدفيان سداعيا رجدع مدن سدعايتهال وقدد
سليمانال عن مال بن ديندارال قدال :كدان الن ّ

مددات رسددول هللا ال لقيدده قددوم س د هلمال ق دالوا :مددات رسددول هللا ال قددال :مددن ويل بعددده ؟
قيددل :أبددو بكددرال قددال :أبددو لدديل ؟! قددالوا :نعددمال قددال :مددا عددل املستوددعفان علددي والعبدداس ! ّأمددا
عن هلما من أعواد ا(.)0
وال ي نفسي بيده ألر ّ
دري كددان حيملدده عددن ابددن أ ق ا ددةال وأ ندّده كددان يعر دده ة
ومقولددة أ سددفيان تشددري إىل مرتكددز كد ّ
اجلاهليددة أب الفلدديل ال أب بكددرال أي أ نّدده أراد أن يقددول :تعنددون أب لدديلال أب بكددر ؟! مددا كنّددا
نعر ه ة اجلاهلية إالّ أب الفليل.
عما عر ه ة اجلاهليةال وقد يكدون تعريودا بدهال وعلدى كد التقدديرين
قد يكون ك مه هو إ بار ّ

نفهم من إط ق كلمة أ ليل عليه أ ّّنا كانت كنية معرو ة لده عندد الدب قدري ال وأ ّّندا مل تكدن
من ولع بين هاشم وأعدائه من أص اب
____________________
 -3اتريو الطربي 248 :2ال الكامل ة التاريو  370 :2والن
 -2أي جامعا آ ا لللدقات عام عليها.
 -4أنساب األشراف  370 :3وة طبعة زكار .283 :2
 -3شرح ّنج الب ة 33 :2ال مرآ العقول .437 :27
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منه.

الرد كما قد يُ ّدعى.
ّ
وجاء عن أ سفيان أيوا أ نّده أدن النداس بقولده :اي بدين هاشدمال اي بدين عبددمنافال أرلديتم أن
() 1
يلي عليكم أبو ليل ....
وجاء ة اتريو الطربي بسنده عن محداد بدن سدلمة بدن بدتال قدال :ملدا اسدتخلف أبدو بكدرال قدال
() 6
أبو سفيان :ما لنا وأل ليل ...
أئمة أهل البيت كرو ابن أ ق ا ة أيوا هب ه الكنية.
أجلال إ ّن ّ
جدداء ة بلددائر الدددرجات مسددندا عددن أ جعفددر البدداقر أ ندّده قددال :ملددا كددان رسددول هللا ة الغددار

إين ألنىددر اآلن إىل جعفدر وأصد ابه السدداعة تعدوم هبددم سددفينتهم
ومعده أبددو الفلدديلال قدال رسددول هللاّ :
ة الب رال قال أبو الفليل :أتراهم اي رسول هللا ! الساعة ؟!  ...وأسار ة نفسه أ نّه ساحر(.)7
لد ٌّدر دعددا ربدادهُ ُمنيبددا)ال
وة الكدداة أ ّن اإلمددام اللددادق ُسددئل عددن قولدده تعدداىل (وإ ا مد ا
دس اإلنسددان ُ
قال :نزلت ة أ الفليل(.)0
ُسئل عن أعداء هللا ؟ قال :األو ناألربعة.
وة تفسري العياشي أيوا أنه
قيل :من هم ؟
قددال :أبددو الفلدديلال ورمددعال ونعاددلال ومعاويددةال ومددن دان بدددينهمال مددن عددادن هددؤالء قددد عددادن

أعداء هللا(.)5
____________________
 -3االرشاد 304 :3ال اع م الورن .283 :3
 -2اتريو الطربي  248 :2حوادث سنة احدن عشر.
 -4بلددائر الدددرجات 323 :اجل ددزء التاسددع 332 :بب  3ح  34وعلددق اجمللسددي ة الف ددنت م ددن حبدداره  304 :44عليدده
ويكىن عن أ بكر أب الفليل لقرب معىن البكر وهو الف مدن االبدلال و كدره ة امدة املطداعن مسدتدركا :43
بلقولّ :
 748ح .72
 -3الكداة  243 :7ح  237وانىدر شدرح الكداة للمازنددراين  334 :3و  284 :32وحبدار األندوار 323 :23ال :44
277ال  483 :43عن الكاة.
 -3تفسري العياشي  337 :2ح  333وعنه ة حبار األنوار 37 :28ال .748 :43
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كل ه ه النلوص تشري إىل أ ّن كنية ابن أ ق ا دة األصدلية هدي (أبدو لديل) عندد أهدل البيدت
ّ
ومناوئي ابن أ ق ا ةال وتت كد ص ّ ة دعواأ حينما نرن
اآل درين ال يد كرون كنيتدده السددابقة مددع أتكيدددهم علددى تغيددري رسددول هللا المسدده مددن عبدالكعبددة أو
عتيق إىل عبدهللاال ما هي الكنية السابقة له إ ن إن كانت ري
ما قلناه ؟!
و اخل ل مدح أل بكر أم ّم ؟
كدرت كتدب السدري والتداريو وجدود لقددب ( ي اخلد ل) أل بكدرال قدد جداء ة (مولدح أوهددام
اجلمع والتفريق) عن را ع بن عمرو  -رجل من طدي  :-أ ّن رسدول هللا بعدث عمدرو بدن العداص علدى
جددي ة ات الس سددلال وبعددث ة لد اجلددي أب بكددر وعمددر وسدرا أصد ابه رلددي هللا عددنهمال
ددانطلقوا حددّت انته دوا إىل جبددل طدديال قددالوا :انىددروا لنددا رج د يدددلّنا علددى الطريددق أي د بنددا املفدداوزال
قالوا :ال نعلمه إالّ را ع بن عمروال نّه كان رج ربي ة اجلاهليةال قالال قلندا :مدا الربيدل ؟ قدال:
الل ال ي أي القوم وحده مث أي ة املفاوز.
دت أب بك ددر
ق ددال :انطلق ددت معه ددم ح ددّت إ ا رجع دوا م ددن املك ددان ال د ي ح دداجتهم ي ددهال ق ددال :أتي د ُ
قلددت :اي ا اخل د ل ا
تومست د مددن بددني أص د اب ال قددال :ومل ؟ قددال :لتعلمددينال قددال :قددد اجتهدددتال

أردت أن ختددربين بشدديء يسددري إ ا علتُددهُ كنددت معكددم ومددنكمال قددال :حتفددظ أصددابع
قددالال قلددتُ :
حممدا رسول هللا(.)1
اخلمسال قال :قلت :نعمال قال :كر شهاد أن ال إله إالّ هللا وأ ّن ّ
وقددد اعتددربه بعددض مدددحا لدده واعتددربه بعددض آ ددر مددا لددهال ولكد ّدل مددن الطددر ني نلددوص ة ل د

تؤيدهمال وجا أن األمر تدلف يهال علينا نقل تل النلوص لنتعرف هل أ نّده مكرمدة لده أو منقلدة
تعريه هب ا اللقب وتعتربه
؟ قبيلة هوازن كانت ّ

____________________
 -3مولح اوهام اجلمع والتفريق 77 :2ال وانىر اتريو دمشق .34 :37
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() 1
وتقشددفهال أل نّده تلد ّدق
منقلدة ملدن اشددتهر أب بكدر ال لكددن هندا مدن يقددول أ ّّندا دالددة علدى زهدده ّ
جبميع ماله قبل الفتح وبعده.
فددي القدداموس واتا العددروس والددن لد ول  -قددال :و و اخلد ل أبددو بكددر اللددديق ال أل ندّده

تلداق جبميع ماله و ال كساءهُ خب لال انتهى(.)6
ندزل علدى الندب
ورون البغويال ة ه ا األطدار :أن جربئيدل
عليه عباء قد لاها ة صدره خب ل.
علي قبل الفتح.
قال :أنفق ماله ا

قدال :مدايل أرن أب بكدر

قال :ن هللا تعاىل يقدول :اقدرا عليده السد م وقدل لده :أراض أندت ع ّدين ة قدر هد ا أم سدا ط.
عزوجد ّدل يق درأ علي د الس د م ويق ددول ل د أراض أن ددت ة
قددال :رس ددول هللا
اي أب بكددر إن هللا ّ
قر ه ا أم سا ط ؟

إين عدن ر راضال وهلد ا ق ّدمده اللد ابة
إين عدن ر راضال ّ
قال أبدو بكدر :أأسدخط علدى ر ال ّ
أقروا له بلتق ّدم والسبق(.)7
على أنفسهم و ُّ
وة الوشاح البن دريد :كان[أبو بكر ]يل ّقب ( و اخل ل) لعباء كان رلّها على صدره(.)0
وة ملنف ابن أ شيبةال عن را ع بن أ را عال قال :رأيت أب بكر كدان لده كسداء ددكي رلّده
عريته به هوازن(.)5
عليه إ ا ركبال ونلبسه أأ وهو إ ا نزلناال وهو الكساء ال ي ّ
كل ه ه النلوص تؤكد أب ّن لقب ( و اخل ل) جاء مدحا أل بكر ال ما لهال

____________________
 -3ملنف بن أ شيبة  02 :8ح 43343ال اتريو دمشق .444 :44
 -2القاموس احمليط 3273 :3ال وانىر اتا العروس .327 :27
 -4تفسري البغوي  203 :3وعنه ابن كاري ة تفسريه .203 :3
 -3عمد القارن  382 :37وانىر اإلكمال .373 :4
 -3ملنف بن أ شيبة  384 :3و 02 :8ال املطالب العالية 374 :0ال وانىر اتريو دمشق 442 :44ال .444
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كيف جترؤ هوازن على تعيريه بده ؟ وأي عيدب أو منقلدة ة العبداء حدّت تع ّدريه هبدا

لو كان ك ل
هوازن ؟!!
أمل يكن التعيري عند العرب هو إظهار عيب الطرف أو ما يه مسبة له ؟

ما هو العيب الكامن ة ه ا اللقب إ ن ؟ كل ما قرأأه كان مددحا البدن أ ق ا دة ال مداال
هل أن النهج احلاكم حار وا ه ا اللقب من ال ّ م إىل املدحال أم حقدا أ ّن هد ا اللقدب ولدع للمددح ؟
قدد ا تخددر النددب بلفقددرال ونزلددت آايت مدددح الفقدراء واملستودعفنيال مؤّكددد أب ّن الددب أتبدداع األنبيدداء
ه ددم م ددن املستو ددعفنيال وبتعب ددري الق ددرآن الك ددر  -حكاي ددة لق ددول الك ددا رين  -األر ل ددون بقول دده تع دداىل
(واتدابدع اال الر لُون).

وك ا كنية أ تراب كانت مدحا لعلدي لكدنّهم جعلوهدا مدا لدهال وكمدا أ ّن زمدزم وطيبدة -املديندة -
أبم جع ن واخلبياة(.)1
ا من األمساء احلسنة واملمدوحةال لكنّهم أبدلوها ّ
واآلن نس د ل :هددل أ ّن ه دوازن عد ّدريت ابددن أ ق ا ددة قبددل إس د مه ظدداهرا أم بعددده ؟ لددو أتملددت
النلوص لرأيتها تؤّكد الااينال أل ّّنم قالوا :أ ا اخل ل نبايع بعد رسول هللا(.)6
و ن ال ميكننا أن نفهم مقلدود هدوازن وسدبب تعيريهدا البدن أ ق ا دة إالّ بعدد أن نتعدارف علدى
درد ال وهددل أ ّن هد ا ي درتبط بن ددو وآ ددر
معددىن كلمددة اخل د ل ة لغددة العددربال وكيفيددة ربطهددا بنزاعددات الد ّ
حّت و إن منعوه عقال بعري ؟!
بك م أ بكر ملخالفيه ة أ نّه ال يرتكهم ّ

____________________

 -3مر علي ة صف ات 304 :إىل .232
 -2ملنف بن أ شيبة 02 :8ال لسان العرب .233 :33

457

معىن اخل ل ة لغة العرب
اخل ل :العود ال ي يتخلل بهال وما ُ ال به الادوب أيودا  ...واخلشدبات اللدغار اللدوايت ر ّدل هبدا
ما بني شقاق البيت.
واخل ل :عود جيعل ة لسان الفليل لئ ّ يرلع وال يقدر على امل ال قال امرؤ القيس:
كار إليه ج الرباته كما ال ظ الهر اللسان الُمجّر
وقيل :لاهُ ش اق لسانه مث جعل يه ل العود.
و لدديل لددول :إ ا ددرز د ل علددى أنفدده لددئ ّ يرلددع أُمددهال و لد أ ّّنددا تزجيدده إ ا أوجددع لددرعها

اخل ُل ...
وة ريب القرآن لألصفهاين:
واخل د ل مل ددا ختلّددل ب دده األس ددنان و ريه دداال يق ددال :د ادل س دناهُال و د ادل توب دده بخل د ل رله دداال ولس ددان
الفليل بخل ل ليمنعه من الرلاع(.)6
وعددن األصددمعي قددال :إ ا ارادوا أن مينعدوا الفلدديل مددن الرلدداع لّددوه :أد لدوا ة أنفدده مددن دا ددل
ال حمداد الرأس أبسفله حجنة(.)7
وة زانددة األدب للبغدددادي :إ ّن الفلدديل إ ا هلددج بلرلدداع جعل دوا ة أنفدده لددة حمدددد ال د ا
() 1

جاء يرلع أ ّمه خنستها تل اخل لة منعته من الرلاع(.)0
واآلن بعددد كد ّدل ه د ا التفلدديل هددل ميكننددا ربددط مق دول (أ الفلدديل) و ( ي اخل د ل) مددن قبددل
بقدول ابدن أ ق ا ددة (لدو منعدوين عقداال جلاهددد م
مناوئيده أتنداء األحدداث الد تلددت و دا الندب
عليه)()5ال والقول أب ّن هنا ارتباطا بني الفليل

____________________
 -3لسان العرب .233 :33
 -2املفردات ة ريب القرآن ل صفهاين .334 :3
 -4ريب احلديث لل ر .274 :3
 -3زانة األدب .402 :2
 -3موطد د مالد د 270 :3ح 743ال مل ددنف ب ددن أ ش دديبة  347 :7ح 42843ال اتري ددو الط ددربي 233 :2ال البداي ددة
والنهاية 432 :7ال شرح النهج  .240 :38والعقال :احلبل ال ي يعقل به البعري ال ي كان يؤ ة اللدقة.
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واخل د ل والعقددالال وأ ّن البددن أ ق ا ددة ارتباطددا نفسدديا مريبددا بلناقددةال أم أ ّن ل د يشددري إىل اهتمامدده
بُمور اللدقات ؟
وإ ا كان يشري إىل اهتمامده بللددقات لمدا ا ال يشدري إىل الغد ّت األربدع أو النقددينال أو البقدر
والغنم ؟!
أمل يكددن قولدده :لددو منعددوين حبّددة حنطددةال أو مددر واحددد ؟ أبلددغ وأوّف إليلددال املطلددوبال وهددو ممددا
يبني اهتمامه وحرصه على الزكوات أكار ؟
وأ يّهما هو األبلغ للداللة على حدرص اخلليفدة علدى حقدوق املسدلمنيال أهدي مقولتده تلد ال أو مدا

قاله اإلمام علي ممتنعا من قبول ملفو ة األشعث بنقيسال وال اعتربهدا كد ّّندا عجندت بريدق احليدةال
أعجب من ل 
قائ  :و ُ
طارق طرقنا جلفو ة ة وعائهاال ومعجونة شنئتها كا ّّنا عجنت بريق حية
أو قيئها.
قلت :أصلةال أم زكا ال أم صدقة ؟ ل حمارم علينا أهل البيت.
قال :ال ا وال ا ولكنها هدية.
قلددت :هبلت د اهلبددول ! أعددن ديددن هللا أتيتددين لتخدددعين ؟ أ تددبط أنددت أم و جنددةال أم جددرال

دت األقدداليم السددبعة جددا حتددت أ كهدا علددى أن أعلددي هللا ة منلددة أسددلبها جلددب شددعري
وهللا لدو أُعطيد ُ
() 1
ما علتهال وإ ّن دنياكم عندي ألهون من ورقة ة م جراد تقومها ...
وعليده القبائددل العربيددة ماددل هدوازن وقدري و ريهددا كانددت تع ّدري ابددن أ ق ا ددة أب الفلدديل و ي
اخل لال و إ ّن أتكيدهم على هاتني الكلمتني حتمل معاين كاري وال ة للبلري العامل.

____________________
ّ -3نج الب ة  437اخلطبة 223ال شرح النهج 233 :33ال
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وه ددي تؤّك ددد أيو ددا أب ّن كني ددة (أ بك ددر) مل تك ددن الب ددن أ ق ا ددة ة اجلاهلي ددةال ب ددل ول ددعت ل دده
الحقا.
و صددة الك د م و لدديل اخللددام :هددو أ ّن عتيقددا أو عبددد الكعبددة كددان ولدديع النسددب واحلسددب

حسبما كرتده كتدب التداريوال كدان قدريا حمتاجدا ك بيدهال يشدتغل بولديع األعمدالال وكدان يُك ّدىن ب-
(أ الفل دديل) ويل ّق ددب ب ( -ي اخلد د ل)ال الش ددتغاله عن ددد اب ددن ج دددعان أو ددريه برعاي ددة االنع ددامال
واالهتمام بلغارها إيد دا ورلداعاال لد ل أطلدق عليده ة اجلاهليدة كنيدة (أ الفلديل) ولُقدب ب-
( ي اخل ل)ال وكان ال يُعرف إالّ ب ل .
ويىهددر أ ندّده كددان يتن ّفددر مددن هد ه الكنيددة وهد ا اللقددب أشد ّد التن ّفددر حلرماندده مددن نعمددة البعدران الد
يرعاها.
حممول
كالعيس ة البيداء يقتلها الىما واملاء وق ظهورها ُ

دادعى أو
لما ّ
ودهال ّ
أزمة األمور أراد الحمو ما كان يعرف هباال بددأ بد ل هدو وأعوانده وأهدل ّ
توىل ّ
ُّادعي له أب ّن امسه ة اجلاهلية كان عبدهللاال مع أ نّه كان يسمى :عبدالكعبة.
النب جالهال مع أ نّه كان ال ميل شبع بطنه(.)1
و ُّادعي أ ّن هللا أ ىن ّ
و ّادعي له أب نّه ّأول من أسلمال مع أ نّه سابع أو من من اسلم.
.

و ّادعي له لقب اللديق مع أ ّّنا لقب لحممام علي حسبما قال
و ُّادعي له أب ّن كنيته أبو بكرال مع أ ّن كنيته أبو الفليل.
و يما كان يُدعى ويلقب ب ( -ي اخل ل) عيبا له بُ ّدل ل وجعل مدحا له.

وهكد ا متددد قائمددة التغيدريات والتبدددي تال ددري أ ّن املهددم هنددا هددو الكنيددةال إ قددد عر نددا أ ندّده كددان
يكىن ة اجلاهلية ب( -أ الفليل) ويلقب ب ( -ي اخل ل) وحني
ّ

____________________
 -3مر علي ة صف ة  332ك م عمر له( :تلنع ما ا وقد وليت أمر املسلمني ؟ قال :من اين اطعم عيايل ؟).
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جيرد لومه من اإلبدلال وكاندت احلدروب املس ّدما
صار ( ليفة) أراد أن يشبع ّنمه من اإلبلال راح ّ
ب( -حددروب الددرد ) حددرب أم دوال مدددارها اإلبددلال إ مل نعهددد ومل نق درأ ومل ن ددر أب بكددر حيددارب أحدددا
عل ددى منع دده زك ددا النق دددينال أو الغ د ت األرب ددعال أو ح ددّت البق ددر واأل ن ددامال ب ددل ا ل ددرت حروب دده ب-
(دعاوي إبليّة) أو قل ( ليلية) أو ( لية)ال ول ل راح مناوؤه يشريون إىل ل ويل ّدرحون بكدل
ولددوح أب ّن احلددرب معهددم ليسددت دينيددة زكويدّدةال و إمنددا هددي مددن أجددل اإلبددلال جتريدددا هلددم عددن ملددادر
القو آن ا ال و إشباعا لنهمه.
ّ
و إ ا أردت الت ّكددد مددن لد ددانىر إىل أتكيددد أ بكددر علددى (عقددال بعددري) دون الب دواقيال واق درأ

معي ما عله زايد بن لبيد عامل أ بكر على صدقات حورموت:
يوجده هبدا
قد أ يوما من األايم أقة مدن إبدل اللددقة ومسهدا وس ّدرحها مدع اإلبدل الد يريدد أن ّ
إىل أ بكددرال وكانددت هد ه الناقددة لفددّت مددن كنددد يقددال لدده زيددد بددن معاويددة القشددرييال قبددل إىل رجددل
مدن سدادات كندد يقدال لده حارتددة بدن سدراقةال قدال لده :ايبدن عددمال إ ّن زايد بدن لبيدد قدد أ د أقددة يل
ومسهددا وجعلهددا ة إبددل اللدددقةال وأأ مشددغوف هبدداال د ن رايددت أن تكلمدده يهددا لعلدده أن يطلقه ددا
وأي ريها من إبليال ين لست أمنع عليه.
قبددل حارتددة بددن س دراقة إىل زايد بددن لبيددد  ...كلمدده وأ زايد وشددبّت احلددرب واسددتعرتال وكددان

يمددا قالدده حارتددة بددن س دراقة :ددن إّمنددا اطعنددا رسددول هللا إ كددان حيدداال ولددو قددام رجددل مددن أهددل بيتدده
ألطعناهال وأ ّما ابن أ ق ا ة ماله طاعة ة رقابنا وال بيعة(.)1
ه ددؤالء مل يكون دوا م ددانعني للزك ددا ال ب ددل اس ددتاءُوا م ددن جش ددع أ بك ددر وعمال ددهال وطمع دده ة إبله ددمال
لوصا وأ ّّنم كانوا قد رأوا كيف كان رسدول هللا
ولطفال حبيث كان املسلمون يعطون ل

____________________
 -3انىر تفليل القوية ة كتاب الرد للواقدي.383 - 370 :

461

أي د مدنهم اللددقات والزكدوات بك ّدل رقدة

عن طيب اطر.
وعمالده ة كيفيددة أ د الزكدوات جدا كتبدده أمدري املددؤمنني
و إ ا أردت املزيدد قددارن مدا علدده أبدو بكددر ّ
لعماله على اللدقات حيث كتب هلم:
انالطل د الدق عل ددى تد الق ددون هللا و الح دددهُ ال ش ددري ل ددهُال وال تدُ ددرّوع ان ُم الس ددلما وال الجتت دداز ان علالي دده كاره دداال وال
أتال ُ ان مالنهُ أ الكادر م الن ح ّق أبالدياتد ُه المال ماله.
احل د ّدي ددآنالزالل ج ددائه الم م د الدن د الدري أ الن ُخت ددالط أبالدي دداتد ُه المال مثُا الآم ددض إل د الديه الم بل اس ددكينة
د ا ق ددد المت عل ددى ال
وآلالوقار; ح اّت تد ُقوم بداليدند ُه الم دتُسدلّم عل الديه المال وال ُختالدد الا بلتا يادة هلُ الدمال مثُا تد ُقدول :عبداد هللاال أ الرسدلين إل الدي ُك الم

ويل هللا و ليفتُهُال آل ُ مدالن ُك الم حد اق هللا ة أ المدول ُك المال ده الدل هلل ة أ المدوال ُك الم م الدن ح ّدق دتُددؤُّدوهُ إىل وليّده ؟
الن قال قائل :ال تدُراج العهُ.
وإ الن أنالدعددم ل د ُم دالنعمال ددآنالطل الق معددهُ م د الن د الدري أ الن ُختيفددهُ أ الو تُوعدددهُ أ الو تد العسددفهُ أ الو تدُ الرهقددهُ ُخ د ال مددا
أ العطا م الن هب أ الو واة.
الن كان لهُ ماشية أ الو إبدل د ن الدد ُ اللها إالا إب الندهال د ان أ الكادرهدا لدهُال د ا أتداليدتدهدا د ت الدد ُ الل علاليدهدا
ُد ُ ول ُمتسلاط علاليه وال عنيف به .وال تدُند ّفر ان هبيمة وال تدُ الفزعنداهاال وال ت ُسوء ان صاحبدها يها.
اصدع الالمال ص الدع الني مثُا ّالريهُال ا ا ال تار تد العرل ان لما ا ال تارهُ .تددز ُال كد ل ح ادّت يدالبدقدى
و ال
اصدن الع ماالدل
ق اللدهُال مثُا ا ال لطال ُهمدا مثُا ال

اسدتدقال
ما يده و داء حل ّدق هللا ة مالده; دآقالب ال
ض حد اق هللا مالندهُ د ن ال
الا ي صند العت أ اوال ح اّت أتال ُ ح اق هللا ة ماله.
السددور وال م الهلُوسددةال وال ات عددوارال وال أتالمددن ان علاليدهددا إالا مد الدن
وال أتال ُ د ان عد الدودا وال هرمددة وال مك ُ
صلهُ إىل وليّه الم ديد القسمهُ بداليدند ُه الم .
تا ُق بدينهال را قا جال آلال ُم السلمني ح اّت يدُو ّ
وال تدُوّك الل هبا إالا أص ا شفيقا وأمينا حفيىاال اليدر ُم العنف وال ُالر فال وال ُم اللغب وال ُمالتعب.
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دث أمددر هللاُ بددهال د ا أ د ها أمينُد د الوع الز إلاليدده أالا
اجتمددع عالنددد نُلد ّالدريهُ حاليد ُ
آحد ُدد الر إلاليدنددا مددا ال
مثُا ال
ودار لد بولددها; وال الجيهددنداها ُرُكدوبال ولاليد العدد الل بد الدني
لر لبدندها دي ُ
حيُول بد الني أقة وبد الني ليلهاال وال ميال ُ
صواحبا ا ة ل وبداليدندهاال ولاليُدرّ اله على ال ا بال ولالي الست الن بلنّقب والىاالعال ولاليُورالدهدا مدا مُُّدر بده مدن
الالغُ ُدر.
وال يد الع ددد الل هبد ددا عد د الدن ندالب ددت اال الرض إىل جد ددو ّاد الطدُّ د ُدرقال ولاليُدرّو الحه ددا ة ال اسد دداعاتال ولاليُ المه اللهد ددا عالند ددد
النّطاف واال العشابال ح اّت أتالتيدنا إب الن هللا بُ الدأ ُمالنقياتال اليدر ُمالتدعبات وال الر ُهوداتال لند القسدمها علدى
ب ل ُر الشد ال إ الن شاء هللاُ.
كتاب هللا و ُسناة نبيّه -
 ان ل أ العى ُم أل الجر ال وأقالدر ُددالفرق إ ن بعيددد بعددد األرض عددن السددماء بددني كيفيددة أ د الزك دا عنددد النددب والوصدديال وكيفيتهددا
وعماله.
عند أ بكر ّ
وه د ا بنىددرأ هددو السددبب ال دواقعي ال د ي جعددل مندداوئي أ بكددر ي ّكروندده بكنيتدده القدميددة ولقبدده

القددد (أبددو الفلدديل) (أبددو اخل د ل)ال و ل د أ ندّده هلددج وجلّ أب د اإلبددلال بددل أ د لددوص اإلبددل
عمالدده التعسددفية وراح دوا ي ّكروندده
اجليّددد منهددا بلق السددرال ددامتنع عليدده بعددض مددن امتنددع لس دريته وسددري ّ
جاليه القد دون الكىن واأللقاب واملدائح املت ر ال كاهلا عليه أص ابه وأتباعه كي جزا ا.
والد ي يعددزز مددا قلندداه أ ّّنددم مل ينعتددوه ب( -أ الدددوانيق) ألن الندزاع مل يكددن حددول النقدددين  -و

إن كانددت هددي أعىددم واشددرف عنددد الندداس مددن اإلبددل  -وال وصددفوه ب( -أ حبددة) أو (أ شددعري )
أو (أ حنطة) أو أوال بل وصفوه جا كان عليه ة اجلاهلية.
والنب  -كما حكي عنه  -جاراه بكنية توا دق كنيتده السدابقةال لكنّهدا أشدرف وأحسدن مدن تلد ال
حممد وأماال ل ال وة ه ه التفاتة جيب الوقوف عنها.
ومل يكنه أب عبدالرمحن وأ ّ
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احملور الاالث
كنوا انفسهم أو أوالدهم أب بكر ؟
األئمة
هل ّ
بعددد أن انتهينددا مددن بيددان عدددم داللددة التسددميات علددى احملبددةال أش ددرأ إىل ا ددت ف النل ددوص ة
وجدود ابدن لحممددام علدي بسددم أ بكدرال د هب الددبعض إىل وجدودهال واآل ددر إىل انكداره معتقدددا
أب ّن املولود من ليلى النهشلية  -زوجدة اإلمدام علدي  -يك ّدىن أب بكدرال ة حدني أن امسده هدو عبددهللا
حممد.
أو ّ
وه ا مدا قدالوه أيودا ة ولدد اإلمدام احلسدن اجملتدب السدبطال إ صدرح املولدح النسدابة أب ّن أب بكدر
() 1
بت أب ّن امسه أبو بكر.
بن احلسن امسه عبدهللا و إن كان هنا من ّ
أما اإلمام احلسني لدم يابدت أن يكدون لده ولدد قدد مسدى أو ك ّدين أب بكدرال وكدل مدا ة األمدر هدو
تلد د د يفهم كلم د ددة (احلس د ددن) إىل (احلس د ددني)ال أل ّن م د ددا ق د ددالوه ة اب د ددن احلس د ددني ه د ددو موج د ددود الب د ددن

احلسن حب ا ريهال وال أنكر إمكان التعددال لكنه بعيد بنىرأال ولنا شواهدأ.
بدءا من اإلمام علي بن
األئمة من ولد احلسني
وك ا احلال بلنسبة إىل ّ

____________________
 -3اجملدي.243 :
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احلسني السجاد إىل اإلمام احلجةال لم جند يهم أو ة أوالدهم من مسي أب بكر.
و وه القول بلنسبة إىل ما قيل من وجود ولدد لعبددهللا بدن جعفدر بسدم أ بكدرال بتل ّدوري أ نّده
حممد األصغر وليس بسم له.
كنية البنه ّ
وال رفددى علي د أ ّن األمددر يعددود لتع د ّدد األمسدداء للشددخ الواحدددال قددد يوددع األب لولددده امسددا
يكىن ل املسمى بكنية واحد أو كنيتني.
و ّ
األم امسا آ ر .وقد ّ
واإلمدام علدي مسدى ابندده مدن ليلدى النهشددلية ج مدد عمد بلسدنة النبويددة القالدية برج دان تسددمية
الطفل ج مد لسبعة أايمال أ ّما األم أو اجلد ألمه من بين دارم قد مسّاه بعبد هللا.
ك ّن القوم سعوا إىل تكنيدة املسدمى بعبددهللا أب بكدرال جتانسدا بدني اسدم ابدن أ ق ا دة وكنيتدهال
حممدد األصدغر بدن علدي
حممدد)ال قدالواّ :
املسمى من قبل أبيه بّ ( -
مث أطلقوا ه ه الكنية أيوا على ّ
املكىن أب بكر.
بن أ طالب من ليلى النهشليةال ّ

مثّ تطد ّدور األمددر كنّ دوا االبددن اآل ددر لحممددام  -مددن ّأم ولددد  -املسددمى ج مددد األصددغر أب بكددر
أيوا.
وهنددا قددول شددا ّ انفددرد بدده املد ّدزي  -وتبعدده علددى لد اللددفدي  -أب ّن اسددم املكد ّدىن أب بكددر بددن
علددي هددو عتيددقال قددالوا أبن عتيقددا استشددهد ة ك درب ء()1ال وه د ا يؤّكددد حمدداوالت التبددديل ة األمسدداء
والكىن.
قالوا بكل ل كي يددلّلوا علدى وجدود احملبدة بدني علدي وا بكدرال و لد لتقدارب االسدم والكنيدة
بني ولد علي وأ بكر.

____________________
 -3سري أع م النب ء 237 :4ال مرآ اجلنان  342 - 343 :3وعنه الدايربكري ة اتريو اخلميس .444 :2
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حيث أن املشهور عندهم أ ّن كنية أ بكر هو ملن شغل منلب اخل ة بعد رسدول هللاال دارادوا
ويكىن أب بكر هو ممن حيب اخلليفة و يتواله !!
أن يقولوا أب ّن من يسمى بعبدهللا ّ
حممددد ولدديس بعبدددهللاال وقددد يكددون عبدددهللا
ة حددني أن د عر ددت أن املسددمى مددن قبددل اإلمددام هددو ّ

اطلددق عليدده مددن قبددل اُمددهال لكددن ه د ا ال يسددمح بط د ق كنيددة أ بكددر أيوددا عليددهال ومل تكددن هنددا
نلوص ظاهر وال ة تدل على أن اإلمام كناه بتل الكنية.
و إ ا كانددت تلد الكنيددة بتدده لددهال ملددا ا تلفدوا ة اط قهددا علددى ابددن ليلددى النهشددلية وابددن اُم ولددد
معاال كما أ ّّنم مل رتلفوا ة أ ّّنا اسم له أم كنية.

النسددابة
وهد ا مددا أجددروه علددى عمددر األطددرف أيودداال قددالوا أب ّن كنيتدده أبددو حفد ال ة حددني أطبددق ّ
على أ ّن كنيته أبو القاسمال وهنا قول على سبيل التمريض :أبو حف ال يؤ به.
وال رفى علي أبن ما يتلددر أب وابدن واُم وأ دت هدو ة سدياقه الطبيعدي مولدوع للكنيدة ال

حمم دددال أو أ القاس ددمال أو أ
األئم ددة م ددن ُمسّددي أب عب دددهللاال أو أ ّ
ل س ددمال د د ن ددرن ب ددني أوالد ّ
احلسددنيال لددو جدداءت هد ه الكلمددات هددي كنيددة للشددخ ال امسددا لددهال وهددو رطّددّ مددا قددالوه أب ّن أب
بكر هو اسم البن النهشلية أو لغريه.
لألئم ددة
املتمس د هب ددا للدالل ددة عل ددى أن (أب بك ددر) ه ددي كني ددة مول ددوعة ّ
واآلن لنن دداق النل ددوص ّ
املعلومني من أهل البيت كالسجاد والرلا واهلادي

ال وقيل لحممام احلجة

 - 3اإلمام علي بن احلسني السجاد وتكنيهم ّإايه أب بكر !!
قال احلسني بن محدان اخلليب (ت  443ه )-ة اهلداية الكربن:
تلح
حممدال وروي أ نّه ُك ّين أب بكر ومل ّ
(وكنيته أبو احلسنال واخلاص أبو ّ
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.

ه ه الكنية)(.)1
دوّف ة أوائددل القددرن الرابددع اهلجددري ة دالئددل اإلمامددة:
حممددد بددن جريددر الطددربي الشدديعي املتد ّ
وقددال ّ
حممدد وأب احلسدن
(علي بن احلسني بن علي بن أ طالب بن عبداملطلب بن هاشدم  ...يك ّدىن :أب ّ
وأب بكرال واألول أشهر وأتبت)(.)6
ط شديخنا أ احلسدني أ ان زيدن
وقال العلوي (من اع م القرن اخلامس) ة امل الجددي( :وجددت خبد ّ
األول الل يح)(.)7
حممدال وكان ّ
العابدين كان ّ
يكىن أب بكرال و ّ
يكىن أب ّ
وقال منتجب الددين الدرازي مدن أعد م القدرن اخلدامس اهلجدري ة ( هرسدت أمسداء علمداء الشديعة
وملنفا م) لمن طبة الكتاب و كره نسب أ القاسم حيىي قال:
حمم دددال ويق ددال :أ القاس ددمال ويق ددال أ
( ...ب ددن عب دددهللا الب دداهر ب ددن اإلم ددام زي ددن العاب دددينال أ ّ
() 0
احلسنال ويقال :أ بكر بن احلسني بن علي )...
وقال ابن شهرآشوب (ت  377ه )-ة مناقب آل أ طالب:
كين أب بكر)(.)5
حممدال ويقال أبو القاسمال ورون أ نّه ّ
(وكنيته :أبو احلسنال واخلاص أبو ّ
وقددال األربلددي (ت  )704ة كشددف الغمددة ( د ّمددا كنيتددهال املشددهور أبددو احلسددنال ويقددال :أبددو
حممدال وقيل :أبو بكر)(.)2
ّ
وقال ابن اللباغ املالكي (ت  733ه )-ة الفلول املهمة:

____________________
 -3اهلداية الكربن.234 :
 -2دالئل اإلمامة.302 :
 -4اجملدي.274 :
 -3هرسددت أمسدداء علمدداء الشدديعة وملددنفا م3 :ال ط -املكتبددة الرلددوية  -طه درانال وة صددف ة 482 :مددن املددرتجم إىل
الفارسية.
األئمة للكاتب البغدادي 20 :أيوا.
 -3مناقب آل أ طالب 434 :4ال وانىر اتريو ّ
 -7كشف الغمة .273 :2

468

نسبه :هو علي بن احلسني بن علي بدن أ طالدبال وقدد تقددم بسدط لد  .كنيتده املشدهور أبدو
حممدال وقيل :أبو بكر(.)1
احلسنال وقيل :أبو ّ
ه ه هي األقوال ال قيلت ة ه ا البابال وهي تؤّكدد بولدوح علدى أ ّن كنيدة (أ بكدر) مل تكدن

بتددة لحممددام السددجاد; إلطبدداقهم علددى كرهددا علددى سددبيل التم دريض  -بددل آ ددر الكد ّدىن املمارلددة -
ُ
مال :و (روي) و (قيل) و (يقال) مع تلدريح اخللديب بقولده( :ومل تلدح هد ه الكنيدة) أو قدول ابدن
حممدد) أو قدول
األول أشهر وأتبت)ال أو قول ابن شهرآشدوب (واخلداص أبدو ّ
جرير الطربي الشيعي (و ّ
األول الل يح) و ريهمال ه ا اوال.
صاحب اجملدي ( ّ
و نيددا :مل يعددرف أ ان لحممددام ولدددا بسددم (بكددر) حددّت يكد ّدىن بددهال وك منددا هد ا ال يعددين لددزوم التكنيددة
بسددم الولددد ة مجيددع احلدداالتال أل ّن الكددىن تولددع علددى االشددخاص مددن اللددغر وهددو أمددر مسددت بال
األئمدة مسّدوا
لكن جا أ ّن التسمية ج مد مست بةال
ّ
حممد تكون أقرب إىل اإلمام واقعاال و ّ
التكين أب ّ
حممددد  -وهددو املشددهور عندده  -لولددده األكددرب
أوالدهددم ج مددد وتكنّدوا بددهال واإلمددام السد ّ
دجاد ُكد ّدين أب ّ
املسمى ج مد الباقر.
ّ
أ ّمدا كنيددة (أ احلسدن) هددي األُ ددرن أقدرب إىل اإلمددام مدن كنيددة أ بكددرال أل ّّندا مولددوعة لكددل
مددن ُمسّددي بعلد ّدي علددى مددر التدداريو وحل د ّد هد ا اليددومال ولد ل ع د ّدها اخللدديب وابددن شهرآشددوب الكنيددة

العامددة  -أي الد يكد ّدىن هبددا كددل مددن امسدده علددي  -مقابددل الكنيددة اخلاصددة بدده وهددي (أبددو دمحم)ال وأ ّمددا
ّ
العامة.
عامةال يبقى أ ّّنا كنية ُمللقة أللقها به أبناء ّ
كنية (أ بكر) ليست اصة وال ّ
وعلي دده م ددن ددري البعي ددد أن يك د ّدىن اإلم ددام الس ددجاد أب احلس ددنال أل ّّن ددا كني ددة ج ددده اإلم ددام أم ددري
املؤمنني علي بن أ طالبال وهو املشتهر عنه ة كتب احلديث

____________________
 -3الفلول املهمة البن اللباغ .733 :2
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والرتاجم والرجال الشيعيّة.
أ ّم ددا كني ددة أ بك ددر ه ددي أجنبي ددة عن ددهال وال ميك ددن حلاظه ددا إالّ م ددن د ل إح دددن االحتم دداالت
املطروحة الحقا.
و لا ددا :م ددن املعل ددوم أن كني ددة اإلم ددام ال تن ل ددر أب بك ددرال ق ددد ُك د ّدىن أب احلس ددن()1ال وأ
() 7
() 6
حمم د ددد()0ال وأ عب د دددهللا()5ال وأ عب د دددهللا امل د دددين()2ال وأ احلس د ددني
احلس د ددني ال وأ القاس د ددم ال وأ ّ
املدين()3ال وأ األئمة()8ال وابن
____________________
 -3املناق د ددب 434 :4ال إعد د د م ال د ددورن 374 :3ال كش د ددف الغم د ددة 277 :2ال اجمل د دددي272 :ال ألق د دداب الرس د ددول وعرتت د دده
(اجملموعددة)34 :ال العدددد القويددة37 :ال دالئددل اإلمامددة302 :ال جددامع املقددال373 :ال طبقددات احل ّفددا للسدديوطي 48 :بددرقم

األئمدة للبغددادي20 :ال شدرح األ بدار 283 :4ال (ة نسدخة بددل)ال
70ال منتهى املقال 23 :3ال (الطبعة احملققه)ال اتريو ّ
اتا املواليد ددد للطربسد ددي43 :ال هرسد ددت منتجد ددب الد دددين44 :ال املقتد ددىن ة سد ددرد الكد ددىن  377 :3بد ددرقم 3373ال د د يب
الته يب  277 :8ت 323ال اتريو دمشق  474 :33ت .3783
 -2اتريو أهل البيت87 :ال شرح األ بدار 283 :4ال أعيدان الشديعة 720 :3ال عدن طبقدات ابدن سدعد 233 :3ال اتريدو
األئمة للبغدادي20 :ال املقتىن ة سرد الكىن  377 :3برقم 3373ال رجال ص يح البخداري  328 :2ت 738ال اتريدو
ّ
دمشق  744 :33ت .3783
 -4املناقب 434 :4ال إع م الورن 374 :3ال هرست منتجب الدين44 :ال جامع املقال.373 :
 -3دالئ ددل اإلمام ددة302 :ال اتري ددو األئم ددة للبغ دددادي20 :ال ألق دداب الرس ددول وعرتت دده34 :ال املقنع ددة للمفي ددد382 :ال اتا

املواليد43 :ال هرست منتجب الددين44 :ال جدامع املقدال373 :ال املناقدب البدن شهرآشدوب 434 :4ال إعد م الدورن :3
374ال الع دددد القوي ددة37 :ال كش ددف الغم ددة 277 :2ال أعي ددان الش دديعة 720 :3ال التع ددديل والتجد دريح 037 :4ال د د يب
الته د د يب  277 :8ت 323ال رجد ددال ص د د يح البخد دداري  328 :2ت 738ال اتريد ددو دمشد ددق  474 :33ت 7383ال
الطبقات الكربن .234 :3
 -3اتريو دمشق  474 :33ت 7383ال سري أع م النب ء 477 :3ال اتريو اإلس م .347 :7
 -7السدديوطي ة طبقددات احلفددا  48 :بددرقم 70ال د يب التهد يب  277 :8ت 323ال د يب الكمددال  403 :7ت
.3424
 -8إسعاف املبطّا.23 :
 -7املناقب 434 :4ال شرح األ بار .234 :4
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اخلريتدني()1ال ووجددود هد ه الكددىن الكاددري لدهال واشددتهاره ببعودها ة كتددب احلددديث واألنسداب مددع ند الفددي
األول خلددرب الكنيددة وهددو اخللدديب (ت  )443بقولدده( :ومل تل ددح ه د ه الكنيددة) وأتكيددد ابددن
الناقددل ّ
جرير الطربي الشيعيال وصاحب اجملدي أبن األول هو الل يح واألتبت واألشهر.
كددل ه د ه االُمددور تش د ّككنا ة قبددول ك دون ه د ه الكنيددة مولددوعة عليدده مددن قبددل أهددل البيددت أو
الطددالبينيال أل ّأ ال نددرن تكنيددة اإلمددام السددجاد هب د ه الكنيددة ة كتددب احلددديث واألنسددابال وب د ل
القول أب ّّنا من ولع اآل رين هو األقرب.
ورابعددا :إ ّن التكد ّدين عنددد العددرب اتر تكددون مددن قبددل األبال وأ ددرن مددن قبددل األم أو اجلدددال وقددد

تكددون مددن قبددل أهددل البلدددال أو السددلطان أيودداال قددد يكددون أتبدداع الددنهج احلدداكم أطلقدوا علددى اإلمددام
كنية من حيبّونهال بزعم تشاهبهما ة بعض اللفات والسمات !!
وقددد رأينددا كادريا مددن الندداس يطلقددون اسددم عمددر علددى بعددض األشددخاص لتشددبيههم سددلوكه بسددلو
عمر.
ك ان أهل الشدام أو بعدض أهدل املديندة  -مدن أتبداع أ بكدر  -أطلقدوا هد ه الكنيدة علدى اإلمدام
حبّا بهال ولتقارب مساته مع مسات من حيبونه  -بلطبع حسب زعمهم  -وهد ا لديس بعزيدز ة كتدب
التاريو والرجال.
هل العراق كنّوا عامان بن عفان أب عمرو القرشيال ة حني أ ّن كنيته كانت عند أهدل املديندة
(أبو عبدهللا); ُك ّين بسم ابنه من رقية ربيبة رسول هللا(.)6
وجاء ة كتاب (الاقات) أب ّن عطاء بن يسار قدم الشام وكان أهلها يكنّونه

____________________
 -3املناقددب البددن شهرآش ددوب 443 :4ال ال دواة بلو ي ددات  243 :24ت 423ال و يددات األعيددان  278 :4ت 322ال
ددادي23 :ال
ناددر الدددر 242 :3ال كشددف الغمددة 437 :2ال الكامددل للمددربد 03 :2ال الكدداة 378 :3ال اتريددو ّ
األئمددة للبغد ّ
اهلداية الكربن.233 :
 -2اتريو دمشق .32 :40
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أب عبدهللاال وقدم ملر وكان أهلها يكنّونه أب يسار(.)1
يكىن من قبدل أهدل البلدر
حممد اهل يل الكوة كان ّ
وة العلل للدارقطين و يب الكمال أن أب ّ
أب املورع(.)6
يكىن أب بكرال مثّ كناه النداس أب احلسدن
وة اتريو بغداد أ ّن أمحد بن احلسني بن عيسى كان ّ
و لبت عليه(.)7
لمدا قددم ملدر ك ّدين
وة اتريو اإلسد م :أ ّن نلدر بدن احلسدني بدن القاسدم كدان يك ّدىن أب ليدثال ّ
أب الفددتح( .)0د يسددتبعد أن يكددون بعددض أهددل املدينددة أو أهددل الكو ددة أو أهددل الشددام كنددوه هب د ه
الكنيه.
و امس ددا :أ ّن إط د ق كني ددة (أ بك ددر) عل ددى اإلم ددام الس ددجاد ال تّتف ددق م ددع م ددا ق د ّدمناه م ددن ك ددون
وكن دداهم إهليّ ددةال نّد د ل ددو ألقي ددت نى ددر احل ددة عل ددى أمس دداء املل ددطفني م ددن األنبي دداء
أمس ددائهم
واألوصددياء لمددا رأيددت بددني أمسددائهم وكندداهم مددن ُكددين أو مسددى بسددم أحددد احليدواأت و إن كانددت مددن
يار احليوان; أل ّن ل ال يتطابق مع اشتقاقها من املفاهيم الربنية اإلهلية.
وسادسددا :إ ّن التكنيددة أب بكددر هددي أوىل بإلمددامني البدداقر واللددادق ال اإلمددام الددس-جددادال أل ّن
حممدد بددن أ بكددرال
كتدب الدرتاجم -رت أب ّن اإلمدام البدداقر قدد تّ -زوا اُم ددرو بنددت القاسدم بددن ّ
واُمها أمساء بنت عبدالرمحن بن أ بكر.
بو بكر هو ج ّد اإلمام اللادق وج ّد زوجة اإلمام الباقر (اُم رو ).
وب د ل تك ددون ه د ه الكني ددة أق ددرب إىل الل ددادقد الني م ددن ري دداال لك د ّدن الق ددوم مل يقول دوا ب د ل ب ددل

بكل من امسه علي من املعلومنيال وة ه ه
حلروا األمر ّ
____________________
 -3الاقات .300 :3
 -2علل الدارقطين 308 :3ال يب الكمال .274 :43
 -4اتريو بغداد .04 :3
 -3اتريو اإلس م .304 - 302 :44
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امل زمة التفاتة جيب الوقوف عندها والت مل ة معانيها(.)1
وسددابعا :ملددا ا ولددعت كنيددة (أ بكددر) ملددن امسدده (علددي) بددني ولددد اإلمددام علددي بددن أ طال ددب
املعلومني قط ؟!
يكىن احلسن أو احلسني أو الباقر أو اللدادق أو الكداظم أو اجلدواد أو العسدكري
لما ا ال ّ
هب ه الكنية ؟
مزور مقلود ؟ كل ل مع
هل جاءت ه ه الكنية عفويّة أُم هي ُكىن ّ
ة كتب احلديث الشيعية ؟
األ بنىر االعتبار التشكي بوجود ه ه الكنية هلم
أال يؤّكددد ل د أ ّّنددم أرادوا هب د ا العمددل أن يقدداربوا بددني أ بكددر وعلددي ؟! وه د ا تسدداؤل ندددعو
القارئ لحمجابة عليه !!
 - 2اإلمام علي بن موسى الرلا وتكنيتهم ّإايه أب بكر ؟
إ ّن مستند هد ه التكنيدة ند واحدد كدره أبدو الفدرا االصدفهاين (ت  437ه )-حسدبما وقفدت
يكىن أب بكر.
ويكىن أب احلسن وقيلّ :
عليه; إ قال ة ترمجة اإلمام علي بن موسى الرلاّ ( :
قال أبو الفرا :حدتين احلسن بن علي اخل ّفافال قال :حدتنا عيسى بن

____________________
اّلل اتالدندا
ُّدهور عندد ا
 -3وهب ا يستهجن ما جاء عن جابر اجلعفي عن أ جعفر الباقر ة أتويل قوله تعاىل (إ ان ع اد الش ُ
 :اي جابر أما السنة هي جدي رسول هللاال وشهورها اتنا عشر شهرا  ...اتنا عشدر إمامدا حجدج هللا
عشر ش الهرا) قال
ة لقه وأمناؤه على وحيه وعلمدهال واألربعدة احلدرم الد ين هدم الددين القديمال أربعدة ررجدون بسدم واحدد :علدي أمدري املدؤمننيال
حممددد  )...الغيبددة للطوسددي / 330 :ح 334ال واهلدايددة الكددربن:
وأ علد ُّدي بددن احلسددنيال وعلد ُّدي بددن موسددىال وعلد ُّدي بددن ّ
488ال ورون مالدده النعمدداين ة كتدداب الغيبددة04 :ال واجلددوهري ة مقتوددب األتددر 44 :بسددند ا عددن داود بددن كاددري الرقددي
.
حممد  ...عن ص يفة ورتها عن آبئه
قال :د لت على جعفر بن ّ
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مهرانال قالال ح ّدتنا أبو الللت اهلرويال قال :س لين امل مون يوما عن مس لةال قلت :قدال يهدا أبدو
بكر ك ا وك ا.
العامة ؟
قالامل مون :من 
هو أبو بكر ! أبو بكرأ أو أبو بكر ّ
قلت :أبو بكرأ.
قال عيسى :قلت أل الللت :من أبُو بكركم ؟ قال :علي بن موسى الرلا(.)1
األئمدة كاندت مدن قبدل املتسبلدرين أو
وه ا الن يؤكد م ّدعاأ أب ّن إط ق كنية (أ بكر) على ّ
من لهُ ا ت ط معهم ال من قبل الطالبيني.

دامي()6ال وتبعد دده علد ددى ل د د الع ّمد ددة ة
قد ددد قد ددال الشد دديو ة رجالد دده عد ددن أ اللد ددلت :أ ندّ دده عد د ّ
اخل صة()7ال ويستفاد من أحد بدري الكشي أ نّه كان الطا للعامة وراواي أل بارهم(.)0
وقال التفرشي ة نقد الرجال ... :تقة إالّ أ نّه تلط بلعامة وراو
أل بارهم كما يىهر من ك م الكشيال وك م الشهيد الااين ة حاشيته على
() 5
اخل صة ...
تلح بنىرأ لعد
إ ن ه ه الكنية هي من إط ق اآل رين عليه وال ّ
اُمور:
األول :إ ّن املشهور ة كتب احلديث وتراجم الرجال الشيعية هو تكنيته أب

____________________

 -3مقاتل الطالبيني.483 :
 -2رجال الطوسي / 474 :ت  33ة أص اب أ احلسن الااين
 -4صة األقوال /324 :ت .7
 -3رجال الكشي 782 :2ال ح 3337ال .3330
 -3نقد الرجال  /74 :4ت .2032
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احلسددن الادداين()1ال أو أ احلسددن()6ال أو أ احلسددن اخلراسدداين()7ال أو أ علددي()0ال أو أ القاسددم()5ال أو
حممد()2ال وأ إمساعيل( )3وليس يها أ نّه ُك ّين هب ه الكنية ولو ّملر واحد .
أ ّ
الادداين :إ ّن كنيددة (أ بكددر) ال تتفددق مددع مددا جدداء ة الكدداة( )8وعيددون أ بددار الرلددا()3ال عددن اإلمددام

إين قد لته كني ال وال رفى علي أب ّن كنية اإلمام الكاظم هي (أبو احلسن).
الكاظم أ نّه قالّ :
و لاا :إ ّن كنية (أ بكر) ال تتجانس مع ُكىن املعلومني اإلهليّة حسبما قلناه قبل قليل.
ورابعا :إ ّن قول أ درا االصدفهاين ومدن أ د عنده جداءت علدى سدبيل التمدريض لقولده (و يُك ادىن
يكىن أب بكر)ال مث كر مستند ك مه.
أب احلسنال وقيلّ :
____________________

 -3جددامع املقددال373 - 373 :ال رمددع الرجددال 304 :8ال منتهددى املقددال 7 :حجريددةال و  23 :3احملققددهال اتا املواليددد:
37ال رجال الطوسي 440 :ت 3434ال الرسائل الرجالية للكلباسدي 33 :2ال 388ال معجدم رجدال احلدديث 243 :34
ت 7338ال ألقاب الرسول وعرتته.74 :
 -2اهلداية الكربن288 :ال ألقاب الرسول وعرتته77 :ال اتا املواليد37 :ال عمد الطالب307 :ال سر السلسدلة العلويدة:
األئمدة32 :ال الفلدول املهمدة 070 :2
47ال اجملدي422 :ال اإلمامدة والتبلدر 333 :ال د يب األحكدام 74 :7ال اتريدو ّ
 084ال املناقب 383 :4ال دالئدل اإلمامدة 430ال كشدف الغمدة 34 :4ال املقنعدة للمفيدد387 :ال جدامع املقدال373 :الرمع الرجال 304 :8ال منتهى املطلدب 703 :2ال معجدم رجدال احلدديث  243 :34ت 7338ال الدواة بلو يدات :22
 333ت 3ال اللباب ة يب األنساب .44 :2
 -4رجددال الكشددي  438 :3بددرقم 220ال  844 :2بددرقم 740ال الرسددائل الرجاليددة للكلباسددي 378 :2ال تفسددري العياشددي
444 :3ال .437
 -3املناقب .383 :4
 -3منتهى املطلب 703 :2ال حترير األحكام .323 :2
 -7دالئل اإلمامة430 :ال اهلداية الكربن.280 :
األئمة البن اخلشاب البغدادي.47 :
 -8اتريو مواليد ّ
 -7الكاة  433 :3و  / 434ح  3و .34
 -0عيون أ بار الرلا  /43 :2ح .2

475

و امسا :قد يكون أب الللت ّكناه ب ل تقيةال أو استمالة لقلوب اآل رين.
سادسا :قد يكون املد مون العباسدي  -وهدو املعدروف بلددهاء  -كنّداه بد ل ليجمدع بدني الشديعة
العامددة بعددد البيعددة بواليددة العهددد للرلددا وسددخط كاددري مددن العباسدديني علددى تل د البيعددة ك د ّن
و ّ

املكىن ب ( -أ احلسدن ) ب ( -أ بكدر)
كىن ّ
امل مون أراد تقريب وجهات النىر بني الطر نيال ّ
مجعددا بددني رمددزي اخل ددة الىاملددة واإلمامددة املىلومددةال وتقريبددا ألط دراف الن دزاعال وحفاظددا علددى ملكددهال
وتنفي ا خلط-طه ومآربه.
حممد اهلادي وتكنيتهم ّإايه أب بكر ؟
 - 4اإلمام علي بن ّ
مل أق ددف ة كت ددب الرج ددال وال درتاجم عل ددى وج ددود ه د ه الكني ددة ل دده ال ب ددل ه ددي معلوم ددة اطئ ددة
ّادعاها بعض اجلاهلني أو املغرلدني مدن أعدداء الشديعةال حمدي إىل بعدض امللدادر التارريدة واحلديايدةال
لكد ّدين جراجعددة تلد الكتددب وقفددت علددى سددقم ك مددهال وأ ّن لدديس هنددا مددن ّادعددى هد ا القددول قبلددهال
قددد يكددون األمددر ا ددتلط عليدده نسددب مددا هددو حمكددي عددن اإلمددام السددجاد إىل اإلمددام اهلدداديال وقددد
يكون مغرلا ة احاالته للملادرال والااين هو األقرب إىل نفسيّة أماال هؤالء.
ول ددو ك ددان حق ددا ه ددو ر ددالف املتد دواتر عن ددد قه دداء وحم د ّدتي أه ددل البي ددت أب ّن كنيت دده ه ددي أب ددو
احلسن()1ال وأبو احلسن األ ري()6ال وأبو احلسن الاالث()7ال

____________________
ملخ املقدال3 :ال
 -3املناقب 343 :4ال دالئل اإلمامة333 :ال جامع املقال373 :ال منتهى املقال ( 23 :3احملققه)ال ّ
رمع الرجال 304 :8ال اهلداية الكربن للخليب434 :ال املقنعة للمفيد373 :ال منتهى املطلب 703 :2ال اتا املواليدد:
33ال ال د دواة بلو يد ددات  37 :22ت 4ال اللبد دداب ة د د يب األنسد دداب 434 :2ال التد دددوين ة أ بد ددار قد ددزوين 323 :4ال
املنتىم  83 :32ت 3372ال اتريو اإلس م 300 :37ال 237 :30ال أنساب السمعاين .73 :3
 -2نوادر املعجزات38 :ال الرسائل الرجالية 304 :2ال رمع النورين.373 :
 -4املناقددب 343 :4ال إع د م الددورن340 :ال كشددف الغمددة 304 :4ال جددامع املقددال373 :ال اتا املواليددد33 :ال رمددع
الرج ددال 304 :8ال منته ددى املق ددال ( 23 :3احملقق ددة)ال الرس ددائل الرجالي ددة للكلباس ددي 388 :2ال مل ددباح املتهج ددد478 :ال
ألقاب الرسول وعرتته74 :ال 84ال رجال الطوسي473 :ال صة األقوال72 :ال 344ال 332ال .233
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وأبددو احلسددن صدداحب العسددكر()1ال وأبددو احلسددن العسددكري()6ال وابددن الرلددا()7ال ة حددني أ ّكددد اخللدديب
ة اهلداية الكربن()0ال وابن شهرآشوب ة املناقب( )5ال
وابن اللبّاغ ة الفلول املهمة()2ال و ريهم أب ّن كنية اإلمام اهلادي أبو احلسنال ري.
دعون تكنية اإلمام احلجة أب بكر
و ن لو ألفنا إىل ه ا ما قلناه سابقا من اسدتبعاد وجدود هد ه الكنيدة لحممدامني السدجاد والرلدا
لألئمدةال بدل لدزوم الس ّدمو
لابت ك ب مددعيات القائدلال وأ ّّندا ال تتطدابق مدع نىريدة االصدطفاء اإلهلدي ّ
هبم عن ولع أمساء احليواأت عليهم.
وهنا قول يتيم واستنتاا ري ص يح للم ّدث النوري أراد أن ينتزعه من كد م وقدف عليده ة
كتدداب قددد اصددطلح عليدده ب( -املناقددب القدميددة); حيددث قددال عددن ل د الكتدداب( :يشددتمل علددى
األئمةال ومل يعلم حلد اآلن مؤلفهال وقد نقدل هد ه الروايدة أيودا()3ال و كدر ألقداب كادري لدهال
رمل أحوال ّ
نعرب عنه (بملناقب
ون ّ

____________________
 -3ملباح املتهجد743 :ال كفاية األتدر270 :ال رجدال الكشدي204 :ال رجدال النجاشدي33 :ال 373ال نقدد الرجدال :2
223ال اع م الورن 238 :2ال عوايل اللئايل 273 :4ال امة املستدر .343 :3
 -2اإلمامددة والتبل ددر 337 :ال قدده الرل ددا البددن ببوي دده20 :ال الكدداة 427 :3ال 442ال عل ددل الش درايع 233 :3ال عي ددون
أ بار الرلا 272 :2ال الغيبة للطوسي72 :ال و ريها.
 -4إع م الورن323 :ال دالئل اإلمامة330 :ال الكاة  342 :3ح .7
 -3اهلداية الكربن.434 :
 -3مناقب بن شهرآشوب .343 :4
 -7الفلول املهمةال البن اللباغ .3473 :2
 -8قد يعين احملدث النوري بك مده مدا كدره اخللديب و دريه أب ّن لحممدام احلجدة كنيدة أحدد عشدر إمامدا مدن آبئده ومدن عمده
احلسن بن علي السبط أيوا .ومن ل نقله هل ه الرواية أراد أن يابت مدا قيدل ة كنيدة اإلمدامني السدجاد والرلدا وتطبيدق
السجاد أو الرلا حّت جيعلها لحممام احلجة.
ل على اإلمام احلجةال وه ا استنتاا بطل; إ مل تابت ه ه الكنية لحممام ّ
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القدميددة)ال وطبددق ه د ا اخلددرب سددوف تكددون مددن ألقابدده :الادداين عشددر :أبددو احلسددنال الاالددث عشددر :أبددو
ت درابال والكنيتددان ألمددري املددؤمنني ...ال الرابددع عشددر :أبددو بكددرال وهددي إحدددن ُكد ّدىن اإلمددام الرلددا كمددا
() 1
كرها أبو الفرا ة مقاتل الطالبينيال اخلامس عشر :أبو صاحل )...
وه ا الك م ري ص يح أيوداال أل ّن مسد لة التسدميات أ د ت طابعهدا اخلداص مدن بعدد شدهاد
اإلمام احلسني ال مثّ نودجت ة عهدد اإلمدام احلجدةال لكدن بلكنايدة والتاويدلال ال بلتلدريح; ألن
اخللفاء األمويني ومن بعدهم العباسيني كانوا ال يرتوون اجلمدع بدني االسدم والكنيدة معداال د جييدزون
ملسددلم أن يُسد امى بعلددي و يكد ّدىن أب احلسددنال العتقددادهم أب ندّده ٌّ
دال علددى احملبددةال وقددد مددر عليد ّنددي

عبداملل بن مروان علي بن عبدهللا بن عبداس عدن لد ال وألزمده أن يغ ّدري أحدد اال غ ادري الكنيدة دون
االسمال وقد ري الب رتي كنيته من أ احلسن إىل أ عباد ارلاء للمتؤكل العباسي.
األئمددة للخلفدداء الا تددة كنائيدداال د
وعلددى لددوء هد ه اجمل درايت واألحددداثال ووقو نددا علددى جتدريح ّ

حمم ددد
نقب ددل تكني ددة اهل ددامشيني لألئم ددة هبد د ه الكني ددةال و لوص ددا حينم ددا نق ددف عل ددى احملك د ّدي ع ددن أ ّ
العسددكري أ ندّده قددال لعامددان بددن سددعيد الع المددري  -بفددتح العددني  :-ال جيتمددع علددى أمددرئ بددني عامددان
وأ عمروال وأمر بكسدر كنيتده قيدل العمدري()6ال ويوداف إىل هد ا أ ّن الاابدت عندد اجلميدع أ ّن رسدول
هللا قال عن اإلمام
____________________
 -3النجم الااقب382 :ال أعيان الشيعة .34 :2
 -2الغيبة للشيو الطوسي433 :ال صة األقوال.223 - 224 :
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احلجة أب ّن امسه اسم رسول هللا وكنيته كنية رسول هللا(.)1
لو كانت كنيته هي كنية رسول هللا وكنية عمده احلسدن السدبط واألحدد عشدرمدن آبئده ب الددءا مدن
رس ددول هللا إىل اإلم ددام العس ددكريال ه ددل ه ددو حباج ددة إىلكني ددة أ ددرن ؟ إالّ أ ّن يك ددون األ ددرون ق ددد
أحتاجوا إليها ولعوها عليه طبقاالهوائهم.
أجددلال ددن أ ّكدددأ أكاددر مددن مددر علددى أ ّن القددوم كددانوا يسددعون لت ريددف األمددور وسددرقة األلقددابال
قددد من دوا ابددن أ ق ا ددة لقددب اللد ّديق جزا ددا()6ال كمددا أ ّّنددم رووا حدددياا عددن مشدداهدات النددب ة
حممددد رسددول هللاال أبددو بكددر اللددديق)ال وحددني
املعدراا وأ ندّده رأن علددى العددر مكتددوب (ال إلدده إالّ هللاال ّ

مسع اإلمام اللادق ه ا اخلرب استاء وقال :سب ان هللا اريوا كل شيء حّت ه ا(!! )7
ومن ه ا الباب جداء تغيدري األمسداء و إطد ق الكدىن علدى أهدل البيدت وأوالدهدمال قدد دريوا اسدم
عمددرو بددن احلسددن إىل عمددر بددن احلسددنال مث قددالوا بوجددود عمددر بددن احلسددنيال وكنّدوا عمددر األطددرف -
املكىن أب بكر من ولد اإلمدام علدي
ا للمشهور ة كنيته (أبو القاسم)  -أب حف ال وجعلو ّ
امسه عتيقا مقارنة بني
االسم والكنيةال وادعوا أيوا أبن أب بكر هو اسم لولد علي واحلسن واحلسني قالوا:
 - 3أبو بكر بن علي بن أ طالب.
 - 2أبو بكر بن احلسن السبط.
 - 4أبو بكر بن احلسني الشهيد.
____________________
 -3دعائم اإلس م 377 :2ال كمال الدين277 :ال كفاية األتر78 :ال 74ال مستدر الوسائل .344 :33
 -2ه ا ما ول ناه ة رسالتنا (من هو اللديق ومن هي اللديقة).
 -4االحتجاا 244 :3ال وعنه ة مدينة املعاجز .487 :2
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كددل ل د لتوتيددق اللددلة ب ددني اآلل واخللفدداءال ة حددني لدديس أبيدددينا ن د ٌّ واحددد ولددو كددان م ددن
األئمة أطلقوا ه ه الكنية على أنفسهم أو على أوالدهم.
لعاف األ بار يشري إىل أ ّن ّ
واآلن لندددرس مددا حكددوه عددن اإلمددام اللددادق  -ترسدديخا ملددا ّادعددوه ة تكنيددة ابددن أ ق ا ددة أب

بكر  -من أ ّن اإلمام قبل ه ه الكنية لهال أل نّه قال :ما 
أرجو
مرتني(.)1
من شفاعة علي شيئا إالّ وأأ أرجو من شفاعة أ بكر مالهال ولقد ولدينّ 

اإلمام اللادق وانتسابه إىل ابن أ ق ا ة
ددن ال ننكددر اتّلددال اإلمددام اللددادق ببددن أ ق ا ددة مددن جهددة األم()6ال لكنّددا ة الوقددت نفسدده

دب هدو الشدرف الد ي مدا وقده
نشد ّ ة صددور هد ا اخلدرب وأماالده عندهال أل ّن شدرف االنتسداب إىل الن ّ
من شرفال لدو كدان اإلمدام كدر لد لكدان د عداللش ّدر أو أتليفدا للقلدوبال أل نّده لديس مدن املعقدول
املطهدرين بدن
أن يقرن اإلمام اللادق بنياإلمام علي
 ال ي مل يسجد للدنم قدط وهدو مدن ّويرجوشفاعته ؟
املسمى بعبد الكعبة أو عتيقا ة اجلاهليةال 
اآلية  -
معمن عبد األصنام لفرت و ّ
وهل منزلة ال ي ولد ة الكعبة وقُتل ة احملدراب تقداس بلد ي ال يعدرف عنده أ نّده قتدل رجد مدن
املشركني.
وهل ميكن مقايسة قوم مل يشتهروا بلفويلةال مع قوم أ هب هللا عنهم الرجس ؟

____________________
 -3يب الكمال 72 :3ال ت كر احلفا 378 :3ال سري أع م النب ء .230 :7
 -2و إن كان هنا من ينكر ص ة ل ال كلاحب كتاب ( ر العاملني ة شرح دعاء اللنمني).
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توريدة حينمدا سدئل عدن أ بكدر وعمدر قدال:
وكيف يتطابق هد ا مدع مدا جداء عدن اللدادق
كاأ امامني قاسطني عادلنيال كاأ على احلق وماات عليهال رمحة هللا عليهما يوم القيامة.
لما اجمللس قال له بعض أص ابه :كيف قلت ايبن رسول هللا ؟
ّ

داه الم أئ امددة يد الددعُون إىل
قددال :نعددمال أمددا قددويل :كدداأ إمددامنيال ه دو م د و مددن قولدده تعدداىل (وجع اللند ُ
الناار).
وأ ّما قويل :قاسط النيال هو من قوله تعاىل (وأ اما الالقاسطُون كانُواال جلهنام حطبا).
وأ ّما قويل :عادلنيال هو م و من قوله تعاىل (الا ين كف ُرواال برّهب الم يد العدلُون).
احلق; احلق عليال هما قد تىاهرا عليه.
وأ ّما قويل :كاأ على ُّ
وقويل :ماات عليهال املراد أ ّّنا مل يتوب عن تىاهر ا عليهال بل ماات على ظلمهما ّإايه.
وأ ّمددا قددويل :رمحددة هللا عليهمددا يددوم القيامددةال دداملراد أ ّن رسددول هللا ينتلددف لدده منهمدداال أ ال د ا مددن
قوله تعاىل (ومآ أ الرس اللنا إالا ر المحة لّاللعالمني)(.)1

ب ددل إ ّن ه د د ا الق ددول امل د دداعى صد دددوره ع ددن اإلمد ددام اللد ددادق ر ددالف صد ددرحيا مد ددا تب ددت عد ددن أمد ددري
األول مددنهم حددّت صددرت
دب ا
ة مددع ّ
املددؤمنني مددن قولدده ة اخلطبددة الشقشددقية( :مددّت اعددرتض الريد ُ
أقرن إىل ه ه النىائر)( )6؟! إ مل يعرتض الريب ة أمري املؤمنني أب ّن أب بكر لديس كفدوا لده وال نىدريا

لهال كيف يساوي ويقارن بينهما اإلمام اللادق
____________________
 -3حبار األنوار  277 :44ح .334
ّ -2نج الب ة:
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؟!

وهدو األ ددر رددالف مددا جدداء عدن جددده اإلمددام علددي ة أ بكددر وعمدر وأ ّّنمددا كدداأ كددا بن آمثددان
ادران  -كما جاء ل صرحيا ة ص يح مسلم .)1(-
ولددو راجعددت أحاديددث أهددل البيددت وكتددب اآل درين لرأيددت التوددا اد بددني النهجددني مشددهوداال وال

ميكن حموه ورأب صدعه جال ه ه الدعاوي العارية عن
الدليل.
حممدد بدن احلسدني بدن أ احلُندني
وال رفى علي أ ّن اخلرب اآلنف ينتهي سنده إىل ُم السند الكو دة ّ
األصدم الد ي قدال عنده الد هب وابدن حجدر :يده
نيينال وه ا رواه عدن شديخه عبددالعزيز بدن عبددهللا ّ
احلُ ّ

جهالة(.)6
عاميّدا و يده
وعبدالعزيز رواه عن حف بن ياثال وكلّهم من رجال العامدةال وبد ل يكدون اخلدرب ّ
مددا تعتقددد بدده العامددة مجلددة وتفلددي ال ومددن املعلددوم أ ّن ال دراوي ال يؤ د بك مدده إ ا كددان داعيددة إىل

عندد القدوم جداء دعمدا لدنهج الشديخنيال وهدو رتلدف عمدا هدو
م هبهال وه ا النقل عن اللادق
توادا بني النهجني يعر ه العامل البلري.
موجود ة كتب اإلماميةال وأ ّن هنا
ّ
و ّأول من رون ه ا اخلرب عند الشيعة هو اإلربلّي ة (كشف الغمة) 
وعنه
أ اال رونال واإلربلّي كان قد صرح ة طبة كتابه أب ّن الب ما ينقله
هو من كتب اجلمهور; إ قال( :واعتمدت  -ة الغالب  -النقل من 
كتب
اجلمهور ليكون أ الدعى إىل تلقيّه بلقبولال وو ق رأي اجلميع مّت وجهوا إىلاألصول)(.)7
العامددة لدديس يهددا أ ّن اإلمددام يرجددو شددفاعة أ بكددر
وحددّت ة النلددوص املنقولددة عندددأ عددن كتددب ّ

مالما يرجو شفاعة اإلمام علي; أل ّن ه ا القول رالف األصول

____________________
 -3مر خترجيه ة أول الكتاب صف ه .34
 -2ميزان االعتدال 477 :3ال لسان امليزان  42 :3ت .77
 -4كشف الغمة .3 :3
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الاابتددة عندددأ ومعتقدددأ ة اإلمددام املعلددومال وهددو بعيددد صدددوره عددن اإلمددام اللددادق بعددد األرض عددن
السماء.
لددل :أ ان اخلددرب احملكد ادي عددن لسددان اإلمددام اللددادق لدديس لدده أصددل عندددأال بددل هددو ددرب
ت ا

كل ما ة األمر نقله االربلّي ليكون أدعى لقبول اآل رين.
عاميال وهو ليس حبجة عليناال ُّ
األئمة وأمساء أبندائهم للتددليل علدى وجدود احملبّدة
وهب ا قد عر ت أ ّن القوم سعوا الستغ ل أمساء ّ
مدن جهدة أ درنال ة حدني
بني أ بكر وعمر من جهة وبني علي بدن أ طالدب وأهدل البيدت
يرن املتل ّفح ألمسائهم وكناهم أ ّن ُك ّىن املس امني بعلي من ولد اإلمام علي هي ّإما أبو احلسدن أو أبدو
حممد وأمااهلاال وأن كنية أ بكر هي بعيد عن كناهمال وال تتّفق مع ما قلناه
احلسني أو أب ّ
ة أمسائهم وكناهم اإلهليةال واستبعاد أن تكون م و من أمساء وُك ّىناحليواأت.
علددى أ ّن مددا قلندداه لدديس حساسددية ّمنددا جتدداه اسددم أ بكددر وعمددر وكنا دداال أل ّأ ال ننكددر إمكددان

وجود ا بني الطالبيني وال ّناب من التسمية هب ه األمساء وهي ال تورأ وال تابدت عدالدة اآل درينال
بل إ ّن حبانا ه ا جاء لبيان احلقيقة العلمية والتاررية هل ه املسد لةال وإليقداف البداحاني علدى اُمدور قدد
تكددون ا يددة علدديهمال و صددة القددول :أ ّن أتبدداع ّنددج اخللفدداء ّادع دوا ه د ه الكنيددة البددن أ ق ا ددة
مواها ملال دجية وما ق ّدمته من دمات لحمس مال أل ّّنم ال يقددرون علدى موداها اإلمدام علدي

ة حروبه وشجاعتهال مالوا إىل انتازع مكدارم السديد دجيدة و ّادعداء ولدع رسدول هللا كنيدة أ بكدر
عليه رارا لكنيته السابقة له.
إن من دداوئي اب ددن أ ق ا ددة م ددن كب ددار رج دداالت قد دري وب ددين هاش ددم مل يرتو د دوا هبد د ه امل د د ّدعيات
لكن أبناءهم  -مال معاوية ويزيد وألجل
وش ّككوا يهاال ّ
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هم

مدع بددين هاشددم ولددزوم االحتمدداء بآل درين ة هد ا اللدراع  -اسددتخدموا الشدديخني كورقددة راحبددةال لكد ّدن
اإلمددام عليّددا واألئمددة مددن ولددده وقفدوا أمددام طّطددا م الدنيئددة بتسدداحمهم املعهددود ورقدديّهم ومسّددوهم طبددق
املعاين واملفاهيم اإلهلية املتمالّة هبم.
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صة الب ث
 - 3إ ّن اس ددم عم ددرال عام ددانال أ بك ددرال عائش ددة وأمااهل ددا ه ددي م ددن األمس دداء العربي ددة الرائج ددة ة
تلده بعبدالكعبدة أو عتيدق بدن أ ق ا دة أو بعمدر بدن اخلطداب
اجلاهليدة وصددر اإلسد مال وليسدت ّ
أو بعامان بن عفان أو ريهمال مانع من التسمية هباال وقدد مسدى ائمدة أهدل البيدت ببعودهاال وأقدار
كل ل قبل أن تلري تل األمساء رمزا ألشخاص معهودين.
اآل ر منهاال ُّ
 - 2اإلس د د م ّند ددى عد ددن التسد ددمية بألمسد دداء القبي د ددة لغد ددةال ومد ددا حتمد ددل معد ددىن الشد ددر والوتنيد ددةال
كعبدددمشس وعبدالكعبددةال ومددا يتوددمن صددفات البدداري كخالددد وحكددم وحكدديمال ومددا يدددلل علددى تددر
حممد أب القاسمال أو أن يُس ّدمي أحدد ابنتده ب( -محدرياء)
أوامر الرسول ونواهيه ك ن ّ
يكىن من امسه ّ
عداو لعلي بن أ طالب; أل ّن اسم محرياء صار علما لعائشةال بعكدس امسهدا الد ي كدان يس ّدمى بده
نساء كاريات منها ابنة اإلمام الكاظم.
التسددمية بعمددر وعامددان وأ بكددر لددو مل حتمددل ة مطاويهددا املخالفددة مددع رسددول هللا واملودداد مددع
الوصددي هددي جددائز ال ّأمددا لددو أريددد هبددا التجليددل والتبجيددل للمواقددف االعرتالددية لعمددر علددى رسددول هللا
كمددا ة قوددية أسددرن بدددرال أو الفتدده لرسددول هللا ة ص د ته علددى املنددا قال أو أتييدددا ملوقفدده ة رزيدّدة
يوم اخلميسال أو تل ي ا وترجي ا ملوقف أ بكدر ة أ د ه مخدس آل البيدت وأرض دد و لدبه
اخل ة من آل البيتال هي ري جائز .
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التسميات من األمور القلبية ال قد جيوز علها أو يست ب كتعىيم النب واآللال وقد حيرم االتيدان
هبا إن كان يها تعريض أو مساس بلفات هللا أو كرامة الرسول والويل.
 - 4إ ّن اإلس م أمر بت سني األمساءال وإ ّن اسم احلسن واحلسدني  -املولدوعني مدن قبدل رسدول

هللا عددن هللا  -ددا مددن أحس ددن األمس دداءال لددو ك ددان اخللفدداءُ الا ت ددة حمبّددني لرسددول هللا حق دداال وكان ددت
األمسدداء هلددا داللددة علددى احملبددةال وعدددمها علددى املبا وددة لددم مل يُسد ُّدموا أوالدهددم وأحفددادهم وأسددباطهم
بس ددم احلس ددن واحلس ددني كرام ددة لرس ددول هللا واتّباع ددا لدده ة س ددنتهال ب ددل مل ددا ا ال يس د ّدمون أبمس دداء أج ددداد
وأعمام رسول هللا مع كوّنا أمساء عربية رائجة.
 - 3إ ان ولع األمساء ال يدل على احملباة ة مجيع احلداالتال وكد ا عددم التسدمية علدى املبا ودةال

وإ ّن م ددا قلت دده قبد ددل قلي ددل جد دداء م ددن بب اإلل د دزامال قد ددد ال يس ددمي الطد ددالبيون بن ددا م ب( -امند دده) و
داد أو ع دددم احملب ددة يم ددا
( دجي ددة)ال و (ص ددفية) و (حليم ددة)ال لك د ّدن ه د ا ال ي د ّ
ددل عل ددى املن ددا ر واملو د ّ
بينهم.
كمددا أ ّن عدددم تسددمية اخللفدداء األمددويني والعباسدديني بسددم أ بكددر وعمددر  -إالّ ة النددادر  -ال
يدل على التواد يما بينهمال وب ل األمساء قد تولع جلمالية االسدمال أو لتفداؤهلم بلعدي وطدول
ّ
العمر كالتسمية بعائشة وعمدرال وقدد يس ّدمي اإلنسدان ابنده أبندور أو ُح السدين وأمادال لد لتنا مده مدع

معىن ه ين االمسنيال مع عدم ارتياحه ألنور السادات وحسين مبار .
وقد تولع األمساء و ا أو طمعا أو مدارا أو راملةال وقد تكون هنا احتمداالت أُ درنال د
ميكددن حلددر سددبب التسددمية بسددبب واحددد هددو ولددعه للم بددة وتركدده للددبغضال وعليدده د جيددوز أن

يدُقد اول اإلمددام مددا ال يقولدده إالّ بدددليل وند ّ ال يقبددل الت ويددل; كمددا جدداء صددرحيا ة كد م اإلمددام علد ّدي
وأنّه مساى ابنه بعامان ملكانة عامان
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بد ددن مىع د ددونال أو ق د ددول عائش د ددة ة س د ددبب تسد ددمية ادمه د ددا بعب د دددالرمحن :أ ّن التس د ددمية كان د ددت حب د ددا
لعبدالرمحن بن ملجمال أو ما جاء عن عبداملل بدن مدروان مدن أنّده مسّدى ابنده بحلجداا حبّدا لل ّجداا
بن يوسف الاقفي.
د ندرن شخلدا مددن العامدة يرلدى بقولندا لددو قلندا أب ّن عامدان بدن عفددان مسّدى ابنده ب( -عمددرو)
لللته أب جهل  -عمرو بن هشام  -أو أ ّن عمر بن اخلطاب مسّدى ابنده بعبددهللاال حلبده لعبددهللا بدن
أُ ّ بددن سددلول رئدديس املنددا قنيال كيددف يقولددون ويرمددون اآل درين جددا ال يقبلددون القددول بدده ألنفسددهم
وأتباعهم ؟!
 - 3لدو قبلنددا ولدع اإلمددام علدي اسددم (عمددر) علدى ابندده للم بدةال يجددب أن نب دث عددن (عمددر)
احملب لعليال ألن عمر بن اخلطاب هو املناوئ لده ومدن أعدائدهال د ميكدن ترشديح أحدد إالّ عمدر بدن
أ سلمة عامل اإلمام علي على الب رين و ارسال وربيب رسدول هللاال والدراوي حلدديث األئمدة االتدين
ددعو مدن قبددل اإلمدام للمسدري معده إىل قتدال القاسدطنيال د ميكددن
عشدر ج ودر معاويدةال كمدا أ نّده امل ّ
تلور
ّ
ري ه اال وك ا احلال ة أ بكر ن اُريد تلوره هو أبو بكر بن حزماألنلاري.
 - 7مدار عليد أ ّن عمددر بدن اخلطدداب طلددب مددن اإلمدام تسددمية ابندده مدن اللددهباء التغلبيددة بمسددهال

أقر تل التسمية منهال أل ّن املولود لو كان حلار ملا أمكن لعمر أن يطلب مدن اإلمدام أن يهبده
واإلمام ّ
امسددهال أل ّن لد جتدداوز علددى العددرف آند ا ال وقددد رجددا اإلمددام ة إموددائه هد ه التمسددية وائددد كاددري ال
منها:
أ .الداللة على التجويز والتسهيل على األمة ة التسمية هب ه األمساء إ ا
تزوا
مُّروا بىروف صعبةال وأ ّن ما عله اإلمام يشبه عل رسول هللا حينما ّ
النب
زينب بنت ج
زوجة زيد بن حارتة  -ابن رسول هللا بلتبين  -راد ّ
حمرما ة
بفعله ه ا بيان جواز الزواا بنساء أبناء ّ
التبين ال ي كان ّ
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اجلاهلية.
ب .أراد اإلم ددام  -إبقد دراره ه د ا  -سد د ب البس دداط م ددن حت ددت أرج ددل األم ددوينيال والوق ددوف أم ددام
استغ هلم اسم الشيخنيال واحتمائهم هبما ة اللراع بني األمويني واهلامشيني.
ه د ه التسددمية أراد بي ددان ُمسُ د اوه وتعاليدده ع ددن اخل ددات البسدديطةال نّدده وإن ك ددان
ا .إبق دراره
الفددا أل بكددر وعمددر ويرا ددا كددا بني آمثيددني ددادراين  -كمددا ة ن د ص د يح مسددلم  -لكندده ال
هم إالّ أن ترتامز وتتم ض تل األمساء للشر .جرور الزمان.
يعكس تل اخل ات على األمساء اللّ ّ
هب ه األمساء دليل على تساميهمال وأ ّن اخل ف ال يدعوهم إىل حماربدة األمسداء
األئمة
قبول ّ

جا هي أمساءال أل ّن املعلوم يعنيه عمل األشدخاص ال أمسداّنمال التسدمية بدبعض األمسداء مدع الت كيدد
على أعماهلم املشينة له داللته اخلاصة.
د .أندّده لكندده كددان جيدداملهم ويددداريهم ويتّقدديهمال جدداء عددن سددفيان عددن ودديل بددن الدزبري عددن

نقيع عن أ كديبة االزدي أنه قال :قام رجل إىل أمري املؤمنني س له عدن قدول هللا تعداىل :يَا َأ ُّيهاَ
ّ
ه
ه َ ََُ ْ َ َُ ر ُ ْ َ َْ َ َ
ُ
َ
َ
َيوَّل  ...ديمن نزلدت ؟ قدال  :مدا تريدد ؟ أتريدد أن
اَّلل ورس ِ ِ
ِ
اَّلين أمَوا ال َقدموا بَيْي يَيدي ِ

تغري الناس ؟
قال :اي أمري املؤمننيال ولكن أحب أن أعلم.

عمداراال أكتددب معتمدراال
معمدراال أكتددب عمدرال أكتددب ّ
قدال :أجلددسال جلدس قددال :اكتدب عددامراال ّ
ة أحددد اخلمسددة نزلددتال قددال سددفيان :قلددت لفودديل :اتدراه عمددر ؟ قددال :مددن هددو ددريهال وهد ا يشددري
إىل أ ّن التسمية قد تكون تقية.
 - 8إ ّن اسم عامان انقرض ة نسل علي من بعده
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ال كما أ ّن التسمية أو

التكنية أب بكر ال تُعرف ة املعلومني أو ة أوالدهم بعدد السدجاد ()1ال نعدم التسدمية بعمدر أو
استمرت عند الطالبينيال لوصا ة ولد العُمرين األطرف واألشرفال وولدد زيدد بدن علدي بدن
عمرو ّ
احلسنيال وولد احلسن بن علي بن أ طالب إىل عهود الحقة لىروف كانوا يعيشوّنا.
أ ّما بقية الشديعة كدانوا يس ّدمون أبمسداء الا تدة ح ّدّت أوا در القدرن السدادس اهلجدريال بدر م الىلدم
ددو بملاددلال
األئمددةال لددم يقددابلوا العد ّ
واالج دداف الد ي كددان يلددبّه الىدداملون علددى كد ّدل مددن ُمسّددي أبمسدداء ّ
ولو راجعت كتب رجال احلديث والرتاجم لوقفت على تل األمسداء بدني الدروا عدن األئمدة ومشدايو
النجاشددي واللدددوقال واألئمددة مل يكون دوا مينعددوّنم مددن تل د االمسدداء بددل ردداطبوّنم هبدداال د نشدداهد
إماما من أئمة أهل البيت ّري اسم أحد أص ابه من أ بكر أو عمر أو عامان إىل اسم آ ر.
نع ددمال إ ّن ه د د ه االمس دداء أ د د ت تنق ددرض عن ددد الش دديعة ة العل ددور ال ّحق ددة ش دديئا ش دديئا ج د ّدراء
السياسات التعسفية لألمويني واملروانيّني والعباسيّني والسلجوقيّني والعامانيّني واأليوبيّني و ريهم.

 - 7إ ّن تل دريح اإلمددام علددي بسددبب تسددمية ابندده بعامددان كددان للوقددوف أمددام اسددتغ ل اآل ددرين
إين مسّيددت ابددين بعامددان حبّددا بعامددان
لألمسددني اآل ددريالن مددن ولدددهال ك ندده يريددد أن يقددول :ال تتلد ّدوروا ّ
أين قددد مسايددت أوالدي أبمسدداء الا تددة حبددا
بددن عفددانال بددل بتلددرحيي أُريددد أن أنفددي مددا قددد يُدداعى مددن ّ
هبم.
 - 0ص ددرحت عائش ددة بنفع ددال ش ددديد  -بع ددد مقت ددل اإلم ددام عل ددي
األئمةال
بعبدالرمحن حبّا بعبدالرمحن بن ملجمال وه ا ما ال نشاهده عند ّ

 -أ ّّن ددا مسّ ددت

مه ددا

____________________
قدد تقددم اجلدواب
 -3و ّأمدا مدا انفدرد بدده أبدو الفدرا اإلصددفهاين علدى لسدان أ اللدلت اهلددروي ة تكنيدة اإلمدام الرلددا
مدن التكدين أب بكدر
عنه وأنّه ال يستبعد أن يكون من ولع امل مون نفسه أو املتبلرينال و ّأما ما للق بإلمام اهلادي
هو حمض ا رتاء.
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اإلم ددام عل ددي حينم ددا ص د ّدرح بتس ددمية ابن دده بعام ددان ال جي ددرح بآل د درينال أي أنّدده وق ددف أم ددام
التلد ّدورات اخلاطئددة ال د حيملهددا بعددض الندداس عددن سددبب التسددميةال ولدديس يدده جت دريح لآل درين مددن
الا تة.
 - 34ا ا ددم معاويدةُ اإلمددام علددي بددن أ طالددب أبندّده مساددى أوالده أبمسدداء الا تددة بدددعون أ ندّده

ل ددو ت ددرحم عل دديهم ق ددد ع ددىن أوالدهال واإلم ددام جييب دده أب ّنالطلق دداء ه ددم أق د ّدل ش د أ م ددن أن ي ددد لوا ب ددني
املهاجرين واألنلار والسابقني إىلاإلس م.
ة حددني أ ّن أهددل الشددام كددان يسد ّدمون أبمسدداء أهددل البيددت كددي يشددتموهم ويلعنددوهمال وهد ا مددا رواه
امل دددائين ع ددن أ س ددلمة األنل دداري()1ال وج دداء ة ك د د م املنل ددور العباس ددي ّأايم ك ددان تفي ددا ة زم ددن
األمددويّنيال كيددف أ ّن الشدداميّني كددانوا ال يطيقددون حددّت التسددمية ب -علددي وحسددن وحسددنيال وقددد مددر
ل ة احلديث ال ي كره اللدوق بسنده عن األعم (.)6

 - 33إ ّن التل د يف ة األمسدداء وال ُكددىن أمددر ممكددن بددل واقددعال لكنددا ن دراه ة اس ددم (عم ددر) بعددد
اإلمددام علددي حتريفددا ولدديس بتلد يفال أل ّن التغيددري واإلبدددال حلددل بقلددد ولدديس سددهواال وقددد كددرأ
سددابقا بعددض النلددوص القائلددة أب ّن اسددم ابددن اإلمددام احلسددن السددبط ه ددو عم ددروال لك دنّهم أب دددلوه ة
ملادر أُ رن ب( -عمر)ال مث قالوا ُجزا ا بوجود ولد لحممام احلسني بسم (عمر) وهو مل يابت.
وك د ل كنا دوا عب دددهللا ب ددن احلس ددن الس ددبط أب بك ددرال مثّ اعت ددربوه امس ددا ل ددهال ق ددالوا :أب ددو بك ددر ب ددن
احلسنال ة حني صرح املولح النسابة أب ّن املكىن أب بكر امسه عبدهللا.
ُ

____________________
 -3مر ة صف ة.377 :
 -2مر ة صف ة.304 :
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وبعد ه ا ال يستبعد وقوع االشتباه ة عبدهللا بن علي بن أ طالب املكىن أب بكرال بدن ليلدى
النهشليةال والقول أبنّه كان البن احلسن السبط سقط اسم (احلسن) قالوا :عبدهللا أو أبو بكر بدن
الحتاد اسم القاتلال وطريقة القتلال ووحد األشعار املنشود يهما.
علي الشهيد بكرب ءال و ل ّ

وال رف ددى عليد د أب ّن اس ددم (عم ددرو) أق ددرب إىل أوالد األئم ددة م ددن (عم ددر)ال و لد د لش دديوع اس ددم
(عمرو) عند العرب أكار من (عمر)ال ولكون اسم جدهم هاشم هو عمرو العلى.
وأ ّن التسدمية بعمد ُدر كاندت ال تددزعج اإلمدام احلسددن وال دريهال مددع علمده أبن ددارس املشدركني الد ي
ددو والدده امسدده عمدرو بددن العداصال وأن اسددم
برز والدده كدان امسدده عمدرو بددن عبددالود العددامريال وأن ع ّ

أ جهل كان عمرو بن هشامال وأ ّن جده رسول هللا كان يلعنه ة القنوت.
األئمدة وأوالدهدم كددانوا يتسدامون مددن هكد ا حساسددياتال قدد مسددى احلسدني األصددغر ابدن اإلمددام
السجاد ابنه بعبيدهللا األعرا مع علمه بدور عبيدهللا بن زايد ة مقتل جده احلسني .
وقددد مسددى اإلمددام الكدداظم ابندده هبددارون وابنتدده بعائشددةال أل ّن اسددم هددارون لدديس حك درا علددى هددارون
الرشيدال بل األوىل أن يكون ملكانة هارون من موسى ال
تسمت هبا نساء كاريات بيعن
وعائشة ليست حكرا على ابنة أ ق ا ة قد ّ
رسول هللا.
ك ددانوا يس د ّدمون وأيمددرون بلتس ددمية بعب دددهللا مددع خت ددالفهم م ددع عبدددهللا ب ددن أ س ددرحال
وأ ّّنددم
وعبدددهللا بددن أُ بددن سددلولال وعبدددهللا ب دن ال دزبريال وعبدددهللا بددن عمددرال وعبدددهللا بددن عمددرو بددن العدداص
و ريهم.
 - 32إ ّن أمساء املعلومني وكناهم مشت ّقة من األمساء اإلهليةال وهي ختتلف
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عددن بقيددة األمسدداءال وألجددل لد تددرن احملاربددة مددع تلد األمسدداء حينمددا جيددي السددفياين يقتددل كددل مددن
حممدال عليال احلسنال احلسنيال اطمة الرقية.
امسه ّ
 - 34إ ّن اقتندداص األمسدداء بدددأه عمددر بددن اخلطددابال مث بدددأ معاويددة حبددرب األمسدداء بدددئها معاويددةال

استمرت ة عهد احلجاا بن يوسف الاقفيال حّت قال بعوهم (عقاين والددي حيدث مسّداين عليّدا);
و ّ
أل ّّنم كانوا يقتلون ُك ال من كان امسده عليداال أو يلدغرون امسده يقولدون (عُلدي) بددل (علدي)ال أو كدان
الشخ هو يلغر امسه يقول (اأ عُلي) ولست ب( -علي) و ا من سطو احلاكم.
 - 33احتملن ددا س ددابقا أن تك ددون أمس دداء أوالد األئم ددة املطابق ددة ألمس دداء الا ت ددة ه ددي م ددن ول ددع
لألمال وه ا ليس بعزيدز عندد العدربال اإلمدام علدي اطدب مرحبدا بقولده :أأ الد ي
األمهات أو اجل ّد ّ
حرا.
حر كما مسّت ّأم ّ
مستين أمي حيدرهال وقال اإلمام احلسني لل ر بن يزيد الرايحي :أنت ّ
دادايتال وقددد سددعت بعوددهن
األمهددات  -ددري ّأمهددات املعلددومني  -كد ّدن مددن النسدداء العد ّ
وهددؤالء ّ

إىل قتل اإلمام املعلوم مال جعد بنت األشدعث الد مسدت اإلمدام احلسدن اجملتدىب ال واُّم الفودل
يسمني أوالدهن أبمساء الا تدةال واإلمدام
ال مسّت اإلمام اجلوادال ماال هؤالء النسو ال يستبعد أن ّ
مل رالفهن لىروف اصة ولبعض الوجوه املتقدمة.
 - 33املشاهد ة تسميات اخللفاء يقف على مفارقة يهداال عمدر بدن اخلطداب ومعاويدة بدن أ
يتسمى أبمسدائهمال بعكدس اإلمدام علدي الد ي مل ميدنح عطيدة بدن
سفيان ويزيد جيع ن بدال وهدية ملن ّ
أي
سددعد بددن جندداد ال وعلد ّدي بددن عبدددهللا بددن عبدداسال أو ري دداال ددري عطائهمددا مددن بيددت املددالال علددى ّ
داف الرمددوز
شدديء تدددل ه د ه املفارقددة ؟ مددن الوالددح أ ّّنددم كددانوا يريدددون أن جيعل دوا أنفسددهم ة ملد ّ
الدينية الواجب
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اتّباعها.
 - 37احتمددل الشدديو اجمللسددي بعددد أن نقددل ك د م اإلمددام اللددادق مددن أ ان رسددول هللا أراد حددني
ومل يُسد ّدمهاال منهددا احلكددم وحكدديم و الددد ومال د ال
موتدده أن ينهددى عددن بعددض األمسدداءال ُقددبض

و كر أ ّّنا ستة أو سبعة( :أبن تكون األمساء الا تة املرتوكة هي عتيق وعمر وعامانال وتدر كدرهم
تقية).
 - 38إن املسد امني أبمسدداء الا تددة مددن ولددد علددي مل يابددت ولددعها مددن قبددل اإلمددام ال إالّ اسددم
عامددانال قددد كددان حبّددا لعامددان بددن مىعددونال كمددا أن ولددعها مل يكددن بلرتتيددب الد ي ّادعدداه بعوددهم

وهبتدداأال لددو أريددد منهددا الداللددة علددى احملبّددة لكددان ولددعها برتتيددب اخللفدداء أولددح وأجلددىال لكنّددا
زورا ُ
املكىن أب بكر.
نرن عمر هو األكرب بني األوالد مث عامان مث عبدهللا ّ
كمددا ال رفددى أبندّده لدديس لحممددام عُمدران أو عباسددان أو جعفدران أو عامدداأنال نعددم لدده حم ّمدددان أو
حممدينال أو اتنان يسدميان بعبددهللا أو ت تدةال أو لده زيندب الكدربن وزيندب اللدغرنال وأم كلادوم
ت تة ّ
الكربن وأم كلاوم اللغرنال ورملة ورملة اللغرن .ورقية ورقية اللغرن.
 - 37مدن املعلددوم أ ّن مدرسددة أهددل البيددت جتيددز بدل ُحتبّد التسددمية أبمسدداء األنبيدداء و لوصددا اسددم
وترن ويلة ة لد ال ّأمدا عمدر قدد ّندى عدن التسدمية أبمسداء األنبيداء والتك ّدين أب
حممد
النب ّ

أن ل دديس لعيس ددى أبال وحي ددىي مل يول ددد ل دده ول دددال وق ددد من ددع ل د مت د ّرعا
عيس ددى وأ حي ددىيال ب دددعون ال
دب األنبيدداء هبددؤالء األشددخاصال لك د ان اجمللسد ادي هددب بعيدددا وقددال أبندّده منددع مددن
بخلددوف مددن أن يُسد ا
التسمية كي ال يبقى على وجه األرض من يُس امى ج مد .
 - 30قد يكون هدف عمر من تسدمية ابدن اإلمدام علدي
وما جرن بينه وبني اآللال هو نوع مداجا أراد هبا سل درن
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بمسده هدو حمدو صدف ات املالدي

هجومه على بيت الزهراء وإسقاطه حمسنا ووو ...
 - 24إ ّن الطالبيني هجروا عبددهللا بدن جعفدر ومل يكلّمدوه ح ّدّت تدوةال لتسدمية ولدده جعاويدةال وإن
األئمددة ّنددي صدريح عددن التسددمية أبمسدداء الا تددة وحددّت معاويددة ويزيدددال و ل د
مل يددرد ة النلددوص عددن ّ

لرت اسو البغض عندهم ملعاوية.
 - 23إ ّن عمددر نلددب معاويددةال ومعاويددة نلددب يزيدددال واألمويددون د ادريوا املفدداهيم واألمسدداءال منهددا:
أبم
نبزهم الرسول ب( -أ كبشة)ال وتسميتهم مدينة الرسول بخلبياة أو النتنةال وتسميتهم بئدر زمدزم ّ
اخلنا س أو أم اجلُالع ن أو أم اجلُالر انال ومن ل تسمية بعض اجملاميع والقبائدل العربيدة أبعمدال قتلدة

احلسددنيال مددنهم بنددو سددنان :أوالد مددن ر ددع الددرمح ال د ي كددان عليدده راس احلسددني ال ومددنهم :بنددو
الطشدت وهددم أوالد اللعدني الد ي ولددع رأس احلسدني ة الطشددتال ومددنهم بندو النعددل وهددم أوالد
من أركض اخليل على جسد احلسني ة كرب ء و ...

 - 22اسددتغ ل حفيددد يزيددد وهددو علددي بددن عبدددهللا بددن الددد بددن يزيددد بددن معاويددة ّ -أايم دده
مع العباسيني  -اسم اإلمام علي وكنيته وشعارات الطالبينيال حدّت قدال ابنده (علدي) :أأ مدن ش الديخي
ص د ّفنيال يعددين عليددا ومعاويددةال كددي جيمددع املخددالفني للعباسدديني  -علددويني كددانوا أم أمددويني  -ة حمددور
أئمة أهل البيت إىل الوقوف أمام استغ ل اآل رين ألمسائهم وكناهم وألقاهبم.
واحد .وقد دعا ّ
 - 22إ ّن اإلمددام الرلددا أمددر أمحددد بددن عمددر أن يسد ّدمي ابندده ب( -عمددر) حفاظددا عليددهال مددن
العامة ال ين كانوا يرتبلون به الدوائر.
ّ
األئم ددة قواع ددد ة التس ددميات دون التجد دريح أبح دددال ما ددل ( :م ددا ال دددين إالّ احل ددب
 - 24تقعي ددد ّ

والددبغض ) و ( الشدديطان إ ا مسددع مندداداي ينددادي اي دمحم اي علددي ابكمددا ي د وب الرصدداصال و إ ا
اهتزوصال ).
عدو من أعدائنا ّ
مسع مناداي ينادي بسم ّ
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 - 23إ ّن اال ت ف ة عمر األطرف (مدد حياتدهال موتدهال حودوره كدرب ء وعددم حودوره) وة
املتنددازع معدده (اإلمددام السددجادال عبدددهللا بددن احلسددنال عبيدددهللا بددن العبدداس) وة الشدديء املتنددازع عليدده
(اللدددقاتال ددد و )...ال وة اخلليفددة املتنددازع عنددده (مددروانال عبددداملل ال الوليددد)ال يشددري إىل وجددود
أصدابع أمويددة ة هد ه املسد لةال كمدا هددي ة زواا أم كلاددوم و ندداء سدكينة (أعددو بهلل)ال ددري منكدرين
األئمة لسريته.
عدم ارتوا الطالبيني و ّ
 - 23مل يُطالبدق األعد م علددى وجددود ابدن لحممددام علددي بسددم أ بكددرال بدل ا تلفدوا هددل هددو كنيددة
ملن امسه عبدهللا أو دمحم أو عبدالرمحنال أو هو اسم له.
 - 27التنكية أب بكر مل تكن ب يئة عند العربال ولديس ة إط قهدا علدى أحدد عيدب ايتال أل
ّّنا تعين الفد ّ مدن اإلبدلال لد احليدوان امله ّدم ة اجلزيدر العربيدةال لكنّهدا مل تطلدق علدى ابدن أ ق ا دة
ة اجلاهليددة وصدددر اإلس د م وحددّت بعددد و ددا رسددول هللاال بددل كددان يكد ّدىن أب الفلدديلال وقددد عر دده

عريته هوازن ورجال قري واهلامشيني ب ل .
ب ل معاصروه ك سفيان و ريهال كما أ نّه قد ّ
 - 28إ ّن ابدن أ ق ا دة مل يُعدرف كتدداجر مدن جتّدار قدري ال ماددل أ سدفيان وأ جهدل وعبدددهللا
بن جدعان  -ال ي كان هو وأبو ق ا ة من الددعا إىل مائدتده  -بدل كدر ابدن سدعد عدن عمدر أنّده
لقددي ابددن أ ق ا ددة ملددا اسددتخلف وعلددى رقبتدده أتدواب يتّجددر هبدداال قددال :تلددنع مددا ا وقددد وليددت أمددر
ددل علدى مالده وسدخائه
لكن القدوم ا رتعدوا لده نلوصدا ت ّ
املسلمني ؟! قال :من أين أُطعم عيايل ؟! ّ
حملو نقيلة احلسب والنسب.
 - 27ه ه األلقاب( :أبو الفليل) أو (أبو بكر) أو ( و اخل ل) تدرتبط بألحدداث الد تلدت

و ددا رس ددول هللا ال وإصد درار أ بك ددر عل ددى اس ددت ب اإلب ددل م ددن معارل دديهال وق ددول أ بك ددر( :ال
أترككم لو منعتموين عقال بعري) دون البواقي تؤّكد
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حقيقة قره وحماولته س ّد عقد نقلدهال ولدو كدان مددا عا عدن اللددقات مجيعهدا لقدال (ال أتدرككم لدو
منعتمددوين حبّددة حنطدده) ولد ل كددان مندداوئُو أ بكددر ي ّكروندده بكنيتدده السددابقة استنقاصددا لدده وت د كريا
حلالته السابقة.
ددل علدى عددالتهم
 - 20التسمية أب بكر وعمر وعامان وعائشة ال تعطدي الشدرعيّة هلدمال وال ت ّ
وو قددتهم ولددزوم طدداعتهمال بددل هددي أمسدداء قددطال ال تود ّدر التسددمية هبددا وال لددري ة اإلميددان بوجودهدداال
العامة حفاظا
ّن ائمتنا أمروأ بلل
لف ّ
علددى وحددد اللددفال كيددف مينعوننددا مددن التسددمية أبمسدداء الا تددة ال د هددي أقد ّدلش د أ أبلددعاف

مواعفة من الل

ردما سواها ؟!
ردت ّ
ال إن قبلت قبل ما سواها وإن ّ
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تبت امللادر
بعد القرآن الكر
 - 3أبلددار العددني ة أنلددار احلسددني

 :للسددماويال الشدديو دمحم بددن طدداهر (ت  3484ه-

)ال حتقيق :الشيو دمحم جعفر الطبسيال مكتب الدراسات اإلس مية حلرس الادور اإلسد ميةال الطبعدة
األوىل  3488ه.-
 - 2اتب ددات الوص ددية :للمس ددعوديال أ احلس ددنال عل ددي ب ددن احلس ددني ب ددن عل ددي (ت  437ه)-ال
منشورات املكتبة الرلوية  -قمال بالو سيت عن طبعة املطبعة احليدرية  -النجف األشرف.
 - 4اآلح دداد واملاد دداين :أل بكد ددر الش دديباينال أمحد ددد بد ددن عم ددرو بد ددن الو د د ا (ت  278ه)-ال
حتقي د ددق :د .بس د ددم يل د ددل أمح د ددد اجلد د دوابر ال دار الراي د ددةال الطبع د ددة :األوىل  -الد د درايض  3333ه- -
3003م.
 - 3األحادي ددث املخت ددار  :للمقدس دديال دمحم ب ددن عبدالواح ددد ب ددن دمحم احلنبل ددي (ت  734ه)-ال
حتقيق :عبداملل بن عبدهللا بن دهي ال مكتبة النهوةال الطبعة االوىل  -مكدة املكرمدة  3334ه-
.
 - 3االحتجاا :للطربسيال أمحد بدن علدي بدن أ طالدب (مدن اعد م القدرن السدادس اهلجدري)ال
حتقيق :دمحم بقر اخلرسانال مؤسسة األعلميال الطبعة الاانية  -لبنان  3344ه.-
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 - 7احقدداق احلددق وازهدداق الباطددل :للتسددرتيال نددور هللا (ت  3430ه )-مددع مل قددات السدديّد
املرعشي النجفيال تل يح :السيّد إبراهيم املياجنيال مكتبة املرعشي النجفي  -قم  -إيران.
 - 8اإلحكددام ة أصددول األحكددام :البددن حددزم األندلسدديال علددي بددن أمحددد بددن حددزم (ت 337
ه)-ال دار احلديثال الطبعة األوىل  -القاهر  3343ه.-
 - 7األحكددام ة احلد ل واحلدرام :للزيددديال حيددىي بددن احلسددني بددن القاسددم بددن إبدراهيم (ت 207
ه)-ال حتقيددق وجتميددع :أب ددو احلسددن علددي بددن أمحددد بددن أ حريلددةال الطبع ددة األوىل  3334ه- -
 3004م.
 - 0أ بددار احلمقددى واملغفلددني :أل الفددرا بددن اجلددوزيال عبدددالرمحن بددن علددي (ت  308ه)-ال
املكتب التجاري  -بريوت.
 - 34أ بد ددار القود ددا  :لوكيد ددعال دمحم بد ددن لد ددف بد ددن حيد ددان (ت  447ه)-ال عد ددامل الكتد ددب -
بريوت.
 - 33أ بار املل فني :للعسكري (ت  472ه)-ال حتقيدق :صدب ي البددري السدامرائيال عدامل
الكتبال الطبعة األوىل  -بريوت  3347ه.-
 - 32أ بار مكة ة قد الدهر وحدياه :للفاكهيال أ عبددهللاال دمحم بدن إسد اق بدن العبداسال
(من أع م القدرن الاالدث للهجدر )ال حتقيدق :د .عبدداملل عبددهللا دهدي ال دار ودرال الطبعدة الاانيدة
 بريوت  3333ه.- - 34األ بار املو قيات :للزبري بن بكار (ت  237ه)-ال طبع ة بغدادال سنة  3082م.
 - 33اإل تلدداص :للمفيدددال دمحم بددن دمحم بددن النعمددان العكددربي (ت  334ه)-ال حتقيددق :علددي
حممود الزرنديال دار املفيد  -بريوتال الطبعة الاانيةال  3333ه.-
اكرب فاريال السيّد ّ
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 - 33األ كار املنتخبة من كد م سديد األبدرار :للندوويال حيدىي بدن شدرف بدن مدري ( 787ه)-ال
دار الكتب العر  -بريوت  3343ه 3073 - -م.
 - 37اإلرشدداد :للمفيدددال أ عبدددهللاال دمحم بددن دمحم بددن النعم ددان العكددربي البغدددادي (ت 334
لت قيددق الدرتاثال دار املفيدددال الطبعددة الاانيددةال بددريوت 3333

ه)-ال حتقيددق :مؤسسددة آل البيددت
ه 3004 - -م.
 - 38أسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلق :مجدع وأعدداد :سدليمان بدن صداحل اخلراشديال الطبعدة
الاانية  2443م( .وزع ة السعودية أايم احلج).

 - 37االسددتيعاب ة معر ددة األصد اب :البددن عبدددالربال يوسددف بددن عبدددهللا بددن دمحم (ت 374
ه)-ال حتقيق :علي دمحم البجاويال دار اجليلال الطبعة األوىل  -بريوت  3332ه.-
 - 30أسددد الغابددة ة معر ددة الل د ابة :البددن األتددريال عددز الدددين أ احلسددن علددي بددن أ الكددرم
الشيباين (ت  744ه )-نشر إمساعيليان  -طهرانال بألو سيت عن دار الكتاب العر  -لبنان.
 - 24أس درار اإلمامددة :لعمدداد الدددين الطربسدديال احلسددن بددن علددي (مددن علمدداء القددرن الس ددابع)ال
حتقيق :قسم الك م من رمع الب وث اإلس ميةال الطبعة األوىل  -مشهد  3322ه.-
 - 23اس ددعاف املبطد د برج ددال املوطد د  :للس دديوطيال أ الفو ددلال عب دددالرمحن اب ددن أ بك ددرال (ت
 033ه)-ال املكتبة التجارية الكربن  -ملر  3470ه 3070 - -م.
 - 22االشددتقاق :البددن دريدددال أ بكددرال دمحم بددن احلسددن (ت  423ه)-ال حتقيددق :عبدالس د م
دمحم هارونال مكتبة اخلاجني  -ملر.
 - 24اإلصددابة ة مييددز اللد ابة :البددن حجددرال أمحددد بددن علددي العسددق ين الشددا عي (ت 732
ه)-ال حتقيق :علي دمحم البجاويال دار اجليل  -بريوت 3332 -
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ه 3002 - -مال الطبعة :األوىل.
 - 23أصل الشيعة وأصدوهلا :لكاشدف الغطداءال الشديو دمحم حسدني (ت  3484ه)-ال حتقيدق:
ع ء آل جعفرال مؤسسة اإلمام علي ال الطبعة األوىل  3333ه.-
 - 23ألد دواء البي ددان ة إيو دداح الق ددرآن بلق ددرآن :للش ددنقيطيال دمحم األم ددني ب ددن دمحم ب ددن املخت ددار
اجلك ددين (ت  3404ه)-ال حتقي ددق :مكت ددب الب ددوث والدراس دداتال دار الفك ددر للطباع ددة والنش ددر -
بريوت  3333ه 3003 - -م.
 - 27األعد م :للزركلدديال ددري الدددين (ت  3334ه)-ال دار العلددم للم يددنيال الطبعددة اخلامسددة
 بريوت  3074م. - 28إعد م املددوقعني عددن رب العدداملني :للزرعدديال أ عبدددهللا مشددس الدددين دمحم بددن أ بكددر بددن
أيددوب بددن سددعد الدمشددقي (ت  833ه)-ال حتقيددق :طدده عبدددالرؤوف سددعدال دار اجليددل  -بددريوت
 3084م.
 - 27إع م الورن أبع م اهلدن :للطربسيال أ عليال الفول بن احلسن (ت  337ه.)-
 - 20أعيدان الشديعة :لألمددنيال السديد حمسددن (ت  3483ه)-ال حتقيدق :السدديّد حسدن األمددنيال
دار التعارف للمطبوعاتال الطبعة الاانية  -بريوت  3344ه3074 - -م.
 - 44األ دداين :أل ددرا االصددفهاينال علددي بددن احلسددني بددن اهلي ددام القرش ددي (ت  437ه)-ال
حتقيق :عبدعلي مهناال مسري جابرال دار الفكر للطباعة والنشر  -لبنان.
 - 43اقبال األعمال :البن طداووسال رلدي الددينال علدي بدن موسدى بدن جعفدر (ت  773ه-
)ال حتقيق :جواد القيومي االصفهاينال مكتب االع م اإلس ميال الطبعة االوىل  -قم  3333ه-
 - 42اإلكتفد دداء جد ددا تو د دمنه مد ددن مغد ددازي رسد ددول هللا والا تد ددة اخللفد دداء :للك عد دديال أ الربيد ددعال
سليمان بن موسى األندلسي (ت  743ه)-ال حتقيق :د .دمحم كمال الدين
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عزالدين عليال عامل الكتبال الطبعة األوىل  -بريوت  3338ه.-
 - 44اإلكمددال = اإلكمددال ة ر ددع االرتيدداب عددن املؤتلددف واملختلددف ة األمسدداء والكددىن :البددن
مد د كوالال عل ددي ب ددن هب ددة هللا ب ددن أ نل ددر (ت  383ه )-دار الكت ددب العلمي ددةال الطبع ددة األوىل -
بريوت  3333ه.-
 - 43اكمددال الدددين وامددام النعمددة :لللدددوقال دمحم بددن علددي بددن احلسددني بددن ببويدده القمددي (ت
 473ه)-ال مؤسسة النشر اإلس ميال الطبعة االوىل  -قم  3343ه.-
 - 43إلزام الناصدب ة إتبدات احلجدة الغائدب :لليدزديال الشديو علدي احلدائري (ت  3444ه-
)ال حتقيق :السيّد علي عاشور.
 - 47ألقاب الرسول وعرتتده (اجملموعدة)ال طبعدة حجريدة :لدبعض مدن قددماء احملددتني (قبدل القدرن
الرابع اهلجري)ال مكتبة املرعشي النجفي  -قم  3347ه.-
 - 48األمايل :للسيّد املرتوىال علدي بدن احلسدني املوسدوي البغددادي (ت  347ه)-ال حتقيدق:
تل يح وتعليق :السيّد دمحم بدر الدين النعساين احللبال منشورات مكتبدة املرعشدي النجفديال الطبعدة
األوىل  3423ه 3048 - -م.
 - 47األمددايل الشددجرية = األمدداىل اخلميسددية :للجرجدداين حيددىي بددن احلسددن بددن إمساعيددل احلسددين
(ت  300ه)-ال حتقي ددق :دمحم حس ددن دمحم حس ددن إمساعي ددلال دار الكت ددب العلمي ددةال الطبع ددة األوىل -
بريوت  3322ه.-
 - 40األمددايل = أمددايل اللدددوق :لللدددوقال دمحم بددن علددي بددن احلسددني بددن ببويدده القمدديال (ت
 473ه)-ال حتقيددق :قسددم الدراسددات اإلس د مية ة مؤسسددة البعاددةال نشددر مؤسسددة البعاددةال الطبعددة
األوىل  -قم  3338ه.-
 - 34األمد ددايل = أمد دداىل الطوسد ددي :للطوسد دديال أ جعفد ددرال دمحم بد ددن احلس د ددن (ت  374ه)-ال
حتقيق :قسم الدراسات اإلس ميةال نشر مؤسسة البعاةال الطبعة األوىل  -قم  3333ه.-
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 - 33األمدايل ة لغدة العددرب :للقدايلال أ علدديال إمساعيدل بددن القاسدم البغدددادي (ت  437ه-
)ال دار الكتب العلمية  -بريوت  3407ه 3087 - -م.
 - 32اإلمامددة والتبلددر  :البددن ببويدده القمدديال أ احلسددن علددي بددن احلسددني (ت  420ه)-ال
حتقيقال ونشر :مدرسة اإلمام املهدي ال الطبعة األوىل  -قم املقدسة  3343ه.-
 - 34اإلمامددة والسياسددة :البددن قتيبددةال أ دمحمال عبدددهللا بددن مسددلم الدددينوري (ت  287ه)-ال
حتقيق :علي شرييال دار األلواءال الطبعة األوىلال بريوت  3334ه 3004 - -م.
 - 33اإلمامددة والسياسددة :البددن قتيبددةال أ دمحمال عبدددهللا بددن مسددلم الدددينوري (ت  287ه)-ال
حتقيق :طه دمحم الزيينال نشر مؤسسة احللب وشركاه.
 - 33األمان من أ طدار األسدفار :البدن طداووس (ت  773ه)-ال حتقيدق ونشدر :مؤسسدة آل
إلحياء الرتاثال الطبعة األوىل  -قم  3340ه.-
البيت
 - 37إمتدداع األمسدداع :للمقريددزيال تقددي الدددين أمحددد بددن علددي بددن عبدددالقادر (ت  733ه)-ال
حتقيددق :دمحم بددن عبداحلميددد النميسدديال دار الكتددب العلميددةال الطبعددة األوىل  -بددريوت  3324ه- -
 3000م.
 - 38أم ددل اآلم ددل :لل ددر الع دداملي :دمحم ب ددن احلس ددن (ت  3343ه)-ال حتقي ددق :الس دديّد أمح ددد
احلسيينال دار الكتاب اإلس مي  -قم  3472ه. .-
 - 37األنس دداب :للس ددمعاينال أ س ددعيدال عب دددالكر ب ددن دمحم اب ددن منل ددور التميم ددي (ت 372
ه)-ال حتقيق :عبدهللا عمر الباروديال دار الفكرال الطبعة األوىل  -بريوت  3007م.

 - 30انسد دداب األش د دراف :الد ددب ريال أمحد ددد بد ددن حيد ددىي بد ددن جد ددابر الد ددب ري (ت  280ه)-ال
حتقيق :د .سهيل زكارال د .رايض زركليال دار الفكرال الطبعة األوىلال
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بريوت  3338ه 3007 - -م.
 - 34أنلار احلسني  :دمحم مهدي مشس الدين (معاصدر)ال الددار اإلسد ميةال الطبعدة الاانيدة
 3343ه 3073 - -م.
 - 33إيواح املكنون :إلمساعيل بشا البغدداديال إمساعيدل بدن دمحم أمدني بدن مدري سدليم البدابينال
البغدادي (ت  3440ه)-ال حتقيق وتلد يح :دمحم شدرف الددين ايلتقداايال ر عدت بيلگده الكليسديال
دار إحياء الرتاث العر  -لبنان.
األئم ددة األطه ددار :للمجلس دديال الش دديو دمحم بق ددر (ت
 - 32حب ددار األند دوار اجلامع ددة ل دددرر أ ب ددار ّ

 3333ه)-ال مؤسسة الو اءال الطبعة الاانيةال بريوت  3344ه.-
 - 34الب ر الز دار اجلدامع ملد اهب أهدل األملدار :ألمحدد بدن حيدىي املرتودى (ت  734ه)-ال
طبع سنة  3437ه.-
 - 33البدددء والتدداريو :للمقدسدديال املطهددر بددن طدداهر (ت  348ه)-ال مكتبددة الاقا ددة الدينيددة -
بورسعيد.
 - 33البداية والنهاية :البن كادريال إمساعيدل بدن عمدر بدن كادري القرشدي (ت  883ه)-ال مكتبدة
املعارف  -بريوت.
 - 37بل ددائر ال دددرجات ة و ددائل آل دمحم :للل ددفارال دمحم ب ددن احلس ددن ب ددن ددروخ القم ددي (ت
 204ه )-احلاا مريزا حسن كوجه ب ي منشورات األعلمي  3343ه - -طهران.
 - 38البلددائر وال د ائر :أل حيددان التوحيددديال علددي بددن دمحم بددن العبدداس (ت  333ه)-ال
حتقيق :الدكتور وداد القاليال دار صادرال الطبعة االوىل  -بريوت  3347ه 3077 - -م.
 - 37بغيددة الطلددب ة اتريددو حلددب :البددن أ جدراد ال كمددال الدددين عمددر بددن أمحددد (ت 774
ه)-ال حتقيق :د .سهيل زكارال دار النشر :دار الفكر.
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 - 30البيددان والتبيددني :للجدداحظال عمددرو بددن حبددر (ت  233ه)-ال حتقيددق :ددوزي عطددويال دار
صعب  -بريوت.
 - 74اتا العروس من جواهر القداموس :للزبيدديال دمحم مرتودى احلسديين الواسدطي احلنفدي (ت
 3243ه)-ال حتقيق :علي شرييال دار الفكر  -بريوت  3333ه 3003 - -م.
 - 73اتا املواليدد  /طبعددة حجريدة :للطربسدديال أمحدد بددن علدي بددن أ طالددب (ت  337ه)-ال
إبهتمام :السيّد حممود املرعشيال نشر :مكتبة املرعشي النجفي  3347ه - -قم.
األئمددة (اجملموعددة) :للكاتددب البغدددادي (ت  422ه)-ال نشددر :مكتبددة املرعش ددي
 - 72اتريددو ّ

النجفي  -قم  3347ه -طبعة حجريةال بهتمام السيّد حممود املرعشي.
 - 74اتريو أ الفداء = املختلر ة أ بدار البشدر :أل الفدداءال إمساعيدل بدن علدي بدن حممدود
(ت  842ه)-ال مكتبددة املتن ددب  /دار الكت ددب العلميددة الطبع ددة األوىل  -الق دداهر  -ب ددريوت 3338

ه 3008 - -م.
 - 73اتريو اإلس م :لل هبال مشس الددين دمحم بدن أمحدد بدن عامدان (ت  837ه)-ال حتقيدق:
د .عمد ددر عبدالس د د م تد دددمريال دار الكتد دداب العد ددر  -بد ددريوت  3348ه 3078 - -مال الطبع د ددة
األوىل.
 - 73اتريددو أصددبهان :ل صددبهاينال أ نعدديمال أمحددد بددن عبدددهللا بددن مه دران امله دراين (ت 344
ه)-ال حتقيددق :سدديد كسددروي حسددنال دار الكتددب العلميددةال الطبعددة األوىل  -بددريوت  3334ه- -
 3004م.
 - 77اتري ددو أه ددل البي ددت  :برواي ددة كب ددار حم دددتي وم ددؤر ي الق ددرن الا دداين والاال ددث هج ددريال
حتقيددق :السدديّد دمحم رلددا احلسدديين اجل د يلال نشددر :مؤسسددة آل البي ددت إلحيدداء ال درتاثال الطبع ددة
األوىل  -قم  3334ه.-
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 - 78اتريد ددو بغد ددداد :للخطيد ددب البغد ددداديال أ بك د درال أمحد ددد بد ددن علد ددي (ت  374ه)-ال دار
الكتب العلمية  -بريوت.
 - 77اتريددو اخللفدداء :للسدديوطيال عبدددالرمحن بددن أ بكددر (ت  033ه)-ال حتقيددق :دمحم حم ددي
الدين عبداحلميدال مطبعة السعاد  -ملر  3483ه 3032 - -م.
 - 70اتريددو ليفددة بددن يدداط :للعلددفريال ليفددة بددن يدداط اللياددي (ت  234ه)-ال حتقيددق:
د .أكددرم لددياء العمددريال دار القلددمال مؤسسددة الرسددالةال الطبعددة الاانيددة  -دمشددقال بددريوت 3408 -
ه.-
 - 84اتريددو اخلمدديس :للددداير بكددريال حسددني بددن دمحم بددن احلسددن (ت  077ه)-ال مؤسسددة
شعبان للنشر والتوزيع  -بريوت.
 - 83اتري ددو دمش ددق :الب ددن عس دداكرال أ القاس ددمال عل ددي ب ددن احلسد دن ب ددن هب ددة هللا ب ددن عب دددهللا
الشددا عي (ت  383ه)-ال حتقيددق :حمددب الدددين أ سددعيد عمددر بددن رامددة العمددريال دار الفكددر -
بريوت  3003م.
 - 82اتريو الطدربي = اتريدو األمدم وامللدو  :للطدربيال أ جعفدر دمحم بدن جريدر (ت  434ه-
)ال دار الكتب العلمية  -بريوت.
 - 84التدداريو الكب ددري :للبخدداريال أ عب دددهللا دمحم بددن إمساعي ددل بددن إب دراهيم اجلعف ددي (ت 237
ه)-ال حتقيق :السيّد هاشم الندويال دار النشر :دار الفكر.
 - 83اتريددو املدينددة املنددور = أ بددار املدينددة املنددور  :البددن شددبهال عمددر بددن شددبة النمددريي البلددري
(ت  272ه)-ال حتقيق :علدي دمحم دنددلال ايسدني سدعد الددين بيدانال دار الكتدب العلميدة  -بدريوت
 3338ه 3007 - -م.
 - 83اتريو امل اهب اإلس مية :حملمد أ زهر ال دار الفكر العر 3070م.
األئمة (طبعة حجرية) :البن اخلشاب البغداديال أ
 - 87اتريو مواليد ّ
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دمحم عبدهللا بن أمحد (ت  378ه)-ال نشر :مكتبة املرعشي النجفي  -قم  3347ه.-
 - 88اتريو اليعقو  :أمحد بدن أ يعقدوب بدن جعفدر بدن والدح (ت  273ه)-ال دار صدادر
 بريوت. - 87التجبددري ة املعجددم الكبددري :للسددمعاينال أ سددعد عبدددالكر بددن دمحم التميمددي (ت 272
ه)-ال حتقيق :منري أجي ساملال نشدر :رائسدة ديدوان األوقدافال الطبعدة األوىل  -بغدداد  3403ه-
 3083م. - 80حت د د ير العبقد ددري مد ددن حمال د درات اخلود ددري :للتبد دداينال دمحم العد ددر التبد دداين اجلزائد ددري املكد ددي
(معاصر)ال دار املكتبة العلمية  -بريوت  3343ه.-
 - 74حتريددر األحكددام الشددرعية علددى م د هب اإلماميددة :للع ّمددة احللدديال أ منلددور احلسددن بددن
يوسددف بددن املطهددر األس دددي (ت  827ه)-ال حتقيددق :الشدديو إب دراهيم البهددادريال مؤسسددة اإلم ددام
اللادق ال الطبعة األوىل  -قم 3324ه.-
 - 73الت فددة اللطيف ددة ة اتريددو املدين ددة الش دريفة :للس ددخاويال أ اخلددري دمحم مش ددس ال دددين (ت
 042ه)-ال دار النشر :دار الكتب العلميةال الطبعة :األوىل  -بريوت  3333ه 3004 - -م.
 - 72حتفة املولود = حتفة املودود أبحكام املولود :للزرعيال أ عبدهللاال دمحم بدن أ بكدر أيدوب
(ت  833ه)-ال حتقيق :عبدالقادر األرأؤوطال مكتبة دار البيدانال الطبعدة األوىل  -دمشدق 3403
ه 3083 - -م.
 - 74تدددريب ال دراوي ة شددرح تقريددب الن دواوي :للسدديوطيال عبدددالرمحن بددن أ بكددر (ت 033
ه)-ال حتقيق :عبدالوهاب عبداللطيفال مكتبة الرايض احلدياة  -الرايض.
 - 73ت د كر ة أ بددار قددزوين :للرا عددي القددزويينال عبدددالكر بددن دمحم (ت  722ه)-ال حتقيددق:
عزيز هللا العطاريال دار الكتب العلمية  -بريوت  3078م.
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 - 73ت د كر احلف ددا  :لل د هبال مش ددس ال دددين دمحم ب ددن أمح ددد ب ددن عام ددان (ت  837ه)-ال دار
الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت.
 - 77الت د كر احلمدوني ددة :الب ددن مح دددونال دمحم ب ددن احلس ددن ب ددن دمحم ب ددن عل ددي (ت  372ه)-ال
حتقيق :احسان عباس وبكر عباسال دار صادرال الطبعة األوىل  -بريوت  3007م.
 - 78ت كر اخلواص :للسبط ابن اجلدوزيال يوسدف بدن ر لدي بدن عبددهللا البغددادي (ت 733
ه)-ال نشر :الشريف الرلي  3337ه - -قم.
 - 77ترمجددة اإلمددام احلسددني ( :مددن القسددم ددري املطبددوع مددن طبقددات ابددن سددعد (ت 244
ه)-ال حتقي ددق :عب دددالعزيز الطباطب ددائيال مؤسس ددة آل البي ددت إلحي دداء الد درتاث  /الطبع ددة األوىل  -ق ددم
 3333ه.-
 - 70التعج ددب :للكراجك دديال أ الف ددتح (ت  330ه)-ال حتقي ددق :تلد د يح وختد دريج :ددارس
حسون كر .
 - 04تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة :البدن حجدر العسدق ينال أ الفودل أمحدد بدن
علددي بددن حجددر الشددا عي (ت  732ه)-ال حتقيددق :د .إكدرام هللا إمددداد احلددقال دار الكتدداب العددر ال
الطبعة األوىل  -بريوت.
 - 03تفسري ابن حامت = تفسري القرآن :للرازيال عبدالرمحن بن دمحم بدن إدريدس (ت  248ه-
)ال حتقيق :أسعد دمحم الطيبال املكتبة العلرية  -صيدا.
 - 02تفس ددري اب ددن كا ددري = تفس ددري الق ددرآن العى دديم :الب ددن كا ددريال إمساعي ددل ب ددن عم ددر ب ددن كا ددري
الدمشقي (ت  883ه)-ال دار الفكر  -بريوت  3343 -ه.-
 - 04تفسددري أ السددعود = إرشدداد العقددل السددليم إىل مدزااي القددرآن الكددر  :أل السددعود دمحم بددن
دمحم العمادي (ت  033ه)-ال دار إحياء الرتاث العر  -بريوت.
 - 03تفسري البغوي :للبغويال احلسني بن مسعود الفراء الشا عي (ت 337
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ه)-ال حتقيق :الد عبدالرمحن الع ال دار املعر ة  -بريوت.
 - 03تفسري الاعلب = الكشدف والبيدان ة تفسدري القدرآن :للاعلدبال أ إسد اقال أمحدد بدن دمحم
بددن إب دراهيم النيسددابوري (ت  328ه)-ال حتقيددق :أ دمحم بددن عاشددورال نىددري السدداعديال دار احيدداء
الرتاث العر ال الطبعة األوىلال بريوت  3322ه.-
 - 07تفس ددري العياش ددي :للعياش دديال دمحم ب ددن مس ددعود الس ددلمي (ت 424ه)-ال حتقي ددق :الس دديّد
هاشم احمل يتال املكتبة العلمية اإلس مية  -طهران.
 - 08تفسدري ريددب مددا ة اللد ي ني البخدداري ومسددلم :لل ميددديال دمحم بددن أ نلددر األزدي
(ت  377ه)-ال حتقيق :د .زبيدد دمحم سدعيدال مكتبدة السدنةال الطبعدة األوىل  -القداهر  3333ه-
  3003م. - 07تفسددري درات الكددوة :للكددوةال درات بددن إب دراهيم (ت  432ه)-ال حتقيددق :دمحم كدداظم
مؤسسدة الطباعددة والنشددر التابعدة لددوزار الاقا ددة واالرشداد اإلسد ميال الطبعددة األوىل  -طهدران 3334
ه.-
 - 00تفسددري القمددي :للقمدديال أ احلسددنال علددي بددن إبدراهيم (مددن اعد م القدرنني الاالددث والرابددع
اهلجري)ال حتقيق :السيّد طيب املوسوي اجلزائريال دار الكتاب للطباعة والنشرال الطبعة الاالاة  -قدم

 3343ه.-
 - 344التفسددري الكبددري = مفتدداح الغيددب :للفخرال درازيال دمحم بددن عمددر التميمددي الشددا عي (ت
 747ه)-ال دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3323ه2444 - -م.
 - 343تفسددري رمددع البيددان :للطربسدديال أ علددي الفوددل بددن احلسددن (ت  337ه)-ال حتقيددق
وتعليددق :جلنددة مددن العلمدداء واحملققددني األ لددائينيال مؤسسددة األعلمددي للمطبوعدداتال الطبعددة األوىلال
بريوت  3333ه 3003 - -م.
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 - 342تفسددري مقاتددل بددن سددليمان :ملقاتددل بددن سددليمان (ت  334ه)-ال حتقيددق :أمحددد ريدددال
دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3323ه 2444 - -م.
 - 344التفس ددري املنسد ددوب للعسد ددكري  :اإلمد ددام احلسد ددن بد ددن علد ددي (ت  274ه)-ال
مدرسة اإلمام اهلاديال الطبعة األوىل  -قم  3340ه.-
 - 343تقريددب املعددارف :أل الل د ح احللددبال تقددي بددن جنددم (ت  338ه)-ال حتقيددق :ددارس
تربيزاين احلسونال سنة الطبع  3338ه.-
 - 343تلقيح هوم أهل األتر ة عيون التاريو والسري :البن اجلوزيال أ الفدرا عبددالرمحن بدن
علي (ت  308ه)-ال شركة دار األرقم بن أ األرقمال الطبعة األوىل  -بريوت  3008م.
 - 347التمهيد ملا ة املوط من املعداين واألسدانيد :البدن عبددالربال أ عمدر يوسدف بدن عبددهللا
بددن عبدددالرب النمددري (ت  374ه)-ال حتقيددق :ملددطفى بددن أمحددد العلددويال دمحم عبدددالكبري البكددريال
وزار عموم األوقاف والشؤون اإلس مية  -املغرب  3478ه.-
 - 348التنبيدده واالشدراف :للمسددعوديال أ احلسددن علددي بددن احلسددني بددن علددي (ت  437ه-
)ال دار صعب  -لبنان.
 - 347ترتيددة األنبيدداء :للسدديّد املرتوددىال علددي بددن احلسددني املوسددوي (ت  347ه)-ال الطبعددة
الاانيةال دار األلواء  -بريوت  3340ه 3070 - -م.
 - 340تنقدديح املقددال (طبعددة حجريددة) :للمامقدداينال الشدديو عبدددهللا (ت  3433ه)-ال املطبعددة
املرتووية  -النجف األشرف  3434ه.-

 - 334تولدديح املش ددتبه ة ل ددبط أمسدداء الددروا وأنسدداهبم وألقدداهبم وكندداهم :البددن أص ددر الدددين
الدمشقيال دمحم بن عبدهللا بن دمحم القيسي (ت  732ه)-ال حتقيق :دمحم نعيم العرقسوسيال مؤسسدة
الرسالةال الطبعة األوىل  -بريوت
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3004م.
 - 333يب اآل ر وتفليل الاابت عن رسول هللا من األ بدار :للطدربيال أ جعفدر دمحم بدن
جرير (ت  434ه)-ال حتقيق :حممود دمحم شاكرال مطبعة املدين  -القاهر .
 - 332يب األحكام :للطوسيال دمحم بن احلسدن (ت  374ه)-ال حتقيدق :حسدن املوسدوي
اخلرسانال دار الكتب اإلس ميّةال الطبعة الاالاة  -طهران  3473ه. .-
 - 334د يب األمس دداء واللغ ددات :للن ددوويال حم ددي ال دددين ب ددن ش ددرف (ت  787ه)-ال حتقي ددق:
مكتب الب وث والدراساتال دار الفكرال الطبعة األوىلال بريوت 3007 -م.
 - 333د يب الته د يب :البددن حجددر العسددق ينال أ الفوددل أمحددد بددن علددي الشددا عي (ت
 732ه)-ال دار الفكر  -بريوت  3343ه 3073 - -مال الطبعة األوىل.
 - 333يب الكمال :للمدزيال أ احلجدااال يوسدف بدن الزكدي عبددالرمحن (ت  824ه)-ال
حتقيق :د .بشار عواد معروفال مؤسسة الرسالةال الطبعة األوىلال بريوت  3344ه 3074 - -م.
 - 337د د يب اللغ د ددة :ل زه د ددريال أ منل د ددور دمحم ب د ددن أمح د ددد (ت  484ه)-ال حتقي د ددق :دمحم
عوض مرعبال دار إحياء الرتاث العر ال الطبعة األوىل  -بريوت  2443م.
 - 338يب مستمر األوهام علدى وي املعر دة وأويل األ هدام :البدن مداكوالال أ نلدرال علدي
بن هبدة هللا بدن جعفدر (ت  383ه)-ال حتقيدق :سديد كسدروي حسدنال دار الكتدب العلميدةال الطبعدة
األوىل  -بريوت  3334ه.-
 - 337التيسري بشرح اجلامع اللغري :للمناويال زين الدين عبدالرؤوف (ت
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 3443ه)-ال مكتبة اإلمام الشا عيال الطبعة الاالاة  -الرايض  3347ه 3077 -م.
 - 330الااقددب ة املناق ددب :الب ددن مح ددز الطوس دديال أ جعف ددر دمحم ب ددن عل ددي (ت  374ه)-ال
حتقيددق :الشدديو نبيددل رلددا عل دوانال مؤسسددة أنلدداراين للطباعددة والنشددرال الطبعددة الاانيددةال قددم املقدسددة
 3332ه.-
 - 324الاقات :البن حبان البس التميميال أ حامت دمحم بن حبان بدن أمحدد (ت  433ه-
)ال حتقيق :السيّد شرف الدين أمحدال دار الفكرال الطبعة األوىل  3403 -ه 3083 - -م.
 - 323اجلامع اللدغري ة أحاديدث البشدري الند ير :للسديوطيال جد ل الددين عبددالرمحن بدن أ
بكر (ت  033ه)-ال دار الفكرال الطبعة األوىل  -بريوت  3343ه.-
 - 322اجلددامع ة احلددديث :لعبدددهللا بددن وهددب بددن مسددلم القرشدديال أ دمحم امللددري (ت 307
ه)-ال حتقيددق :د .ملددطفى حسددن حسددني أبددو اخلددريال دار ابددن اجلددوزيال الطبعددة األوىل  -السددعودية
 3007م.
 - 324جامع املقال يما يتعلق أبحوال احلدديث والرجدال :للطرحيديال خدر الددين (ت 3473
ه)-ال حتقيق :دمحم كاظم الطرحييال مكتبة اجلعفري التربيزي  -إيران.
 - 323اجلددرح والتعددديل :لل درازيال أ دمحم عبدددالرمحن بددن أ حددامت دمحم بددن إدريددس (ت 248
ه)-ال دار إحياء الرتاث العر ال الطبعة :األوىل  -بريوت  3283ه 3032 - -م.
 - 323جددزء حنبددل التاسددع (مددن وائددد ابددن السددما ) :البددن السددما ال أ عمددروال عامددان بددن
أمح ددد ب ددن عب دددهللا ال دددقاق (ت  433ه)-ال حتقي ددق :هش ددام ب ددن دمحمال مكتب ددة الرش ددد  -الس ددعودية /
الرايضال الطبعة األوىل  3330ه 3007 - -م.
 - 327اجلعفرايت = األشعايات :للكوةال دمحم بن األشعثال (من أع م
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القرن الرابع اهلجري)ال نشر :مكتبة نينون احلدياة.
- 328اجلمددع بددني الل د ي ني البخدداري ومسددلم:لل ميددديال دمحم بددن تددوح (ت 3403ه)-ال
حتقيق :د .علي حسني البوابال دار ابن حزمال الطبعة الاانية  -لبنان  3324ه2442 - -م.
 - 327اجلمددل :للمفيدددال أ عبدددهللاال دمحم بددن دمحم بددن النعمددان العكددربي البغدددادي (ت 334
ه)-ال مكتبة الداوري  -قم  -إيران.
 - 320مجهدر األماددال :للعسدكريال أ هد ل (ت  403ه)-ال دار الفكدر  -بددريوت 3347
ه 3077 - -م.
 - 344مجهددر أنسدداب العددرب :البددن حددزمال أ دمحم علددي بددن حددزم األندلسددي (ت 337ه)-ال
حتقيق جلنة من العلماءال دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3344ه3074 - -م.
 - 343مجهر طب العرب :ألمحد زكي صفوتال املكتبة العلمية  -بريوت.
 - 342ج د دواهر املطالد ددب ة مناقد ددب اإلمد ددام علد ددي بد ددن أ طالد ددب :للب د دداعوينال دمحم ب د ددن أمح د ددد
الشد ددا عي الدمشد ددقي (ت  783ه)-ال حتقيد ددق :الشد دديو دمحم بقد ددر احملمد ددوديال رمد ددع احيد دداء الاقا د ددة
اإلس ميةال الطبعة األوىل  -قم  3333ه.-
 - 344اجلوهر ة نسب اإلمام علي وآلده :البدن بدريال دمحم بدن أ بكدر األنلداري (مدن اعد م
القرن السابع)ال حتقيق :دكتور دمحم التوجنيال مؤسسدة األعلمدي للمطبوعداتال الطبعدة األوىل  -بدريوت
 3342ه.-
 - 343حاشية اجلمل على شرح املنهج (لزكراي األنلداري ت  027ه :)-للعجيلدي األزهدريال
سليمان بن عمر بن منلور (ت  3243ه)-ال دار الفكر  -بريوت.
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 - 343حاشية على مراقي الف ح شرح نور اإليواح :للط طاويال أمحدد بدن دمحم بدن إمساعيدل
احلنفي (ت  3243ه)-ال املطبعة الكربن األمريية ببوالقال الطبعة الاالاة  -ملر  3437ه.-
- 347احلطة ة كر الل اح الستة :للقنوجيال أ الطيدب صدديق حسدن (ت 3448ه)-ال
دار الكتب التعليميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3343ه 3073 - -م.
 - 348حليددة األوليدداء وطبقددات األصددفياء :لألصددبهاينال أ نعدديم أمحددد بددن عبدددهللا (ت 344
ه)-ال دار الكتاب العر ال الطبعة الرابعة  -بريوت  334ه.-
 - 347حددي علددى ددري العمددل :حملمددد سددامل عدزانال مطبعددة املفوددل لألو سددتال الطبعددة األوىل -
اليمن  3330ه 3000 - -م.
 - 340حيددا اإلم ددام احلس ددني  :للقرش دديال بقددر ش دريفال مطبع ددة اآلدابال الطبع ددة األوىل -
النجف األشرف  3403ه 3083 - -م.
 - 334حيددا احلي دوان الكددربن :للدددمرييال كمددال الدددين دمحم بددن موسددى بددن عيسددى (ت 747
ه)-ال حتقي ددق :أمح ددد حس ددن بس ددجال دار الكت ددب العلمي ددةال الطبع ددة الااني ددة  -ب ددريوت  3323ه- -
 2444م.
 - 333امددة املس ددتدر = امددة مس ددتدر الوس ددائل :للن ددوريال الش دديو حسددني الطربس ددي (ت
 3424ه)-ال حتقيق ونشر :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثال الطبعة األوىل  -قم  3333ه.-
 - 332اخلد درائج واجلد درائح :للراون ددديال س ددعيد ب ددن هب ددة هللا (ت  384ه)-ال حتقي ددق :مؤسس ددة
اإلم ددام امله دددي ال إبشد دراف الس دديّد دمحم بق ددر املوح ددد األبط دديال مؤسس ددة اإلم ددام امله دددي ال

الطبعة األوىل  -قم  3340ه.-
 - 334زانددة األدب ولددب لبدداب لسددان العددرب :للبغددداديال عبدددالقادر بددن عمددر (ت 3440
ه)-ال حتقيق :دمحم نبيل طريفي  /اميل بديع اليعقوبال دار الكتب
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العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3007م.
 - 333اخلل ددائ العباس ددية :للكلباس دديال دمحم إب د دراهيم النجف دديال نش ددر ام ددهال الطبع ددة الااني ددة
 3347ه.-
 - 333اخللددال :لللدددوقال أ جعفددر دمحم بددن علددي بددن احلسددني بددن ببويدده القمددي (ت 473
ه)-ال حتقيق :علي اكرب فاريال مجاعة املدرسنيال الطبعة األوىل  -قم  3344ه.-
 - 337لددائ أم ددري امل ددؤمنني  :للنس ددائيال أ عبدددالرمحن أمح ددد بددن ش ددعيب (ت 444
ه)-ال حتقيق :دمحم هادي األميينال مكتبة نينون احلدياة  -طهران.
 - 338صددة األتددر ة أعيددان القددرن احلددادي عشددر :للم ددبال دمحم أم ددني بددن وددل هللا (ت
 3333ه)-ال دار صادر  -بريوت.
 - 337صة االقوال ة معر ة الرجال = رجال الع ّمة :للع ّمدة احللديال أ منلدور احلسدن
بددن يوس ددف بددن املطه ددر االسدددي (ت  827ه)-ال حتقي ددق :الش دديو ج دواد القي ددوميال مؤسس ددة نش ددر
الفقاهةال الطبعة األوىل  -قم  3338ه.-
 - 330صددة اخلزرجددي = صددة ت د هيب د يب الكمددال ة امسدداء الرجددال :للخزرجدديال
صفي الدين أمحد بن عبدهللا األنلاري اليمين (توة بعد  024ه)-ال حتقيق :عبددالفتاح أبدو دد ال

مكتب املطبوعات اإلس مية  /دار البشائرال الطبعة اخلامسة  -حلب  /بريوت  3337ه.-
 - 334الدددر املناددور :للسدديوطيال ج د ل الدددين عبدددالرمحن بددن الكمددال (ت  033ه)-ال دار
الفكر  -بريوت  3004 -م.
 - 333الدر النىيم :للعامليال مجال الددين يوسدف بدن حدامت الشدامي املشدغري (ت  773ه-
)ال مؤسسة النشر اإلس مي التابعة جلماعة املدرسني بقم.
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 - 332دراسات عن املؤر ني العرب :ملار وليوسال ترمجة د .حسني نلار.
 - 334ال دددرجات الر يع ددة ة طبق ددات الش دديعة :للم دددينال الس دديّد عل ددي ددان (ت  332ه)-ال
حتقيق وتقد  :السيّد دمحم صادق حبر العلومال مكتبة بلرييت  -قم.
 - 333دع ددائم اإلسد د م :للقال ددي النعم ددان املغ ددر ال النعم ددان ب ددن دمحم ب ددن منل ددور ب ددن حي ددون
التميمي (ت  474ه)-ال حتقيق :آصف بن عليال دار املعر ة القاهر 3474ه.-
 - 333الدددعوات :لقطددب الدددين الراونددديال أ احلسددنيال سددعيد بددن هبددة هللا (ت  384ه)-ال
حتقيق ونشر :مدرسة اإلمام املهدي ال الطبعة األوىل  -قم  3348ه.-
 - 337دالئل اإلمامة :للطربي اللغري الشيعيال أ جعفرال دمحم بن جريدر بدن رسدتم (املتدوّف ة
اوائددل القددرن الرابددع اهلجددري)ال حتقيددق ونشددر :قسددم الدراسددات اإلس د مية  -مؤسسددة البعاددةال الطبعددة
األوىل  -قم  3334ه-
 - 338ديدوان ابددن املفددرغ احلمددريي :ليزيددد بددن مفددرغ ( 70ه)-ال مجددع وتقددد  :د .داود سددلومال
مطبعة اإلميان  -بغداد  3077م.
 - 337ديدوان دعبددل اخلزاعددي :لددعبل بددن علددي (ت  237ه)-ال شدرح ولددبط :لددياء حسددني
األعلميال مؤسسة األعلميال الطبعة األوىل  -بريوت  3338ه.-
 - 330الد ائر والت ددف :للغسدداينال الرشدديد بددن ال دزبريال أمحددد بددن علددي بددن إب دراهيم (ت 374
ه)-ال حتقيددق :د .دمحم محيددد هللاال قدددم لدده :د ز صد ح الدددين املنجدددال الطبعددة الاانيددة ملددور ال مطبعددة
الكويت  3073م.
 - 374ددائر العق ددىب ة مناق ددب وي الق ددر  :حمل ددب ال دددين الط ددربيال أمح ددد ب ددن عب دددهللا (ت
 703ه)-ال دار الكتب امللرية  -ملر.
 - 373ال ريعة إىل تلانيف الشيعة :للطهراينال الشيو ا ا بزر (ت 3470
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ه)-ال دار األلواءال الطبعة الاالاة  -بريوت  3344ه.-
 - 372ال ريدة الطدداهر النبويددة :للدددوال ال دمحم بدن أمحددد (ت  434ه)-ال حتقيددق :سددعد املبددار
احلسنال الدار السلفيةال الطبعة األوىل  -الكويت  3348ه.-
 - 374يددل اتريددو بغددداد :البددن النجددار البغددداديال دمحم بددن حممددود بددن احلسددن (ت 734ه)-ال
حتقيق :ملطفى عبدالقادر حيىيال دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3338ه.-
 - 373ربي ددع األبد درار ونل ددوص م ددن األ ب ددار :للز ش ددريال حمم ددود ب ددن عم ددر (ت  347ه)-ال
حتقيق :د .سليم النعيميال دار ال ائر  -قم  3334ه.-
 - 373رج ددال اب ددن داود :لل ل دديال تق ددي ال دددين احلس ددن ب ددن عل ددي ب ددن داود (ت  848ه)-ال
حتقيددق :السدديّد دمحم صددادق آل حبددر العلددومال املطبعددة احليدريددة  -النجددفال دار الرلددي  -قددم 3402
ه.-
 - 377رجال ص يح البخاري = اهلداية واإلرشداد ة معر دة أهدل الاقدة والسدداد :للكد ب يال
أمحد بن دمحم بن احلسني البخاريال أ نلر (ت  407ه)-ال حتقيق :عبدهللا اللياديال الطبعدة األوىل
 3348ه - -دار املعر ة  -بريوت.
 - 378رجددال الطوسددي :للطوسدديال أ جعفددر دمحم بددن احلسددن (ت  374ه)-ال حتقيددق :جدواد
القيومي االصفهاينال مؤسسة النشر اإلس ميال الطبعة األوىل  -قم  3333ه.-
 - 377رج ددال الكش ددي = ا تي ددار معر ددة الرج ددال :للطوس دديال أ جعف ددر دمحم ب ددن احلس ددن (ت
 374ه)-ال مع تعليقات مريداماد االسرتبديال حتقيق :السيّد مهددي الرجدائيال مؤسسدة آل البيدت

إلحياء الرتاث  -قم  3343ه.-
 - 370رجال النجاشي :أل العباس أمحد بن علي بن أمحد بن العبداس األسددي الكدوة (ت
 334ه)-ال مؤسسة النشر اإلس ميةال الطبعة اخلامسة  -قم
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 3337ه.-
 - 384الددرد  :للواقددديال حملمددد بددن عمددر بددن واقددد (ت  248ه)-ال حتقيددق :د .حيددىي اجلبددوريال
دار الغربال الطبعة األوىل  -بريوت  3334ه.-
 - 383الرس د ددائل الرجالي د ددة :للكلباس د دديال أ املع د ددايل دمحم ب د ددن دمحم إب د د دراهيم (ت  3433ه)-ال
حتقيق :دمحم حسني دراي ال دار احلديثال الطبعة األوىل  -قم  3322ه.-
 - 382الرس ددائل العش ددر :للطوس دديال أ جعف ددرال دمحم ب ددن احلس ددنال (ت  374ه)-ال مؤسس ددة
النشر اإلس مي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشر ة  -إيران.
 - 384روح املعدداين ة تفسددري القددرآن العىدديم والسددبع املادداين = تفسددري األلوسددي :لآللوسدديال أ
الفو ددل ش ددهاب ال دددين الس دديّد حمم ددود (ت  3284ه)-ال دار النش ددر :دار إحي دداء ال درتاث الع ددر -
بريوت.
 - 383الروض األنف ة تفسري السري النبوية البدن هشدام :للسدهيليال أ القاسدمال عبددالرمحن
ب ددن عب دددهللا اخلاعم ددي (ت  373ه)-ال حتقي ددق :ر دددي ب ددن منل ددورال دار الكت ددب العلمي ددةال الطبع ددة
األوىل  -بريوت  3337ه 3008 - -م.
 - 383ال د ددروض املعط د ددار ة د ددرب األقط د ددار :لل م د ددرييال دمحم ب د ددن عب د ددداملنعم (ت  044ه)-ال
حتقيق :إحسان عباسال مؤسسة أصر للاقا ةال الطبعة الاانية  -بريوت  3074م.
 - 387رول ددة الد دواعىني :للفت ددال النيس ددابوريال دمحم ب ددن الفت ددال النيس ددابوري (ت  347ه)-ال
حتقيق :السيّد دمحم مهدي حسن اخلرسانال دار الشريف الرلي  -قم.

 - 388الدرايض النوددر ة مناقددب العشددر  :للطددربيال أ جعفددرال أمحددد بددن عبدددهللا بددن دمحم (ت
 703ه)-ال حتقي ددق :عيس ددى عب دددهللا دمحم م ددانع احلم ددرييال دار الغ ددرب اإلس د ميال الطبع ددة األوىل -
بريوت  3007م.
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 - 387زاد املسددري ة علددم التفسددري :البددن اجلددوزيال عبدددالرمحن بددن علددي بددن دمحم اجل ددوزي (ت
 308ه)-ال املكتب اإلس ميال الطبعة الاالاة  -بريوت  3343ه.-
 - 380زاد املعداد ة هددي دري العبدداد :للزرعديال دمحم بدن أ بكدرال أ عبدددهللا (ت  833ه-
)ال حتقيددق :شددعيب األرأؤوطال مؤسسددة الرسددالة  -مكتبددة املن ددار اإلس د مية  -بددريوت  -الكوي ددتال
الطبعة الرابعة عشر  3348ه 3077 - -م.
 - 374زوائددد اهليامددي = بغيددة الباحددث عددن زوائددد مسددند احلددارث :للهيامدديال نددور الدددينال علددي
بددن أ بكددر (ت  748ه)-ال حتقيددق :د .حسددني أمحددد صدداحل البدداكريال مركددز دمددة السددنة والسددري
النبويةال الطبعة األوىل  -املدينة املنور  3334ه 23002 - -م.
 - 373س ددبل اهل دددن والرش دداد :للل دداحلي الش دداميال دمحم ب ددن يوس ددف (ت  032ه)-ال حتقي ددق
وتعليددق :الشدديو عددادل أمحددد عبددداملوجودال الشدديو علددي دمحم مع ددوضال دار الكتددب العلميددةال الطبعددة
األوىل  -بريوت  3333ه 3004 - -م.
 - 372سددر السلسددلة العلويددة :أل نلددر البخدداريال سددهل بددن عبدددهللا بددن داود (ت  433ه-
)ال حتقيددق :السدديّد دمحم صددادق حبددر العلددومال منشددورات الش دريف الرلددي  3334ه - -بألو سدديت
عن منشورات مطبعة احليدرية ة النجف  3437ه.-
 - 374سر صناعة اإلعراب :البن جينال أ الفدتح عامدان بدن جدين (ت  402ه)-ال حتقيدق:
د .حسن هنداويال دار القلمال الطبعة األوىل  -دمشق  3343ه 3073 - -م.
 - 373الس درائر :البددن إدريددس احللدديال أ جعفددر دمحم بددن منلددور بددن أمحددد (ت  370ه)-ال
مؤسسة النشر اإلس ميال الطبعة الاانية  -قم  3334ه.-
 - 373سددفرأمه أصددر سددرو :للقبددادايينال أصددر سددرو (ت  373ه)-ال حتقيددق :الدددكتور
حيىي اخلشابال دار الكتاب اجلديدال الطبعة الاالاة  -بريوت  3074م.
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 - 377مسددط النجددوم الع دوايل ة أنبدداء األوائددل والت دوايل :للعاصددميال عبددداملل بددن حسددني بددن
عبداملل الشا عي املكي (ت  3333ه)-ال حتقيق :عدادل أمحدد عبدداملوجود  -علدي دمحم معدوضال
دار الكتب العلمية  -بريوت  3330ه 3007 - -م.
 - 378الس ددنة :الب ددن أ عاص ددمال عم ددرو ب ددن أ عاص ددم الو د ا الش دديباين (ت  278ه)-ال
حتقيق :دمحم أصر الدين األلباينال املكتب اإلس ميال الطبعة األوىل  -بريوت  3344ه.-
 - 377السددنة :للخد لال أ بكددر أمحددد بددن دمحم بددن هددارون بددن يزيددد اخلد ل (ت  433ه)-ال
حتقيق :د .عطية الزهراينال دار الرايةال الطبعة األوىل  -الرايض  3334ه 3070 - -م.
 - 370سنن ابن ماجة :أل عبدهللا القزويينال دمحم بن يزيد (ت  283ه)-ال حتقيدق :دمحم دؤاد
عبدالباقيال دار الفكر  -بريوت.
 - 304سددنن الرتمد ي = اجلددامع اللد يح :للرتمد يال أ عيسددى دمحم بددن عيسددى بددن سددور ت
 280ه)-ال حتقيق :أمحد دمحم شاكر وآ رونال دار إحياء الرتاث العر  -بريوت  3438ه.-
 - 303س ددنن ال دددارقطين :لل دددارقطينال أ احلس ددن عل ددي ب ددن عم ددر البغ دددادي (ت  473ه)-ال
حتقيق :السيّد عبدهللا هاشم مياين املدينال دار املعر ة  -بريوت  3477ه 3077 - -م.
 - 302س ددنن ال دددارمي :لل دددارميال أ دمحمال عب دددهللا ب ددن عب دددالرمحن (ت  233ه)-ال حتقي ددق:
واز أمحد زمريلال الد السبع العلميال دار الكتاب العر ال الطبعة األوىل  -بريوت  3348ه.-
 - 304السنن الكربن للنسائي :أل عبدالرمحن النسائيال أمحد بن شعيب
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(ت  444ه)-ال حتقيد ددق :د .عبد دددالغفار سد ددليمان البند ددداريال سد دديد كسد ددروي حسد ددنال دار الكتد ددب
العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3333ه 3003 - -م.
 - 303س ددنن النس ددائي (اجملتددىب م ددن الس ددنن) :للنسددائيال أ عب دددالرمحن أمحددد ب ددن ش ددعيب (ت
 444ه)-ال حتقيددق :عبدددالفتاح أبددو ددد ال مكتددب املطبوعددات اإلس د ميةال الطبعددة الاانيددة  -حلددب
 3347ه 3077 - -م.
 - 303س ددري اعد د م الن ددب ء :للد د هبال دمحم ب ددن أمح ددد ب ددن عام ددان ب ددن قامي دداز (ت  837ه)-ال
حتقيددق :شددعيب األرأؤوطال دمحم نعدديم العرقسوسدديال مؤسسددة الرسددالة  -بددريوت  3334ه-ال الطبعددة
التاسعة.
 - 307س ددري اب ددن كاد ددري = الس ددري النبويد ددة :أل الف ددداء إمساعيد ددل ب ددن كاد ددري (ت  883ه)-ال
حتقي د ددق :مل د ددطفى عبدالواح د دددال دار املعر د ددة للطباع د ددة والنش د ددر والتوزي د ددع  -ب د ددريوت  3407ه- -
3087م.
 - 308سري ابن هشام = السري النبوية :لل مريي املعدا ريال امللد بدن هشدام بدن أيدوبال (ت
 237ه)-ال حتقيق :طه عبدالرؤوف سعدال دار اجليل  -بريوت  3333ه-ال الطبعة األوىل.
 - 307الس ددري احللبي ددة ة س ددري األم ددني املد د مون :لل ل ددبال عل ددي ب ددن بره ددان ال دددين احلل ددب (ت
 3433ه)-ال دار املعر ة  -بريوت  3344 -ه.-
 - 300الشدداة ة اإلمامددة :للسدديّد املرتوددىال علددي بددن احلسددني املوسددوي البغدددادي (ت 347
ه)-ال مؤسسة إمساعيليانال الطبعة الاانية  -قم  3334ه.-
 - 244الشد ا الفيداح مددن علدوم ابددن اللد ح :للربهددان األبناسديال إبدراهيم بدن موسددى بدن أيددوب
(ت  742ه)-ال حتقيق :ص ح ت ي هلدلال مكتبدة الرشددال الطبعدة األوىل  -الدرايض  3337ه-
  3007م. - 243ش رات ال هب ة أ بار من هب :البن العماد لل نبليال عبداحلي
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بددن أمحددد بددن دمحم العكددري (ت  3470ه)-ال حتقيددق :عبدددالقادر األرنددؤوطال حممددود األرأؤوطال دار
بن كاريال الطبعة األوىل  -دمشق  3347ه.-
 - 242شددرح ابددن بطددال للد يح البخدداري :للقددرطبال علددي بددن لددف بددن عبددداملل بددن بطددال
البكددري (ت  3438ه)-ال حتقيددق :أبددو مدديم ايسددر بددن إب دراهيمال مكتبددة الرشدددال الطبعددة :الاانيددة -
الرايض  3324ه 2444 - -م.
 - 244شدرح ابدن عقيدل علدى ألفيدة ابدن مالد  :لبهداء الددين عبددهللا بدن عقيدل العقيلدي امللددري
اهلمددداين (ت  782ه)-ال حتقيددق :دمحم حميددي الدددين عبداحلميدددال دار الفكددر  -سددوراي  3343ه-
  3073م. - 243شرح إحقداق احلدق :للمرعشديال حتقيدق وتعليدق :السديّد شدهاب الددين املرعشدي النجفدي
(ت  3333ه)-ال نشر مكتبة املرعشي النجفيال قم  -إيران.
 - 243شد ددرح األ بد ددار ة ود ددائل األئمد ددة األطهد ددار :للقالد ددي النعمد ددان املغد ددر ال أ حنيف د ددةال
النعم ددان ب ددن دمحم التميم ددي (ت  474ه)-ال حتقي ددق :الس دديّد دمحم احلس دديين اجلد د يلال مؤسس ددة النش ددر
اإلس ميال الطبعة الاانية  -قم  3333ه.-
 - 247ش ددرح أص ددول اعتق دداد أه ددل الس ددنة واجلماع ددة م ددن الكت دداب والس ددنة وإمج دداع الل د د ابة:
ال لكددائيال أ القاسددمال هبددة هللا بددن احلسددن بددن منلددور (ت  337ه)-ال حتقيددق :د .أمحددد سددعد
محدانال دار طيبة  -الرايض  3342ه.-
 - 248شرح اصول الكاة :للمازندراين املوىل دمحم صاحل (ت  3473ه)-ال حتقيدق :املدريزا أبدو
احلسددن الشددعراينال السدديّد علددي عاشددورال دار احيدداء ال درتاث العددر ال الطبعددة األوىل  -بددريوت 3323
ه.-
 - 247شددر الزرقدداين علددى موط د مال د  :للزرقدداينال دمحم بددن عبدددالباقي بددن يوسددف (ت 3322
ه)-ال دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3333ه.-
 - 240شرح العمد ة الفقه :البن تيمية احلراينال أ العباسال أمحد بن
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عبداحلليم (ت  827ه)-ال حتقيدق :د .سدعود صداحل العطيشدانال مكتبدة العبيكدانال الطبعدة األوىل -
الرايض  3334ه.-
 - 234الش ددرح الكب ددري :البد ددن قدام ددة احلنبل دديال عبد دددالرمحن ب ددن قدامد ددهال (ت  772ه)-ال دار
الكتاب العر للنشر والتوزيع  -بريوت  -لبنان.
 - 233شرح النووي علدى صد يح مسدلم :للندوويال أ زكدرايال حيدىي بدن شدرف بدن مدري (787
ه)-ال دار إحياء الرتاث العر ال الطبعة الاانية  -بريوت  3402ه.-
 - 232شددرح ّنددج الب ددة :البددن أ احلديدددال عددز الدددين بددن هبددة هللا بددن دمحم (ت  737ه)-ال
حتقيق :دمحم أبو الفول إبراهيمال دار احياء الكتب العربيةال الطبعة األوىل  3487 -ه.-
 - 234ش ددعب اإلمي ددان :للبيهق دديال أ بك ددر أمح ددد ب ددن احلس ددني (ت  337ه)-ال حتقي ددق :دمحم
السعيد بسيوين ز لول دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3334ه.-
 - 233الشددعور بلعددور :لللددفديال أ اللددفا ص د ح الدددين ليددل بددن عددز الدددين أبي د بددن
عبدددهللا األلبكددي (ت  873ه)-ال حتقيددق :الدددكتور عبدددالرزاق حسددنيال دار عمددارال الطبعددة األوىل -
عمان  3340ه 3077 - -م.
 - 233الشددفا بتعريددف حقددوق امللددطفى :للقالددي عيدداضال أ الفوددل عيدداض الي لددب (ت
 333ه)-ال دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -بريوت  3340ه 3077 - -م.
 - 237صبح األعشدى ة صدناعة اإلنشدا :للقلقلشدنديال أمحدد بدن علدي بدن أمحدد الفدزاري (ت
 723ه)-ال حتقيق :عبدالقادر زكارال وزار الاقا ة  -دمشق  3073 -م.
 - 238ص يح ابن حبان (برتتيب ابن بلبان الفارسي) :أل حامت التميمي
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البسد د ال دمحم ب ددن حب ددان ب ددن أمح ددد (ت  433ه)-ال حتقي ددق :ش ددعيب األرن ددؤوطال مؤسس ددة الرس ددالةال
الطبعة الاانية  -بريوت  3333ه.-
 - 237ص د يح ابددن زميددة :للسددلمي النيسددابوريال أ بكددرال دمحم بددن إس د اق بددن زميددة (ت
 433ه)-ال حتقيد ددق :د .دمحم ملد ددطفى األعىمد دديال املكتد ددب اإلس د د مي  -بد ددريوت  3404ه- -
 3084م.
 - 230ص د يح البخدداري :للبخدداريال أ عبدددهللاال دمحم بددن إمساعيددل اجلعفددي (ت  237ه)-ال
حتقي ددق :د .مل ددطفى دي ددب البغ دداال دار اب ددن كا ددريال اليمام ددةال الطبع ددة الاالا ددةال ب ددريوت  3348ه- -
 3078م.
 - 224ص يح مسلم :للقشريي النيسدابوريال أ احلسدنيال مسدلم بدن احلجداا (ت  273ه-
)ال حتقيق :دمحم ؤاد عبدالباقيال دار إحياء الرتاث العر  -بريوت.
ال حتقي ددق ونش ددر :مؤسس ددة اإلم ددام امله دددي

 - 223ص د يفة الرل ددا :املنس ددوبة لحمم ددام الرل ددا
(عج)ال الطبعة األوىل  -قم  3347ه.-
 - 222الل دراط املسددتقيم إىل مسددت قي التقددد  :للبيالددي العددامليال أ دمحمال علددي بددن يددونس
النب دداطي (ت  788ه)-ال حتقي ددق :دمحم بق ددر البهب ددوديال املكتب ددة املرتو ددوية إلحي دداء اآل ر اجلعفري ددةال
الطبعة األوىل  -إيران  3473ه.-
 - 224صددفة اللدفو  :ألبددن اجلددوزيال أ الفددراال عبدددالرمحن بددن علددي بددن دمحمال (ت  308ه-
)ال حتقيق :حممود دا وري  -د .دمحم رواس قلعده جديال دار املعر دةال الطبعدة الاانيدة  -بدريوت 3400
ه 3080 - -م.
 - 223الل دواعق احملرقددة :البددن حجددر اهليامدديال أ العبدداس أمحددد بددن دمحم بددن علددي (ت 084
ه)-ال حتقيددق :عبدددالرمحن بددن عبدددهللا الرتكددي  -كامددل دمحم اخلدراطال مؤسسددة الرسددالةال الطبعددة األوىلال
لبنان  3338ه 3008 --م.
 - 223طبقات ابن سعد = الطبقات الكربن :حملمد بن سعد بن منيع البلري
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الزهري (ت  244ه)-ال دار النشر :دار صادر  -بريوت.
 - 227طبق ددات اعد د م الش دديعة :للطهد دراينال أ ددا ب ددزر (ت  3470ه)-ال حتقي ددق :عل ددي تق ددي
مرتويال مؤسسة إمساعيليانال الطبعة الاانية  -قم.
 - 228طبق ددات احلف ددا  :للس دديوطيال أ الفو ددلال عب دددالرمحن ب ددن أ بك ددر (ت  033ه)-ال
دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3344 -ه.-
 - 227طبقات احلنابلدة :أل احلسدنيال دمحم بدن أ يعلدى (ت  327ه)-ال حتقيدق :دمحم حامدد
الفقيال دار املعر ة  -بريوت.
 - 220طبقددات ددول الشددعراء :للجم دديال دمحم بددن س د م (ت  243ه)-ال حتقيددق :حمم ددود
دمحم شاكرال دار املدين  -القاهر .
 - 244الطبقات الكربن :للشعراينال عبدالوهاب بن أمحد (ت  084ه)-ال القاهر  -ملر.
 - 243الطرائف ة معر ة م اهب الطوائف :للسيّد ابدن طداووسال علدي بدن موسدى احللدي (ت
 773ه)-ال مطبعة اخليامال الطبعة األوىل  -قم  3400ه.-
 - 242طرائ ددف املق ددال :للربوج ددرديال الس دديّد عل ددي أص ددغر ب ددن الس دديّد دمحم ش ددفيع اجل ددابلقي (ت
 3434ه)-ال حتقي ددق :الس دديّد مه دددي الرج ددائيال الناش ددر :مكتب ددة املرعش ددي النجف ددي العام ددةال الطبع ددة

األوىل  -قم املقدسة  3334ه.-
 - 244ط ددرح التاري ددب ة ش ددرح التقري ددب :للعراقد دديال زي ددن ال دددينال أ الفو ددل عب دددالرحيم بد ددن
احلس دديين (ت  7437ه)-ال حتقي ددق :عب دددالقادر دمحم عل دديال دار الكت ددب العلمي ددةال الطبع ددة األوىل -

بريوت  2444م.
 - 243العامانيددة :للجدداحظال عمددرو بددن حبددر (ت  233ه)-ال حتقيددق وشددرح :عبدالس د م دمحم
هارونال دار الكتاب العر  -ملر.
 - 243العدد القوية لد ع املخاوف اليومية :لل ليال علي بن يوسفال (ت
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 843ه)-ال حتقي ددق :الس دديّد مه دددي الرج ددائي  /إش د دراف :الس دديّد حمم ددود املرعش دديال نش ددر :مكتبد ددة
املرعشي العامةال الطبعة األوىل  -قم  3347ه.-
 - 247عقددد الدددرر ة أ بددار املنتىددر (عددج) :للمقدسددي الشددا عيال يوسددف بددن حيددىي بددن علددي
السلمي (من علماء القرن السابع)ال حتقيق :د .عبدالفتاح احللوال تعليدق :الشديو علدي نىدري منفدردال
نشر :دار نلائحال الطبعة  3337ه.-
 - 248العق ددد الفري ددد :ل ندلس دديال اب ددن عبدرب ددهال أمح ددد ب ددن دمحم (ت  427ه)-ال حتقي ددق :د.
مفيد دمحم قمي ةال دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3343ه 3074 - -م.
 - 247العمد = عمد عيون ص اح األ بار ة مناقب امام األبرار :ألبن البطريقال حيدىي بدن
احلسن األسدي (ت  744ه)-ال مؤسسة النشر اإلس مي  3348ه - -قم.
 - 240عمددد الطالددب :البددن عنبددةال مجددال الدددين أمحددد بددن عل ددي احلس دديين (ت  727ه)-ال
حتقيددق وتل د يح :دمحم حسددن آل الطالقدداينال منشددورات املطبعددة احليدريددةال الطبعددة الاانيددة  -النجددف
األشرف  3474ه 3073 - -م.
 - 234عمددد القددارئ شددرح صد يح البخدداري :للعيددينال بدددر الدددين حممددود بددن أمحددد (ت 733
ه)-ال دار إحياء الرتاث العر بريوت.
 - 233علددل الدددارقطين :للدددارقطينال أ احلسددن البغددداديال علددي بددن عم ددر (ت  473ه)-ال
حتقيق :حمفو الرمحن زين هللا السلفيال دار طيبة  -الرايض  3343ه.-
 - 232علددل الش درائع :لللدددوقال أ جعفددرال دمحم بددن علددي بددن احلسددني بددن ببويدده القمددي (ت
 473ه)-ال حتقيددق :السدديّد دمحم صددادق حبددر العلددومال املكتبددة احليدريددة  -النجددف األشددرف 3473
ه.-
 - 234عوايل اللئايل العزيزية ة األحاديث الدينية :لألحسائيال ابن أ
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مجهددورال دمحم بددن علددي بددن إب دراهيم (ت  703ه)-ال حتقيددق :احلدداا آقددا رتددىب العراقدديال مطبعددة سدديد
الشهداءال الطبعة األوىل  -قم  3344ه.-
 - 233ع ددون املعب ددود شددرح س ددنن أ داود :للعى دديم آبديال أ الطي ددبال دمحم مش ددس احل ددق (ت
 3420ه)-ال دار الكتب العلميةال الطبعة الاانية  -بريوت  3003م.
 - 233عيددون األ بددار :للدددينوريال عبدددهللا بددن مسددلم بددن قتيبددة (ت  287ه)-ال حتقيددق :د.
يوسف الطويلال دار الكتب العلميةال الطبعة الاالاة  -بريوت  3323ه 2444 - -م.2
 - 237عيون أ بار الرلا :لللدوقال أ جعفرال دمحم بن علدي بدن احلسدني بندب بيويده القمدي
(ت  273ه)-ال حتقي د ددق :الش د دديو حس د ددن األعلم د دديال مؤسس د ددة األعلم د ددي للمطبوع د ددات  -ب د ددريوت
 3343ه.-
 - 238الغد ددارات :للاقفد دديال أ إس د د اقال إب د دراهيم بد ددن دمحم الكد ددوة (ت  274ه)-ال حتقيد ددق:
السيّد ج ل الدين احملدثال طبع بالو سيت ة مطابع هبمن.
 - 237الغاية ة شرح اهلدايدة ة علدم الروايدة :البدن اجلدزري (ت  744ه / )-السدخاوي (ت
 042ه)-ال حتقيددق :أبددو عددائ عبددداملنعم إب دراهيمال مكتبددة أوالد الشدديو لل درتاثال الطبعددة :األوىل -
 2443م.
 - 230الغدير ة الكتاب والسنة واالدب :ل ميدينال عبداحلسدني بدن أمحدد (ت  3402ه)-ال
دار الكتاب العر ال الطبعة الرابعة  -بريوت  3408ه.-
 - 234ريدب احلدديث :البدن قتيبدة الدددينوريال أ دمحمال عبددهللا بدن مسدلم بدن قتيبددة (ت 287
ه)-ال حتقيق :د .عبدهللا اجلبوريال مطبعة العاينال الطبعة األوىل  -بغداد  3408ه.-
 - 233ريدب احلدديث لل ددر  :أل إسد اقال إبدراهيم بددن إسد اق (ت  273ه)-ال حتقيددق:
د .سليمان إبراهيم دمحم العايدال جامعة أم القرنال الطبعة األوىل -
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مكة املكرمة  3343ه.-
 - 232ريب احلديث للخطا  :للخطا ال أ سدليمانال أمحدد بدن دمحم بدن إبدراهيم (ت 477
ه)-ال حتقيق :عبدالكر إبدراهيم العدزبويال دار النشدر :جامعدة أم القدرن  -مكدة املكرمدة 3342 -
ه.-
 - 234الغيب ددة :للنعم دداينال اب ددن أ زين ددبال أ عب دددهللاال دمحم ب ددن إب د دراهيم ب ددن جعف ددر الكات ددب
(حدددود سددنة  474ه)-ال حتقيددق :ددارس حسددون كددر ال ان دوار اهلدددنال الطبعددة األوىل  -قددم 3322
ه.-
 - 233الغيبددة :للطوسدديال أ جعفددرال دمحم بددن احلسددن (ت  374ه)-ال حتقيددق :الشدديو عبدداد
هللا الطهدراينال الشدديو علددي أمحددد أصددحال مؤسسددة املعددارف اإلسد ميةال الطبعددة األوىل  -قددم املقدسددة
 3333ه.-
 - 233الف ددائق ة روا وأص د د اب اإلمد ددام الل ددادق  :للشبسد ددرتيال عبداحلسد ددنيال مؤسسد ددة
النشر اإلس مي التابعة جلماعة املدرسني بقمال الطبعة األوىل  3337ه.-
 - 237تح الباري شرح ص يح البخاري :للعسق ينال أ الفولال أمحد بدن علدي بدن حجدرال
الشا عي (ت  732ه)-ال حتقيق :حمب الدين اخلطيبال دار املعر ة  -بريوت.
 - 238تح العزيز = الشرح الكبري :للرا عيال عبدالكر (ت  724ه)-ال نشر دار الفكر.
 - 237تح املنان جقدمة لسان امليزان :للمرعشدليال دمحم عبددالرمحنال دار احيداء الدرتاث العدر ال
الطبعة األوىل  -بريوت  3333ه 3003 - -م.
 - 230الفددنت :للشدديباينال أ علدديال حنبددل بددن إس د اق بددن حنبددل (ت  284ه)-ال حتقي ددق:
عامر حسن صربيال دار البشائر اإلس مية  -لبنانال الطبعة األوىل  3330ه-
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 3007م.
 - 274ددرا املهمددوم :البددن طدداووسال علددي بددن موسددى بددن جعفددر (ت  773ه)-ال منشددورات
الرليال قم  3474ه. .-
 - 273رح ددة الغ ددري :الب ددن ط دداووسال عل ددي ب ددن موس ددى ب ددن جعف ددر (ت  704ه)-ال حتقي ددق:
السدديّد حتسددني آل شددبيب املوسددويال مركددز الغدددير للدراسددات اإلسد ميةال الطبعددة األوىل  3330ه-
  3007م. - 272الف ددردوس ج د د تور اخلط دداب :لل ددديلميال أ ش ددجاعال ش ددريويه ب ددن ش ددهردار ب ددن ش ددريويه
اهلمد اينال امللقدب :ب( -إليكددا) (ت  340ه)-ال حتقيدق :السددعيد بدن بسدديوين ز لدولال دار الكتددب
العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3347ه 3077 - -م.
 - 274الفل ددول املخت ددار  :للمفي دددال أ عب دددهللاال دمحم بددن دمحم ب ددن النعم ددان العك ددربي البغ دددادي
(ت  334ه)-ال حتقيق :السيّد علي مري شريفيال الطبعة الاانيةال دار املفيد  -بريوت  3333ه-
 - 273الفلددول املهمددة ة معر ددة األئمددة :للمددالكيال ابددن اللددباغال علددي بددن دمحم بددن أمحددد (ت
 733ه)-ال حتقيق :سامي الغريريال الطبعة األوىلال دار احلديث للطباعة والنشر  -قم.
 - 273الفوائل :البن شدا ان القمديال شدا ان بدن جربيدل (ت  774ه)-ال منشدورات املطبعدة
احليدرية ومكتبتها  -النجف األشرف  3473ه 3072 - -م.
 - 277وائل التسمية أبمحد ودمحم :البن بكريال احلسدني بدن أمحدد بدن عبددهللا (ت  477ه-
)ال حتقيق :ردي ت ي السيّدال دار الل ابة للرتاثال الطبعة األوىل  -طنطا  3333ه.-

 - 278وددائل الل د ابة :ألمحددد بددن حنبددل الشدديباين (ت  233ه)-ال حتقيددق :د .وصددي هللا
دمحم عباسال مؤسسة الرسالةال الطبعة األوىل  -بريوت  3344ه-
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 3074م.
 - 277قدده الرلددا :البددن ببويددة القمدديال علددي بددن احلسددني (ت  420ه)-ال حتقيددق :مؤسسددة
آل البيت إلحياء الرتاثال نشر املؤمر العاملي لحممام الرلاال الطبعة األوىل  -مشهد  3347ه.-
 - 270الفقيدده = مددن ال حيوددره الفقيدده :لللدددوقال أ جعفددرال دمحم بددن علددي بددن احلسددني بددن
ببوي ددة القم ددي (ت  473ه)-ال حتقي ددق :عل ددي اك ددرب الغف دداريال مؤسس ددة النش ددر اإلسد د ميال الطبع ددة
الاانية  -قم.
- 284الفقيه واملتفقه :للخطيب البغداديال أ بكر أمحد بدن علدي بدن بدت (ت 374ه)-ال
حتقي ددق :أب ددو عب دددالرمحن ع ددادل ب ددن يوس ددف الغ درازيال دار اب ددن اجل ددوزيال الطبع ددة الااني ددة  -الس ددعودية
 3323ه.-
 - 283هرسد ددت ابد ددن الند ددد  :أل الفد ددراال دمحم بد ددن أ يعقد ددوب البغد دددادي (ت  347ه)-ال
حتقيق :رلا  -جتدد.
 - 282هرس ددت منتج ددب ال دددين = هرس ددت امس دداء علم دداء الش دديعة ومل ددنفا م (امل ددرتجم إىل
الفارس ددية) :ملنتج ددب ال دددين ب ددن ببوي ددة (ت  373ه)-ال حتقي ددق :ج د د ل ال دددين حم دددث األرم ددويال
مكتبة املرعشي النجفي  -قم.
 - 284دديض القدددير شددرح اجلددامع اللددغري :للمندداويال عبدددالرؤوف دمحم بددن علددي الشددا عي (ت
 3443ه)-ال املكتبة التجارية الكربنال الطبعة األوىل  -ملر  3437ه.-
 - 283ق د دداموس الرجد د ددال :للتسد د ددرتيال دمحم تقد د ددي (معاصد د ددر)ال الطبعد د ددة األوىلال مؤسسد د ددة النشد د ددر
اإلس مي التابعة جلماعة املدرسني  -قم  3330ه.-
 - 283القدداموس احملدديط :للفددريوزآبديال دمحم بددن يعقددوب (ت  738ه)-ال مؤسسددة الرسددالة -
بريوت.
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 - 287ق ددرب االس ددناد :لل م ددرييال أ العب دداسال عب دددهللا ب ددن جعف ددر القم ددي (م ددن اع د م الق ددرن
الاالث)ال حتقيق ونشر :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  -قم  3334ه.-
 - 288قل األنبيداء :لقطدب الددين الراوندديال سدعيد بدن هبدة هللا (ت  384ه)-ال حتقيدق:
م رلا عر انيانال مؤسسة اهلاديال الطبعة األوىل  3337 -ه.-
 - 287الكا ئددة ة إبطددال توبددة اخلاطئددة :للمفيدددال دمحم بددن دمحم بددن النعمددان العكددربي (ت 334
ه)-ال حتقيددق :علددي أكددرب زمدداين جنددادال دار املفيدددال الطبعددة الاانيددة  -بددريوت  3333ه3004 - -
م.
 - 280الك دداة :للكلي ددينال دمحم ب ددن يعق ددوب ب ددن إسد د اق (ت  420ه)-ال تلد د يح وتعلي ددق:
علي اكرب الغفاريال دار الكتب اإلس ميةال الطبعة اخلامسة  -طهران  3474ه. .-
 - 274الكام ددل ة الت دداريو :الب ددن األت ددريال أ احلس ددنال عل ددي ب ددن أ الك ددرم دمحم ب ددن دمحم ب ددن
عبدددالكر الشدديباين (ت  744ه)-ال حتقيددق :عبدددهللا القالدديال دار الكتددب العلميددةال الطبعددة الاانيددة
 بريوت  3333ه.- - 273الكامدل ة اللغددة واألدب :للمدربدال أ العبدداسال دمحم بدن يزيددد (ت  273ه)-ال حتقيددق:
دمحم أبو الفول إبراهيمال دار الفكر العر ال الطبعة الاالاة  -القاهر  3338ه 3008 - -م.
 - 272كت دداب البل دددان :الب ددن الفقي ددهال أ عب دددهللاال أمح ددد ب ددن دمحم ب ددن إس د اق اهلم د اينال (ت
 473ه)-ال حتقي د ددق :يوسد د ددف اهلد د دداديال عد د ددامل الكتد د ددبال الطبعد د ددة األوىل  -بد د ددريوت  3337ه- -
 3007م.
 - 274كت دداب احليد دوان :للج دداحظال أ عام ددان عم ددرو ب ددن حب ددر ب ددن حمب ددوب (ت  233ه)-ال
حتقيق :د .حيىي الشاميال دار ومكتبة اهل ل  -بريوت  2444م.
 - 273كتاب سليم بن قيس :لله يلال سليم بن قيس (ت  87ه)-ال حتقيق:
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دمحم بقر األنلاري الزجناين.
 - 273كت دداب العب دداس :للمق ددرمال الس دديّد عب دددالرزاق املوس ددويال حتقي ددق :الش دديو دمحم احلس ددونال
منشورات اإلجتهادال الطبعة األوىل  -قم  3328ه 2447 - -م.
 - 277كتدداب الفتددوح :البددن اعددام الكددوةال أ دمحمال أمحددد بددن اعددام (ت  433ه)-ال حتقيددق:
علي شرييال دار االلواءال الطبعة األوىل  -بريوت  3333ه.-
 - 278كتداب احملدرب :البدن حبيدب البغدداديال أ جعفدرال دمحم بدن حبيدب بدن اميدة اهلدامشي (ت
 233ه)-ال حتقيق :ايلز ليخنت شتيرتال دار اآل اق اجلديد  -بريوت.
 - 277الكشد دداف عد ددن حقد ددائق التنزيد ددل وعيد ددون األقاويد ددل ة وجد ددوه الت ويد ددل :للز شد ددريال أ
القاسمال حممدود بدن عمدر اخلدوارزمي (ت  374ه)-ال حتقيدق :عبددالرزاق املهدديال دار إحيداء الدرتاث
العر  -بريوت.
 - 270كشددف الغمددة ة معر ددة األئمددة :علددي بددن عيسددى بددن أ الف ددتح (ت 704ه)-ال دار
االلواء  -بريوت  3343ه.-
 - 204كشف احملجة لامر املهجة :البن طاووسال علي بن موسى بدن جعفدر احلسدىن احلسديين
(ت  773ه)-ال املطبعة احليدرية  -النجف األشرف  3484ه 3034 - -م.
 - 203كشددف املشددكل مددن حددديث الل د ي ني :البددن اجلددوزيال أ الفددراال عبدددالرمحن (ت
 380ه)-ال حتقيق :علي حسني البوابال دار الوطن  -الرايض  3337ه 3008 - -م.
األئمددة االتددين عشددر :للخدزاز القمدديال أ القاسددمال علددي بددن
 - 202كفايددة األتددر ة الددن علددى ّ
دمحم بددن علددي ال درازي (مددن علمدداء القدرن الرابددع)ال حتقيددق :السدديّد عبددداللطيف احلسدديين الكددوه كمددريال
نشر بيدار  -قم  3343ه.-
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 - 204كنددز العمددال ة سددنن االقدوال واال عددال :للمتقددي اهلنددديال عد ء الدددينال علددي املتقددي بددن
حسام الدين اهلندي (ت  083ه)-ال حتقيق :حممدود عمدر الددمياطيال دار الكتدب العلميدةال الطبعدة
األوىل  -بريوت  3330ه 3007 - -م.
 - 203كنددز الفوائددد (طبعددة حجريددة) :للكراكجدديال أ الفددتحال دمحم بددن علددي (ت  330ه)-ال
مكتبة امللطفويال الطبعة الاانية  -قم . 3470
 - 203الكواكد ددب الدريد ددة شد ددرح متممد ددة األجروميد ددة :لألهد دددلال دمحم بد ددن أمحد ددد بد ددن عبد دددالباري
احلسيين (ت  3207ه)-ال طبع ملر.
 - 207اللباب ة د يب األنسداب :البدن األتدري اجلدزريال أ احلسدنال علدي بدن أ الكدرم دمحم
بن دمحم الشيباين (ت  744ه)-ال دار صادر  -بريوت  3344ه 3074 - -م.
 - 208لسان العرب :البن منىورال دمحم بن مكدرم بدن منىدور األ ريقدي امللدري (ت  833ه-
)ال دار صادرال الطبعة األوىل  -بريوت.
 - 207لسان امليزان :البن حجدر العسدق ينال أ الفودلال أمحدد بدن علدي بدن حجدر ت 732
ه)-ال حتقيددق :دائددر املعددارف النىاميددة  -اهلندددال مؤسسددة األعلمددي للمطبوعدداتال الطبعددة الاالاددة -
بريوت  3347ه 3077 - -م.
 - 200اللمعدة البيوداء ة شدرح طبدة الزهدراء :دمحم علدي بدن أمحدد القراجدة دا ددي (ت 3434
ه)-ال حتقيق :السيّد هاشم املي ينال مكتب اهلادي للنشرال الطبعة األوىل  -قم  3337ه.-
 - 444اللهددوف ة قتلددى الطفددوف (مقتددل احلسددني  :البددن طدداووسال علددي بددن موسددى بددن
جعفر بن دمحم (ت  773ه)-ال أنوار اهلدنال الطبعة األوىل  -قم  3338ه.-
 - 443املبدع ة شرح املقنع :البن مفلح احلنبليال أ إس اقال إبراهيم بن
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دمحم بن عبدهللا (ت  773ه)-ال املكتب اإلس مي  -بريوت  3344ه.-
 - 442ماالب العرب :البن هشام الكلب (ت  243ه)-ال حتقيق :الشديو جنداح الطدائيال دار
اهلدنال الطبعة األوىل  -بريوت  3330ه 3007 - -م.
 - 444املال السائر ة أدب الكاتب والشداعر :البدن األتدريال أ الفدتحال لدياء الددين نلدر هللا
بن دمحم بن دمحم بن عبدالكر (ت  744ه)-ال حتقيق :دمحم حمي الددين عبداحلميددال املكتبدة العلدرية
للطباعة والنشر  -بريوت  3003م.
 - 443ماددري األحدزان :البددن منددا احللدديال جنددم الدددين دمحم جعفددر بددن أ البقدداء (ت  733ه)-ال
املطبعة احليدرية  -النجف  3470ه 3034 - -م.
 - 443اجملازات النبوية :للسديّد الرلديال أ احلسدنال دمحم بدن أ أمحدد احلسدني بدن موسدى (ت
 347ه)-ال حتقيق وشرح :طه دمحم الزي ال نشر مكتبة بلرييت  -قم.
 - 447اجملالسة وجواهر العلدم :للددينوريال أ بكدرال أمحدد بدن مدروان بدن دمحم القالدي املدالكيال
دار ابن حزمال الطبعة األوىل  -بريوت  3324ه 2442 - -م.
 - 448اجمل دددي ة أنس دداب الط ددالبيني :للعم ددريال أ احلس ددنال عل ددي ب ددن دمحم ب ددن عل ددي العل ددوي
النسددابة (مددن أع د م القددرن اخلددامس اهلج دري)ال حتقيددق :الدددكتور أمحددد املهدددوي الدددامغاينال إش دراف:
ال دددكتور الس دديّد حمم ددود املرعش دديال مكتب ددة املرعش ددي النجف ددي العام ددةال الطبع ددة الااني ددة  -ق ددم املقدس ددة
 3322ه.-
 - 447اجملددروحني مددن احملدددتني والوددعفاء واملرتوكددني :البددن حبددان البس د التميمدديال أ حددامتال
دمحم بددن حيددان بددن أمحددد (ت  433ه)-ال حتقيددق :حممددود إبدراهيم زايدددال دار الددوعي الطبعددة األوىل -
حلب  3407ه.-
 - 440رم ددع األما ددال :للمي ددداينال أ الفو ددلال أمح ددد ب ددن دمحم النيسد ددابوري (ت  337ه)-ال
حتقيق :دمحم حمىي الدين عبداحلميدال دار املعر ة  -بريوت.
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 - 434رم د ددع الب د د درين :للطرحي د دديال خ د ددر ال د دددين (ت  3473ه)-ال حتقي د ددق :الس د دديّد أمح د ددد
احلسيينال مكتب النشر الاقا ة اإلس ميةال الطبعة الاانية  3347ه.-
 - 433رمد ددع الرجد ددال :للقهبد ددائيال املد ددوىل عنايد ددة هللا بد ددن علد ددي (ت بعد ددد سد ددنة  3327ه)-ال
حتقيق :السيّد ع ء الدين الشهري بلع مة االصفهاينال مؤسسة إمساعيليان  -قم.
 - 432رمع الزوائد ومنبع الفوائد :للهياميال ندور الددينال علدي بدن أ بكدر (ت  748ه)-ال
دار الراين للرتاثال دار الكتاب العر  -القاهر ال بريوت  3348ه.-
 - 434رمع النورين وملتقى الب رين (طبعة حجرية) :للمرنديال الشيو أ احلسن.
 - 433احملاسددن :للربقدديال أ جعفددرال أمحددد بددن دمحم بددن الددد (ت  283ه)-ال حتقيددق :السدديّد
ج ل الدين احلسيينال دار الكتب اإلس مية  -طهران  3484ه.-
 - 433حمالرات األدبء وحماورات الشعرء والبلغداء :ل صدفهاينال أ القاسدمال احلسدني بدن دمحم
بن املفولال حتقيق :عمر الطباعال دار القلم  -بريوت  3324ه 3000 - -م.
 - 437احملددرر الددوجيز ة تفسددري الكتدداب العزيددز :البددن عطيددة األندلسدديال أ دمحمال عبددداحلق بددن
الددب (ت  337ه)-ال حتقيددق :عبدالسد م عبدالشدداة دمحمال دار الكتددب العلميددةال الطبعددة األوىل -
لبنان  3334ه 3004 - -م.
 - 438احملكم واحمليط األعىدم :البدن سديدهال أ احلسدنال علدي بدن إمساعيدل املرسدي (ت 337
ه)-ال حتقيق :عبداحلميد هنداويال دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  2444م.
 - 437احمللى :البن حزم االندلسيال أ دمحمال علي بن أمحدد بدن سدعيد بدن حدزم الىداهري (ت
 337ه)-ال حتقيق :جلنة إحياء الرتاث العر ال دار اآل اق

534

اجلديد  -بريوت.
 - 430احملددن :أل العددربال دمحم بددن أمحددد بددن مدديم بددن مددام التميمددي (ت  233ه)-ال حتقيددق:
د .عمر سليمان العقيليال دار العلومال الطبعة األوىل  -الرايض  3343ه 3073 - -م.
 - 424تلددر بلددائر الدددرجات :لل لدديال عددز الدددينال احلسددن بددن سددليمان (مددن أع د م القددرن
التاسع)ال نشر الطبعة احليدريةال الطبعة األوىل  -النجف األشرف  3484ه.-
 - 423تلددر اتريددو دمشددق :البددن منىددورال دمحم بددن مكددرم (ت  833ه)-ال حتقيددق :إب دراهيم
صاحلال دار الفكرال الطبعة األوىل  -دمشق  3073م.
 - 422املددد ل إىل م د هب اإلمددام أمحددد بددن حنبددل :البددن بدددران الدمشددقيال عبدددالقادر (ت
 3437ه)-ال حتقيدق :د .عبددهللا بدن عبداحملسددن الرتكديال مؤسسدة الرسددالةال الطبعدة الاانيدة  -بددريوت
 3343ه.-
 - 424مدينددة املعدداجز :للب دراينال السدديّد هاشددم (ت  3348ه)-ال حتقيددق :مؤسسددة املعددارف
اإلس ميةال الطبعة األوىلال قم  3333ه.-
 - 423امل د كور والت د كري وال د كر :البددن أ عاص ددمال أ بك ددر أمحددد بددن عم ددرو بددن أ عاص ددم
الشدديباينال (ت  278ه)-ال حتقيددق :الددد بددن قاسددم الددرداديال دار املنددار  -ال درايضال الطبعددة األوىل
ال 3334ه.-
 - 423مددرآ اجلنددان و ددرب اليقىددان :لليددا عيال أ دمحمال عبدددهللا بددن أسددعد بددن علددي اليمددين (ت
 877ه)-ال مؤسسد ددة األعلم د ددي للمطبوعد ددات  -بألو س د دديت ع د ددن الطبعد ددة األوىل ل د دددائر املع د ددارف
النىامية  -حيدر آبد  -الدكن  3447ه.-
 - 427م ددرآ العق ددول ة ش ددرح أ ب ددار الرس ددول :للمجلس دديال دمحم بق ددر (ت  3333ه)-ال دار
الكتب اإلس ميةال الطبعة األوىل  -ران  3347ه.-
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 - 428مرآ الكتب :للتربيزيال علي بدن موسدى بدن دمحم شدفيع (ت  3444ه)-ال حتقيدق :دمحم
علي احلائريال الناشر :مكتبة آية هللا العىمى املرعشي العامةال الطبعة األوىل  -قم  3333ه.-
 - 427مرقا املفاتيح شرح مشكا امللابيح :علدي بدن سدلطان دمحم (ت 3433ه)-ال حتقيدق:
مجال عيتاينال دار الكتب العلميةال الطبعة األوىلال بريوت  3322 -ه 2433 - -م.
 - 420مددروا ال د هب ومعددادن اجلددوهر :للمسددعوديال أ احلسددنال علددي بددن احلسددني بددن علددي
(ت  437ه)-ال ولع هارسه :يوسف أسعد دا رال دار اهلجر  -قمال الطبعة الاانية.
 - 444امل د د دزار :للمشد د ددهديال دمحم بد د ددن املشد د ددهدي (ت  734ه)-ال حتقيد د ددق :ج د د دواد القيد د ددومي
االصفهاينال مؤسسة النشر اإلس ميال الطبعة األوىل  -إيران  3330ه.-
 - 443املستجاد مدن اإلرشداد (حجدري) :للع ّمدة احللديال حسدن بدن املطهدر (ت  827ه)-ال
إبهتمام :السيّد حممود املرعشيال نشر :مكتبة املرعشي النجفي  3347ه - -قم.

 - 442املس ددتدر عل ددى اللد د ي ني :لل دداكم النيس ددابوريال أ عب دددهللاال دمحم ب ددن عب دددهللا (ت
 343ه)-ال حتقيد ددق :ملد ددطفى عبد دددالقادر عطد دداال دار الكتد ددب العلميد ددةال الطبعد ددة األوىل  -بد ددريوت
 3333ه 3004 - -م.
 - 444مسددتدر الوسددائل ومسددتنبط املسددائل :للنددوري الطربسدديال الشدديو حسددني (ت 3424
ه)-ال حتقيق ونشر :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثال الطبعة األوىل احملققة  -قم  3347ه.-
 - 443مسدتدر علددم رجدال احلددديث :للنمددازي الشداهروديال الشدديو علددي (ت  3343ه)-ال
مطبعة حيدريال الطبعة األوىل  -طهران  3333ه.-
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 - 443املسرتشددد ة امامددة أمددري املددؤمنني علددي بددن أ طالددب :للطددربي اإلمدداميال دمحم بددن جريددر
بددن رسددتم (املتددوّف ة اوائددل القددرن الرابددع اهلجددري)ال حتقيددق :الشدديو أمحددد احملمددوديال مؤسسددة الاقا ددة
اإلس مية لكوشانبورال الطبعة األوىل احملققة  -قم  3333ه.-
 - 447املسددتطرف ة كددل ددن مسددتىرف :ل بشدديهيال شددهاب الدددين دمحم بددن أمحددد (ت 734
ه)-ال حتقيد ددق :مفيد ددد دمحم قمي د ددة دار الكتد ددب العلميد ددةال الطبعد ددة الاانيد ددة  -بد ددريوت  3347ه- -
 3077م.
 - 448مس ددند أ حنيف ددة :النعم ددان ب ددن بددت (ت  334ه)-ال مجع دده :أب ددو نع دديم األص ددفهاين
(ت 344ه)-ال حتقيق :نىر دمحم الفاراي ال مكتبة الكوترال الطبعة األوىل  -الرايض 3333ه.-
 - 447مسددند أ عوانددة :ل سددفرايينال أ عوانددةال يعقددوب بددن إس د اق (ت  437ه)-ال دار
املعر ة  -بريوت.
 - 440مسند أ يعلى :أل يعلى املوصليال أمحد بن علي بن املادىن التميمدي (ت  448ه-
)ال حتقيق :حسني سليم أسدال دار امل مون للدرتاثال الطبعدة األوىل  -دمشدق  3343ه3073 - -
م.
 - 434مسددند أمحددد :ألمحددد بددن حنبددلال أ عبدددهللا الشدديباين (ت  233ه)-ال مؤسسددة قرطبددة
 ملر. - 433مسند البزار :للبزازال أ بكرال أمحد بن عمرو بدن عبدداخلالق (ت  202ه)-ال حتقيدق:
د .حمفددو الددرمحن زيددن هللاال مؤسسددة علددوم القددرآنال مكتبددة العلددوم واحلكددمال الطبعددة األوىل  -بددريوتال
املدينة  3340ه.-
 - 432مسددند زيددد بددن علددي :لزيددد بددن علددي بددن احلسددني بددن أ طالددب
منشورات دار احليا  -بريوت.

537

(ت  322ه)-ال

 - 434مسند الشدا عي :للشدا عيال أ عبددهللاال دمحم بدن إدريدس (ت  243ه)-ال دار الكتدب
العلمية  -بريوت.
 - 433مشارق أنوار اليقدني :لل دا ظ رجدب الربسدي (تدوة حددود  734ه)-ال حتقيدق :السديّد

علي عاشورال مؤسسة األعلمي للمطبوعاتال الطبعة األوىل  -بريوت  3330ه 3000 - -م.
 - 433مش د ددكا املل د ددابيح :للخطي د ددب التربي د ددزيال دمحم ب د ددن عب د دددهللا العم د ددري (ت  833ه)-ال
حتقيق :دمحم أصر الدين األلباينال املكتب اإلس ميال الطبعة الاالاة  -بريوت  3073م.
 - 437ملددائب النواصددب ة الددرد علددى ندواقض الددروا ض :للتسددرتيال نددور هللا بددن شددرف الدددين
املرعش ددي (ت  3430ه)-ال حتقي ددق :الش دديو ق دديس العط ددارال نش ددر دلي ددل م دداال الطبع ددة األوىل  -ق ددم
 3327ه.-
 - 438امللابيح ة السري  :أل العباس احلسينال أمحدد بدن إبدراهيم بدن احلسدن بدن إبدراهيم (ت

 434ه.)-
 - 437ملددابح املتهجددد :للشدديو الطوسدديال أ جعفددرال دمحم بددن احلسددن بددن علددي بددن احلسددن
(ت  374ه)-ال مؤسسة قه الشيعةال الطبعة األوىل  -بريوت  3333ه.-
 - 430ملنف ابن أ شيبة :للكوةال أ بكدر بدن أ شديبةال عبددهللا بدن دمحم (ت  243ه-
)ال حتقيق :كمال يوسف احلوتال مكتبة الرشدال الطبعة األوىل  -الرايض  3340ه.-
 - 434امللددنف :لللددنعاينال أ بكددرال عبدددالرزاق بددن ددام (ت  233ه)-ال حتقيددق :حبيددب
الرمحن األعىميال املكتب اإلس ميال الطبعة الاانية  -بريوت  3344ه.-
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 - 433مطالب السؤول ة مناقب آل الرسول  :البدن طل دة الشدا عيال كمدال الددينال دمحم
بن طل ة (ت  732ه)-ال حتقيق :ماجد ابن أمحد العطية.
 - 432املطالددب العاليددة :للعسددق ين الشددا عيال ابددن حجددرال أمحددد بددن علددي (ت  732ه)-ال
حتقي ددق :د .س ددعد ب ددن أص ددر ب ددن عب دددالعزيز الش ددرتيال دار العاص ددمة  /دار الغي ددثال الطبع ددة األوىل -
السعودية  3330ه.-
 - 434املعددارف :البددن قتيبددة الدددينوريال أ دمحمال عبدددهللا بددن مسددلم (ت  287ه)-ال حتقيددق:
د .تروت عكاشةال دار املعارف  -القاهر .
 - 433معامل املدرستني :للعسكريال السيّد مرتوىال مؤسسدة النعمدان للطباعدة والنشدر  -لبندان
 3334ه 3004 - -م.
 - 433مع ددايل الس ددبطني :للمازن دددراينال دمحم مه دددي احل ددائريال مكتب ددة القرش ددي  -تربي ددز 3437
ه.-
 - 437معدداين األ بددار :لللدددوقال دمحم بددن علددي بددن احلسددني بددن ببويدده القمددي (ت  473ه-
)ال حتقيق :علي اكرب الغفاريال مؤسسة النشر اإلس مي  -قم  3480ه.-
 - 438املعجددم األوسددط :للط درباينال أ القاسددمال سددليمان بددن أمحددد (ت  474ه)-ال حتقيددق:
طارق بن عوض هللا بن دمحمال عبداحملسن بن إبراهيم احلسيينال دار احلرمني  -القاهر 3333ه.-
 - 437معج د د ددم البل د د دددان :لل م د د ددويال أ عب د د دددهللاال ايق د د ددوت (ت  727ه)-ال دار الفك د د ددر -
بريوت.
 - 430معج ددم رج ددال احل ددديث وتفل دديل طبق ددات الرج ددال :للخ ددوئيال الس دديّد أب ددو القاس ددم (ت
 3333ه)-ال مركز نشر الاقا ة اإلس ميةال الطبعة اخلامسةال منق ة ومزيد  -إيران  3334ه.-
 - 474معجم الشيوخ :للغساين الليداويال أ احلسنيال دمحم بن أمحد
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ب ددن مجي ددع (ت  342ه)-ال حتقي ددق :د .عم ددر عبدالسد د م ت دددمريال مؤسس ددة الرس ددالةال دار اإلمي ددانال
الطبعة األوىل  -بريوتال طرابلس  3343ه.-
 - 473املعجددم اللددغري :للطدرباينال أ القاسددمال سددليمان بددن أمحددد بددن أيددوب (ت  474ه)-ال
حتقيددق :دمحم شددكور حممددود احلدداا أمريددرال املكتددب اإلس د ميال دار عمددارال الطبعددة األوىل  -بددريوتال
عمان  3343ه 3073 - -م.
 - 472املعجددم الكبددري :للط درباينال أ القاسددمال سددليمان بددن أمحددد بددن أيددوب (ت  474ه)-ال
حتقيق :محدي بن اجمليد السلفيال مكتبة الزهراءال الطبعة الاانية  -املوصل  3343ه  3074 -م.
 - 474معجم ما استعجم من أمساء الب د واملوالدع :للربكدي األندلسديال أ عبيددال عبددهللا بدن
عبدالعزيز (ت  378ه)-ال حتقيق :ملطفى السقاال عدامل الكتدب  -الطبعدة الاالادةال بدريوت 3344
ه.-
 - 473معر ة الاقات من رجال أهل العلدم واحلدديث ومدن الودعفاء و كدر مد اهبهم وأ بدارهم:
للعجليال أ احلسن أمحد بن عبدهللا بن صاحل العجلي الكوة (ت  273ه)-ال حتقيدق :عبددالعليم
عبدالعىيم البستويال مكتبة الدارال الطبعة األوىل  -السعودية  3343ه 3073 -م.
 - 473معر ددة اللد ابة :ل صددبهاينال أ نعدديمال أمحددد بددن عبدددهللا بددن أمحددد (املتددوّف  44ه)-ال
حتقيد ددق :عد ددادل بد ددن يوسد ددف الع د دزازيال دار الد ددوطن للنشد ددرال الطبعد ددة األوىل  -ال د درايض  3330ه -
 3007م.
 - 477املعر ددة والتدداريو :للفسددويال أ يوسددفال يعقددوب بددن سددفيان (ت  274ه)-ال حتقيددق:
ليل املنلورال دار الكتب العلمية  -بريوت  3330ه 3000 - -م.
 - 478املغددرب ة ترتيددب املعددرب :للمطددرزيال أ الفددتحال أصددر الدددين بددن عبدالسدديد بددن علددي
(ت  347أو  347ه)-ال حتقيق :حممود ا وري وعبداحلميد

541

تارال مكتبة أسامة بن زيدال الطبعة األوىل  -حلب  3080م.
 - 477املغدين ة قدده اإلمددام أمحددد بددن حنبددل الشدديباين :للمقدسددي احلنبلدديال ابددن قدامددةال عبدددهللا
بن أمحد (ت  724ه)-ال دار الفكرال الطبعة األوىل  -بريوت  3343ه.-
 - 470مغين احملتاا إىل معر ة ألفا املنهداا :للشدربيينال دمحم اخلطيدب الشدربيين (ت  088ه-
)ال دار الفكر  -بريوت.
 - 484املف ددردات ة ري ددب الق ددرآن :للرا ددب االص ددفهاينال أ القاس ددمال احلس ددني ب ددن دمحم (ت
 342ه)-ال حتقيق :دمحم سيد كي ينال املعر ة  -لبنان.
 - 483املفل ددل ة اتري ددو الع ددرب قب ددل اإلسد د م :لل دددكتور جد دواد عل دديال دار الس دداقيال الطبع ددة
الرابعة  3322ه 2443 - -م.
 - 482مقات ددل الط ددالبيني :إل الف ددرا األص ددفهاين (ت  437ه)-ال حتقي ددق وإشد دراف :ك دداظم
املىفرال منشورات املكتبة احليدريةال الطبعة الاانية  -النجف األشرف  3473ه 3073 - -م.
 - 484مقتو ددب األت ددر :للج ددوهريال أمح ددد ب ددن عبي دددهللا ب ددن عي ددا (ت  343ه)-ال مكتب ددة
الطباطبائي  -قم.
 - 483مقتل أمري املؤمنني علي بن أ طالب  :البن أ الدنياال أ بكدرال عبددهللا بدن دمحم
بددن عبي ددد (ت  273ه)-ال حتقيددق :إب دراهيم الل دداحلال دار البش ددائرال الطبع ددة األوىل  -لبن ددان 3322
ه 2443- -م.
 - 483مقتددل احلسددني  :أل نددف األزديال لددوط بددن حيددىي بددن سددعيد (ت  338ه)-ال
حتقيق وتعليق :احلسن الغفاريال املطبعة العلميةال قم  -إيران.
 - 487مقت ددل اخل دوارزمي :للخد دوارزميال املو ددق ب ددن أمح ددد املك ددي (ت  377ه)-ال حتقي ددق :دمحم
السماويال أنوار اهلدنال الطبعة األوىل  -قم  3337ه.-
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 - 488املقتددىن ة سددرد الكددىن :لل د هبال أ عبدددهللاال دمحم بددن أمحددد بددن عامددان بددن قاميدداز (ت
 837ه)-ال حتقيق :دمحم صاحل عبدالعزيز املدرادال اجلامعدة اإلسد مية بملديندة املندور ال الطبعدة األوىل -
السعودية  3347ه.-
 - 487املقنددع :لللدددوقال دمحم بددن علددي بددن احلسددني بددن ببويدده القمددي (ت  473ه)-ال حتقيددق
ونشر :مؤسسة اإلمام اهلادي  -قم  3333ه.-
 - 480مكددارم األ د ق :للطربسدديال أ نلددرال رلددي الدددينال احلسددن بددن الفوددل (ت 337
ه)-ال منشورات الشريف الرليال الطبعة السادسةال  3402ه 3082 - -م.
 - 474امللددل والن ددل :للشهرس ددتاينال دمحم بددن عبدددالكر بددن أ بك ددر أمحددد (ت  337ه)-ال
حتقيق :دمحم سيد كي ينال دار املعر ة  -بريوت  3343ه.-
 - 473مناقددب آل أ طال ددب = مناق ددب اب ددن شهرآش ددوب :الب ددن شهرآش ددوبال مش ددري ال دددينال
مشددري الدددينال أ عبدددهللاال بددن علددي (ت  377ه)-ال حتقيددق :جلنددة مددن اسددات النجددف األشددرفال
املكتبة احليدرية  -النجف  3287ه.-
 - 472مناق ددب اإلم ددام أم ددري امل ددؤمنني = مناق ددب الك ددوة :للك ددوةال دمحم ب ددن س ددليمان (ت
 444ه)-ال حتقيق :الشيو دمحم بقر احملموديال رمع إحياء الاقا ة اإلسد ميةال الطبعدة األوىل  -قدم
املقدسة  3332ه.-
 - 474املنتخددب مددن يددل امل د يل مددن اتريددو الل د ابة والتددابعني :للطددربيال دمحم بددن جريددر (ت
 434ه)-ال مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بريوت  -لبنان.
 - 473املنددتىم :البددن اجلددوزيال أ الفددراال عبدددالرمحن بددن علددي بددن دمحم (ت  308ه)-ال دار
صادرال الطبعة :األوىل  -بريوت  3437ه.-
 - 473منتقل ددة الطالبي ددة :الب ددن طباطب دداال أ إمساعي ددلال إبد دراهيم ب ددن أص ددرال م ددن أعد د م الق ددرن
اخلامس اهلجريال حتقيق :السيّد دمحم مهدي اخلرسانال املكتبة
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احليدريةال الطبعة األوىل  -النجف  3477ه.-
 - 477منتهدى املطلدب ة حتقيددق املد هب :للع ّمددة احللديال احلسددن بدن يوسددف بدن املطهددر (ت
 827ه)-ال حتقيق ونشر :رمع الب وث اإلس ميةال الطبعة األوىل  -مشهد  3332ه.-
 - 478منتهددى املقددال ة أحدوال الرجددال :لل ددائريال أ علدديال دمحم بددن إمساعيددل املازندددراين (ت
 3237ه)-ال حتقيق ونشر :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثال الطبعة األوىل  -قم  3337ه.-
 - 477من ددع ت دددوين احل ددديث :للشهرس ددتاينال الس دديّد عل دديال دار الغ ددديرال الطبع ددة األوىل  -ق ددم
 3323ه.-
 - 470املنم ددق ة أ ب ددار قد دري  :الب ددن حبي ددب البغ ددداديال دمحم ب ددن حبي ددب (ت  233ه)-ال
ص ه وعلق عليه :ورشيد أمحد اروقال عامل الكتب.
 - 404منهدداا السددنة النبويددة :البددن تيميددة احلدراينال أ العبدداسال تقددي الدددين أمحددد بددن عبددداحلليم
احلراين (ت  827ه)-ال حتقيق :د .دمحم رشاد ساملال مؤسسة قرطبةال الطبعة األوىل  3347ه.-
 - 403مد دوارد الىم ددآن إىل زوائ ددد اب ددن حب ددان :للهيام دديال أ احلس ددنال عل ددي ب ددن أ بك ددر (ت
 748ه)-ال حتقيق :دمحم عبدالرزاق محز ال دار الكتب العلمية  -بريوت.
 - 402املؤتلددف واملختلددف ة أمسدداء الشددعراء :ل مددديال ابددن بشددرال أ القاسددمال احلسددن (ت
 484ه)-ال ص د د ه وعلد ددق عليد دده :الد دددكتور ف .كرنكد ددوال دار اجليد ددلال الطبعد ددة األوىل  -بد ددريوت
 3333ه 3003 - -م.
 - 404موسوعة اإلمام علي بن أ طالب ة الكتداب والسدنة والتداريو :للريشدهريال دمحمال
جساعد السيّد دمحم كاظم الطباطبائي والسيّد حممود الطباطبدائيال دار احلدديثال الطبعدة األوىل  -قدم
 3323ه.-
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 - 403مول ددح أوه ددام اجلم ددع والتفري ددق :للخطي ددب البغ ددداديال أمح ددد ب ددن عل ددي ب ددن ب ددت (ت
 374ه)-ال حتقي ددق :د .عب ددداملعطي أم ددني قلعج دديال دار املعر ددةال الطبع ددة :األوىل  -ب ددريوت 3348
ه.-
 - 403موطددا اإلمددام مالد  :ملالد بددن أنددس األصددب يال أ عبدددهللا (ت  380ه)-ال حتقيددق:
دمحم ؤاد عبدالباقيال دار إحياء الرتاث العر  -ملر.
- 407ميدزان االعتدددال ة نقددد الرجددال :للد هبال مشددس الدددينال دمحم بددن أمحددد (ت 837ه)-ال
حتقيددق :علددي دمحم معددوضال وعددادل أمحددد عبددداملوجودال دار الكتددب العلميددةال الطبعددة األوىل  -بددريوت
 3003م.
 - 408نا ددر ال دددر :ل ددآل ال أ س ددعدال منل ددور ب ددن احلس ددني (ت  322ه)-ال حتقي ددق :ال ددد
عبدالغين حمفو ال دار الكتب العلميةال الطبعة األوىل  -بريوت  3323ه 2443 - -م.
احلجددة الغائددب (عددج) :للنددوويال حسددني الطربسددي (ت
 - 407الددنجم الااقددب ة أحدوال اإلمددام ّ
 3424ه)-ال ترمجد د د ددة وحتقيد د د ددق :السد د د دديّد ايسد د د ددني املوسد د د ددويال سلسد د د ددلة الكتد د د ددب املؤلفد د د ددة ة أهد د د ددل
البيت ال مركز األحباث العقائدية  -قم.
 - 400النج ددوم الزاه ددر ة مل ددو مل ددر والق دداهر  :الب ددن تغ ددري ب ددرديال أ احملاس ددنال يوس ددف
األاتبكي (ت  783ه)-ال وزار الاقا ة واإلرشاد القومي  -ملر.
 - 344نسب قري  :للزبرييال أ عبددهللاال ملدعب بدن عبددهللا بدن ملدعب (ت  247ه)-ال
حتقيق :ليفي برو سالال دار املعارف  -القاهر .
 - 343نىم درر السدمطني :للزرنددي احلنفديال مجدال الددين دمحم بدن يوسدف بدن احلسدن بدن دمحم
املد دددين (ت  834ه)-ال مكتب د ددة أم د ددري امل د ددؤمنني العام د ددةال الطبع د ددة األوىل  -النج د ددف  3488ه- -
 3037م.
 - 342نقد الرجال :للتفرشيال السيّد ملطفى بن احلسني احلسيين (من
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اعد م القددرن احلددادي عشددر)ال حتقيددق ونشددر :مؤسسددة آل البيددت إلحيدداء الدرتاثال الطبعددة األوىل  -قددم
 3337ه.-
 - 344ال ددنقضال املع ددروف ب( -بع ددض ماال ددب النواص ددب ة نق ددض[كت دداب ]بع ددض و ددائح
ال ددروا ض)  -ارسد ددي  :-للقد ددزويينال نلد ددري الد دددين عب ددداجلليل ال د درازي (مد ددن اع د د م القد ددرن السد ددادس
اهلجري)ال ص ه :ج ل الدين احملدث األرمويال رمع الرتاث الوطين  -إيران.
 - 343الن دوادر :للراونددديال وددل هللا بددن علددي احلسددين (ت  383ه)-ال حتقيددق :سددعيد رلددا
علي عسكري مؤسسة دار احلديث الاقا يةال الطبعة األوىل  -قم  3488ه.-
 - 343ندوادر املعج دزات :للطددربيال ابددن جريددرال دمحم بددن جريددر بددن رسددتم (املتددوّف ة اوائددل القددرن
الرابع اهلجري)ال حتقيق ونشر :مؤسسة اإلمام املهدي ال الطبعة األوىل  -قم  3334ه.-
ّ - 347نايددة األرب ة نددون األدب :للنددويريال شددهاب الدددين أمحددد بددن عبدددالوهاب البكددري
(ت  844ه)-ال حتقيد ددق :مفيد ددد قم يد ددة ومجاعد ددةال دار الكتد ددب العلميد ددةال الطبعد ددة األوىل  -بد ددريوت
 3323ه 2443 - -م.
 - 348النهايددة ة ريددب احلددديث واألتددر :البددن األتددريال أ السددعاداتال املبددار بددن دمحم اجلددزري
(ت  747ه)-ال حتقي ددق :ط دداهر أمح ددد ال دزاوي  -حمم ددود دمحم الطن دداحيال املكتب ددة العلمي ددة  -ب ددريوت
 3400ه 3080 - -م.
ّ - 347ن د د د د ددج الب د د د د ددة( :مجع د د د د دده الشد د د د د دريف الرل د د د د ددي (ت  347ه )-م د د د د ددن كد د د د د د م أم د د د د ددري
املددؤمنني )ال حتقيددق :صددب ي اللدداحلال مؤسسددة اهلجددر  -إي دران  3403ه - -بألو سدديت عددن
طبعة بريوت  3478ه.-
ّ - 340نج الب ة بشرح الشيو دمحم عبده :حتقيق :دمحم حمي الدين
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عبداحلميدال مطبعة االستقامة.
 - 334ال دواة بلو يددات :لللددفديال ص د ح الدددين ليددل بددن أبي د (ت  873ه)-ال حتقيددق:
أمحد األرأؤوطال وتركي ملطفىال دار إحياء الرتاث  -بريوت  3324ه 2444 - -م.
 - 333وسائل الشيعة إىل حتليل مسائل الشريعة :لل ر العدامليال الشديو دمحم بدن احلسدن (ت
 3343ه)-ال حتقيق ونشر :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  -قم  3333ه-ال الطبعة الاانية.
 - 332و يددات األعيددان وانبدداء الزمددان :البددن لكددانال أ العبدداسال أمحددد بددن دمحم بددن أ بكددر
(ت  773ه)-ال حتقيق :احسان عباسال دار الاقا ة  -لبنان.
 - 334وقع ددة ص ددفني :للمنق ددريال نل ددر ب ددن مد دزاحم (ت  232ه)-ال حتقي ددق :عبدالسد د م دمحم
هارونال املؤسسة العربية احلدياةال الطبعة الاانية  -القاهر  3472ه.-
 - 333اهلداي ددة الك ددربن :للخل دديبال احلسد ددني ب ددن مح دددان (ت  443ه)-ال مؤسس ددة الد ددب غ
للطباعة والنشر والتوزيعال الطبعة الرابعة  -لبنان  3333ه 3003 - -م.
 - 333ينابيع املود ل وي القدر  :للقنددوزيال الشديو سدليمان بدن إبدراهيم احلنفدي (ت 3203
ه)-ال حتقيددق :سدديد علددي مجددال أشددرف احلسدديينال دار أسددو للطباعددة والنشددرال الطبعددة األوىل 3337
ه.-
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