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  كلمة الملخص

 

عىل أثر التساؤالت املتكررة عىل الفضائيات وشبكات االنرتنت 

حول سبب تسمية بعض أوالد أئمة أهل البيت بأسامء اخللفاء، كتب 

التسميات «ًسامحة العالمة املحقق السيد عيل الشهرستاين كتابا باسم 

أجاب فيه عن الشبهات » بني التسامح العلوي والتوظيف األموي

ًملطروحة حول التسميات، وقد القى كتابه هذا استقباال حسنا من قبل ا ً

 وذلك الفتقار املكتبة ؛يف مدة عامنيّعدة املؤمنني، وطبع مرات 

 .سالمية ملثله من البحوث العلمية التحليليةاإل

ًمنوهني اىل أن الدراسات العلمية، وخصوصا اخلالفية منها  ّ ّ
سط والتحليل يف البحث وهذا مما تستوجب الشمولية واالستقراء والب

  .يتعب املطالع ومما اليستسيغه إال املتخصص

فأردت بتلخييص هذا أن أخدم املجتمع اإلسالمي وخاصة 



 ٦

، فرتكت بعض املواضيع غري قارئ الفائدة للَّمِعُأالشباب منهم، وأن 

ًالرئيسية يف الكتاب وفهرس املصادر حميال القارئ العزيز إىل أصل 

 . أرادها، وما توفيقي إال باهللا العيل العظيمالكتاب إن
 سمري الكرماين
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 مقدمة المؤلّف

ّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني حممد وعىل آله 

  :الطيبني الطاهرين، وبعد

هل : الدافع الذي بعثني لتصنيف هذا الكتاب هو سؤال وردين، مفاده

ّحقا أن اإلما ً : ّ من بعده سموا بعض أبنائهم بأسامء اخللفاءم عيل واألئمةّ

مهات األوالد واألجداد األميني ُأّأيب بكر، وعمر، وعثامن؟ أم إن اآلخرين ـ ك

ّأو أحد اخللفاء واحلكام ـ قد وضعوا تلك األسامء عليهم، واإلمام أقرها 
ّلسبب وآخر؟ أو أهنا كانت كنى ألوالد األئمة ثم حرفت إىل أس امء هلم من ّ

 .ّقبل املؤرخني والنسابني

ًهنم عنوا حني التسمية أحدا من أوإذا ثبتت التسمية هبذه األسامء، فهل  ّ
ّهنم سموا هبا أالناس، أم    أسامء عربية رائجة؟بوصفهاّ

بل ما مدى داللة وضع هذه األسامء عىل العالقة واالرتباط بني أهل 

ة املسمى هبم أم ال؟ وما هي دوافع ّالبيت والصحابة؟ وهل أهنا تدل عىل عدال

 ؟ ومربراهتاالتسميات



 ٨

؟ هل كانت برتتيب بل كيف وضعت أسامء أوالد اإلمام عيل

 ّن ترتيب األسامء كان من أغالط املؤرخني؟إوتدرج اخللفاء؟ أم 

ّإن بعض : ًهذه األسئلة وغريها طرحت وقد أجبت عليها إمجاال بالقول

ًم عيل بن أيب طالب حقيقة وواقعا، نظري تلك األسامء وضعت من قبل اإلما

بنه من أم البنني بنت حزام الكالبية، ملكانة الصحايب الوضع اسم عثامن 

 .اجلليل عثامن بن مظعون عنده

وبعضها اآلخر كانت من وضع اآلخرين، كوضع عمر بن اخلطاب 

 بعد أن طلب من اإلمام أن هيب له تسميته حد ولد عيلألاسمه 

 .)١(فاستجاب لطلبه

ّوهناك قسم ثالث هو من حتريفات وتصحيفات احلكام واملؤرخني كام . ّ

 وهو أمر  د اإلمام عيلـبني ول» أيب بكر«هو يف ما قالوه من وجود اسم 

ّال صحة له، فقد يكون هو كنية ملن سمي بمحمد أو عبداهللا من أوالد عيل بن 
أبو بكر بن عيل بن : اأيب طالب وليىل النهشلية، فأبدلوا اإلسم بالكنية فقالو

 .أيب طالب

أو هو كنية البن اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب فسقط اسم احلسن 

 .سقط ـ وقالوا أبوبكر بن عيلُأـ أو 

ّإن مجيع هذه االحتامالت واردة يف تسمية أوالد املعصومني وال يمكن 
                                                             

، وراجع ٤١٣: ٢، وأنساب األرشاف للبالذري ٤٥٥: ١تاريخ املدينة البن شبة ) ١(
، وتاريخ ١٣٤: ٤، وسري أعالم النبالء ٤٦٩: ٢١، وهتذيب الكامل ٣٢٢: ٩األغاين 

 .٤٢٦: ٧، وهتذيب التهذيب ١٦٤: ٦اإلسالم 



 ٩

 ف له أن نجد التهريج حول موضوعَسْؤُومما ي. حصـرها يف مفردة واحدة

نرتنت والفضائيات ويستغل التسمية يأخذ مساحات واسعة عىل شبكات اإل

ّاستغالال سيئا بتصور أن إثارة هكذا شبهات تربك الشيعي وتؤثر عىل  ً ً

َّعقيدته سلبا، فأل ّف أحدهم كراسا سامً أسئلة قادت شباب الشيعة إىل (ه ً

 :جاء فيه) احلّق

ابنه عمر األكرب، ّ سمى ّأما من سمى ابنه باسم عمر، فمنهم عيل

، واآلخر أم حبيب بنت ربيعة، وقد قتل بالطف مع أخيه احلسني: ّوأمه

َعمر األصغر وأمه الصهباء التغلبية، وهذا األخري عمر بعد إخوته فورثهم ِّ ُّ. 

 .وكذلك احلسن بن عيل سمى ابنيه أبابكر وعمر

  .وكذلك عيل بن احلسني بن عيل

 .وكذلك عيل زين العابدين

 .)١(...وسى الكاظم، وكذلكوكذلك م

ًفشبهات كهذه ال تؤثر عىل صبيان الشيعة فضال عن شباهبم ومثقفيهم 

ّألهنم يعلمون مجيعا بأن عقب اإلمام احلسني بن عيل الشهيد منحرص يف  ً

اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، املعروف باإلمام عيل زين 

ّخصني ـ كام تصوره اجلامع واملعد العابدين السجاد، فهذان االسامن ليسا لش ّ
 .هلذه الرسالة ـ بل مها لشخص واحد

ُوكذا ما ذكره عن عمر بن عيل وأن هناك ع  :رانَمّ

 .ّ ـ عمر األكرب وأمه أم حبيب بنت ربيعة١ 

                                                             

 .١٥: ن صالح اخلراشسليامن ب: أسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلّق، جلامعه) ١(



 ١٠

ّ ـ عمر األصغر وأمه الصهباء التغلبية، وهذا األخري عمر بعد إخوته ٢  ّ
 ..فورثهم

شخص واحد والمرأة واحدة وهي ّفكال االسمني واألمني مها ل

 .الصهباء التغلبية املكنّاة بأم حبيب بنت ربيعة ال غري

ّإن عمر : ّخني والنسابة الذهاب إىل التعدد لقالّولو أراد بعض املؤر

األصغر هو الذي قتل يف كربالء ال األكرب، وذلك لعدم وجود خالف يف 

أما األصغر فهو .  إخوتهحياة عمر األكرب بعد واقعة الطف واختالفه مع أبناء

عبدالرمحن، عمر األصغر، «: املوجود فقط يف زيادات شيخ الرشف يف الذكور

ّ، يف حني أن شيخ الرشف مل »عثامن األصغر، عون، جعفر األصغر، حمسن

 .يذكر من هي أم عمر األصغر

َّوال أدري كيف وفَق و  ابن الصهباء التغلبية هو عمر األصغر ـ ال َّعدَ

ّ حني أطبق النسابة عىل أهنا كانت من سبي الياممة أو عني التمراألكرب ـ يف ّ. 

ّوإذا كان عمر بن اخلطاب سمى ابن اإلمام عيل من الصهباء التغلبية 
باسمه يف أوائل خالفته، فهو يعني والدته بعد السنة الثانية عرش للهجرة، 

كرب  للهجرة ـ أ٦١ سنة يوم الطف ـ أي سنة ٣٥فكيف يكون من كان عمره 

 !من الذي ولد يف أوائل خالفة عمر بن اخلطاب؟

َيف حني أن صبيان الشيعة يعلمون بأن من ولد يف السنة الثانية أو الثالثة  ِ ُ ّ ّ

ّنه أكرب من إ سنة، أي ٤٨ًعرش للهجرة مثال يكون عمره عند واقعة الطف 

  . سنة حسب األخبار٣٥الذي استشهد بالطف وعمره 

 ء هو األكرب حسب زعم جامع الرسالة؟فكيف يكون املستشهد بكربال



 ١١

ًهذا وقد أخطأ اجلامع أيضا فيام قاله يف تلك الرسالة عن زوجات اإلمام 

  : قالإذ وما هلن من ولد، عيل

ً، أنجبن له عددا من ّ عدةبعد وفاة فاطمة نساء) رض( لقد تزوج عيل

طالب، عباس بن عيل بن أيب طالب، عبداهللا بن عيل بن أيب : األبناء، منهم

 .جعفر بن عيل بن أيب طالب، عثامن بن عيل بن أيب طالب

 .» بن دارم)١(أم البنني بنت حزام «:أمهم هي

. عبيداهللا بن عيل بن أيب طالب، أبو بكر بن عيل بن أيب طالب: ًوأيضا

 .»ليىل بنت مسعود الدارمية «:أمهام هي

 أيب طالب، ّحييى بن عيل بن أيب طالب، حممد األصغر بن عيل بن: ًوأيضا

 .»أسامء بنت عميس«: أمهم هي. عون بن عيل بن أيب طالب

رقية بنت عيل بن أيب طالب، عمر بن عيل بن أيب طالب ـ الذي : ًوأيضا

 .»أم حبيب بنت ربيعة«: ّوأمهام هي. ّتويف يف اخلامسة والثالثني من عمره ـ 

بن أيب أم احلسن بنت عيل بن أيب طالب، رملة الكربى بنت عيل : ًوأيضا

 .)٢(»أم مسعود بنت عروة بن مسعود الثقفي«: وأمهام هي. طالب

كشف الغمة يف «مور إىل كتاب ُوقد أحال ـ اجلامع ـ يف مجيع هذه األ

ّلإلربيل، يف حني أن اإلربيل براء من كل هذه املعلومات » معرفة األئمة

  .اخلاطئة

                                                             

ّكام حقق يف حمله» حرام«ّالصواب أنه ) ١( ّ ُ. 
 .١١ :أسئلة قادت شباب الشيعة إىل احلّق) ٢(



١٢

ً حممدا األصغر ابنا ألسامء بنت عميس ـّ مل يعد فهو ً  كام قال اجلامعّ

ّوحممد األصغر املكنّى أبا بكر: (ّد ـ بل نقل عن الشيخ املفيد قولهِعُمـوال
ليىل بنت مسعود: وعبيداهللا الشهيدان مع أخيهام احلسني بالطف، أمهام

وحييى وعون أمهام أسامء بنت عميس اخلثعمية ريض اهللا]  النهشلية[الدارمية 

.)١()عنها

ومات اخلاطئة ال يمكنها التأثري عىل شبابناوعليه، فمثل هذه املعل

ّن العقل اإلنساين اليوم يف نمو وتطور، واملثقف ال يتأثر بمثلإ إذ ؛الواعي ّ ّّ ّ
ُهذه التحريفات، ألنه ينظر إىل األ .ّمور بواقعية وتعقل ال بعاطفة وانفعالّ

ّإين وإن كنت ال أرى قيمة هلكذا إثارات وال أراها تستحّق اجلواب و

ّلرد، وبنظري أن ترك علامئنا هلا يرجع لسخفها وضحالة قيمتها العلمية، وا ّ
.ولكوهنا أسئلة ركيكة غري مدروسة

لكن ماذا نفعل لو نزل األمر بنا لإلجابة عىل مثلها، فهم يريدون أن

ّيثريوا العواطف وهييجوا األحاسيس لكي يضفوا طابع املحبة بني اخللفاء
ذه التسميات واملصاهرات بني اآلل والصحابة هلاّواآلل، وأن يقولوا بأن ه

ّالداللة الكاملة عىل املحبة ـ أو قل عىل عدم وجود اخلالف بينهم ـ يف حني أن

.اخلالف بني اآلل واخللفاء عميق بعمق التاريخ اإلسالمي

ّال نورث ما«): باب قول النبي(ّوكفى مدعي املحبة أن يراجع 
ّ لريى قول اإلمام عيل يف أيب بكر وعمر)٢(من صحيح مسلم» تركناه صدقة

.٣٥٤  :١، عن إرشاد املفيد ٦٧  :٢كشف الغمة ) ١(
، كتاب اجلهاد باب حكم الفيء، مسند أيب ١٧٥٧ ح / ١٣٧٧ :٣صحيح مسلم ) ٢(

.٦٦٦٦ ح ٢٤٥  :٤عوانة 



١٣

خالفهم اجلوهري معمن رغم عىل ال ّمع التأكيد، بأن أئمة أهل البيت

ّبكر وعمر وعثامن مل يكونوا حساسني هبذا القدر مع التسمية بأسامئهم، أيب
ّحتى أثار معاوية، ومروان، واحلجاج روح الضغينة واملضادة واملعاندة مع ّ

.ّالتسمية بعيل

ّفرتكت التسمية بعمر ـ بعد اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ـ يف
أوالد املعصومني، بعد أن كانت قد تركت التسمية بعثامن من بعد اإلمام عيل

.وحتى يف ولده من غري املعصومني

ّ ـ إىل القرن السادس اهلجري، وحتىوهكذا كان حال شيعة عيل

وقوفهم عىلمن رغم عىل ال بتلك األسامء ّقليل من بعده ـ فهم كانوا يسمون

ّإجحاف اآلخرين بأسامء أئمتهم وطمسها، وقتلهم ملن تسموا هبا ولو ّ
راجعت كتب الرجال والرتاجم لوقفت عىل وجود أسامء الثالثة يف رجال

هم يف مشايخ النجايش والصدوق رمحهام اهللا تعاىلَءّالشيعة حتى ترى أسام

.ني املذهبويف أسامء غريمها من أساط

ن التسمية بأيبع أصحابه أو أوالده أو أحفاده َفاإلمام املعصوم مل ينه

ّ بأن أئمة أهل البيت كانوا عىل خالفناسبكر أو عمر أو عثامن؟ مع معرفة ال ّ

 هذه املخالفة عوهممع اخللفاء ومع عائشة عىل وجه اخلصوص؟ فال تد

وا ينظرون إىل املواقف واألعاملّ ألهنم كان؛ ملحاربة هذه األسامء بام هي أسامء

األسامء؟ ال األسامء، وعىل املؤمن أن يتربأ من األعامل ال

ّإذن أئمة أهل البيت هم أسمى من أن يتأثروا باهلوى، وأن يؤطروا ّ ّ
ّطر ضيقة، فال يسقطون خالفاهتم اجلوهرية عىل األسامء الظاهرية، ُأمواقفهم ب ّ



 ١٤

 وعبدامللك )٢( ومروان)١( فعل معاويةومل حياربوا األشخاص عىل اهلوية كام

ّ مع حمبي اإلمام عيل، وقتل من تسمى به)٤(واحلجاج)٣(بن مروان  أو قطع )٥(ّ

 ّ فعل النبي واإلمام جاء لتحقيق  ألن؛ )٧( أو حذف اسمه من الديوان)٦(لسانه

ًاألمر اإلهلي وليس اتباعا للهوى ّ.  

 :ّبن الوليد يوم فتح مكة يف خالد ّويف اعتقادي أن ما قاله رسول اهللا

ّاللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد« ّ، فيه إشارة إىل لزوم التربي من أفعال )٨(» ُ
ّأسامئهم، وأن سرية النبي الناس اخلبيثة ال ّ  جاءت لتكون قاعدة يف 

  .التسميات

ّإذن املعادلة أخذت تتغري شيئا فشيئا بعد معاوية ويزيد حتى انقلبت منذ  ً ً ّ
ّلقرن السادس اهلجري من التسمية إىل عدم التسمية، فأخذت العامة أواسط ا

                                                             

، تاريخ ٢٥٠: ٦كامل ، اإل٢٨٠: ٧، هتذيب التهذيب ٤٢٩: ٢٠هتذيب الكامل ) ١(
 .٤٢٧ :٧اإلسالم 

 ٢١١: ٤٤، وبحار األنوار ١ / ٣٩٥: ٢١ وعنه يف وسائل الشيعة ٧ / ١٩: ٦الكايف ) ٢(
  .٢٢٠: ١٣، رشح هنج البالغة ٨/ 

 ت ٢٧٥: ٣، وفيات األعيان ٤٣٢: ٤، الكامل يف التاريخ ١٦٥: ٤تاريخ الطربي ) ٣(
٤٢٥. 

 .١٢٨: ١٩، الوايف بالوفيات ١٦٥: ، االشتقاق البن دريد٢٠١: ٧هتذيب التهذيب ) ٤(
 .١١ / ٢٧٣: ١٢، مستدرك وسائل الشيعة ٣٢٨: ١اإلرشاد ) ٥(
 .١٥٢: ١الرصاط املستقيم ) ٦(
: ، خمترص بصائر الدرجات٤٥: ١١، رشح ابن أيب احلديد ٣١٨: كتاب سليم بن قيس) ٧(

١٤. 
، الدعاء يف األيدي رفع باب من ٢٣٣٥ :٥، و ٤٠٨٤  ح ١٥٧٧  :٤صحيح البخاري ) ٨(

 .٢٤٠٥ ح ٢٣٦  :٨) املجتبى(، سنن النسائي ٦٧٦٦ ح ٢٦٢٨ :٦ و



 ١٥

ّتسمي أبناءها بعيل واحلسن واحلسني ـ بعد طول اإلجحاف ومداراة للحكام  ّ
ـ والشيعة تركت التسمية بأسامء الثالثة، وذلك لفتاوى صدرت من فقهاء 

ّالبالط كان آخرها ما صدر عن أحد وعاظ السالطني يف الري يف عهد  ّ

ّ أساء فيها إىل الصديقة )١(بركيارق بن ملك شاه بن ألب أرسالن السلجوقي

ّ، واهتم الشيعة بسوء النية يف التسميات، مما أثار البتول فاطمة الزهراء ّ ّ

ّسخطهم، وهو اهتام يشبه ما صدر عن معاوية يف حّق اإلمام عيل ّ)٢(. 

ّأجل إن الشيعة أخذت حتد من التسمية بأسامء اخللفاء ال ّثالثة جراء ّ
سياسات األمويني، واملروانيني، والعباسيني، والسلجوقيني، والعثامنيني، وما 

  .ّفعله صالح الدين األيويب هبم

ّكل من تسمى باسم اإلمام واضطهد ّوقبل ذلك الحق معاوية واحلجاج  ّ

ّعيل، كل هذه األمور جمتمعة دعت الشيعة إىل أن تقلل من التسمية بأسامء  ُّ

  .الثالثة

ًوعليه فقد ظهرت املضادة مع هذه األسامء علنا يف أواسط القرن 

ّاهلجري وأوائل السابع مما أغضب ابن تيمية ودعاه أن يتهم الشيعة  السادس ّ

ّمدعيا بأن أهل السنة واجلامعة ً ّيسمون بأسامء أئمة أهل البيت، فلامذا ال  ّ ّ
ام ـّاء واحلكـلفـّأن اخللم بـو يعـيف حني ه! ؟ )٣(ةـامء الثالثـّتسمون أنتم بأس

ّعباسيني ـ كانوا يتحسسون من التسمية هبذه األسامء، منهم والمويني األـ 

                                                             

 .٧٧ :٩، ٤٩٣ :٨هـ ، الكامل يف التاريخ ٤٩٨هـ ومات يف سنة ٤٨٧ّويل سنة ) ١(
 .٢٨ الكتاب ٣٨٥:  وهنج البالغة٣٠١: انظر سليم بن قيس) ٢(
 .٤٤ ـ ٤١: ١انظر منهاج السنة ) ٣(



 ١٦

فكيف » ّعيل«وكان الرواة يف العصور التي سبقته ال يمكنهم الرواية عن 

: ّوأهنم كانوا ال يمكنهم الرواية عنه إال بالكناية فيقولون! التسمية باسمه؟

  .)١(»عن أيب زينب«

ّ، فالتسمية بأسامء الثالثة مرت بمراحل وتطورت بتطور الزمن وعليه ّ ّ
ّحتى وصل األمر إىل ما نحن فيه، وإن ترك الشيعة يف العصور األخرية ألسامء  ّ

ًالثالثة مل يكن تعصبا واعتباطا كام يقال ً بل كان نتيجة طبيعية للمامرسات . ّ

 .صحيحة من قبل اآلخرينالغري 

ّجعلتنا هنتم هبذا األمر ونجعله ضمن برناجمنا ِّهذه اإلثارات املتكررة 
ًالعلمي، مفردين لذلك رسالة مستقلة، وخصوصا حينام مل نجد رسالة  ّ

ّمستقلة توضح هذه اإلشكالية بشكل يالئم عقلية الشباب املسلم اليوم وإن 

ّكان علامؤنا األجالء قد تعرضوا هلذه الشبهة يف كتبهم الكالمية عىل نحو  ّ

ً االستقراء والشمولية، وسيكون كالمنا معقودا يف ضمن بحثني االستطراد ال

 :أساسيني

 .التسمية بني منهج أهل البيت وسياسة اخللفاء: ّاألول

  .يف التكنية بأيب بكر: الثاين

 وما توفيقي إال باهللا العيل العظيم

 

 
                                                             

 وكالم احلسن البرصي يف هتذيب ١٢٨: ، وانظر االختصاص٧٣: ٤رشح النهج ) ١(
 .٢٨٩: ٢، السرية احللبية ٢٠٤: ١، تدريب الراوي ١٢٤: ٦الكامل 



 ١٧

 

 

 

 

 
  

  التسمية بعمر وعثمان وعائشة 

 وسياسة الخلفاءمنهج أهل البيت بين 



 ١٨
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  ثالث مقدمات

 

 : له بثالث مقدماتّقبل البدء يف البحث البد من التمهيد

 . وضع التسميات عند العرب:ُاألوىل

ّ هل إن التسمية هي من وظائف األب، أم األم، أم اجلد، أم كبري :الثانية ّ ّ

 القوم كالنبي واإلمام واخلليفة، أم من غريهم؟

 لوضع أسامء  ّ بيان األسباب التي دعت أئمة أهل البيت:الثالثة

 .أو قبوهلم هبااخللفاء عىل أوالدهم ـ إن ثبت ـ 

 

 :وضع األسماء عند العرب: المقدمة األولى

غلب أسامء العرب كانت توضع عىل الفال، وقد اشتهر أّمن املعلوم أن 

ّعن العريب أنه إذا ولد له ولد فأول يشء يستقبله سامه به  فقد يسمي العريب )١(ّ

                                                             

 .١٧٨: ١، أنظر احليوان للجاحظ ٦٥: ٢١هتذيب الكامل ) ١(



 ٢٠

مبهمة ابنه بأسامء الوحوش أو احلرشات أو النبات، وقد تكون بعض األسامء 

ّأو قبيحة، ألن األسامء منقولة عام يدور يف خزائن خميلتهم مما يألفونه  ّ

 .وجياورونه وخيالطونه

ّفاألسامء احلسنة اجلميلة تبعث عىل التفاؤل، أما اخلبيثة الرديئة فإهنا تويل 
ّالتشاؤم، واإلسالم حبذ التفاؤل باخلري دون الرش ومل ينه عنه، وحذر من  ّ ّ

: ّ إن رسول اهللا إذا أعجبته كلمة قال: باألسامء القبيحة فقيلالتشاؤم والتسمية

يا :  كان يعجبه إذا خرج حلاجة أن يسمع ّأخذنا فالك من فيك، وأنه

 .)١(ال عدوى وال طرية ويعجبني الفأل: ّراشد يا نجيح وإنه قال

ًفمن الطبيعي أن يكون لألسامء تأثري عىل سلوك الفرد سلبا أو إجيابا،  ً

ِفإن هذا سيؤثر عىل سلوكه » خمرتع« و» عامل«ًى شخص مثال باسم ّفلو تسم

ًفيسعى للتعلم أكثر كي يكون مبدعا وخمرتعا، ومن هذا الباب جاء  العلمي ً ّ

ُالتأكيد عىل التسمية بأسامء األنبياء والصاحلني، ليقتدى هبم والنهي عن 

ّالتسمية بأسامء أعداء الدين لكي ال يغرت أحد بالتشبه هبم أو ّ يتأثر بسلوكهم ّ

  .ومشارهبم

ًلكن ال يعني ذلك بأن لألسامء تأثريا كونيا عىل األشخاص بحيث لو  ً ّ

ّسمي شخص ب ًسم حسن سيكون حسنا إىل آخر عمره، ومن تسمى باالسم اُ

                                                             

يف » ن فيكأخذنا فألك م«، وانظر حديث ٣٧٩ :١٢انظر املفصل يف تاريخ العرب ) ١(
يف صحيح » ...ةال عدوى وال طري«، وحديث ٣٩١٧ ح ١٨  :٤سنن أيب داود 

، وعن عيل بن ٢٢٢٤ ح ١٧٤٦ :٤، صحيح مسلم ٥٤٢٤ح ٢١٧١ ٦ ٥البخاري 
َالعني حّق، والرقى حّق، والسحر حّق، والفال حّق، والطرية ليست بحّق، : أيب طالب ُّ

 .الصالح صبحي حتقيق ٤٠٠ رقم ٥٤٦  :هنج البالغة. والعدوى ليست بحّق



 ٢١

ّاليسء سيكون سيئا إىل آخر العمر، بل إن األمر الشـرعي كان لبيان املعايري  ً

 .األخالقية املرجوة يف التسميات

 :ّفقد ورد عن احلسن البرصي أنه قال

ّإن اهللا ليوقف العبد بني يديه يوم القيامة اسمه أمحد أو حممد، قال ّ :

عبدي أما استحييت منّي وأنت تعصيني واسمك اسم : فيقول اهللا تعاىل له

ًحبيبي حممد؟ فينكس العبد رأسه حياء ويقول ّاللهم إين قد فعلت : ّ

ّ، فيقول اهللا عز وجل]وندمت[ ّيا جربئيل خذ بيد عبدي وأدخله اجلنّة فإين : ّ

 .)١(ّأستحي أن أعذب بالنار من اسمه اسم حبيبي

ّإن رجال يؤتى به يف القيامة واسمه حممد، : ويف مستدرك وسائل الشيعة ّ

ُّما استحيت أن عصيتني وأنت سمي حبيبي: فيقول اهللا له وأنا أستحي أن ! َِ

ُّأعذبك وأنت سمي حبيبي ّ)٢(. 

ّ فأسامء الرموز الدينية تأخذ طابعا مقدسا فتكون كامهياهتم، فال وعليه ً ًّ

حلاق األنبياء واألوصياء الذين مل يذكروا إجييز الفقهاء ـ عىل خالف بينهم يف 

َّـ مس األسامء املقدسة كأسامء البارئ تعاىل وأسامء األنبياء  يف الكتاب ّ
 َال تكون كالقرآن الذي ّن منزلتهم ومكانتهمإ :واألوصياء إال عىل طهر، أي

ْيمسه إال ال ِ ُ ُّ َ َمطهرونـَ ُ َُّ َ)٣(. 

وكذلك هي احلال يف الطرف املقابل بالنسبة إىل النهي عن التسمية 
                                                             

 .١٢٩ :املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل) ١(
 .٤ ح ١٣٠ :١٥مستدرك ) ٢(
 .٧٩ :الواقعة) ٣(



 ٢٢

ًبأسامء األعداء، فقد جاء النهي عنها، كي ال يطمع أحد أن يكون مثال مميزا يف  ََّ ً َ
ّالرش، وال يكو  .م اإلجراميةن بأعامهليِدَّن كيزيد وشمر واحلجاج املخلَّ

ا ّهنإوعليه فأسامء األوصياء هي أسامء مشتقة من اسم الباري، أو قل 

 .ّأسامء حمبوبة عنده جل وعال

ّأما األسامء التي يضعها املعصومون عىل أوالدهم غري املعصومني، أو 
ًيقبلون هبا ـ كالتي وضعت من قبل األمهات أو اخللفاء مثال ـ فال يلزم فيها 

التسميات  يكتفي يف ّن اإلمامإ :العرب، أي حسنة عند أسامء نأكثر من أن تكو

ًحلاظ املعنى اللغوي لالسم فقط بحيث ال يكون قبيحا ّ. 

ّنعم، إن اإلسالم أمهل بعض األلفاظ ال لعدم إقراره بمعانيها فحسب، 

بل لكوهنا غريبة وحشية أو خشنة جافة، أو متنافرة األصوات، أو عديمة 

ّالظالل، أو متعثر ة املعنى، فهو ينظر إىل انسيابية الكلمة مع حلاظ معناها ِّ

 .اللغوي، فال يرىض باملعنى اللغوي مع وحشية الكلمة

ّلكن املرشكني واجلاهليني من العرب كانوا يتعاملون مع األلفاظ 
ّواألسامء عىل أهنا عالئم للتمييز فقط، ومن هنا اختلف النحاة يف أصل 

ُوسم يسم «ّن إىل أنه مشتّق منّاشتقاق االسم، فذهب الكوفيو َ َِ َ : ، والوسم»َ

ُهو العالمة، والعالمة عندهم تغلب عىل السمو والرفعة يف املعنى ُّ ُ. 

ّهو العلو : ّ، والسمو»سام يسمو «ّوذهب البرصيون إىل أنه مشتق من
 .والرفعة

ًوسام« الكوفيني االسم عىل رأي أصل وبذلك يكون ْ ـ التي  حذفت فاؤه» َ

ً وعوض عنها اهلمزة، وإنام سمي اسامهي الواو ـ ّ ُ ّ ّ ألنه سمة وعالمة توضع ؛ّ

 .عىل اليشء، يعرف هبا



 ٢٣

ّوأما البرصيون فأخذوه من السمو عىل وزن العلو والغلو، ثم حذفت  ّ ُ ُّ ُُ ُ ُّ ّ
ًالمه ـ التي هي الواو ـ وعوض عنها اهلمزة يف أوله، وسمي اسام ّ ألنه سام ؛ّ

ّسمي بذلك لعلوه عىل قسـيميه ـ الفعل : لّبمسامه فرفعه وكشـف معناه، وقي ّ
  .واحلرف ـ 

 بتحسني األسامء وهنيه من التسمية ّوعليه، فإن أمر رسول اهللا

ّباألسامء القبيحة وتغيريه لبعض األسامء، كلها تشري إىل أن املعاين ملحوظة يف 

ّالتسميات عند املسلمني وأهنا مل تكن ارجتالية بحتة، وأن اإلسالم ال ينظ ر إىل ّ

ّاالسم عىل أنه عالمة فقط، بل إن االسم عنده مشتق من ، أي »سام يسمو «ّ

ُوسم يسم «يلحظ فيه العلو والرفعة مع حلاظ العلمية، أو من ِ لكن يلحظ » َ

ّفيه العالمة الصاحلة والسمة املعربة عن الشخص بام هلا من داللة إجيابية،  ِّ ِّ
 .ولذلك دعا اإلسالم إىل حتسني التسمية

ّ اآلخر يشري إىل وجود الرابطة بني املعتقد والتسمية، ألن رب وهو ّ

َإن هي إال : ّالعاملني أنكر عىل املرشكني تسميتهم آهلتهم بالعزى وأمثاهلا بقوله ِ ْ ِ

ْأسامء سميتموها أنتم ُ ْ َّ َُ َُ َ وآباؤكم ما أنزل اهللاَُ َ َ َ ُ ُ َ َ هبا من سلطانَ ْ ُ َِ ّ، وهو ليؤكد بأن )١(﴾ِ ّ

ّذب اللغة، ويريب اإلنسان عىل األخالق الفاضلة والكلامت اإلسالم جاء ليه ّ

اجلميلة احلسنة، وأن يبتعد عن التنابز باأللقاب، والتسمية باألسامء القبيحة، 

ّكام أنه جاء ليغري املفاهيم اجلاهلية إىل مفاهيم توحيدية ّ. 

 ّالعزى، وعبد الكعبة، وعبد فسعى إىل تغيري األسامء اجلاهلية كعبد

) املنتخب(الرمحن، ففي كتاب  اخلالق، وعبد اهللا، وعبد ، إىل عبداحلارث
                                                             

 .٢٣ :النجم) ١(



 ٢٤

للطرحيي، ـ يف خرب ـ يف دخول نرصاين من ملك الروم عىل رسول اهللا إىل أن 

َبدل اسمك : اسمي عبدالشمس، فقال يل: ما اسمك؟ فقلت: فقال: قال َ ِ ِّ َ
َّفإين أسميك عبدالوهاب ِّ ُ ّ)١(. 

ّام هي عالمة كذلك، وإن علامء االجتامع فالتسمية إذن ترتبط باملعتقد ك

ّوالتاريخ واللغة يدرسون هذه الروابط يف بحوثهم، ألهنم لو أرادوا التعرف  ّ
ّعىل قناعات جمتمع ما البد هلم من دراسة عقائدهم وأعرافهم، وقد ال حيصل 

هلم ذلك إال من خالل وقوفهم عىل التسميات، ألن األسامء هلا ارتباط 

وعقائد،  حيمله من فكر إىل االجتاه الفكري للطرف اآلخر وماباملسمى ويلمح 

ّوإنك اليوم ترى أول ما تقوم به الثورات هو تغيري أسامء املراكز والساحات  ّ

ّللداللة عىل أن الوضع قد تغري يف غالب معايريهوتبديلها واملدن  ّ. 

 ،)٣(، أو حزن إىل سهل)٢(ّفرسول اهللا حينام غري اسم عاصية إىل مجيلة

 أراد أن ال يظن من يسمع باسم )٤(وغاوي بن ظامل إىل راشد بن عبداهللا

ّالعايص أن ذلك صفة له، أو أنه إنام سمي بذلك ملعصيته ربه، فحول ذلك إىل  ّ ّ ُ ّ ّ ّ

ًما إذا دعي به كان صدقا مثل عبداهللا ُ. 

ّإىل زينب، فألن ذلك كان تزكية ومدحا هلا، فحوله إىل » َّبرة «ّوأما حتويله ً َّ

                                                             

 .٣٦ ح ١٨٩ :٤٥نوار ، بحار األ٧ ح ١٢٨ :١٥مستدرك وسائل الشيعة ) ١(
 .١٣٤٥: ٣، مشكاة املصابيح ٢١٣٩ / ١٦٨٦: ٣صحيح مسلم ) ٢(
 .٢٩٠: ١٦، عمدة القاري ٥٨٣٦، رقم ٢٢٨٩ و ٢٢٨٨: ٥ صحيح البخاري) ٣(
 يف األسامء ٣٦٠: ٩نظر سبل اهلدى والرشاد ا و٢١٧٧ ت ٤٨٢: ٣اجلرح والتعديل ) ٤(

 .التي بدهلا رسول اهللا



 ٢٥

ِّا ال تزكية فيه بل فيه نوع من املدح والتفاؤل بالربم وعىل هذا النحو سائر . ِ

 .ّاألسامء التي غريها رسول اهللا

َفأوىل األسامء أن يتسمى اإلنسان هبا أقرهبا إىل الصدق وأحراها أن ّ  

ّ ال يشكل عىل سامعها، ألن األسامء إنام هي للداللة والتعريف ّ َ َ ْ ُ)١(. 

حكم، وحكيم، : ّ إىل األسامء املنهي عنها مثلوكذا احلال بالنسبة

 عنها لداللة بعضها عىل الصفات وخالد، ومالك، وحارث، فقد هنى

ٌّاإلهلية، أو لكوهنا اسام للشيطان، ومن الثابت بأن التسمية هبذا اللحاظ منهي  ّ ً

ِعنها، أما لو أريد من اسم مالك أنه مالك ألربه، أو مالك لنفسه، فال هني  ِ َْ ّّ

 .هعن

ّكام ال خيفى عليك أن جاهلية العرب كانوا يسعون للوقوف أمام املد  ّ

ّاإلسالمي األصيل بنقائضهم الشعرية، حتى قيل بأن شعر النقائض أخذ 

ًطابعه بعد هجرة الرسول من مكة إىل املدينة، فصار الشعر إسالميا وقيميا  ًّ
ً، بعد أن كان فخرا وهجاء جاهليا يف سبيل السيهمعند بعض ادة القبلية ًً

ّ اآلخر يشيد بأيام العرب والقيم همواملطالب املادية، يف حني بقي بعض
 .اجلاهلية بعد اإلسالم

 .فمدرسة املدينة دافعت عن فكر الرسول وتعاليمه العالية

ًومدرسة مكة وقفت مع املرشكني تارة علنا وتارة ً ونفاقا، وهذا ما ً خفيةً

 .يعرفه اللبيب العامل

 من العرب كانوا يلحظون املعاين حني تسميتهم لألشياء، ّإذن املثقفون

                                                             

 .٤٣٣ :١٧رشح ابن بطال ) ١(



 ٢٦

ًوألجل ذلك خاطبهم البارئ تعاىل يف حمكم كتابه مبينا خطأ تسميتهم  ِّ
ْإن هي إال أسامء سميتموها أنتم: ّلألصنام بعزى وأمثاهلا يف قوله تعاىل ُ ْ َّ َ َُ َُ َ ِ ْ ِ 

َوآباؤكم ما أنزل اهللاُ َ َ َ ُ ُ َ َ هبا من سلطانَ ْ ُ َِ ِ)ّن تلك األصنام ليست بعزيزة، وال ، أل)١

ّتوصل من تعبد هبا إىل العزة، فمن اخلطأ البني أن يقال هلا َّعزى: َّ ُ. 

ومن هذا القبيل األسامء التي جاءت يف القرآن أو جاء هبا النبي، حيث 

ّإهنا أسامء ملحوظ فيها املعاين ال حمالة، بل إن إحدى أهداف الرسالة هي  ّ
ّ جد ّ لغته وأفكاره وقيمه، وإن الرسول األكرمتغيري الوضع اجلاهيل يف

ًلتغيري األسامء القبيحة وهتذيبها، وخصوصا التي حتمل مفاهيم خاطئة، 

ّ ألن الرسول حممد ؛ّكعبدالعزى، وعبد الكعبة، وعبد احلارث، وعبد شمس ّ ّ

ّبدأ دعوته بمفاهيم وقيم مل يعرفها اجلاهليون، مع أهنم كانوا يتصورون بأن ما ّ َّ َ َ 

ّأتى به الرسول ما هو إال حتكيم لسلطانه، يف حني أن األمر مل يكن كذلك، بل 

ّكان يتعلق برب العاملني واملقررات اإلهلية َّّ ّ. 
 

 تسمية األوالد في اإلسالم، لمن؟: المقدمة الثانية

ّيف األحاديث النبوية أخبار دالة عىل أن التسمية هي من حّق اآلباء مع 

ًهن وخصوصا لو كان األب غائبا؟ئبناية األمهات ألعدم املامنعة من تسم ً ّ 

  :ّأ ـ إهنا لآلباء

ّإن من حّق الولد عىل والده أن حيسن اسمه، : ّفجاء يف احلديث النبوي

                                                             

 .٢٣ :النجم) ١(



 ٢٧

 .)١(وحيسن مرضعه، وحيسن أدبه

َإنكم تدعون يوم القيامة «: وجاء يف حديث آخر عن رسول اهللا ْ َ ْ ُ ّ

نسان لو ّوفيه إشعار بأن اإل. )٢(»امءكمبأسامئكم وأسامء آبائكم فأحسنوا أس

ّكان له اسم سيئ يستحب له أن يغري اسمه ّ. 

 ّ اإلمام عيل سأل فاطمة الزهراء ـ عند والدة وجاء يف أمايل الصدوق أن

ّما كنت السبقك باسمه، ثم سأل : ّما سميتيه؟ فقالت: احلسن واحلسني ـ 
ًالنبي عليا عن اسمه، فقال ّ ّ :» ما : ّباسمه، فقال النبيما كنت السبقك

 .)٣(»ّكنت ألسبق باسمه ريب

َفاملرأة احلرة كانت تسمي أوالدها بعكس األمة  املغلوبة عىل أمرها ّ

ًففاطمة بنت أسد سمت اإلمام حيدرا مع وجود أيب طالب الذي أبدل اسمه،  ّ
ّ أمه، وهو دليل عىل احرتامه )٤(ّوألجل ذلك ترى اإلمام يفتخر بام سمته به

  .ٍّتها وقبوله هبا بعد استقرار اسم عيل عليه من قبل أبيهلتسمي

َأما األمة   هلا التسمية وحيق لآلخرين التجاوز عىل قراراهتا، ومن ال حيّقفّ

                                                             

: ، وفيه٣٢٠  :، وانظر معجم الشيوخ للصيداوي٨٦٦٧ ح ٤٠١  :٦شعب اإليامن ) ١(
، التيسري برشح اجلامع الصغري ٣٧٤٦ ح ٥٧٩  :١وحيسن موضعه، اجلامع الصغري 

 .يف نسخ بالواو ويف بعضها بالراء أي رضاعه) وحيسن موضعه: (، قال٥٠٠ :١
، وحتفة ٢٦٩٤ ح ٣٨٠ :٢، سنن الدارمي ٤٩٤٨ ح ٢٨٧ :٤ :سنن أيب داود) ٢(

 .رواه أبو داود بإسناد حسن: ، قال١٤٨، ١١١ :املولود
 .١٩٧  : انظر األمايل، للصدوق)٣(
 : وذلك يف قوله) ٤(

َضـرغام آجام وليث قسورهة            ّأنا الذي سمتني أمي حيدر ْ َُ َ ٌ 



 ٢٨

ّهنا جاء سؤال عمر عن مولود عيل وأنه من أي نسائه؟ ّ 

 :ففي تاريخ املدينة البن شبة النمريي

ّحدثنا عيسى بن عبداهللا بن حممد بن عمر بن  : عيل بن أيب طالب، قالّ

ولد يل غالم يوم قام : ، قالّحدثني أيب، عن أبيه، عن عيل بن أيب طالب

 .ولد يل غالم هذه الليلة: عمر، فغدوت عليه، فقلت له

 ممن؟: قال

 .من التغلبية: قلت

 .فهب يل اسمه: قال

 .نعم: قلت

 .ًوكان نوبيا: قال. ًفقد سميته باسمي، ونحلته غالمي موركا: قال

 .)١(فأعتقه عمر بن عيل بعد ذلك، فولده اليوم مواليه: قال

ّألن املولود لو كان حلرة ملا أمكن لعمر بن اخلطاب أن يطلب من اإلمام  ّّ
 .ّ ألن ذلك هو جتاوز عىل العرف آنذاك؛ أن هيبه اسمه

 بني أن يطلب إنسان من شخص أن ًاّوال خيفى عليك بأن هناك فرق

ْيسمي ابنه أو يطلب من َُ ّه أن يسمي مولوده، فروي أن عبداهللا بن عباس ولد له ْ

َيا أمرياملؤمنني أو جيوز يل : َّما سميته؟ قال: مولود فقال له عيل بن أيب طالب َ

                                                             

يوم قام عمر بن : وفيه ٣٠٢ :٩، وراجع األغاين ٤٠٠ :١تاريخ املدينة البن شبة ) ١(
ًوهو خطأ يقينا ألن ابن عبدالعزيز مل يدرك عليا. عبدالعزيز  الكامل وهتذيب. ً

، وهتذيب ١٦٤  :٦، وتاريخ اإلسالم ١٣٤ :٤، وسري أعالم النبالء ٤٦٩ :٢١
 .٤١٣ :٢، وأنساب األرشاف للبالذري ٤٢٦ :٧التهذيب 



 ٢٩

ُأن أسميه حتى تسميه َ ِّ ّفأمر به وأخرج إليه فحنّكه ودعا له، ثم رد! َِّّ ّ ه إليه ُ

ًعليا، وكنّ: ّخذ إليك أبا األمالك، وقد سميته: وقال  .)١(أبا احلسن: يتهّ

ّ أن يفيد من تسمية عمر بن اخلطاب البن همومن هذا الباب أراد بعض

ّعىل أنه كان للداللة عىل الصداقة واملحبة بينهام، يف حني » عمر «اإلمام عيل بـ ّ

ّأن االستشهاد بمثل هذا عىل املحبة حيتاج إىل دليل ـ كام يف تصـريح ابن 

ّعباس بأنه ال يسبق بتسميته ع ًلياّ ّـ وهو مفقود يف نص ابن شبة آنف  

  . بل العكس هو الصحيح.الذكر

ّألن اإلمام عيل بن أيب طالب ـ يف هذا النص ـ يعرتف بحّق التسمية 

ّما سميته؟ وهنا يأيت دور : لألب، وال يريد مزايدة ابن عباس عليه، فيقول له
ِّأو جيوز يل أن أسميه ح «:ّابن عباس املحب ليقول لإلمام َ ِّتى تسميهَ  !؟»ّ

ّوهذا النص خيتلف متاما عن نص ابن شبة النمريي، والذي فيه طلب  ً

هب يل  «:دون سابق سؤال، بقولهمن ًعمر من عيل تسمية ولده ابتداء و

ًقد سميته باسمي ونحلته غالمي موركا: نعم، فقال: اسمه، قلت ّ«)٢(. 

لتي ّإن سكوت اإلمام، وعدم خمالفته مع طلب عمر يرجع للظروف ا

ً أخرب عمر عرضا بام ولد له، ومل يطلب منه كان يعيشها آنذاك، فهو َ َ ََ ُ َ

ّأنا جئتك لتسميه، وأمثال ذلك، بل إن قبوله :  إذ ال نراه يقول؛ التسمية ِّ
ّ ألن دالالت املحبة غري ؛ ّليوحي بأنه مل يكن للمحبة» عمر«بتسمية ابنه بـ

 .ذلك
                                                             

 .ًخر ترد عليك الحقا فانتظرُأوهناك نصوص . ١٤٨ :٧انظر رشح النهج ) ١(
 .٤٠٠ :١تاريخ املدينة ) ٢(



 ٣٠

ّفلو أريد االستدالل بنص ابن شبة عىل ّ املحبة، فالبد من التأكيد عىل ُ ّ
ّ ألن اإلمام ؛ّالنص يشري إىل غري ذلكّإن ّاملؤرشات الظاهرة واخلفية فيه، إذ 

كان يريد أن حيكي والدة مولود له من زوجته صهباء التغلبية املسبية من 

، ال »نعم«: ّالياممة أو عني التمر، وليس فيه أكثر من هذا، وإن استجابته بقوله

 وطيب خاطر، بل قد يكون اّل اإلمام هبذا االسم وأنه كان عن رضيعني قبو

ًحمرجا حينام سمع بطلب عمر أن هيبه تسمية الغالم، كام هو ظاهر اخلرب َ ْ ُ. 

: ّكيف يل أن أسميه وأنت فينا، أو: ، خيتلف عن قوله)نعم: (ّإن قوله و

ِّأو جيوز يل أن أسميه حتى تسميه، أمل يكن عىل اإلمام أن يق ّّ َ ول كام قال ذلك َ

يا رسول : ً رجال قالّنإ:  إذ حكى ابن كثري يف تفسريه؛الرجل لرسول اهللا

ِّاهللا ولد يل الليلة ولد فام أسميه؟ قال ِّسم ابنك عبدالرمحن: ُ َ)١(.  

 جاء بخرب املولود إىل عمر ّن اإلمامإ: ّومما يمكن احتامله هبذا الصدد

يفرض له العطاء، إذ املسلمون كان بن اخلطاب ـ كغريه من املسلمني ـ كي ا

هلم ديوان، وهو بمثابة دائرة النفوس اليوم، وكان يثبت فيه اسم من ولد 

منهم، فقد يكون شأن اإلمام ـ يف هذا املوضوع ـ شأن سعد بن جنادة الذي 

ّجاء إىل اإلمام عيل أيام خالفته لكي يسجل اسم ابنه يف دائرة األحوال املدنية،  ّ ّ
ّك بالديوان، لكن بفارق أن سعد بن جنادة حني اإلخبار طلب ّاملسمى آنذا

ِّمن اإلمام أن يسمي ابنه، بخالف اإلمام عيل الذي مل يطلب التسمية من عمر 
 .بن اخلطابا

 ّ سعد بن جنادة جاء إىل عيل بن أيب فقد جاء يف الطبقات الكربى أن
                                                             

 .٣٦٠ :١تفسري ابن كثري ) ١(



 ٣١

 :طالب وهو بالكوفة فقال

ِم فسمهّيا أمري املؤمنني، إنه ولد يل غال ِّ َ َ. 

ّهذا عطية اهللا، فسمي عطية، وكانت أمه أم ولد رومية: قال ّ َ ِّ ُّ َ. 

ًملا ولدت أتى يب أيب عليا فأخربه، ففرض : وعن فضيل، عن عطية، قال ّّ ُُ ْ ِ

ًيل مائة، ثم أعطى أيب عطائي، فاشرتى أيب منها سمنا  .)١(ً وعسالّ

َّتأمل يف فقرات هذين النَّصني وقارهنام مع ما ج من ) تاريخ املدينة(اء يف َّ

ِّأن عمر بن اخلطاب طلب بسامجة من اإلمام عيل أن يسمي ولده باسمه،  ََ ِ ّ

 :لرتى يف هذين النصني هذه اجلمل

ً ـ ملا ولدت أتى يب أيب عليا فأخربه ففرض يل يف مائة١ ُّ ْ ِ ُ. 

 .ّ ـ ثم أعطى أيب عطائي٢

ً سمنا وعسال ]أي من املائة[  ـ فاشرتى أيب منها٣ ً. 

يف حني .  ـ طلب سعد من اإلمام، وهذا ما ال نالحظه يف نص ابن شبة٤

 :اآلتيةُالبن شبة األمور ) تاريخ املدينة(املوجود يف نص 

ًن اإلمام عليا مل يأت بولده إىل عمر بن اخلطاب بل أخربه عرضاإ ـ ١ ً َّ َ ّ. 

ّ ـ مل نقف عىل زيادة من اإلمام عيل لعطية عىل ما فرض له من حّق ٢
وهبته غالمي  «:د املسلمني، لكنّا وقفنا عىل هذه الزيادة عند عمر إذ قالكأح

 .» موركا

ّ ـ طلب عمر من اإلمام أن يسمي ابنه، بعكس سعد بن جنادة الذي ٣
  .ّطلب من اإلمام أن يسمي ابنه

                                                             

 .٣٠٤ :٦ات الكربى البن سعد انظر الطبق) ١(



 ٣٢

وعليه فليس يف نص ابن شبة أكثر من أن يكون اإلمام قد أخرب عمر 

ّبحال سبية الياممة وأن اهللا  .ً رزقه منها ولداّ

ً اسم عمر عربيا شيوع ل،لكنّه ملا رأى إرادة عمر أن ينحله اسمه، مل خيالفه

 . ّ خيتلف مع اآلخرين عىل األسامء ّ اإلمام أسمى من أننإو

َويف هذه القضية بني اإلمام َّ َ أمرا لشيعته، وهو جواز التسمية بأسامء ً

ّاملخالفني لو مروا بظروف قاسية، أي  فعل مثل ما فعل النبي حني  هّنإَ

تزوج زوجة زيد بن حارثه ـ زينب بنت جحش ـ كي يبني عدم حرمة تزوج 

 .ً الذي كان حمرما يف اجلاهلية،أبناء التبني

فالنبي بزواجه من زينب أراد أن ينفي احلرمة املعهودة من هذا الزواج يف 

 املخالفني يف  بفعله هنا أراد بيان جواز التسمية بأسامءاجلاهلية، واإلمام

ّ لو مر بظروف ؛ ً وتسهيال، فال ضري لشيعي بعد ذلكًظروف خاصة تقية
ّحرجة أن يمتنع من التسمية بأيب بكر وعمر وعثامن وأمثاهلا، ألنه ليس بأوىل 

من اإلمام عيل بن أيب طالب وأوالده املعصومني الذين سكتوا عىل تسمية 

 .أوالدهم بأسامء الثالثة

أن يكون اإلمام حلظ بعمله هذا الوقوَف أمام حرب عىل أنني ال أبعد 

ًاألسامء الباردة التي شنت يف عهده ثم استمرت من بعده وهي غالبا ما تتسرت 

بالشيخني، فاإلمام بإمضائه السم عمر عىل ولده أراد الوقوف أمام استغالل 

ّأرباب النهج اآلخر هلذه األسامء يف رصاعهم مع اإلمام عيل، والذي تبني 
ًيا واضحا بعدجل ً  . يف زمان معاوية بن أيب سفيانٍئذّ

إذن خمالفة اإلمام لطلب عمر ـ لو وقعت ـ تعني خمالفته مع أصل 



 ٣٣

ً، خصوصا مع عدم وجود  التسمية هبذا االسم أو ذاك، وهو ما ال يريده

 .قبح ذايت يف أصل التسمية باسم عمر لغة

ًإن املخالفة تعني خروجا عن أصل الضوابط العرفي ة املرسومة يف ّ

التسميات، والدخول يف حرج مع األشخاص واألسامء، وتشديد األزمة بينه 

ّوبني النهج احلاكم، والدخول يف أمور جزئية هو يف غنى عنها، ألن عمر بن 

هل : اخلطاب كان يمكنه أن يقول لإلمام عيل ـ عند عدم ارتضائه التسمية ـ 

َّالقبح يف، أم يف اسمي؟ فإن كان القبح يف ، فلامذا ختالف التسمية باسمي؟ وما َّ

ّهو جرم من سمي بعمر قبيل وبعدي؟ ُ إن كان اخلالف يف معنى اسمي  و َ

ّفادعاؤك خالف اللغة، ألن معنى اسمي غري قبيح ّ.  

وعليه فاملخالفة من اإلمام عيل مع التسمية بعمر أو عائشة تكون 

 يرتيض ذلك، بل يرى واإلمام عيل ـ بل كل عظيم ـ ال. انفعالية ال أصولية

ّنفسه جزء من الكل، وإن اهتامماته بالقيم ترجح عىل األنانية والشخصنة ّ ً. 

ًعظيامالضعيف الذي يرى نفسه  بعكس
فاليرتيض ، يتجسم  ّ كل يشءوأن 

 .النقد، ويريد أن حيمد بام مل يفعله

ّ مل ينفعل حينام أصدر أوامره ضد قاتله ابن ملجم، فقال فاإلمام عيل

 التنكيل  ، ومل جيز اإلمام عيل للحسن)١(رضبة برضبة:  للحسن

ّ، ومثله كان حال غريه من أئمة أهل البيت كاحلسن  والتمثيل بقاتله
 . مع خمالفيهمواحلسني

                                                             

 للحسن  له وصية من ٤٧ الرقم ٤٢٢  :، هنج البالغة١٥٨ :٣تاريخ الطربي ) ١(
 . واحلسني



 ٣٤

ًنعم األئمة خيالفون هذه األسامء لو صارت علام للنهج غري الصحيح، 

م عىل الرسول ال  ّ خمالفتهم تأيت ملخالفة أولئك الناس للقيم واعرتاضهنإو

سقاطات النزاع القيمي بني اإلمام عيل وعمر يؤثر إوبذلك ال ترى . ألسامئهم

  .عىل األسامء

ّوعليه فاإلمام ال يريد اخلروج عن الضوابط العرفية برصف النظر عن 
ّالرشعية، ألن شخصية عمر بن اخلطاب واسمه مل يعرفا بعد كشاخص بارز 

 من املخالفني للسنة النبوية والناهني عن تدوين ّيف املضادة مع رسول اهللا وأنه

، بل املتأمل يف )١(ة واملعرتضني عىل رسول اهللا يف قضايا كثريحديثه

ِّ يرى جليا أنه كان يسعى للتأكيد عىل التعايش السلمي مواقفه ّ ً ّ
 .اإلسالمي، ولزوم الوقوف أمام الفتن

ّإن االستدالل بنص ابن شبة عىل املحبة حيتاج إىل   ىّدليل، ألن الدعاوّ

  .ّ بال أدلةىّلو مل توثق لبقيت عىل عواهنها دعاو

ّنعم، هناك نص يدل عىل حلاظ املحبة يف خصوص تسمية ابن اإلمام 
ّعيل بعثامن، لكنّا مل نقف عىل نص رصيح مثله يف سبب التسمية بأيب بكر أو 

يف عمر، وهذا النص صدر عن اإلمام يف أواخر عهد عثامن بن عفان، أي 

 .وقت حتكم فيه بنو أمية

 ّ هناك حمبة فاإلمام أراد أن ال يستغل األمويون هذه التسمية والقول بأن

ّبني عيل وعثامن بن عفان، وهو اآلخر يؤكد بأن التسمية بأيب بكر وعمر مل  ّ

توضعا من باب املحبة وإال لذكر اإلمام السبب كام ذكره يف سبب تسميته ابنه 

                                                             

 ).منع تدوين احلديث(انظر يف ذلك كتاب املؤلف ) ١(



 ٣٥

ستغالل النص الصادر الدال عىل حمبة عثامن بن وبذلك يكون ا. بعثامن

 .مه عىل اآلخرين باطل، بل فيه تلميح وإشارة إىل يشء آخرعامإمظعون و

ً كالم اإلمام عيل متأخرا ـ أي بعد تسمية ابنيه بعمر يءًوخصوصا جم ّ

ّ عنى بكالمه التعريض بمن يدعي بأنه سمى  ـ فقد يكون)١(وأيب بكر َّ

ّإنام سميته باسم أخي عثامن «: ّ ألنه هنا يقول؛ًما للشيخنيّابنيه األولني احرتا

ّإين أريد أن أدفع هبذه التسمية ما يتصوره :  قال ّ، فكأنه)٢(» بن مظعون ّ

ًبعض الناس بأين سميته حبا بعثامن بن عفان ّ ّ. 

ُكام أين مل أ ًسم ابنَي األولني حبا بالشيخني، أيّ ّ َّ  بذكره  ّ اإلمامنإ :ِّ

ًل عرض باآلخرين كنائياهذا التعلي َّ. 

َّوعليه، فعىل املدعي بأن وضع  ّ أيب بكر وعمر كان للمحبة أن يأيت يسماّ
 :ّبدليل رصيح يف ذلك، مثلام جاء عن مرسوق أنه قال

ًفاستدعت غالما باسم عبدالرمحن، ] أي عىل عائشة[دخلت عليها * 

 ّكيف سميته بعبدالرمحن؟: عبدي، فقلت: فقالت: فسألتها عنه

ًحبا بعبدالرمحن بن ملجم قاتل عيل: قالت ّ)٣(. 

ّوما جاء عن عبدامللك بن مروان أنه سمى ابنه باحلجاج حلبه *  ّ ّ ّ

                                                             

نقول بذلك مساحمة، وذلك لعدم اعتقادنا بوجود ولد لإلمام اسمه أبوبكر فهو كنية ملن ) ١(
ّمد األصغر، وقد وضحنا ذلك قبل قليل وسنرشحه أكثر عند اسمه عبداهللا أو حم ّ

 .ّيف ليىل النهشلية» زوجات اإلمام وأمهات أوالده«الكالم يف 
 .٢٩٤ :، تقريب املعارف٥٥  :مقاتل الطالبيني) ٢(
  .٨٤  :، اجلمل للمفيد٣٥٦ :٤الشايف يف اإلمامة ) ٣(



 ٣٦

 :للحجاج بن يوسف الثقفي، وقال

ِالناصح املكاشف املداجي               ِاجـباحلج اج ــّاحلج ّسميته  ِ)١( 

ّوهذان نصان رصحيان بأن التسمية جاءت حلب فالن وفالن ّ، أما فيام ّ
ًن استجابة اإلمام لطلب عمر ال تعني املحبة قطعا، إنحن فيه فهو مفقود، إذ  ّ

 ّ اإلمام مل كون ليشء آخر، ألنتكون تقية، وقد تكون جماملة، وقد تفقد 

ُيرصح بام يف نفسه وال حيّق لنا أن نقوله ما مل يقله، وليس لنا علم بمكنون  َِّ َ ُ ّ
ّة أو التكنية بأيب بكر فلم يرد نص بوضعها نفسه، ومثل ذلك موضوع التسمي

ّ، بل كل ما رأيناه هو ادعاء معاوية ذلك عىل اإلمام، وتناقل من قبله

ونحن لو أردنا حرص سبب التسمية عىل املحبة  .املؤرخني ذلك يف كتبهم

عمرو «ًحبا بأيب جهل » عمرو«للزمنا القول بأن عثامن بن عفان سمى ابنه بـ 

شـركني والكافرين آنذاك، كام أن عمر بن اخلطاب سمى رأس امل» بن هشام

ًابنه بعبداهللا حبا برئيس املنافقني عبداهللا بن أيب بن سلول أو عبداهللا بن أيب 

رسح الذي أمر رسول اهللا بقتله يوم دخل مكة، وهذا ما ال يقبله اآلخرون، 

 .َّكيف تلزمونا بام ال تلتزمون به أهيا املسلمون:  فنقول هلؤالء

ُأجل، إن التضاد بني الفكرين موجود ومتجذر وال أ يت آريد أن ّ

 للداللة عىل ذلك فال يمكن لآلخر أن يثبت )٢(خربالنصوص الواحد تلو اآل

ّما كانت إوفق احلدس والتخمني، فالتسمية عىل دعوى املحبة بني عيل وعمر 

                                                             

 .٣ الرتمجة ٢٤٣ :١١، الوايف بالوفيات ٣٦٩ :١٩رشح هنج البالغة ) ١(
، ١٨٨: ٤٢ و بحاراألنوار ١٤٠: ١أنظر عىل سبيل املثال تفسري عيل بن إبراهيم القمي ) ٢(

 .٢٤٣:  عن تقريب املعارف٣٨٠ ـ ٣٧٩: ٣٠



 ٣٧

 ًخوفا أو مداراة، وقد ال يدخل يف هذين السياقني لكون األسامء توضع

 .خرُأللعلمية وال ينظر فيها احلب والبغض، وقد تكون ناظرة إىل أشياء 

ومن الطريف هنا أن أنقل ما حكاه ابن كثري يف البداية والنهاية، عن 

ًحممد بن زيد العلوي ـ أمري طربستان والديلم ـ أنه تقدم إليه يوما خصامن،  ّ ّ ّ
ّاسم أحدمها معاوية، واسم اآلخر عيل، فقال حممد بن ز إن احلكم بينكام : يدّ

َّأهيا األمري، ال تغرتن بنا، فإن أيب كان من كبار الشيعة، : ظاهر، فقال معاوية ّ
ّوإنام سامين معاوية مداراة ملن ببلدنا من أهل السنّة، وهذا كان أبوه من كبار  ّ

ّالنواصب فسامه عليا تقاة لكم، فتبسم حممد بن زيد، وأحسن إليهام ّ ًّ ّ)١(. 

ّأنه ولد لبعض الكتاب ولد، فسامه :  بغداد البن النجارويف ذيل تاريخ

ًعليا وكناه أبا حفص، فقال له بعضهم  مل كنيته بأيب حفص؟: ّ

 .)٢(نغصه عىل الرافضةأأردت أن : قال

انظر إىل هذين النصني فهام رصحيان بوجود التناقض والتضاد بني اسم 

 . معني عىل اجتاهّ واحد يدلّ كلّنإو) أيب حفص(وكنية ) عيل(

فالشيعي يسمي معاوية مداراة ألهل السنة، ويف املقابل أهل السنة كانوا 

يسمون يف والية العلوي عىل طربستان بعيل تقاة، وكذا قد وقفت عىل جواب 

ذاك السني االنفعايل وأنه أراد نغص الشيعة بتكنية ذلك الولد بأيب حفص، 

 . قبل ابن تيميةني واالسمنيهكل ذلك يؤكد بوجود التناقض بني االجتا

                                                             

 .هـ ٢٨٧ سنة حوادث ٨٣ :١١البداية والنهاية ) ١(
 .٧٢ :٤ذيل تاريخ بغداد ) ٢(



 ٣٨

ّب ـ التسمية لألمهات ُ: 

ّإن فاطمة بنت أسد سمت ولدها حيدرة، فغري : جاء يف مقاتل الطالبيني ّ ّ

ًأبو طالب اسمه وسامه عليا ، ومع ذلك كان اإلمام يفتخر بام سمته به أمه )١(ّ

 بعد استقرار اسم عيل عليه من )٢(وهو دليل عىل احرتامه لتسميتها وقبوله هبا

 .ّوجده يهقبل أب

وقال ابن عنبة يف عمدة الطالب عند ذكره عقب أمري املؤمنني عيل بن أيب 

 : مثل ذلك، والنص هوطالب

، وكان قد ولد )رض(مه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمنافُأو

 ّ حيدرة من أسامء األسد، حيدرة، ألن: ّوأبوه غائب فسمته فاطمة بنت أسد

 .)٣(أنا الذي سمتني أمي حيدرة: قالوقد ذكر ذلك يف شعره يوم خيرب ف

َّنام غري أبو طالب اسمه إو َ ّألنه كان قد ناجى ربه يف تسمية وليده، ؛ ّ ّ

 :بقوله

ـــدجي ـــسق ال ـــذا الغ ـــا رب ه ِّي ِ َّ ِ َّ  

ــيض  ــك املق ــن حكم ــا م ــني لن ِّب ِّ َ  
 

ِّوالقمـــــر املنـــــبلج املـــــيض 
ِ ُ ِ ِ  

ِّمـــاذا تـــرى يف اســـم ذا الـــصبي ِْ  
 

 

                                                             

 .٦٣ :٦، خزانة األدب ١٤  :مقاتل الطالبيني) ١(
 : لك يف قولهوذ) ٢(

َوليث قسورة ُرضغام آجام           ّأنا الذي سمتني أمي حيدرة َْ َ ٌ 
 .٥٩ :عمدة الطالب) ٣(



 ٣٩

 :فجاءه اجلواب
 

ِّالولــــد الزكــــيُخصــــصتام ب َّ ِ  

ــــيل ــــامخ ع ــــن ش ــــمه م ِّفإس
ِ َ ُ ُ ْ ِ  

 

ــــريض  ــــب ال ــــاهر املنتج ِّوالط ِ ِ  

ِّ عــــيل اشــــتقَّ مــــن العــــيل ٌّ
ِ َِ ُ َ)١(

  

 

تعاىل  كان بإهلام من اهللا  ّوهذان البيتان يوحيان أن اسم اإلمام عيل

ّإىل أيب طالب، وهو يشبه ما رآه عبداملطلب يف املنام وأن رجال أمره أن يسمى  ً ّ

، وهو مثل انتظار الرسول أمر البارئ يف تسمية احلسن )٢(ّحمدحفيده بم

 .ّ، وهو يؤكد بأن تسميات أسامء املعصومني إهلية)٣( واحلسني

ّومن الذين سمتهم األمهات هو مرحب اليهودي * ّ ال يف ـّ ألنه ق؛ ّ

 :رجزه

ــب ــا الــذي ســمتني أمــي مرح   ْأن

ــــوث أقبلــــت تلهــــب  ْإذا اللي َّ َ َ  

 

  ْبّشـــاكي الـــسالح بطـــل جمـــر 

ْ صـولة املغلـب عن وأحجمت َّ)٤(
  

 

                                                             

، وانظر الفضائل البن ١٨ :، ألقاب الرسول وعرتته٢٣ :٢مناقب ابن شهرآشوب ) ١(
 .، باختالف يسري٥٧  :شاذان

 .١٤١ ـ ١٢٤٠: ٢إمتاع األسامع للمقريزي ) ٢(
، ١٤٨: ٢، و كشف الغمة ١٦٦: ٣، مناقب آل أيب طالب ١١٠: ٣رشح األخبار ) ٣(

 ٣٨٤: ١، مسند أيب يعىل ١٥٩ / ١٥٩: ١، مسند أمحد ١٦٠٢/ ٣٩٧ :١ الفردوس
 /٤٩٨. 

، وانظر ٣٢١ :٣ٌشاك سالحي، زاد املعاد : ، وفيه٢٩١  :١١إمتاع األسامع ) ٤(
 .٥٦١ :اخلصال



 ٤٠

  :فأجابه اإلمام عيل
 

ــدرة ــي حي ــمتني أم ــذي س ــا ال   َأن

 

ــرة  ــه املنظ ــات كري ــث غاب )١(كلي
  

 

   :ويروى
  ّأنـا الـذي ســمتني أمـي حيــــدرة

 

ــرة  ــسيف رؤوس الكف   أرضب بال

 

)٢(أكيلهم بالصاع كيل السندرة
 

ّإن ذلك : يلّوممن سمتهم األمهات كذلك، عمر بن عبدالعزيز، وق* 

  .عمر بن اخلطاب ال ابن عبدالعزيز: هو يف

ويلك لقد تناولت : يا خليفة اهللا، فقال: قال رجل لعمر بن عبدالعزيز

ّتناوال بعيدا، إن أمي سمتني عمر، فلو دعوتني هبذا االسم قبلت، ثم كربت  ُ ِ َ ّ ً ً

ّفكنّيت أبا حفص، فلو دعوتني به قبلت، ثم وليتموين أموركم فسميتوين 
 .)٣(أمرياملؤمنني فلو دعوتني بذاك كفاك

                                                             

، وإمتاع األسامع ١١٢  :٢، طبقات ابن سعد ٣٩٣ :٧مصنف ابن أيب شيبة ) ١(
كليث غابات غليظ القسورة، كام ورد تسميته حيدرة يف مناقب ابن : ، وفيه٢٩١ :١١

، عن الديوان املنسوب إىل اإلمام ١٨ :٢١، بحار األنوار ٣١٩، ٣٠٥ :٢شهرآشوب 
ُ، الروض األنف ٧٨٧ :٢، االستيعاب ٣٧٠ :١٣، و ٤٧٨ :٧، فتح الباري  عيل

، ١٥٦ :، املجالسة وجواهر العلم٦٤٣ :٢ألمحد بن حنبل ، فضائل الصحابة ٨٠ :٤
 .١٨٤ :مشارق األنوار

  .٨٠  :٤ُ، الروض األنف ٢٩١ :١١إمتاع األسامع للمقريزي ) ٢(
 نسب وقد ٢٢ :١٠، مرقاة املفاتيح ٤١٨ :٥، صبح األعشى ٢٨٦ :األذكار النووية) ٣(

، ٣١٩٠٠ رقم الفتوى يف االنرتنت عىل اإلسالم موقع يف املنجد صالح ّحممد الشيخ
ّال يقال عن أحد إنه خليفة اهللا، نسبه إىل عمر بن اخلطاب: حتت عنوان ّ. 



 ٤١

ّ أنه قال للحر بن يزيد الرياحي ملا وما جاء عن اإلمام احلسني*  ّ

:  يمسح الرتاب عن وجهه ويقول وبه رمق، فجعلوضعوه بني يديه

ّأنت احلر كام سمتك أمك حرا، أنت احلر يف الدنيا واآلخرة ًّ)١(. 

 احلجاج بن يوسف الثقفي قال ّوذكر أنه ملا أدخل سعيد بن جبري عىل* 

ّال، أمي أعرف باسمي حيث سمتني : ّأنت شقي ابن كسري، قال: له احلجاج
 .)٢(بسعيد بن جبري

ّأراد أن يقول للحجاج بأنه ابن ) ّال، أمي أعرف(وسعيد بن جبري بقوله  ّ
ّحرة وليس له احلّق يف نبزه بكالم سيئ ُّ. 

عبدامللك ليايل بقني من استخلف هشام بن : ويف الكامل يف التاريخ

ًشعبان، وكان عمره يوم استخلف أربعا وثالثني سنة وأشهرا، وكانت  ً

ّوالدته عام قتل مصعب بن الزبري سنة اثنني وسبعني، فسامه عبدامللك 
ّمنصورا، وسمته أمه باسم أبيها هشام بن إسامعيل بن هشام بن الوليد بن  ّ ً

 .)٣(...املغرية املخزومي فلم ينكر عبدامللك ذلك

َّوقد مر عليك أن عبداملطلب جد الرسول األكرم سمى حفيده النبي  ّ

                                                             

، ٦٢  :، اللهوف يف قتىل الطفوفمنه واملتن ١٠٢ :٥، الفتوح ٣٢٠ :٣تاريخ الطربي ) ١(
 .٦١٤  :٤ ،٦٠٤ :١، أعيان الشيعة ١٢٢ :مقتل احلسني أليب خمنف

، رجال ٢٠٥  :، اختصاص املفيد٢٩٠  :واعظني، روضة ال٣٧٤ :١٠هتذيب الكامل ) ٢(
، أخبار القضاة ٢٨٣، ١٩٩  :٢، أخبار املدينة ٢٣٣ :، املحن٣٣٥  :١الكيش 

٤١١ :٢. 
 .٣٧٥ :٤الكامل يف التاريخ ) ٣(



 ٤٢

ًحممدا ّ)٢(.أمحد: ّ، وعمه أبو طالب أطلق عليه اسمه اآلخر)١( 

 :نيسماوهذان النصان يشريان إىل إمكان أن حيمل العريب 

ُأحدمها وضع من قبل األم، واآلخر من قبل األب، أو أحدمها وضع 

 .ي واآلخر من قبل اجلد األبويُمن قبل اجلد األم
 

ّج ـ إهنا للوالدين معا، ألن العرب كانت تعدد األسامء ّ ً ّ: 

  ّإن محل اإلنسان العريب اسمني أو أكثر قد يعود للوضع القبيل الذي

ّن الشخص كلام عظم يف عيون الناس كثرت أسامؤه إ :كان يعيشه، وقد قيل ّ

ّذهبوا إىل أن هللا تسعة وتسعني وتوالت عىل األلسن صفاته، ومن هذا املنطلق 

ّ، وأن للرسول عرشة أسامء مخسة منها يف القرآن ومخسة ليست يف )٣(ًاسام

 .القرآن

ّحممد، وأمحد، وعبداهللا، ويس، ون، وأما التي : ّفأما التي يف القرآن ّ
 وقيل )٤(فالفاتح، واخلاتم، والكايف، واملقفي، واحلارش: ليست يف القرآن

 .بأكثر من ذلك

                                                             

 .٨ :االشتقاق البن دريد) ١(
 ٤٣١: ٢١، وسائل الشيعة ٤٨١٦ /٤٨٥: ٣حيرضه الفقيه  ، من ال ١ /٣٤: ٦الكايف ) ٢(

 /٥. 
 ٢٦٩١ :٦  ، و٦٠٤٧ ح ٥:٢٣٥٤، صحيح البخاري ٢ ح ١٤٤، ٢ ح ١:٨٧كايف ال) ٣(

 .٦٩٥٧ح
 .٢٥٥ :٨، تفسري جممع البيان ٣١ ح ٩٦  :١٦، بحار األنوار ٤٨  :٢اخلصال ) ٤(



 ٤٣

، فرتى )١( األئمة وأبناءهم وأتباعهم ال خيرجون من هذه القاعدةّوإن

لفاطمة الزهراء تسعة أسامء، ومن هذا املنطلق ترى لبعض ولد األئمة 

ّن االسم اآلخر للسيدة سكينة بنت احلسني هو آمنة بنت إ :ًاسمني، فمثال قيل ّ

 . اسامن اسم السيدة رقية كان فاطمة كذلك، ومليثم التامرّنإاحلسني، أو 

وهذه احلالة كانت متعارفة عند العرب، فلو راجعت تاريخ اإلسالم 

ّللذهبي يف ترمجة مالك بن أمحد بن عيل، أيب عبداهللا البانيايس األصل 
ّسامين أيب مالكا وكناين بأيب : ّالبغدادي، لرأيته يرصح هبذا األمر ويقول ً ّ

ّعبداهللا، وسمتني أمي عليا وكنتني أبا احلسن، فأن ً ّ  .)٢(ُا أعرف هبامّ

ًنعم، إن هذا كان وما زال متداوال يف بلداننا العربية كالعراق ولبنان  ّ

واجلزيرة، فقد يكون وضع أحد هذين االسمني كان من قبل عائلة األب 

 .ُواآلخر من قبل عائلة األم

ًوقد يكون وضع بعض تلك األسامء آتيا من املحبة الزائدة، وقد يكون 

َّوقد يكون اسام يلعب به الطفل . صيف أو للتنقيصمن قبل اآلخرين للتو َُ ً

َويرقص فيبقى عليه بل يكون أعرُف به كام هو احلال يف  ََّ َّببه(ُ َ()٣(. 

                                                             

وأسامؤه يف كتب اهللا تعاىل : أمرياملؤمنني عن ٣٠٣ :١قال الطربيس يف إعالم الورى ) ١(
 . عنهم يف كتبهماملنزلة كثرية، أوردها أصحابنا ريض اهللا

 ّ اسم األب وكنيته غلب  إن١٤٢  :١٢، ويف البداية والنهاية ١٦١ :٣٣تاريخ اإلسالم ) ٢(
 .عىل تسمية األم

ّببه«ًيقال للشاب املمتيلء البدن نعمة وشبابا : قال ابن األعرايب) ٣( ، وأنشد المرأة ترقص »َ
َّألنكحن ببه جارية خدبة: ابنها َّ َ َّ ََ  بنت أيب سفيان ألبنها عبداهللا بن وهو قول هند... ِ

 .٤١٢ :٢، رس صناعة األعراب ٤٢٥  :١٥هتذيب اللغة . احلارث



 ٤٤

ًوحكي عن أيب خالد الكابيل أنه كان خيدم حممد بن احلنفية دهرا وما  ّ ّ

ّكان يشك يف أنه اإلمام املفرتض طاعته، ثم سأله عمن جيب طاعته فأخربه أنه  ّّ
ّ فاستأذن عليه، فلام اإلمام السجاد، فأقبل أبو خالد إىل اإلمام السجاد

ًمرحبا بك يا كنكر، ما كنت لنا بزائر، ما بدا لك : دخل عليه قال له اإلمام

 فينا؟

 ...احلمد هللا الذي مل يمتني حتى عرفت: ًفخر أبو خالد ساجدا فقال

 أبا خالد؟وكيف عرفت إمامك يا : فقال له اإلمام زين العابدين

ّإنك دعوتني باسمي الذي سمتني به أمي التي ولدتني، وكنت يف : قال ّ
ّثم أذنت يل فجئت فدنوت منك فسميتني : عمياء من أمري ـ إىل أن قال ـ  ّ

َّباسمي الذي سمتني أمي، فعلمت أنك اإلمام الذي فرض اهللا طاعته عيل  ّ

 .)١(وعىل كل مسلم

َّسمى اإلنسان باسمني ُوهذه النصوص تؤكد عدم استبعاد أن ي َ
ًوخصوصا يف ذلك الزمن العصيب، فقد يكون أحد االسمني هو ما يشتهر 

ّبه، واآلخر يبقى خمفيا عند املقربني وال يعرفه إال األوصياء من رب العاملني،  ّ ً

 .فينادون به ذلك الشخص عند الرضورة أو إلثبات احلّق وتقديم آية له

 إذ دخل عليه رجل عند أيب عبداهللاكنت : ّعن أبان بن تغلب أنه قال

ّمن أهل اليمن، فسلم عليه فرد عليه أبو عبداهللا، وقال له  !ًمرحبا بك يا سعد: ّ

                                                             

 و ٩٥ :٤٢، بحار األنوار ٤٣٠ :١٠، قاموس الرجال ٣٣٧ :١اختيار معرفة الرجال ) ١(
 .٤٠٣، ٢٨٨ :٤، ومدينة املعاجز ٢٦١ :١، واخلرائج واجلرائح ٤٦ :٤٦



 ٤٥

ّهبذا االسم سمتني أمي، وما أقل من يعرفني به: فقال له الرجل ّ ّ)١(. 

إن أمري املؤمنني خاطب الراهب يف طريقه إىل ): الثاقب يف املناقب(ويف 

ّنعم شمعون، هذا اسم سمتني به أمي، ما :  الراهبشمعون؟ قال: صفني ّ
  !؟)٢(ّاطلع عليه أحد إال اهللا ثم أنت، فكيف عرفته

ّوملا ولدت : ّويف ترمجة حممد بن احلسني املعروف بقطيط من تاريخ بغداد

ّسميت قطيطا عىل أسامء أهل البادية فكان اسمي إىل أن كربت، ثم إن بعض  ًّ ّ
ًأهيل سامين حممدا، فا ّ َّسمي اآلن قطيط ولقبي حممد وهو الغالب عيلّ ّ)٣(. 

إذا وقفت عىل اسم أيب بكر أو عمر أو عثامن بني أوالد : وبعد هذا نقول

ّاألئمة املعصومني فقد يكون موضوعا من قبل األمهات، أو اجلد األمي  ّ ً

ّللعائلة، واإلمام مل يعرتض عىل ما سمته األمهات أو األجداد ألنه اسم عريب  ّ ّ
 . قبيح لغةغري

ّولو أراد تغيريه ألثار حساسية بينه وبني عائلة زوجته الذين سموا 
املولود، بل الستلزام ذلك تبديل معظم أسامء الصحابة والتابعني وتابعي 

ً ّ كثريا من هؤالء الصحابة والتابعني كانوا قد تعاونوا مع السلطة التابعني، ألن

األسامء تدعو إىل تبديل أسامء  ّ تغري هذه لغصب خالفة اإلمام عيل، فإن

ّاألقرباء واألصدقاء وكل من يمت إليهم بصلة، وذلك غري معقول، ألن  ُّّ ُ َ
ّكثريا من الصحابة كان اإلمام عيل ً ال يرتيض سلوكهم، فلو ألغى َ ْ َ

                                                             

 .سعيد ٩٨ :ّ املهموم للسيد ابن طاوس، ويف فرج٤٨٩ :اخلصال للصدوق) ١(
 .٢٦٠ ـ ٢٥٩ :الثاقب يف املناقب أليب محزة الطويس) ٢(
 .٤٨ :٣، اللباب يف هتذيب األنساب ٢٥٤ ـ ٢٥٣ :٢تاريخ بغداد ) ٣(



 ٤٦

 .ّأسامءهم ألصبحت شحة األسامء معركة ذلك العرص

ّ وفاق مع أئمة وكذا وجود كثري من التابعني وتابعي التابعني عىل غري
أهل البيت، واألئمة لو أرادوا حذف هذه األسامء أو تلك لكانوا البادئني 

ّبشن احلرب عىل اآلخرين، يف حني أهنم اكتفوا بإعطاء الضابطة يف التسميات  ّ
ّ، وأن التسمية )١(من لزوم حتسني األسامء، وعدم التسمية بأسامء األعداء

ُد، وما الدين إال احلب والبغض، إىل ّبمحمد وعيل فيه فضل وأنه يبقى الول ِّ

 .ٍّغريها من العمومات، وتركوا لكل ذوقه يف اللغة واملجتمع

ّ ـ غري أمهات املعصومني ـ كن من ّومن املعلوم أن زوجات األئمة ّ
ّ، وكان بينهن من سعني إىل قتل اإلمام كام فعلته جعدة تيادياتعالنساء اال

ّمام اجلواد، وغريهن بغريهم، فال ، وأم الفضل باإل باإلمام احلسن
يستبعد أن تكون بعض هذه التسميات قد جاءت من قبل أولئك، واإلمام 

أقرها كام شاهدناه يف إقرار اإلمام عيل يف تسمية عمر بن اخلطاب البنه من 

 .الصهباء التغلبية

ّن وجود نساء كهؤالء يف بيوت األئمة، ومرور األئمة بظروف إف

ّ احلكام واالجتاهات الفكرية الفاسدة، كلها جعلت عصيبة خاصة من قبل ّ

ًقبول األئمة هبذه التسميات أمرا طبيعيا، وعليه فوضع األسامء قد يكون  ً

ًحتاشيا من املشكالت، وقد تكون طمعا يف النوال واحلصول عىل املكاسب  ً

ّواالمتيازات، وقد تكون ألمور أخرى، وبام أن االحتاملني األخريين بعيدان 

ألئمة فيبقى قبول اإلمام بتلك األسامء هو التحايش من املشاكل، وهبذا عن ا
                                                             

 .مع عدم حتديد من هو ذلك العدو) ١(



 ٤٧

ُفحرص كل تلك األمور يف يشء واحد وهو املحبة بعيد وال يقبله العقل 

 .واملنطق
 

بيان بعض األسباب التي دعت إلى تطابق بعض : المقدمة الثالثة

 أسماء ولد األئمة مع أسماء الخلفاء

بعثامن انقرض ـ يف أوالد املعصومني ـ بعد تسمية ّن التسمية إ :ًقلنا سابقا

ًاإلمام عيل ابنه من أم البنني الكالبية، وكذا انقرض أيضا يف أوالد غري 

 .املعصومني من الطالبيني

وال خيدش هذا العموم وجود اسم أو اسمني يف ولد عقيل وجعفر إىل 

بوبية هذا ّ، وهذا خري مؤرش عىل عدم حم) هـ٨٢٨ت (زمن النسابة ابن عنبة 

ًاالسم عندهم وإن كان هذا االسم عربيا رائجا آنذاك، لكنه مرتوك عند  ً

 .الطالبيني

وقد يعود عدم ارتياحهم هلذا االسم هو احتامء األمويني باسمه، وقد 

يكون لعدم حمبوبية سرية اخلليفة الثالث عندهم، أو لعدم مجالية هذا اإلسم، 

 .ُوقد تكون ألمور أخرى

 :ر وعائشة فهام ليسا بقبيحان يف لغة العربّوأما اسم عم

َوعمر معدول عنه ـ أي معدول عن ... اسم للقبيلة: عامر«: ففي التاج ُ

َعامر ـ ويف حال التسمية ألنه لو عدل عنه يف حال الصفة لقيل العمر يراد ُ ّ :

 .)١(»العامر

                                                             

 .عمر: ، مادة٢٦٣ :٧تاج العروس ) ١(



 ٤٨

ًعائشة، تفاؤال : ةأفهي من العيش يف احلياة، فيقال للمر: ّوأما عائشة

  .)١(طول العمر والعيش السعيدب

ًوهذان االسامن مع غريمها من األسامي التي قد تأيت تبعا واستطرادا  ً

ّفادة منها إعالميا للقول بأن أئمة أهل استغالهلا واإلإىل  هموقد سعى بعض ّ ً

ُالبيت قد سموا أوالدهم هبا حبا ألصحاب رسول اهللا وأ ً ّ ّمهات املؤمنني، ثم ّ ّ
ّن هذه التسميات تشري إىل عدم وجود إ :ّ أقل تقديرأضافوا بالقول عىل

 .خالف بينهم

ًبأن التسميات قد تكون حبا : لكنّا نقول يف جواب هكذا إثارات ّّ
ّلشخص معني، كأن يسمي اإلنسان ابنه باسم أبيه أو أخيه أو أي عزيز آخر  ّ ّ

 .عليه

ّوقد تكون لعالقته وتناغمه مع ذلك االسم لغة بغض النظر عمن  ّ

ًى به حتى لو كان عدوا له، ومن هذا الّتسم  تسمية بعض الشيعة شأنّ

أوالدهم بخالد وزياد مع معرفتهام بمواقف خالد بن الوليد وزياد بن أبيه، 

العتقادهم بعدم جواز حماربة األسامء بام هي أسامء، فهم ال يمتنعون من 

ّالتسمية هبا، لوجود رجال خيالفوهنم وال حيبوهنم قد تسموا هبا، ُ وإال لو فتح ّ

 .ّهذا الباب لشحت األسامء وصارت أندر من الكربيت األمحر

ّوقد تأيت التسميات تذكريا بواقعة مفرحة أو مؤملة، كتسمية احلاج ابنه  ً  

ّتذكريا بسفره إىل بيت اهللا، وقد أخربين أحد املؤمنني بأن أحد » ّمكي«بـ  ً

                                                             

 .٣٥٤ :دريد البن االشتقاق وانظر ؛ )عيش (مادة ٣٢١ :٦لسان العرب ) ١(



 ٤٩

ًالطغاة سجن ابنا له وتزامنا مع نجاة ابنه رزقه ا ّ، فإن ابنته »نجاة«ًهللا بنتا سامها ً

ِنجاة تذكره وتذكر مجيع العائلة بام جرى عىل ابنهم من ظلم وعسف ذلك  ْ َ ّ ّ

 .الطاغية

ّفالتسمية إذن بام هي تسمية ال تدل عىل يشء، فقد يسمي اإلنسان ابنه 
ًالستلطافه لذلك االسم، ال حبا بأنور السادات أو » حسني«أو » َأنور« ّ

مع كراهته ألحد ) حسني(و ) أنور(بل لعشقه وارتباطه باسم حسني مبارك، 

ْاألفراد املسمني به، أي  َّ َ ّن الوقع املوسيقي للكلمة هو الذي دعاه إىل تسمية إُ ْ َّ
 .ابنه أو بنته هبذا االسم أو ذاك

ّإن من يدعي أن وضع اإلمام :  ، فنقول ّواآلن لنتكلم عام نحن فيه ّّ

ئه كان ملحبته للخلفاء الثالثة عليه أن يأتينا  هلذه األسامء عىل أبناعيل

ّبدليل عىل ما يقول به، وحيث ال دليل، فسيبقى جمرد احتامل ال يمكن إثباته 
  .ّهبكذا خترصات

ّوباعتقادي أن اإلمام عيل بن أيب طالب وبذكره سبب تسمية ابنه عثامن 

 يدفع ما ًبعثامن بن مظعون، وخصوصا بعد مقتل عثامن بن عفان كان يريد أن

 بأسامء أشاعته اجلهات احلاكمة وأتباعهم عن سبب تسميته أوالده

ًاخللفاء سابقا، فقال رصحيا ، )١(» ّسميته بعثامن ألخي عثامن بن مظعون «:ً

ّومن خالل هذا النص نفهم تعريضه بمن أشاع عنه بأنه وضع االسمني 

ًاألولني حبا بعمر بن اخلطاب واحرتاما أليب بكر بن أيب  ً ّ  .قحافةّ

                                                             

 .٢٩٤  :أنظر تقريب املعارف للحلبي) ١(



 ٥٠

ّنه أقر ما وضعه إ ـ وكام عرفت ـ مل يضع اسم عمر عىل ابنه بل  ّألنه ّ

ّ، وكذا كنية أيب بكر عىل ولده ـ عبداهللا أو حممد ـ مل تثبت )١(عمر بن اخلطاب
ّوضعها من قبل اإلمام، بل هناك قرائن تدل عىل أن القوم وضعوها عليه،  ّ

ّوأن اشتهار هكذا أمور دعت اإلمام أن يرصح  يف سبب تسمية ابنه األخري ـ ّ

ًأو ما قبل األخري ـ بأنه مل يكن ألجل عثامن بن عفان دفعا لكل تلك  ّ ّ

 .الشائعات

ّوعليه فالتسمية باسم ما ال يكشف عن حبه لشخص ما إال أن يأيت 
  ّ، وكام مر يف تسمية عائشة خادمها » عثامن بن مظعون «ًرصحيا يف كالمه كام يف

ً، وكام مر أيضا يف تسمية )٢(ًا لعبدالرمحن بن ملجمّحب» عبدالرمحان«بـ  ّ
ًحبا للحجاج بن يوسف الثقفي» احلجاج«عبدامللك بن مروان ابنه بـ  ّ)٣(. 

ّأو أن يطلع اهللا أنبياءه وأوصياءه عىل رس التسمية ـ كام وقفت عىل كالم  ُ َ َُ ِ ْ

و أن ـ ، أ واإلمام الصادق لسعد) كنكر(اإلمام السجاد أليب خالد الكابيل 

ِّيلهم اهللا الناس بام يقصده املسمي حني التسمية، وذلك لوجود احتامالت 
ُأخرى كاخلوف، والطمع، والتذكر باألفراح واملآيس، إىل غريها من األمور 

 .املحتملة يف هكذا أمور

                                                             

يوم قام عمر بن : وفيه ٣٠٢ :٩، وراجع األغاين ٤٠٠ :١تاريخ املدينة البن شبة ) ١(
ًوهو خطأ يقينا ألن ابن عبدالعزيز مل يدرك عليا. عبدالعزيز وهتذيب الكامل . ً

، وهتذيب ١٦٤  :٦سالم ، وتاريخ اإل١٣٤ :٤، وسري أعالم النبالء ٤٦٩ :٢١
 .٤١٣ :٢، وأنساب األرشاف للبالذري ٤٢٦ :٧التهذيب 

 .٣٥٦  :٤، الشايف يف اإلمامة ٨٤ :اجلمل للمفيد) ٢(
 .٢٤٣ :١١، الوايف بالوفيات ٣٦٩ :١٩، رشح النهج ١٩٦ :٧أنساب األرشاف ) ٣(



 ٥١

 لعمر بن أيب سلمة ربيب ّكانت حلبه» عمر«ّولعل التسمية بـ

فارس، والذي شهد معه حرب الرسول، الذي كان عامله عىل البحرين و

ّفلقد أحسنت الوالية، وأديت األمانة، فأقبل غري «: اجلمل، وكان قد كتب له
َوال ملوم وال متهم وال مأثوم، فقد أردت املسري إىل ظلمة أهل الشام،  ظنني َ ُ ّ

ّوأحببت أن تشهد معي، فإنك ممن أستظهر به عىل جهاد العدو وإقامة عمود  ُ َ ّْ َ

 .)١(»الدين إن شاء اهللا

ّوعمر هذا كنيته أبو حفص، وهو ابن أم سلمة زوج النبي، فهو ربيب  ّ ُ

ّالنبي، وكانت والدته يف أرض احلبشة، فيبدو أن التسمية بـ  والتكنية » عمر«ّ

ّكانت شائعة ذائعة، غري خمتصة بعمر بن » أيب حفصة«و » أيب حفص«بـ 
 .اخلطاب الثاين

ّة أن يكون املسمى به هو هذا فلامذا ال حيتمل القائل بوضعها عن حمب
ّالشخص ال عمر بن اخلطاب، ألنك قد وقفت يف النص السابق عىل أن  ّ

ّاإلمام قد أحب هذا الشخص ومدحه، وأحب أن يشهد معه املسري إىل  َّ َ
ّالقاسطني، وكان ممن يستظهر به عىل جهاد العدو وإقامة عمود الدين، 

املحبة فيها أن يكون هلذا ال البن ُفاليستبعد أن تكون التسمية لو أريد حلاظ 

  .أيب اخلطاب الذي خيتلف معه

 وأصحاب اإلمام فعمر بن أيب سلمة هو من أصحاب رسول اهللا

، وهو من رواة احلديث عن رسول اهللا، وكان ممن شهد لعبداهللا بن عيل

ّجعفر عند معاوية عىل وجود النص عىل األئمة االثني عرش، حيث سمى 
                                                             

 .٤٢ الكتاب / ٤١٤ :هنج البالغة) ١(



 ٥٢

ًاحدا، وهو من مجلة شهود حديث الغدير أيضاًاألئمة واحدا و ً)١(. 

فمن كانت هذه صفاته، وهو هبذه املنزلة عند اإلمام عيل، فهو أوىل بأن 

يكون هو املراد حني التسمية، ال عمر بن اخلطاب املختلف معه يف الفكر 

 إذا أردنا أن :ّهذا إذا اعتربنا لزوم حلاظ املحبة يف التسميات، أي. واحلكم

ّأن التسميات بوضعها األويل تدل عىل املحبة، فعلينا التشكيك يف نقول ب ّ

ّاملسمى وما قالوه بأنه وضع خلصوص عمر بن اخلطاب، ألن التاريخ يؤكد  ّ ّ ّ
لنا بأن ال حمبة بني عمر بن اخلطاب واإلمام عيل، فيجب أن نبحث عن عمر 

لمة، ومثله ِّاملحب لعيل، ومن هو؟ فليس لنا إال أن نرشح اسم عمر بن أيب س

احلال يف أيب بكر فهو أبو بكر بن حزم األنصاري، الذي ذكره أبو داود يف 

 .ً، ومثله جاء رصحيا عن عيل يف عثامن بن مظعون)٢(رجاله

ّأما نحن فال نقول بذلك، ونؤكد بأن التسميات يف الصدر األول مل  ّ ّ ّ
يطان فقط، يلحظ فيها إال املعاين اللغوية، ومعنى التوحيد ونفي الرشك والش

 ّ التسمية بالرموز نإّن األمر مل يصل بعد إىل التسمية بأسامء الرموز، إذ إ :أي

ًصارت منهجا يف العهدين األموي والعبايس، وألجله ترى النصوص الناهية 

 ّ التسمية يف من التسمية بأسامء أعداء اهللا تصدر يف هذه املرحلة، وهو يؤكد بأن

ًحيمل االسم معنى رشكيا أو باطال، ثم تطور العرص األول مقترص عىل أن ال  ً ّ

                                                             

، عيون أخبار الرضا باب النصوص عىل ٤١ ، أبواب االثنى عرش ح٤٧٧ :اخلصال) ١(
 للخوئي احلديث رجال معجم وانظر ٨ ح ٥٢  :٢الرضا يف مجلة االثني عرش 

 . لعمر بن أيب سلمة٨٧٠٤ ت ١٦ :١٤
 ).باب الكنى(ول األ القسم ٢١٥ :الرجال البن داود احليل) ٢(



 ٥٣

 !إىل النهي عن التسمية بأسامء أعداء اهللا دون حتديد من هم أولئك؟

ّنعم، إن الشارع املقدس أكد عىل بعض األسامء أل ّ ّا أسامء إهلية لرموز ّهنّ
ّ، لكن هذا ال يعني أن )٢( وعيل واحلسن واحلسني)١(ّدينية، كاسم حممد وأمحد ّ

 يدعو إىل استحباب التسمية )٣(فال نرى الشارع. ٌابة رموز دينيةكل الصح

بعمر وعثامن وطلحة والزبري وأمثاهلا من أسامء الصحابة ال عند السنة وال 

عند الشيعة، يف حني ـ عىل أقل تقدير ـ توجد عندنا روايات دالة عىل 

، أما غريها فليس عندنا ما يدل استحباب التسمية بأسامء املعصومني

 .عليها

ِكام أن النهي الوارد يف الرشيعة عن التسمية بخالد مل تأت لقبح اسم  ّ

وهو . خالد بن الوليد، بل لكونه بمعنى اخللود الذي هو صفة هللا ال لغريه

مثل مالك وحكم وحكيم التي هي صفات هللا وحده، فلذلك جاء النهي عن 

َّأن يتسمى ويتصُف هبا أحد ََ ََّ َ. 

تبط بأمر اهلي وصفات اخلالق أو الرشك به مثل وعليه فالنهي تارة ير

التسمية بخالد ومالك وعبد الكعبة وعبد شمس، وأخرى جماراة للنبي، كأن 

ّيسمي ابنه باسم حممد ويكنّيه بأيب القاسم، أو أن يسمي باسم من ادعى النبوة  ّ ّ ّ ّ
ل ًكذبا كسجاح ومسيلمة وأمثاهلام، وثالثة أن تكون عداوة للويل واإلمام فيقت

                                                             

ّ اسمه حممد إكرام منو ّحممد باسم التسمية استحباب باب ٣٩٢ :٢١وسائل الشيعة ) ١(
 .أو أمحد وعيل

 وجعفر واحلسني واحلسن بعيل التسمية استحباب باب ٣٩٦ :٢١وسائل الشيعة ) ٢(
 . ومحزة وفاطمةوعبداهللا وطالب

 .بالطبع يف كتب أهل السنة واجلامعة) ٣(



 ٥٤

 .ًاعتزازا بقاتل احلسني) شمر(من اسمه عيل أو يصغره، وأن يسمى بـ 

ًإذن التسمية والتكنية يف منهج أهل البيت هي من األمور القلبية غالبا ما  ُ

طار قيمي ورسايل، فلو سمى ابنه بعثامن فهو ملكانة عثامن بن مظعون إيتأطر ب

ادفنوه : م إذ قال باألخ عند وفاة ابنه إبراهيعند رسول اهللا وتسميته

ًعند أخي عثامن بن مظعون، ولكونه أخ اإلمام عيل أيضا ومثله احلال لو رىض 

ُاإلمام بالتسمية بعمر البنه من الصهباء التغلبية فقد تكون ألمور حرجية كان 

 .يمر هبا

ّفإذن التسمية بالعبودية هللا، وباسم حممد خاتم األنبياء واملرسلني،  ّ
ّ، وما عبد ومحد فيه اهللا، وكذا التسمية بأسامء أوصياء )١(وبأسامء أنبياء اهللا ُّ

ّرسول اهللا واسم محزة وفاطمة وغريها، من األمور املستحبة، ألهنا حتمل  ّ ُ

 .ّمفاهيم توحيدية تركز عىل الرمزية هللا، وألنبيائه، وأوصيائه

ًوما التسمية بعمه محزة إال لكونه مظهرا من مظاهر الشهادة واإلخالص  ّ
ًفهي ال خترج عن العبودية العملية هللا، ألن محزة هو أيضا عبداهللا هللا،  ّ ّ

 .ًوعبدالرمحان عمال حيث كان يف القمة من اإليامن واإلخالص

ّنعم، إن اليهود والنصارى ال يسمون أوالدهم بمحمد، وكذا املسلمون  ّ

ّال يسمون أوالدهم بالالت والعزى، وذلك للحساسية من الرمز وما حيمل  ّ
ّن أفكار، ألن األفكار ـ حسنة كانت أو سيئة ـ تطرح من خالل معه م

 .ّمسمياهتا

                                                             

أسامء األنبياء واألئمة وبام دل عىل ب التسمية استحباب باب ٣٩١  :٢١وسائل الشيعة ) ١(
 .ى عبدالرمحنالعبودية حت



 ٥٥

ًفالنصارى واملسلمون يمتنعون من التسمية بام يرضهم عقائديا، كي  ّ  

، ومن هنا جاء التأكيد عىل  وأفكارهّال يتأثر أتباعهم بمفاهيم الطرف اآلخر

طمة، ومحزة، ّاستحباب التسمية باسم حممد، وعيل، واحلسن، واحلسني، وفا

 .وطالب عندنا

ًوعليه، فاملنع من التسمية ببعض األسامء تارة يكون عقائديا وهو الذي 

يرتبط باهللا ورسوله وأوصيائه، كام هو املشاهد يف املنع من التسمية بعبد 

َالكعبة وحكم، وحكيم، وخالد، ومالك، وغريها لكوهنا من صفات اهللا َ. 

ْوأخرى لكوهنا أسامء قبيحة كـ حز ن، وغراب، وعاصية، وظامل، وقد َ

 .وقفت عىل دور رسول اهللا يف تغيريها

ًوقد تكون أسامء صارت رمزا، وأن اسم عمر وأيب بكر مل يصريا رمزا يف  ً

 ّ هذه احلساسية ظهرت يف األزمنة اجلاهلية وال يف صدر اإلسالم، بل إن

بسرية ًاملتأخرة خصوصا مع تأكيد احلكومتني األموية والعباسية باألخذ 

الشيخني واملخالفة مع اإلمام عيل وهنجه وقتل شيعته واإلجحاف هبم، وقد 

تنامت هذه احلساسية يف العهد السلجوقي والعثامين حتى وصل إىل ما وصل 

 .إليه اآلن من شدة اخلالف والتباعد بني النهجني
 

 :عمر من األسامء الرائجة عند العرب

ْمل حيمل معه فكرا رش» عمر «ّإن اسم
ِ ًكيا كعبد الكعبة، وكذا ليس فيه ً ّ

ّقبح لغوي لكونه اسام عربيا رائجا يف صدر اإلسالم، وقد تسمى به حدود  ً ً ً ّ
 ).اإلصابة يف متييز الصحابة(ً شخصا، مذكورة أسامؤهم يف كتاب ٣٥



 ٥٦

َفإذن اسم عمر اسم عريب رائج، وهو مثل اسم علقمة وأنس اللذين  َّ َ َ

ّسمي بكل واحد منهام  ّ يف كتاب اإلصابة، وثعلبة الذي سمي ًشخصا) ٣٥(ّ ُ
ّشخصا، وعثامن الذي سمي به ) ٣٩(به  ُ ِّشخصا، وحكيم الذي سمى ) ٣٧(ً ُ ً

ّشخصا، وصفوان الذي سمي به ) ٣٥(به  ُ ًشخصا، وطلحة الذي ) ٣١(ً

ّسمي به  ِّشخصا، ومتيم الذي سمى به ) ٣١(ُ ُ  .ًشخصا) ٣٠(ً

: أكثر من اسم) ابةاإلص(ورد يف كتاب » عمر «وال خالف بأن اسم

.  مرات٣وشعيب الذي ورد .  مرات٣أويس العريب الرائج الذي ورد 

 ٥وأفلح الذي ورد .  مرات٥وسمري الذي ورد .  مرات٤وعكرمة الذي ورد 

وأرقم .  مرات٧إسامعيل الذي ورد  و.  مرات٦وأشعث الذي ورد . مرات

.  مرات٩د وأنيس الذي ور.  مرات٩وأزهر الذي ورد .  مرات٧الذي ورد 

وشهاب الذي ورد .  مرة١١أسامة الذي ورد .  مرات٩وسويد الذي ورد 

ّوأيب الذي ورد .  مرة١٣وأسعد الذي ورد .  مرة١٢ وعباس الذي .  مرة١٣ُ

.  مرة١٥وزرارة الذي ورد .  مرة١٥وحرملة الذي ورد .  مرة١٤ورد 

رد وطارق الذي و.  مرة١٦وخزيمة الذي ورد .  مرة١٦وحسان الذي ورد 

وأمية الذي .  مرة١٧وسهل الذي ورد .  مرة١٧وعامر الذي ورد .  مرة١٧

ّوهذا يؤكد بأن اسم عمر كان .  مرة٢٣إبراهيم الذي ورد  و.  مرة٢٠ورد  ّ

ّأكثر تداوال من األسامء املذكورة آنفا، وأن اسم ً ًليس حكرا عىل عمر » عمر «ً

َّبن اخلطاب حتى يقال بأن كل من سمي أو تسمى ب ِّ ُ ّ عمر من الصحابة ّ

ًوالتابعني فقد كان حبا لعمر بن اخلطاب ّ. 

 ّ ورود اسم عمر عند العرب مل يكن بكثرة اسم عبداهللا، أو نعم، إن



 ٥٧

عبدالرمحن، أو سعد، أو حارث، أو مالك، أو خالد، أو زيد، أو عامر، أو 

سلمة، أو سعد، أو ثابت، أو ربيعة، أو عبيد، أو أوس إىل غريها من األسامء 

ّشهورة، لكنه يبقى اسام رائجا آنذاك، وإن وجود اسم امل ً ّ شخصا قد سمي ٣٥ً ُ ً

ليس بقليل وهو يؤكد عدم اختصاص ) اإلصابة(كل منهم بعمر يف كتاب 

 .هذا االسم به حتى ينتزع منه املحبة كام يقولون

فلو كان اسم عمر من األسامء احلديثة يف اإلسالم ـ مثل احلسن 

َواحلسني ـ والتي مل يس َّم أو يتسم هبام أحد قبلهام ألمكن تصحيح ما قالوه عن ُ َّ
ٍّتسمية اإلمام عيل وأنه كان عن حب، لكنّا مل نر ذلك ُ ّ. 

ّوبعد كل هذا فال تصح دعوى املحبة من خالل التسميات فقط بل جيب  ّ ّ

 .حلاظ تطابق األفكار واألهداف مع تلك األسامء كذلك

 يف كتابه ١٠٩٩ّتسرتي املتوىف سنة قد أوضح املرحوم القايض نور اهللا الل

ًهذا املوضوع جميبا معني ) ّمصائب النواصب يف الرد عىل نواقض الروافض(

ّالدين بن حممد بن السيد الرشيفي املتوىف  ّ  : هـ بقوله٩٨٨ّ

ًأما أوال ّ ِفألن حسن األسامء وقبحها إما بحسب حسن نفس االسم : ّ ْ ُّ َ َ ُ ّ

ِوقبحه ًـ بأن يكون مشتقا من معِ ّنى حسن أو قبيح، كعيل من العلو، ومعاوية ّ َ َ
َمن عوى الكلب ّـ وإما أن يكون بحسب حسن املسمى وشهرته بمحاسن َ ِّ ُ

ّاآلثار وكرائم األطوار، أو بحسب قبحه واتصافه بأضداد ما ذكر، وها هنا 

َقسم ثالث، وهو أن ال يكون االسم مشتقا من معنى حسن أو قبيح، بل  ً ّ

ّ سوى املعنى العلمي كاألعالم املرجتلة، وال شك أن ًاليفهم منه يشء أصال ََ ّ ِ َ
ًاسم عمر ـ مثال ـ ليس فيه قباحة ناشئة من االسم ّ، وإنام طرأ قبحه  نفسهَ



 ٥٨

ّونفرة الطباع عنه بمجاورة مسامه املخصوص بعد الدهر الطويل، وإنام وضع 
 أو ّل تنفر الناس ـ كالـَ ذلك االسم ونحوه ألوالده قب أمري املؤمنني

ّبعضا ـ عن االسم واملسمى ً. 

ـ  الزمان يف ذلك بكر وعثامن ـ ّعلم أن التسمية بعمر وأيب ًوأيضا، من أين

َكانت موافقة ألسامء اخللفاء الثالثة من حيث هي أسامؤهم؟ ومل ال جيوز أن 
ِ ً

ًتكون التسمية باألول موافقة السم مجاعة أخرى من الصحابة ـ املذكورين  ّ
ابة يف معرفة الصحابة للشيخ ابن احلجر العسقالين ـ كعمر بن يف كتاب اإلص

، وكعمر بن أيب )رض( ّ ابن أم املؤمنني أم سلمةأيب سلمة ربيب النبي

، وكعمر بن مالك بن عتبة )رض(سفيان بن عبد األسد زوج أم سلمة

القريش الزهري، وعمر بن يزيد الكعبي، وعمر بن وهب الثقفي، وعمر بن 

ّوعمر بن عمرو الليثي، وعمر بن معاوية الغارضي، إىل غري عوف النخعي، 

 !ّذلك مما ذكر فيه؟

ًوأن تكون التسمية بالثاين موافقة السم مجاعة أخرى أيضا من  ً

ّالصحابة، كأيب بكر العنيس، وأيب بكر بن شعوب الليثي، وأيب بكر بن 

 !ًحفص، إىل غري ذلك من الصحابة املذكورين يف كتاب اإلصابة أيضا؟

وأن تكون التسمية باسم الثالث موافقة السم عثامن بن مظعون، وعثامن 

ّبن حنيف، وعثامن والد أيب بكر الغاصب للخالفة ـ فإن اسمه كان عثامن 

ُوكنيته أبا قحافة ـ إىل غري ذلك من الصحابة املذكورين هبذا االسم يف ذلك  ُ

 .)١(ّالبد لنفي ذلك من دليل! ًالكتاب أيضا؟
                                                             

 .٣٦١ ـ ٣٥٩  :١مصائب النواصب ) ١(
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ّة أهل البيت ال يتعاملون مع األمور بانفعالية وتعصب مقيت ّوعليه فأئم ُ

ُ ألهنم أعىل شأنا وأسمى درجة من أن يتعاملوا مع هذه األمور ؛ كاآلخرين َ ً ّ
ّبنظرة ضيقة، ألهنم يعلمون بأن األسامء ليست خمتصة بأحد وال رصاع معها،  ّّ ّ

ّوإذا كان ثمة اعرتاض فإنام هو عىل أفعال أولئك احلكام ال ُ  عىل أسامئهم، ّ

 إىل حمو أسامء خمالفيهم ّواخلالف مع اآلخرين ال يدعو أئمة أهل البيت

ُمن قاموس التسميات، فإهنم لو أرادوا أن يتعاملوا مع األمور من منظار  ّ
 .ُّضيق هلجرهم الناس وملا التفوا حوهلم

ُوال يستبعد أن تكون مواقفهم املساملة هي التي دعت اآلخرين بقبوهلم 

نضامم حتت لوائهم وأن يكونوا من شيعتهم ومواليهم، وذلك لسعة واال

ّصدرهم وجتاوزهم النزاعات الفردية واألنانية، فال ترى إماما من أئمة أهل  ً

البيت قد منع أصحابه من التسمية بأيب بكر وعمر مع وجود اخلالف الشديد 

 .)١(بني أهل البيت وبني الشيخني

                                                             

 إىل أهل مرص من خالله تتضح بعض  ّاذكر املطالع بمقطع من كتاب ألمرياملؤمنني) ١(
 :معامل اخلالف

َفلام مىض َّ تنَازع ا َ َلمون األملسَ ُ ِمر من بعدهِ ِ ِْ َ ْ َ ُفواهللاِ ما كان يلقى يف روعي، وال ْخيطر . ْ ُ َُ َ َ ََ َ َْ ُ َِ ِ َ
ِببايل َ ِ، أن العرب تزعج هذا اال َمر من بعدهِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ََ ْ َْ َْ َّْ ُ َ  عن أهل بيته، وال أهنم منَحوه عنِّي َ ُ ُّ َ ْ َُ ْ َُّ َ ََ ِ ِ ِ ْ

ِمن بعده ِ ِْ َ َفام!  ْ ِراعني َ َ ُ إال انثيال النَّاس عىل فالن يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت َ َّ ُ َ ْْ َ َ ُ ُ َ ُ ََ َِ َ ِْ ِْ ََ َ ُِ َ َ ُ

َراجعة  َ ِ ْالنَّاس قدَ َ ِ رجعت عن اإلِ َ ْ َ َ َّم، يدعون إىل حمق دين حممدْسالَ َ ُ ْ َ ُِ ِ ِ َ َِ ْ َ فخشيت إن مل ،ْ َ ْ َ َِ ُ ِ

ِأنرص اإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلام، أو هدما تكون املصيبة به عيل أعظم من فوت  ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ ََ َ ُ ُ ً َ َْ َ َ ْ ُْ ََ َ َ َ ََّ َ ًِ ِ ِِ ُ ْ َُ ْ َْ ْ
َّوال يتكم التي إنام هي متاع أي ُ ََ َ ََّ َ َ ُِ ِ ِ َِّ َُ َام قالئل، يزول منْها ما كان كام يزول الرساب، أو كام ِ َّ َ ََ َ َ َْ ُ َ َ ََ َ ُ ُ َُ َُ َِ ِ

ُيتقشع السحاب َ ُ ََّ َّ َ َفنَه ؛َ َضت يف تلك اال َحداث حتى زاح الباطل وزهَق، وَ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ َِّ َ َُ ُطمأن الدين اِ ِّ َّ َْ َ
ُوتنَهنَه ْ ََ.                                                                                                             = 
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ُّ قد سموا بأيب بكر األئمةوهناك عرشات الرواة من أصحاب  ُ
، وكثري من هؤالء الرواة ثقات ومن )١(وعمر وعثامن، وحتى بمعاوية ويزيد

ّأجالء الطائفة كأيب بكر احلرضمي، وعمر بن أذينة، وعمر بن أيب شعبة 

احللبي، وعمر بن أبان الكلبي، وعمر بن أيب زياد، وعمر بن يزيد بياع 

 بن عامر، ومعاوية بن حكيم بن معاوية السابري، وعمر بن حنظلة، ومعاوية

بن عامر الدهني الكويف، ويزيد بن سليط، ويزيد أيب خالد القامط، وعثامن بن 

 .ّسعيد العمري نائب اإلمام احلجة وغريهم

فاألئمة ال يمنعون أصحاهبم من التسمية هبذه األسامء، العتقادهم 

ّبات الضيقة، وعدم بلزوم التعايل والتسامي عن اخلالفات الشخصية واحلسا
ًالتدين والنزول بالقضايا القيمية إىل أمور شخصية، ألن املنع لو أخذ طابعا  َّ َ ُ ّ ّ

ّشخصيا خلرج من روحه القيمية ودخل يف حيز األنانيات الفردية التي جيب  ًّ

 .ّأن يبتعد عنها كل إنسان صاحب هدف، فكيف باإلمام املعصوم

 سيدعو إىل اإلساءة إىل األسامء ّوأن النزول باخلالف إىل هذا املستوى

ّ بدعوى أن قاتل اإلمام عيل كان ؛ املحمودة كذلك، كالتسمية بعبدالرمحن

يسمى بعبدالرمحن بن ملجم، أو املخالفة مع التسمية بعبيداهللا، لدور عبيداهللا 

 .بن زياد يف قتل اإلمام احلسني

                                                             

َإين وآهللاِ لو لقيتهم واحدا وهم طالع األرض كلها ما باليت وال : ومنه   = َ ِّ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َُ َُ ُْ َ ِ ِ ُِ ً ِّ ُستوحشت، اِ َْ َ ْ ْ
ِوإين من ضالل َِ َ ِّْ ِهم الذي هم فيه واهلدى الذي أنا عليه ـَِ ِ ِ ِ ِْ ََ َّ ََّ َ ََ ُ ْ ْ ُُ ْلعىل بصرية من نفيس ويقني من ِ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ

ِ َ َ

ِّريب َوإين إىل لقاء آهللاِ ل. َ ِ َ ِ َ ِ ِِّ َمشتاق، وحسن ثوابه ملنْتظر راجـَ ٌ ْ ُِ َِ ََُ ِ َ ُ ََ ٌِ  ـ ٤٥١ :هنج البالغة... (ْ
 ).٦٢، الكتاب ٤٥٢

 .ستقف عىل أسامئهم يف السري التارخيي للمسألة) ١(



 ٦١

ّفاإلمام السجاد وابنه احلسني األصغر كانا يعلامن بأن عب يداهللا هو قاتل ّ

ّأن يسمي أحد أبنائه من ّ، لكن هذا ال يمنع احلسني األصغر احلسني
  .بعبيداهللا املعروف باألعرج

وكذا احلال بالنسبة لإلمام الكاظم، فقد كان عىل خالف مع هارون 

ّالرشيد، لكن هذا ال يمنعه من أن يسمى أحد أبنائه هبارون، ألن اسم هارون 

ًليس حكرا عىل هارو ْ ّن الرشيد، فقد يكون اإلمام سامه ملكانة هارون من ِ
 .موسى بن عمران

ّإن إدخال التسميات يف معرتك الرصاع السيايس واملذهبي من أنكر 

ّاملنكرات، وإن أئمة أهل البيت ّ كانوا ال يرتضون هذا األسلوب من 

التعامل كام نراه يف سرية بعض ضعفاء النفوس املثريين هلكذا شبهات ضحلة 

 .خيفةوس

ّفلو طالعت سرية اإلمام احلسن مثال لرأيته قد سمى بعض ولده بـ ً 

ّ، وهو يعلم بأن فارس املرشكني الذي بارز والده اسمه عمرو بن » عمرو«

ّعبد ود العامري، وأن عدو والده اسمه عمرو بن العاص، وأن اسم أيب جهل  ّ

ّهو عمرو بن هشام، وأن جده رسول اهللا ّ هشام، يف  كان يلعن عمرو بن

 .ًبنه بعمرو تعاليا عن هكذا أفكار وإثاراتالكنه مع كل ذلك سمى ، )١(قنوته

َ هم أسمى من هذه األنانيات، فال ضري لو ّفإذن أئمة أهل البيت
ّسموا أبناءهم بطلحة أو عائشة أو عمر أو عثامن، فهم يريدون القول بأن هذه  َّ

                                                             

 ٣٩، باب ١٤١٨  :٣، صحيح مسلم ٢٣٧ ح ٦٩، باب ٩٤ :١صحيح البخاري ) ١(
 .١٧٩٤ح



 ٦٢

 .األسامء عربية ال مانع من التسمية هبا

ُسمى اإلمام احلسن املجتبى ابنه طلحة، كام سمى حفيده احلسن نعم،  ُ ُ ّ
ًاملثلث ابنه طلحة أيضا، يف حني مل نر اسم خالد أو مالك بني أوالد األئمة 

ًاملعصومني وغري املعصومني ألهنا أسامء منهي عنها عقائديا ّ ّ. 

ًة وكذا احلال بالنسبة إىل تسمية بعض األئمة بناهتم بعائشة، فليس هو حمب

ّ، حيث إن دعوى املحبة ـ كام قلنا ـ لرواج هذا االسملعائشة بنت أيب بكر بل 

ُحتتاج إىل نص وهو مفقود يف هكذا أمور ّ. 

فقد يكون جلاملية االسم، أو لتفاؤهلم بالعيش وطول العمر البنتهم، 

ّوقد يكون لوجود نساء كثريات من املبايعات لرسول اهللا قد تسمني بعائشة 
، )٢(، وعائشة بنت عمري األنصارية)١(عائشة بنت جرير:  مثلوهو اسم حسن

ّ، أخت عثامن بن مظعون الذي سمى اإلمام عيل ابنه )٣(وعائشة بنت قدامة ُ

 .ّباسمه، وقد يكون لظروف التقية التي كانوا يمرون هبا، عىل أقل تقدير

ّولو ألقيت نظرة رسيعة عىل أسامئهم فال تراهم يتربؤون من التسمية  ً

داهللا، ملواقف عبداهللا بن الزبري من أهل بيت رسول اهللا أو عبداهللا بن عمر بعب
                                                             

عائشة بنت جرير بن عمرو بن رازح االنصارية من بني سلمة ذكرها ابن حبيب يف ) ١(
 ت ٢١ :٨اإلصابة . (كانت زوج املنذر يؤيد بن عامر بن حديدة: املبايعات وقال

١١٤٥٨.( 
ابن حبيب يف عائشة بنت عمري بن احلارث بن ثعلبة االنصارية من بني حرام ذكرها ) ٢(

 ).١١٤٦٣ ت ٢١ :٨اإلصابة . (املبايعات
 ١٨٨٦ :٤االستيعاب . (عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية اجلمحية من املبايعات) ٣(

 .١١٤٦٤ ت ٢٢ :٨، اإلصابة ٤٠٣١ت



 ٦٣

يب بن سلول فكانوا يسمون بعبداهللا وحيمدون املسمني هبذا ُأأو عبداهللا بن 

 .االسم

ُإذن املشكلة من اآلخرين، فهم يريدون أن يشغلونا بالشكليات واألمور 

 أعىل وأسمى من هكذا السطحية حتى ننسى القضايا اهلامة، فأئمتنا هم

أفكار، ولو أرادوا التعامل مع األسامء كتعامل معاوية مع اسم عيل بن أيب 

ً ّ فالنا  ألن؛ طالب للزمهم املنع من كثري من األسامء العربية واإلسالمية

ًحاربه، واآلخر غصب خالفته، وثالثا اهتمه، ورابعا وخامسا ً ًّ. 

إىل هذا املستوى ويتعامل مع ّنحن ال نحبذ لإلنسان العادي أن ينزل 

ّاألمور بنظرة ضيقة، فكيف لنا تصور ذلك يف سرية شخصيات مهمة كرسول  ّ ُ

َاهللا، أو اإلمام عيل بن أيب طالب، أو بقية أهل البيت، الذين يسمون بروحهم  ُّ ْ َ
ّعن الفردية وعن أن يتعاملوا مع هذه األمور بنظرة أحادية ضيقة مبتنية عىل  ُ

 . القيماألنانية ال عىل

 ال يسعنا أن نمنع أوالدنا وأحفادنا من التسمية بسعيد البسطاءفنحن 

ّويوسف لو ختالفنا مع شخصني حيمالن هذين االسمني، ألن األسامء ليست 

ُحكرا عىل هذا أو ذاك حتى نسقط غضبنا عىل هذا الشخص من خالل منعنا  ً

ُون مع األمور أوالدنا من التسمية هبذه األسامء، لكن اآلخرين ال يتعامل

 .هكذا

ّوقد ذكر يل الشيخ قيس العطار ما جرى عىل أخيه األكرب أيام حكم 
الطاغية املجرم صدام حسني عىل العراق، وهو يؤكد الروح العدوانية التي 

ذات يوم دخلت املخابرات العراقية : كان حيملها صدام ضد الشيعة، فقال



 ٦٤

ّشهادة جنسياهتم، فإذا كان إعدادية الكاظمية وأخذوا يسألون االساتذة عن 
كاظم، صادق، رضا، جواد، عبدعيل، عبداحلسني، عرفوا أنه : هناك من اسمه

ُشيعي واهتموه بأنه إيراين، فيسحبون شهادة اجلنسية منه وينْفونه إىل إيران،  ََ ُ ّ

ّأما لو كان اسمه عمر، عثامن، خالد، بكر، زياد، وأمثال ذلك فكانوا يرتكونه، 
ّ وسألوه عن اسمه الثالثي وعن شهادة جنسيته، فأجاهبم عن وجاءوا إىل أخي

ّفاروق هبجت رضا العطار، وقال بأنه مل : ّاسمه واسم أبيه وجده ولقبه

َّيصحب معه شهادة اجلنسية، فشكوا فيه هل هو سنّي أم شيعي؟ لوجود اسم  َ

ّخرى فعزلوه جانبا ليتأكدوا من أمره، ُأمن جهة ) رضا(من جهة و ) فاروق( ً

هذا : ّفقال أحد أصدقائه ملوظف املخابرات» ّعامر «كان اسم أحد أوالدهو

  .فاروق أبو عمر، فرتكوه
 

 :يف التسميات)  هـ٧٢٨ت (وقفة مع ابن تيمية 

ّومن الطريف أن نرى شخصيات من مدرسة معاوية وحمبيه أمثال ابن  ّ
ّتيمية يتهجمون عىل الشيعة بدعوى أهنم ال يسمون بأيب بكر وعمر و ّ عثامن، ّ

ّمع أنك قد وقفت عىل تسمية أئمة أهل البيت هبذه األسامء، أو قبوهلم هلا،  ّ

ِّوعدم ممانعتهم ألوالدهم ورواة حديثهم من التسمي هبذه األسامء وتعاليهم  َ َّ

ّعن هذه األمور، كام أنك ستقف الحقا ـ يف السري التارخيي للمسألة ـ عىل  ً ّ ُ

ء ومشايخ الشيعة والطالبيني قبل عهد أسامء هؤالء الرواة وغريهم من علام

ُّابن تيمية ممن سموا هبذه األسامء، وكذا يف القرون التي تلتهم إىل القرن الثامن  ُ
ْكل ذلك يؤكد بأن احلساسية مع هذه األسامء مل تكن من قبلهم إىل . اهلجري ِ ِ َ ِ ّ ّّ

ّبل إن اآلخرين وبترصفاهتم وأعامهلم الشنيعة جعلوا الش. ذلك التاريخ يعة ّ
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ّن احلرب التي شنّها معاوية ضد كل من إ :يتحسسون من بعض األسامء، أي ّّ

ًسمي بعيل، هو الذي دعا الشيعة أن يبتعدوا شيئا فشيئا عن التسمية بعمر،  ً ّ ّ
  .ّالعتقادهم بأنه مهد ملعاوية ظلم الشيعة

ّوعليه فسياسة معاوية هي التي أرضت باخللفاء، فانعكست آثارها 
 .ت احلالة عند الشيعة من التسمية إىل عدم التسميةعليهم، فانقلب

َنعم، هجرت الشيعة هذه األسامء بعد القرن السادس اهلجري ـ أو 

ّأخذت تتدرج حتى هجرت ـ حلادثة حدثت هلم يف الري َّ ُ ، وقد يكون )١(ّ

ّحدث ما يامثلها يف بلدان أخرى، فهذه الظروف ـ التي مروا هبا ـ هي التي 
 ً.ن التسمية هبذه األسامء الحقادعتهم لالبتعاد ع

ّإذن فثقافة مدرسة أهل البيت يف أصلها األويل كانت متانع ربط املسائل 
املذهبية واخلالفية باملسائل العرفية واالجتامعية، فكانت ال ترىض بام تفعله 

 .بعض اجلهات الرسمية يف عملية خلطها لألوراق

 الذي حل به من قبل ًفال ترى شيعيا اليوم رغم كل االجحاف والظلم

ّاحلكام، يمتنع من تسمية ابنه بسعد أو خالد أو عبدالرمحن، ألنه يعلم بأن 

ّاألسامء هي أسامء، فال جيوز التربي منها بسبب األدوار السلبية لسعد بن أيب 
وقاص، أو خالد بن الوليد، أو عبدالرمحن بن ملجم أو عمر بن سعد بعد 

 .اإلسالم

 التسمية بأسامء اخللفاء الثالثة وعائشة ملا جرى ّنعم، إهنم يمتنعون من

السادس، : ًعليهم يف مدينة الري وغريها يف القرون السابقة، وخصوصا

                                                             

 .ستقف عىل كالم املفتي السلجوقي ضمن بياننا للسري التارخيي للمسألة) ١(
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ّهنم علموا بأن النهج احلاكم يسعى إ : وما قبلها، أيةوالسابع، والثامن اهلجري ّ
ّن ذلك سيستمر حتى جميء السفياين الذي يقتل عىل اللمساس برموزهم، و ّ

. )١(ّعيل، احلسن، احلسني، جعفر، محزة، فاطمة: ّة كل من اسمهّاهلوي

ّفتحسسوا من التسمية بأسامء األغيار يف القرون األخرية، ألهنم كانوا يرون 
ّهؤالء الثالثة هم الذين مهدوا ألمثال معاوية، ومن يفتي هلم من وعاظ  ّ

  .السالطني ما يعجبهم

ّل كان انزجارا عفويا وردة وعليه فالنهي مل يأت من قبل أهل البيت، ب ً ً

َّفعل للشيعة عام كانوا يسمعونه ويرونه من اآلخرين يف مرص والعراق وإيران  َ

 ...واملغرب و

ًبىل، إن أهل البيت هم أعىل شأنا من إثارة هكذا أمور، فهم ّ  

ًن فالناًسام من األسامء ألِا ال يكرهون  ّ الكافر قد تسمى به، أو أنه اسم لفالن ّ ّ
  .املنافق

ّإن خمالفتهم مل تكن مع املفاهيم واألسامء بام هي أسامء ما مل حتمل معاين 

ّالرشك واملعاين القبيحة، بل كانت مع املفاهيم واألفعال، وقد ثبت لك بأهنم 
مثلام جاءت . ال يرصحون باملنع من التسمية باسم أيب بكر وعمر وعثامن

 ّ وحتى أن... الك و عن التسمية بخالد وم النصوص الناهية من قبلهم

ِهنيهم عن تلك األسامء مل تأت خلالد بن الوليد أو مالك، بل جاءت لكوهنا 

ّمن صفات البارئ فال حيّق ألحد أن يسمي ولده هبا، واألفضل اجتناهبا، إذ 

                                                             

  ّ، إلزام الناصب يف إثبات احلجة ٣٢٩ :لنورين، جممع ا١٣١  ،١٣٠ :عقد الدرر) ١(
 .١٧٣: ٢الغائب 
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ًالنهي هنا إما إرشادي، فهو مما ال جيب األخذ به، ولو كان مولويا فهو حممول  ّ
 .عىل الكراهة

ّك أن رسول اهللا وأمرياملؤمنني مل يغريا اسم مالك األشرت وال خيفى علي ّ

ُ ألهنام عرفا بأن تسميتهام مل يقصد هبا ؛أو خالد بن سعيد األموي أو غريمها ّ ّ
الكعبة،  شمس، وعبد بعبد ّصفات البارئ، كبعض املرشكني املسمني

 .ّوعبدالعزى حتى يأمرامها بتغيري اسميهام

 إذ ؛ ّيف منهاج السنة وما ادعاه عىل الشيعةإليك اآلن كالم ابن تيمية  و

 :قال

ّالسم أيب بكر وعمر وعثامن وملن يتسمى ] الشيعة[وكذلك هجرهم 
ّبذلك، حتى اهنم يكرهون معاملته، ومعلوم أن هؤالء لو كانوا من أكفر  ّ ّ

ّالناس مل يشـرع أن ال يتسمى الرجل بمثل أسامئهم، فقد كان يف الصحابة من 
ِاللهم أنج الوليد بن : ان النبي يقنت له يف الصالة ويقولاسمه الوليد وك ْ َ

ً، وأبوه الوليد بن املغرية كان من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد )١(الوليد

                                                             

عن الزهري عن سعيد بن املسيب : قوله ٥٨٠ :١٠جاء يف فتح الباري البن حجر ) ١(
سميتموه بأسامء : ولد ألخي أم سلمة ولد فسامه الوليد، فقال رسول اهللا: قال

ّأرش عىل هذه األمة من الوليد، هو : فراعنتكم، ليكونن يف هذه األمة رجل يقال له
  :ويف إمتاع األسامع. فرعون لقومه

ّغريوا اسمه فسموه :  خرجه البيهقي من حديث برش بن بكر وفيه٢٨١ ـ ٢٨٠ ّ
ّوكان الناس يرون انه الوليد بن عبدامللك بن مروان، ثم رأينا أنه الوليد بن ... عبداهللا ّّ

تلوه، ففتحت الفتن عىل األمة يزيد بن عبدامللك لفتنة الناس به حني خرجوا عليه فق
ًكان الوليد بن عبدامللك بن مروان جبارا عنيدا قال: واهلرج، قال كاتبه ً ّكنتم تسمون : ّ

 .فكّف الناس عن تسمية اخللفاء: ّاخللفاء ومن سامين خليفة قتلته، قال



 ٦٨

ًذرين ومن خلقت وحيدا: املذكور يف قوله تعاىل ْ َِ َ ْ َُ َ َ ِْ َ)ويف الصحابة من )١ ،

بدود، وأبو اسمه عمرو، ويف املرشكني من اسمه عمرو، مثل عمرو بن ع

جهل اسمه عمرو بن هشام، ويف الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من 

السابقني األولني، ويف املرشكني خالد بن سفيان اهلذيل، ويف الصحابة من 

ًهشام ابن حكيم، وأبو جهل كان اسم أبيه هشاما، ويف : اسمه هشام، مثل

بدري، وعقبة بن عقبة ابن عمرو ال: الصحابة من اسمه عقبة مثل أيب مسعود

عامر اجلهني، وكان يف املرشكني عقبة بن أيب معيط، ويف الصحابة عيل 

وعثامن، وكان يف املرشكني من اسمه عيل مثل عيل بن أمية بن خلف قتل يوم 

 .َبدر كافرا، ومثل عثامن بن أيب طلحة قتل قبل أن يسلم، ومثل هذا كثري

ألسامء لكونه قد تسمى ً واملؤمنون يكرهون اسام من افلم يكن النبي

ّبه كافر من الكفار، فلو قدر أن املسمني هبذه األسامء كفار مل يوجب ذلك  ّ َُّ ّ

ّكراهة هذه األسامء، مع العلم لكل أحد بأن النبي ّ كان يدعوهم هبا ويقر ّ
 ّالناس عىل دعائهم هبا، وكثري منهم يزعم أهنم كانوا منافقني، وكان النبي

قد ) رض(هو مع هذا يدعوهم هبا، وعيل بن أيب طالبيعلم أهنم منافقون، و

ّسمى أوالده هبا، فعلم أن جواز الدعاء هبذه األسامء ـ سواء كان ذلك املسمى  َ ّّ ِ ُ
ًهبا مسلام أو كافرا ـ أمر معلوم من دين اإلسالم، فمن كره أن يدعو أحدا هبا  ً ً

 .كان من أظهر الناس خمالفة لدين اإلسالم

 الرجل عندهم باسم عيل أو جعفر أو حسن أو ّثم مع هذا إذا تسمى

ّحسني أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه وال دليل هلم يف ذلك عىل أنه منهم، بل 
                                                             

 .١١  :ّاملدثر) ١(
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ّ، فليس يف التسمية هبا ما يدل عىل أهنم )١(ّأهل السنة يتسمون هبذه األسامء ّ

ّمنهم، والتسمية بتلك األسامء قد تكون فيهم، فال يدل عىل أن املسمى هبا من  ّ ّ

 .ّأهل السنّة، لكن القوم يف غاية اجلهل واهلوى

ّينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون  و ًّ

ٌباطال، بل من أقواهلم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض،  ً

والصواب مع من وافقهم، لكن ليس هلم مسألة انفردوا هبا أصابوا فيها، فمن 

ًيعد من بدعهم اجلهر بالبسملة، وترك املسح عىل اخلفني إما مطلقا الناس من  ّ

ّوإما يف احلرض، والقنوت يف الفجر، ومتعة احلج، ومنع لزوم الطالق 
إسبال اليدين يف الصالة، ونحو ذلك من املسائل  البدعي، وتسطيح القبور، و

يوافقهم، التي تنازع فيها علامء السنة، وقد يكون الصواب فيها القول الذي 

ّكام يكون الصواب هو القول الذي خيالفهم، لكن املسألة اجتهادية فال تنكر 
ًإال إذا صارت شعارا ألمر ال يسوغ فتكون دليال عىل ما جيب إنكاره وإن  ً

كانت نفسها يسوغ فيها االجتهاد، ومن هذا وضع اجلريد عىل القرب فإنه 

 .)٢(منقول عن بعض الصحابة وغري ذلك من املسائل

ّوينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض «: متعن يف هذه الكلامت ّ

ًالناس عليهم يكون باطال، بل من أقواهلم أقوال خالفهم فيها بعض أهل 

                                                             

ّأخربين من أثق به بأن جهات حكومية يف دول اخلليج يتعرفون ع) ١( ىل األشخاص من ّ
باقر، صادق، جعفر، كاظم، رضا، طاهر، عىل أنه شيعي فال : خالل أسامئهم مثل

 .يعينّونه يف احلكومة أو يسعون يف عرقلة معاملته
 .٤٤ ـ ٤١ :١منهاج السنة ) ٢(



 ٧٠

 .»السنّة ووافقهم بعض والصواب مع من وافقهم

ًثم يأيت ابن تيمية ليخرج ما تفرد به اإلمامية ليجعله بدعيا، لكنّه يف  ّ ّ
 قوهلم فيام لو كانت املسألة من املتنازع فيه عند علامء السنة، الوقت نفسه يقبل

ّنه يدري بأن قوهلم هو احلّق لكنّه يقول ذلك بحيطة وحذر، ألن البوح إ :أي ّ ّ

 :ّبذلك يفنّد مذهبه ويضعف من يؤمن ويعتقد به، فيواصل كالمه بالقول

اخلفني إما ّفمن الناس من يعد من بدعهم اجلهر بالبسملة، وترك املسح عىل «

ًمطلقا وإما يف احلرض، والقنوت يف الفجر، ومتعة احلج، ومنع لزوم الطالق 

البدعي، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين يف الصالة، ونحو ذلك من املسائل 

 .» ...التي تنازع فيها علامء السنة، وقد يكون الصواب

ُأسأل َ ! ن أيب طالب؟ّملاذا ترصون عىل املخالفة مع فقه عيل ب:  ابن تيميةْ

َأمل يكن هو أفقه الناس وأعلمهم بإمجاع املسلمني؟ َ 

ّإن عليا كان يبالغ يف اجلهر بالتسمية، فلام : قال اإلمام الرازي يف تفسريه ً ّ

ًوصلت الدولة إىل بني أمية بالغوا يف املنع من اجلهر سعيا يف إبطال آثار 

 .)١(عيل

يف [غفل وبني قول عيل ّوقد حل الرازي التعارض بني قول أنس وابن امل

ّفإن األخذ بقول عيل «:  طول عمره، بقولهوالذي بقي عليه] البسملة ّ

 .»أوىل، فهذا جواب قاطع يف املسألة

َأخفي ِ َ ّ عىل ابن تيمية أن بعض الصحابة مثل ابن عباس وعائشة وابن َ

                                                             

 .١٦٩ :١التفسري الكبري ) ١(
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فقد جاء يف التفسري الكبري قوهلام ! عمر كانوا ال يقبلون املسح عىل اخلفني؟

ّلئن تقطع قدماي أحب إيل من أن أمسح عىل ]: أي ابن عباس وعائشة [ ّ ْ ِ َ

ّلئن أمسح عىل جلد محار أحب إيل من أن أمسح عىل اخلفني: ّاخلفني و ّ ِ َ)١(. 

ًوعليه فابن تيمية يرى وجها ملا تقوله الشيعة يف مرشوعية القنوت يف 

ل اليدين، الصبح، ومتعة احلج، وموضوع الطالق، وتسطيح القبور، وإسبا

ضمن املسائل التي تنازع فيها علامء اإلسالم، يف ُلكنّه يدخل هذه املسألة 

ًألنك ال ترى فتوى لشيعي إال ودليلها موجود يف كتب أهل السنة وعىل  ّ

ة بدعة، والبدعة جعلوا السنّـ مع األسف ـ لكنّهم . لسان كبار الصحابة

ً بغضا لعيل، أو خوفا من أتباعهم، أو الت؛ سنة  .ّنحي عن مناصبهمً

ُأتدري مل أمرتم باألخذ بخالف ما : ّ أنه قالفعن اإلمام الصادق ِ ُ

ًإن عليا مل يكن يدين اهللا بدين إال : فقال. ال أدري: تقول العامة؟ فقلت ّ

ًخالفت عليه األمة إىل غريه إرادة إلبطال أمره، وكانوا يسألون أمري املؤمنني  ّ
ً أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا ِعن اليشء الذي ال يعلمونه، فإذا ّ

  .)٢(عىل الناس

مايل ال : كنت مع ابن عباس بعرفات فقال: وعن سعيد بن جبري، قال

خيافون من معاوية، فخرج ابن عباس من : ّأسمع الناس يلبون؟ قلت

ّلبيك اللهم لبيك، فاهنم تركوا السنّة من بغض عيل: فسطاطه فقال ّّ ّ)٣(. 
                                                             

 .املصدر السابق) ١(
 .١١٦  :٢٧ الشيعة وسائل يف وعنه ١ ح ٥٣١ :علل الرشائع) ٢(
، ٢٨٣٠ ح ٢٦٠ :٤، صحيح ابن خزيمة ٣٠٠٦ ح ٢٥٣ :٥) املجتبى(سنن النسائي ) ٣(

 .١٧٠٦ ح ٦٣٦ :١مستدرك احلاكم 



 ٧٢

األفضل اآلن العدول من التسطيح ـ يف : يرة، قالوعن ابن أيب هر

ًالقبور ـ إىل التسنيم، ألن التسطيح صار شعارا للروافض، فاألوىل خمالفتهم  ّ

ّوصيانة امليت وأهله عن االهتام بالبدعة ّ)١(.  

ًوال خيفى عليك بأن النهج احلاكم ـ أمويا كان أم عباسيا ـ كان يسعى  ً ّّ
ّائل عثامن والصحابة األولني، ويمنع من لرتسيخ فقه الشيخني ونرش فض

ًوهذا النهج القايس الالمتوازن أثر سلبيا عىل األحكام . التحدث بفضائل عيل ّّ
 :َال حمالة، قال الشيخ أبو زهرة عن احلكم األموي

أن يكون للحكم األموي أثر يف اختفاء كثري من آثار عيل يف من البد 

ًول أن يلعنوا عليا فوق املنابر وأن يرتكوا ّالقضاء واإلفتاء؛ ألنه ليس من املعق

ًالعلامء يتحدثون بعلمه، وينقلون فتاواه وأقواله وخصوصا ما يتصل بأساس 

  .)٢(احلكم اإلسالمي

ّأعتذر من القارئ يف خروجي بعض اليشء عن املوضوع، وذلك ألين 

ّرأيت ابن تيمية يسعى إىل تشويه احلقيقة وحتريف كل يشء، وأن عمله  ّ
ّريفي ال خيتص يف التسميات، وأن ما قاله يف التسميات هو قولنا وقول التح ّ

ّكل شيعي عىل مر ّ الثالثة كانت موجودة  بأسامء التسمية ّعرفت بأن التاريخ، إذ ّ

ّ، وأهنم كانوا ال يتحسسون من )٣(همؤّعند الطالبيني ورواة أهل البيت وعلام ّ

                                                             

منع تدوين (وللمزيد يمكنك مراجعة كتاب املؤلف . ٢٣٢ ـ ٢٣١ :٥فتح العزيز ) ١(
 ).احلديث

  .٢٨٦ ـ ٢٨٥ :تاريخ املذاهب اإلسالمية أليب زهرة) ٢(
 احصائي ألسامء رواة وعلامء الشيعة املسلمني بأسامء الثالثة يف آخر قام املؤلف بجرد) ٣(

 .السري التارخيي فانتظر



 ٧٣

ّوقتلوا من سمي بعيل واحلسن ًالتسمية خالفا لآلخرين الذين أهانوا ورضبوا  ّ
ّواحلسني، فهناك فارق حقيقي بني ثقافة الطرفني ستقف عليه إن شاء اهللا 

ّواآلن لنرجع إىل صلب املوضوع، موضحني مالبسات هذه املسألة . تعاىل

  .ّأكثر مما مىض
 

 !احلرب الصامتة واحلساسية من اسم عيل واحلسن واحلسني

افية، وتغيريه ألسامء اجلاهليني، وأمره بعدما بدأ اإلسالم بثورته الثق

كاحلسن واحلسني، : بتحسني األسامء، ووضع النبي بعض األسامء اإلهلية

وبعد اهتامم اآليات واألحاديث بالرمز واإلشارة إىل األسوة والقدوة 

أشهد أن ال إله إال اهللا = (، وابتناء اإلسالم عىل الشهادتني ) كمحمد(

، بدأت قريش حرهبا الصامتة عىل أسامء أهل )هللاًوأشهد أن حممدا رسول ا

ًالبيت وعرتة رسول اهللا، ألن قريشا أصبحت عاجزة عن مقاومة الرسول  ّ

وثقافة اإلسالم وتعاليم الرسول من جهة، ومن جهة أخرى كان ال يمكنها 

ً، وخصوصا فيام يرتبط بشخصه الكريم ّالقبول بكل ما أتى به النبي

 .النضامم حتت لواء اإلسالم ثم الكيد لهوأهل بيته، فسعت إىل ا

ّأن حممد: ّروى عمر بن شبة، عن سعيد بن جبري ّ بن احلنفية سمع بأن ًاّ ّ
ّعبداهللا بن الزبري قد نال من عيل، فجاء إليه وهو خيطب فوضع له كريس  ّ

َوإنه واهللا ما يشتم عليا إال كافر يرس شتم : ّفقطع عليه خطبته، فكان مما قاله ّ
ِ ُ ًّ ّ

 .)١(ّل اهللا، خياف أن يبوح به فيكنّي بشتم عيلرسو

                                                             

 .٦٣ :٤رواه ابن أيب احلديد يف رشح النهج ) ١(



 ٧٤

ّأجل إن قريشا كانت تتصور بأن النبي هو الذي قرن اسمه مع اسم  ّ ً ّّ
 هو نفسه ّ، أو أنه)٢(ّنه هو الذي منع الصالة البرتاء عليهإ، أو )١(البارئ

ًالذي نصب عليا إماما عىل الناس  ً ّ  .)٣(ّدون قرار من رب العاملنيمن ّ

ًإن قريشا كانت ال تريد اخلضوع املطلق للرسول كي: خرىُوبعبارة أ ّ  

ته يف التسميات ، فليس من املستغرب أن يكون ما فعل ال يقوى سلطانه

ً إذ نراهم يسمون أوالدهم بمحمد وفاطمة ظاهرا، وال؛قجاء يف هذا السيا ّ ّ 

ّنراهم يسمون بعيل، واحلسن واحلسني، ومحزة، وجعفر وغريها من أسامء  ّ
ّلبيت، مع علمهم بأن الرسول سمى سبطيه باحلسن واحلسني باسم ابني أهل ا ّ

  .)٤(َهارون شرب وشبري وبأمر من اهللا وعقَّ عنهام

                                                             

 ـ ٥٧٦: ، املوفقيات البن بكار١٣٠  :٥، رشح هنج البالغة ٤٥٤ :٣مروج الذهب ) ١(
٥٧٧. 

: ّ، مقدمة مسند زيد بن عيل٤٣٠: ٢قة ، الصواعق املحر٣٥٥: ١انظر سنن الدار قطني ) ٢(
، صحيح ٥٩٩٧، ٩٩٦ ح ٢٣٣٨ :٥، ٤٥١٩ ح ١٨٠٢  :٤، صحيح البخاري ٣٣

 محيد أيب عن ٤٠٧ ح ٣٠٦ :١ ويف األنصاري مسعود أيب عن ٤٠٥ ح ٣٠٥ :١مسلم 
 .٩٨٢ إىل ٩٧٦ ح ٢٥٧  :١، سنن أيب داود الساعدي

 رسول اهللا، وطلبه من اهللا أن يمطر انظر كالم احلرث بن النعامن الفهري واعرتاضه عىل) ٣(
ّعليه حجارة من السامء إن كان حممدا صادقا يف استخالفه عليا فام لبث حتى رماه اهللا  ً ً ً ّ

، ٣٥ :١٠تفسري الثعلبي . بحجر فوقع عىل دماغه فخرج من أسفله فهلك من ساعته
 .٥٥ :٢٩، وروح املعاين ٢٩ :٩وتفسري أيب السعود 

 بالتهنئة يف اليوم  ّن جربئيل هبط عىل رسول اهللاإ :، وفيه٦ ح ٣٤ :٦نظر الكايف ا) ٤(
ّالسابع وأمره أن يسمي احلسن ويكنّيه وأن يعّق عنه وكذلك حني ولد احلسني، 

 .٢٢١ :٢، مناقب الكويف ٤ ح ٤٣١ :٢١وسائل الشيعة 



 ٧٥

ّسامه النبي احلسن وكنّاه : قال أبو أمحد العسكري عن اإلمام احلسن ّ
 .)١(...ّأبا حممد، ومل يكن يعرف هذا االسم يف اجلاهلية

ّإن اهللا حجب اسم احلسن : فضل، قالوروى عن ابن األعرايب، عن ال

ّواحلسني حتى سمى هبام النبي ابنيه احلسن واحلسني ّ)٢(. 
 

ٌارتباط التسمية مع املحبة حقيقة أو وهم ْ َ ٌّ: 

ّإن أسامء حممد وعيل واحلسن واحلسني إن مل تكن أسامء إهلية فهي أسامء  ّ

ر عليها، مع عربية ال حمالة، حتمل معاين املحمدة واحلسن وهي حسنة ال غبا

ّالتأكيد عىل أن مدرسة أهل البيت تذهب إىل أن هذه األسامء مشتقة من أسامء  ّ ّ

ًالباري، كام جاء عن املعصومني ورواه بعض العامة أيضا يف تفسري قوله  ّ
َ َعلم آدم األسامء كلها         و: تعاىل ََّ َُّ َ َ َ)وقوله تعاىل)٣ ، : ِفتلقى آدم من ربه ِِّ ْ ََ ُ َّ ََ َ

َكلام
ِ َإذ ابتىل إبراهيم ربه بكلامت فأت َو: وقوله تعاىل.. )٤( تَ ََ َ َ

ِ َِ ِ ُ ُّ َْ َ َّمهنـِ ُ َّ)٥(. 

ًفلو كان اخللفاء الثالثة حمبني حقا لرسول اهللا ـ وكانت التسمية هلا داللة  ّ
ّعىل احلب والبغض كام يفرضه املستدل يف تسميات أوالد األئمة ـ لسموا  ّ ّ

 باسم سبطي رسول اهللا كرامة لرسول اهللا أوالدهم وأحفادهم وأسباطهم

                                                             

 .١٦٢ :١، هتذيب األسامء للنووي ٨٥  :٣، سمط النجوم العوايل ٩ :٢أسد الغابة ) ١(
، ١٨٨ :، تاريخ اخللفاء١٦٢ :١، هتذيب األسامء للنووي ٢٣٣  :٣توضيح املشتبه ) ٢(

 .٨٥ :٣سمط النجوم العوايل 
 .٣١  :البقرة) ٣(
 .٣٧  :البقرة) ٤(
 .١٢٤  :البقرة) ٥(



 ٧٦

ًواتباعا لسنّته يف التسمية ّ. 

ّواألنكى من ذلك ال نراهم يسمون أوالدهم بأسامء أجداد وأعامم 
 ّنأكحمزة وأيب طالب، وهاشم، وعدنان، ومرض، مع وأعاممه رسول اهللا 

 عىل تلك األسامء أسامء عربية أصيلة ومجيلة املعنى، وكانت توضع يف اجلاهلية

 .األوالد، فكيف ال توضع بعد اإلسالم؟

ّفعىل أي يشء يمكن محل هذه الترصفات واالجحاف بأعامم رسول اهللا،  ّ
 ًخصوصا بعد وقوفنا عىل تأكيد الرسول عىل عشريته وعرتته؟

 .ّفإما أن نقول بنصبهم العداء للرسول وألهل بيته وعشريته

ّإما أن نقول بعدم حلاظ املحبة والبغض يف  و التسميات، وهو ما نريد ّ

ّ ألن التسمية باسم ما قد ال يدل عىل املحبة، ؛ التأكيد عليه يف هذه املقدمة ٍّ

ّوكذا عدم التسمية ال يدل عىل البغض، فاالسم هو العالمة حسبام يعتقده 

، لكن اإلسالم جاء ليؤكد عىل لزوم حتسني األسامء ال غري، فلو أراد همبعض

ّبة جيب عليه أن يأتينا بدليل واضح عىل ذلك، ألن َّشخص أن يستدل عىل املح ّ
فعل املعصوم ّعىل أن  )١(ّداللة األفعال صامتة، وقد أكدنا يف بحوثنا السابقة

ّأو تركه لشـيء ال يدل عىل الوجوب أو احلرمة إال أن يرصح ارشبوا :  كقوله؛ّ

 .اللبن، أو ال تركبوا الدواب

ّء حمبي اإلمام عيل ـ كعامر واألمر هنا كذلك، فقد ال تشاهد يف أسام ّ
ّوسلامن واملقداد وأيب ذر ـ وال يف أسامء أوالدهم وأحفادهم قد ال تشاهد 

                                                             

عىل ) ً ّ عليا ويل اهللا يف األذان بني الرشعية واالبتداعأشهد أن(راجع كتاب املؤلف ) ١(
 . املثال سبيل



 ٧٧

عيل واحلسنني  ّحبهم لإلمام عىل عدم وهذا اليدل واحلسني، اسم عيل واحلسن

وفاطمة وآمنة وزينب، واملتأمل يف مواقف األقدمني يراهم ال يستدلون عىل 

  .يات فقطّاملحبة من خالل التسم

فعامر وسلامن واملقداد من املحبني لإلمام عيل بال خالف سواء سموا 

بأسامء أهل البيت أم مل يسموا، وعليه فنحن ال نستدل عىل العلقة واملحبة 

ّبينهام عىل التسميات وإن كان عامر بن يارس قد سمى حفيده عيل بن حممد بن 
 .ألول واألخري، لكن هذا ليس الدليل ا»بعيل «)١(عامر بن يارس

وعليه فكل ما يف األمر هو داللة األسامء ـ يف غري املعصومني ـ عىل 

العلمية فقط مع حلاظ املعاين احلسنة فيها، وليس فيها أكثر من ذلك وال 

 .يمكن حتميلها ما ال حتتمل

ّوكذا لو تصفحت مشجرات الطالبيني لعلك ال ترى اسم آمنة أو  َّّ
ّقرار بأهنم من اإل أسامء بنات املعصومني، مع خدجية أو صفية أو حليمة بني

ِّ بحب عيل ومع االعتقادهذه الشجرة املطهرة وهم أبناء آمنة وخدجية، 
ّواحلسن واحلسني وآمنة بنت وهب ـ أم رسول اهللا ـ وخدجية بنت خويلد ـ 

 ـ فعدم  ـ أو حليمة السعدية ـ مرضعته ـ أو صفية ـ عمتهزوجته

 .ال يدل عىل التنافر واملباغضةالتسمية هبذه األسامء 

ّومثل هذا يمكن قوله يف سبب عدم تسمية اخللفاء األمويني والعباسيني 
ّأبناءهم باسم عيل، ألهنم أيضا مل يسموا أوالدهم وأحفادهم باسم أيب بكر  ّ ًَ ّ

                                                             

 .٢٦٦ :١امل البن ماكوال االك) ١(



 ٧٨

ًوعمر وعثامن، إال عمر بن عبدالعزيز وآخر، وهذا ال يعني أهنم كانوا أعداء  ّ
ّعىل وجه القطع واليقني، إذ اهنم هم الذين أكدوا عىل سرية للخلفاء الثالثة  ّ

ّالشـيخني وحكموا فقههم ومن خالل أعامهلم اثريت هذه احلساسية يف 

 .األسامء

ّإذن املعيار يف هكذا أمور هو األعامل ال األقوال، وال ينكر أحد أن 

ًاخللفاء األمويني والعباسيني اتبعوا سرية الشيخني وجعلوها منهجا ّ  يف احلياة ّ

ًبخالف فقه عيل وحديثه الذي كان حماربا من قبلهم، فكان ال يمكن ألحد أن  ّ
ّحيدث عن عيل إال بالتكنية ً، وسنوضح الحقا ما )عن أيب زينب: ( كقوله؛ ّ

 من ّلقتل عىل اهلوية وقتل وترشيد كلالقته الشيعة من هاتني احلكومتني من ا

ّتسمى بعيل، واحلسن، واحلسني . يف ال يسمون بأسامء اخللفاء الثالثفك. )١(ّ

ّوإليك اآلن جردا ألسامء اخللفاء األمويني والعباسيني بأسامئهم وكناهم  ً

ّوسني حكمهم كي تقف عىل صحة ما قلناه بعدم تسميتهم بأسامء اخللفاء 
 :الثالثة

 

 ): هـ١٣٢ ـ ٤١(ّأسامء اخللفاء األمويني واملروانيني 

 :ةوهي خالية من اسم أحد الثالث

 ) هـ٦٠ ـ ٤١( ـ معاوية بن أيب سفيان، أبو عبد الرمحن ١

 ) هـ٦٤ ـ ٦٠( ـ يزيد بن معاوية، أبو خالد ٢

أبو ليىل : أبو يزيد، وقيل:  ـ معاوية بن يزيد، أبو عبدالرمحن وقيل٣

                                                             

 .٢٢٢ ـ ٢٠٢، ١٨٨، ١٧٤  :اتانظر الصفح) ١(



 ٧٩

َحكم ثالثة أشهر، وقيل( َ  ).ًأربعني يوما بعد أبيه: َ

لقاسم وقيل أبواحلكم أبوا:  ـ مروان بن احلكم، أبوعبدامللك، وقيل٤

 ). هـ٦٥ ـ ٦٤(املدين 

 ). هـ٨٦ ـ ٦٥( ـ عبدامللك بن مروان، أبو الوليد ٥

 ). هـ٩٦ ـ ٨٦( ـ الوليد بن عبدامللك، أبو العباس ٦

 ). هـ٩٩ ـ ٩٦( ـ سليامن بن عبدامللك، أبو العباس ٧

 ). هـ١٠١ ـ ٩٩( ـ عمر بن عبدالعزيز، أبو حفص ٨

 ). هـ١٠٥ ـ ١٠١(و خالد  ـ يزيد بن عبدامللك، أب٩

 ). هـ١٢٥ ـ ١٠٥( ـ هشام بن عبدامللك، أبو الوليد ١٠

 ). هـ١٢٦ ـ ١٢٥( ـ الوليد بن يزيد، أبو العباس ١١

 ).ستة أشهر( ـ يزيد ـ الناقص ـ أبو خالد ١٢

َحكم سبعني ليلة( ـ إبراهيم بن الوليد، أبو إسحاق ١٣ َ َ.( 

 ).١٣٢  ـ١٢٧( ـ مروان احلامر، أبو عبدامللك ١٤
 

 ): هـ٦٥٦ ـ ١٣٢(ّأسامء اخللفاء العباسيني 

 ). هـ١٣٦ ـ ١٣٢(ّ ـ السفاح، عبد اهللا بن حممد، أبو العباس ١

 ). هـ١٥٨ ـ ١٣٦(ّ ـ املنصور، عبد اهللا بن حممد، أبو جعفر ٢

 ). هـ١٦٩ ـ ١٥٨(ّ ـ املهدى، حممد بن املنصور، أبو عبداهللا ٣

 ). هـ١٧٠ ـ ١٦٩(ّمد  ـ اهلادي، موسى بن املهدي، أبو حم٤

 ). هـ١٩٣ ـ ١٧٠( ـ الرشيد، هارون بن املهدي، أبو جعفر ٥

 ). هـ١٩٨ ـ ١٩٣(ّ ـ االمني، حممد بن هارون، أبو عبداهللا ٦



 ٨٠

 ). هـ٢١٨ ـ ١٩٨( ـ املأمون، عبداهللا بن هارون، أبو العباس ٧

 ). هـ٢٢٧ ـ ٢١٨(ّ ـ املعتصم، حممد بن الرشيد، أبو إسحاق ٨

 ). هـ٢٣٢ ـ ٢٢٧(أبو القاسم : ن املعتصم، أبو جعفر وقيل ـ الواثق ب٩

 ). هـ٢٤٧ ـ ٢٣٢( ـ املتوكل، جعفر بن املعتصم، أبو الفضل ١٠

ّ ـ املنترص، حممد بن املتوكل، أبو جعفر، وقيل أبو عبد اهللا ١١    ـ ٢٤٧(ّ

 ). هـ٢٤٨

 ). هـ٢٥٢ ـ ٢٤٨( ـ املستعني، أمحد بن املعتصم، أبو العباس ١٢

 ). هـ٢٥٥ ـ ٢٥٢(ّتز، حممد بن املتوكل، أبو عبداهللا  ـ املع١٣

   ـ ٢٥٥(أبوعبداهللا : ّ ـ املهتدي، حممد بن الواثق، أبوإسحاق، وقيل١٤

 ). هـ٢٥٦

 ـ ٢٥٦(أبوجعفر :  ـ املعتمد، أمحد بن املتوكل، أبو العباس وقيل١٥

 ).هـ٢٧٩

 ). هـ٢٨٩ ـ ٢٧٩( ـ املعتضد، أمحد بن طلحة، أبوالعباس ١٦

 ). هـ٢٩٥ ـ ٢٨٩(ّملكتفي، عيل بن املعتضد، أبو حممد  ـ ا١٧

 ). هـ٣٢٠ ـ ٢٩٥( ـ املقتدر، جعفر بن املعتضد، أبو الفضل ١٨

 ). هـ٣٢٢ ـ ٣٢٠(ّ ـ القاهر، حممد بن املعتضد، أبو منصور ١٩

 ). هـ٣٢٩ ـ ٣٢٢(ّ ـ الرايض، حممد بن املقتدر، أبوالعباس ٢٠

 ). هـ٣٣٣ ـ ٣٢٩(و إسحاق  ـ املتقي، إبراهيم بن املقتدر، أب٢١

 ). هـ٣٣٨ ـ ٣٣٣( ـ املستكفي، عبداهللا بن املكتفي، أبوالقاسم ٢٢

 ). هـ٣٦٣ ـ ٣٣٨( ـ املطيع، الفضل بن املقتدر، أبوالقاسم ٢٣

 ). هـ٢٩٣ ـ ٣٦٣( ـ الطائع، عبدالكريم بن املطيع، أبوبكر ٢٤



 ٨١

 ). هـ٤٢٢ ـ ٢٩٣( ـ القادر، أمحد بن إسحاق، أبو العباس ٢٥

 ). هـ٤٦٧ ـ ٤٢٢( ـ القائم، عبداهللا بن القادر، أبو جعفر ٢٦

 ). هـ٤٨٧ ـ ٤٦٧(ّ ـ املقتدي، عبداهللا بن حممد، أبو القاسم ٢٧

 ). هـ٥١٢ ـ ٤٨٧( ـ املستظهر، أمحد بن املقتدي، أبو العباس ٢٨

 ). هـ٥٢٩ ـ ٥١٢( ـ املسرتشد، الفضل بن املستظهر، أبو منصور ٢٩

 ). هـ٥٣٠ ـ ٥٢٩(ملسرتشد، أبو جعفر  ـ الراشد، منصور بن ا٣٠

 ). هـ٥٥٥ ـ ٥٣٠(ّ ـ املقتفي، حممد بن املستظهر، أبوعبداهللا ٣١

 ). هـ٥٦٦ ـ ٥٥٥( ـ املستنجد، يوسف بن املقتفي، أبو املظفر ٣٢

 ). هـ٥٧٥ ـ ٥٦٦(ّ ـ املستيضء، احلسن بن املستنجد، أبو حممد ٣٣

 ). هـ٦٢٢ ـ ٥٧٥( ـ النارص، أمحد بن املستيضء، أبو العباس ٣٤

 ). هـ٦٢٣ ـ ٦٢٢( ـ الظاهر، أمحد بن النارص، أبو نرص ٣٥

 ). هـ٦٤٠ ـ ٦٢٣( ـ املستنرص، منصور بن الظاهر، أبو جعفر ٣٦

 ). هـ٦٥٦ ـ ٦٤٠( ـ املستعصم، عبداهللا بن املستنرص، أبو امحد ٣٧

ّهذه هي أسامء اخللفاء األمويني والعباسيني ، فال نرى  وألقاهبم وكناهمّ

أبوبكر، أبو حفص، أبو عمرو، : ًنها اسام للخلفاء الثالثة، أو كنية هلم، مثلبي

عمر بن عبدالعزيز الذي : أبو ليىل، إال لشخص واحد يف العهد األموي وهو

 .ّتسمى باسم عمر وتكنّى بكنيته

ّأو كنية لشخص واحد يف العهد العبايس الثاين وهو الطائع العبايس، مع  ّ
ّان عبدالكريم ومل يكن عتيقا أو عبد العزى أو عبد ّأن اسم هذا األخري ك ً

ّالكعبة أو عبداهللا حتى يدل عىل املحبة فيام بينه وبني أيب بكر كام يقولون ّ ّ. 



 ٨٢

ّيف حني أن أغلب كنى العباسيني وأسامئهم كانت تدور يف فلك األسامء  ّ ُ ّ

م، ّحممد، أمحد، جعفر، عبداهللا، عبدالكري: (املحبوبة عند أهل البيت مثل

 .ّالتي كانوا يتسمون هبانفسها وهي األسامء ) إبراهيم، يوسف

 ّأبوحممد، أبوالقاسم، أبوجعفر، أبوعبداهللا، ّأبوالعباس، :كناهم فهي ّما أ

ًأبو إسحاق، أبو الفضل، فهي كنى الطالبيني أيضا ّ وكذا ألقاهبم، فهي . ُ

ائم املهدي، اهلادي، الق: ، مثلّمأخوذة من ألقاب أئمة أهل البيت

ّفهل يمكن ألحد أن يدعي حمبة هؤالء اخللفاء ألهل البيت وكوهنم ، )١(...و ّ

ّإن هذا هيدم . ّوهم الذين أجرموا بحقهم أكثر من األمويني! من شيعتهم؟

ّمقولتهم السابقة من أن األسامء وضعت للمحبة أو أن عدم التسمية يدل عىل  ّ

 .املباغضة واملعاداة

ّاسمني بني هذا الكم اهلائل من األسامء إىل ّفهل أن وجود اسم واحد أو 
ّالقرن السابع اهلجري يدل عىل حمبة اخللفاء للخلفاء الراشدين ّأم أن !!  ّ

ُحمبتهم للخلفاء تنتزع من مواقف وأمور أخرى، إذن األعامل هي الدالة عىل  َّ َ ُ

 .املحبة ال األسامء
 

ّاحلكومتان األموية والعباسية واتباعهام لسرية الشيخ  :نيّ

ُإن األمويني والعباسيني كانوا يسريون عىل خطى الشيخني وال غبار عىل  ّ

ذلك، وقد أشار مؤسس الدولة األموية إىل هذه احلقيقة يف جواب رسالة 

                                                             

ّستقف الحقا يف السري التارخيي يف املسألة عىل هني أئمة أهل البيت شيعتهم من تلقب ) ١( ًّ
 .أعدائهم بألقاهبم وتكنّيهم بكناهم إال عند الرضورة



 ٨٣

 :ّ إذ قال معاوية ملحمد؛ّحممد ابن أيب بكر

ّفكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه  وخالفه أنفسهم، عىل ] عيل  [ّ

ّذلك اتفقا واتسقا،  ّثم دعواه إىل أنفسهم، فأبطأ عنهام وتلكأ عليهام، فهام به ّ ّّ

 :إىل أن يقول. اهلموم، وأرادا به العظيم

ِ وقس شربك بفرتك، ،فسرتى وبال أمرك!  بن أيب بكر افخذ حذرك يا

ال تلني قرس قناته، ] و[تقرص عن أن تساوي أو توازي من يزن اجلبال حلمه، 

هاده، وبنى ملكه وشاده، فإن يكن ما نحن فيه ّوال يدرك ذو أناته، أبوك مهد م

ًصوابا، فأبوك أوله وإن يك جورا فأبوك أسسه ونحن رشكاؤه، وهبديه  ً

أخذنا، وبفعله اقتدينا، ولوال ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا ابن أيب طالب، 

ِفعب . وأسلمنا له، ولكنا رأينا أباك فعل ذلك فاحتذينا بمثاله، واقتدينا بفعاله

ْك بام بدا لك أو دع، والسالم عىل من أنابأبا َ...)١(. 

ّوروى البالذري ما كتبه يزيد بن معاوية يف جواب عبداهللا بن عمر، ملا 

 :اعرتض عليه بقتل احلسني

ّفإنا جئنا إىل بيوت جمددة، وفرش ممهدة، ووسائد ! ّأما بعد، يا أمحق ُ ّ ّ

ّمنضدة، فقاتلنا عنها، فإن يكن احلّق لنا فعن حقنا  قاتلنا، وإن يكن احلّق ّ

ّلغرينا فأبوك أول من سن هذا وآثر واستأثر باحلّق عىل أهله ّ)٢(. 

                                                             

روج الذهب ، وم١٦٧  :٣، وانظر أنساب األرشاف ١٢٠ :كتاب صفني للمنقري) ١(
 .١٩٠ :٣، ورشح النهج ١٢٧  :، واالختصاص للشيخ املفيد١٣ ـ ١٢ :٣

، واجلميع عن ٢٩٧ :، احقاق احلق٣٥٦  :، هنج احلق٢٤٧  :الطرائف البن طاوس) ٢(
 .البالذري



 ٨٤

ّفاألمويون اتبعوا سياسة الشيخني يف كل يشء، يف احلديث ّ)١( 

 .)٣(والسياسة)٢(والفقه

 :وجاء يف رسالة معاوية إىل زياد بن أبيه

ُوانظر إىل املوايل ممن أسلم من األعاجم، فخذهم بسنّة  عمر بن َّ

ّفإن ذلك خزهيم وذهلم، ّاخلطاب،  .)٤(...ينكحوهنم العرب فيهم وال أن تنكح ّ

ِوكتب عمر بن عبدالعزيز إىل عدي بن أرطاة أن سل احلسن البرصي َ :

ّإنك  «اكتب إليه: ما بال نصارى العرب ال يؤخذ منهم اجلزية؟ فسأله، فقال

ّمتبع ولست بمبتدع، إن عمر بن اخلطاب رأى يف ذ ّ ٌ  .)٥(»ًلك صالحاّ

يا أبا ليىل لقد : وقال مروان ملعاوية بعد خطبته املعروفة التي اعتزل فيها

ْسن هلا عمر بن اخلطاب سنّة فاتبعها، فقال معاوية ِّ َّ أتريد أن تفتنّي عن ديني : ّ

 .)٦(يا مروان
                                                             

: انظر. »ُيف ما عمل به عىل عهد عمر « ّإذ حدد عثامن التحديث عن رسول اهللا) ١(
، تاريخ دمشق ٢٩٤٩٠ ح ١٣١ :١٠ّعامل ، كنز ال٣٣٦ :٢الطبقات الكربى 

١٨٠ :٣٩. 
ّإن عمر بن اخلطاب ملا طعن استشارهم يف اجلد، : فمثال جاء عن مروان بن احلكم قوله) ٢( ُ ّ ّّ

ّإين رأيت يف اجلد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال عثامن: فقال ّ ًّ ّإن نتبع رأيك : ّ
املستدرك عىل : انظر. نعم ذو الرأي كانّفهو رشد، وإن نتبع رأي الشيخ من قبلك ف

 .٨٩٨٣ح ٣٧٧ :٤الصحيحني 
ّكام مر قبل قليل يف كالم معاوية ملحمد بن أيب بكر، ويزيد لعبداهللا بن عمر) ٣( ّ. 
 .٨٢٤ :٢الغارات ) ٤(
 .١٥٩ :٨أنساب األرشاف ) ٥(
 .٢١١  :مقتل احلسني للخوارزمي) ٦(



 ٨٥

ّوعن الشعبي أنه دخل عىل احلجاج فسأله عن الفريضة يف األخت، وأم  ُّ ُ ّ ّ

عثامن، : به الشعبي باختالف مخسة من أصحاب الرسول فيهاِّاجلد؟ فأجا

ّزيد، ابن مسعود، عيل، ابن عباس ّثم بدأ برشح كالم ابن عباس. ّ فقال له . ّ

: ّفقال احلجاج. فام قال فيها أمرياملؤمنني ـ يعني عثامن ـ؟فذكرها له: ّاحلجاج

ِمر القايض فليمضها عىل ما أمضاها عليه أمرياملؤمنني عثام ْ ُُ فانظر إىل . )١(نِ

 .ترى اسم احد من الثالثة بينهم  أوالد هؤالء هل

ّهذه النصوص تدل بكل وضوح عىل اتباع األمويني سرية الشيخني مع  ّ ّ

ًسرية عثامن بن عفان وجعلها منهاجا يف احلياة ّ. 

ّوهناك نصوص كثرية أخرى دالة عىل اتباع التالني ملا أسسه األولون ّ ِ ّ ّ ّ .

ّال يسمون أوالدهم بأسامء اخللفاء الثالثة، وعىل أي فكيف بأمثال هؤالء  ّ
 ّيشء يدل هذا؟

أبوبكر، عمر، عثامن، : بل ملاذا ال نرى بني فقهاء املدينة السبعة من اسمه

ّوهل يدل هذا عىل نصبهم العداء للثالثة؟ ال، ليس األمر كذلك، فاجلميع 

خري دليل عىل ّيسريون عىل هنج الشيخني وعثامن، وأن هذه النصوص اآلنفة 

ّالتباغض والعداوة بني عيل وعمر وعدم الصداقة بني أيب بكر وعيل، إذ مر  ّ ُّ

ّفكان أبوك وفاروقه أول من ابتز (ّعليك كالم معاوية ملحمد بن أيب بكر  ّ
فأبوك : (وكالم يزيد لعبداهللا بن عمر]) أي القتل[وأرادوا به العظيم ... ّحقه

ّأول من سن هذا ّ.( 

                                                             

 .٣١٤  :٤الء ، سري أعالم النب٣٢٥  :٤حلية األولياء ) ١(



 ٨٦

 وكان عروة بن الزبري يعذر أخاه عبداهللا يف حرصه بني :قال املسعودي

 :هاشم يف الشعب ومجعه احلطب ليحرقهم، ويقول

ّإنام أراد بذلك أن ال تنترش الكلمة وال خيتلف املسلمون، وأن يدخلوا يف 

ّالطاعة فتكون واحدة كام فعل عمر بن اخلطاب ببني هاشم ملا تأخروا عن  ّ ّ

 .)١(ّحلطب ليحرق عليهم الدارّبيعة أيب بكر، فإنه أحرض ا

ويعرف «:ّمن هنا تعرف عمق مغزى كالم السيدة فاطمة الزهراء

ّالتالون غب ما أسسه األولون َّّ ِ «)٢(. 

وعليه، فإن ما قلته وأثرته هنا من جواب نقيض للشبهة ـ من أن 

ّالشيخني وأتباعهام، لو كانا حمبني للنبي فلامذا ال يسمون أوالدهم بأسامء  ُ
ًد الرسول وأعاممه ـ وكذا ما عنونته من عنوان، مل يكن اعتقادا منّي أجدا

ًبصحة ما قلته، بل جاء إلزاما لآلخرين  . الذين يسوقون الكالم عىل عواهنه؛  ّ

ّوال خيفى عليك بأن هذا الكالم ال يمنعنا من القول بوجود خالف 

ئم مع وتعارض بني ثقافة قريش وثقافة اإلسالم، فقريش كانت يف رصاع دا

اإلسالم وقيمه، ومل تستسلم إال بعد فتح مكة وحتت وطأة السيف، وهي التي 

ّدعت إىل املنع من تدوين حديث رسول اهللا، ويف املقابل دعت إىل تعلم 

  .األنساب وأيام العرب

                                                             

: زيادة وفيه ١٤٧ :٢٠رشح هنج البالغة : ، وانظرامليمنية ط ٨٦ :٣مروج الذهب ) ١(
 ...وأن يدخلوا يف الطاعة كام فعل عمر

 ـ ٣٧٤ :، أمايل الطويس١٢٨ ـ ١٢٥، دالئل اإلمامة ٣٥٥ ـ ٣٥٤معاين األخبار ) ٢(
٣٧٦. 



 ٨٧

ّفمن الطبيعي ـ وألجل اخلالف امللحوظ بني املدرستني ـ أن ال تسمي 
ًألهنا مل تستعد فكريا ومل تؤهل أخالقيا بعد  ؛ َقريش أبناءها بأسامء مناوئيها ً ّ ّ

 ّ حاهلا مشابه حلال للثورة عىل املطامع الشخصية واألنانية، فاستسلمت هلا وأن

 .املناوئني لإلمام عيل من أمثال اخلوارج الذين مل يعجبهم أسامء أهل البيت

ّلكن هذا األمر ال يمكن تصوره يف أئمة أهل البيت، ألهنم أسمى من  ّ ّ ّ
ّهذه األنانيات التي تتعكز عليها شخصية اإلنسان اال  ّادي، ألهنمتيعّ

ًينظرون إىل األمور بنظرة عالية ويسعون دوما للحفاظ عىل وحدة الصف  ُ

ّاإلسالمي، واقفني أمام الفتن وجادين إىل حتجيم زاوية اخلالف بينهم وبني 
 .اجلهاز احلاكم يف الظاهر كي ال يستغله األعداء

ّال يعني بأن أهل البيت كانوا هبذه السياسة جياملون ويداهنون ّلكن هذا 

ّويعتمون عىل وجود خالف جوهري بينهم وبني احلكام، بل الفارق بينهم  ُّ

ّوبني غريهم أهنم ال خيلطون األوراق، ويتعاملون مع كل يشء عىل حسبه،  ّ
ّو أهنا ّا ـ خملة بموازينهم، أتسمية بأيب بكر وعمر ـ يف ظروف مفال يرون ال

ّستزلزل مواقفهم، أو أهنا تبعدهم عن أهدافهم قيد أنملة، كال فاألمر مل يكن  َ ّ
ّكام يتخيله اآلخرون، فهم ال جييزون ربط موضوع التسميات مع املسائل 

ّاخلالفية املذهبية، ألن جمال كل واحد خيتلف عن اآلخر ّ فهم من جهة . ّ

 .يسمون ومن جهة أخرى يعرتضون

ّكر وعمر وعثامن ال تعطي الرشعية للخلفاء، وال تدلل فالتسمية بأيب ب

عىل عدالتهم ووثاقتهم ولزوم األخذ عنهم، بل هي حالة اجتامعية طبيعية 

فادة من هذه التسميات لتثبيت خالفة الشيخني، ، فالذين يريدون اإلفحسب



 ٨٨

ّأو رفع العداوة واخلالف بني اآلل واخللفاء، هم وامهون، ألن اخلالف بينهم  ُ

، أو )١(رب من أن يرتفع بتسمية واحدة أو اثنتني أو ثالث، أو زواج مفتعلأك

مصاهرة بني هذا أو ذاك، ويكفينا للتدليل عىل وجود اخلالف، ما جاء يف 

ّ، وخطب السيدة فاطمة الزهراء، ووصيتها بأن ال يشهد )٢(اخلطبة الشقشقية
 عمر بإحراق ، وهتديد)٣(جنازهتا أبوبكر وعمر وموهتا وهي واجدة عليهام

ً، وعدم تولية عمر أحدا من بني )٥(ً، وإسقاطه جنينها حمسنا)٤(بيت فاطمة

أما زال يف نفس عيل : ، وقول عمر البن عباس)٦(هاشم الرسايا والواليات

، إىل غريها من عرشات النصوص بل مئات النصوص الدالة عىل )٧(يشء

 .التخالف يف السياسة واملنهج

  مع أيب بكر وعمر وعائشة وطلحة والزبري، فأهل البيت رغم خالفهم 

                                                             

 ).ّزواج أم كلثوم الزواج اللغز(أنظر كتابنا ) ١(
 .٣ اخلطبة ٤٨ :ج البالغةهن) ٢(
، وانظر صحيح ١٠٤ ح ٦٢١ :٣١ بحاراألنوار يف وعنه ٢٠١ :٢عيون أخبار الرضا ) ٣(

 .١٧٥٩ ح ١٣٨٠ :٣ مسلم وصحيح ٣٩٩٨ ح ١٥٤٩ :٤البخاري 
، املذكر والتذكري البن أيب ٣٠ :١، اإلمامة والسياسة ٢٣٣ :٢تاريخ الطربي ) ٤(

 .٩١ :عاصم
 ٣ الرتمجة ١٥  :٦، الوايف بالوفيات النظامية الفرقة / ٣ لرتمجةا ٥٧ :١امللل والنحل ) ٥(

 بن الرسي، مناقب ّحممد بن ألمحد ٨٢٤ الرتمجة ٢٦٨  :١، لسان امليزان املعتزيل للنظام
 .ًحمسنا فسد من زخم قنفذ: ، عن املعارف للقتيبي قال١٣٣ :٣ابن شهرآشوب 

 .١٨٥ :، االختصاص٢٨٣ :٢٨ وعنه يف بحار األنوار ١٠٩ :١االحتجاج ) ٦(
 كتابه يف بغداد تاريخ كتاب صاحب طاهر أيب بن أمحد عن ٢٠ :١٢رشح هنج البالغة ) ٧(

 .بترصف ٥٥٥  :٣٠ األنوار بحار يف وعنه ًمسندا



 ٨٩

ّ يرتفعون عن هكذا أمور، ولو ال يمنعون التسمية هبذه األسامء، بل

ّراجعت كتب أنساب الطالبيني لرأيت اإلمام السجاد، والكاظم، والرضا، 
ّ، ألن عائشة هو اسم فاعل من عاش )١(ّواهلادي قد سموا بناهتم عائشة

 .هبذا اإلسم لو لوحظ فيه املعنى اللغوي فقطيعيش، فال ضري من التسمية 

ّأما لو أريد بالتسمية األخذ بنظر االعتبار مواقف عائشة بنت أيب بكر يف 
 إمام زماهنا عيل بن أيب طالب، واإلشادة بدورها يف شّق إزاءيوم اجلمل 

ّ ألن هذا العمل يوجب التثقيف الباطل ؛ٌّالصف اإلسالمي، فهو منهي عنه

عة ثقافة العداء ألهل بيت الرسول، الذين أمرنا اهللا ورسوله للمسلم، وإشا

 .بمودهتم وطاعتهم

وعليه فنحن ال نريد أن ننكر وجود اسم عمر وعثامن أو كنية أيب بكر 

بني ولد اإلمام عيل، أو ولد اإلمام احلسن، أو ولد اإلمام احلسني ـ وإن مل 

ني، لكننا ننكر أن يكون يثبت ذلك بدليل عن األخري ـ أو اإلمام عيل بن احلس
                                                             

ّ، ألنه كاد »محرياء«يف الوقت نفسه هنى اإلمام الكاظم يعقوب الرساج من التسمية بـ ) ١(
ًأن يكون علام خمصوصا بعائشة، وخمتل خدجية وأم : ًقا هلا قبال أمهات املؤمنني، أمثالً

، وحيتوي عىل مؤامرة سياسية أموية ضد عيل، بخالف اسم عائشة فإنه ...سلمة و
 .اسم عام أللف امرأة قبل اإلسالم وبعده

ّوقد يكون أمر اإلمام ليعقوب الرساج جاء من باب الكرامة واإلعجاز، ألن النص  ّ

وهو ). وبلسان فصيح... وهو يف املهد( قاهلا  ّ أنهًالذي سيأيت عليك الحقا، فيه
ّالنص الوحيد الرصيح اآليت من قبل األئمة يف املنع من التسمية بأحد أسامء املخالفني 

 .بخصوصه
 ويسمى األوىل عن فينهى) عائشة(بـ التسمية عن خيتلف) ءمحريا(وعليه فالتسمية بـ

 .ة مع عيل ويرمز إىل حالة تارخييةًثانية وال ضري، قبل أن يصري رمزا للمخالفبال



 ٩٠

 .ًذلك داال عىل املحبة

ّموكدين عىل أن التسمية بعثامن قد توقفت بعد تسمية اإلمام عيل وأخيه  ّ ّ
عقيل ابنيهام هبذا االسم، فال نرى اسم عثامن بعد ذلك يف ولد جعفر بن أيب 

طالب، أو يف ولد عقيل، وحتى يف ولد عيل يف العصور الالحقة ـ إال ما ذكرنا 

وبذلك فقد انقطع اسم عثامن يف ولد اإلمام عيل من بعد اإلمام احلسن بن ـ 

 . إىل اإلمام احلجةعيل

ومثل ذلك كان األمر بالنسبة إىل التسمية أو التكنية بأيب بكر، فقد توقف 

الطالبيون عنه بعد اإلمام عيل واإلمام احلسن وعبداهللا بن جعفر، فلم يكن يف 

 ـ وقيل )١(بأيب بكر، إال ابن واحد لإلمام احلسنّالطالبيني من سمي أو كنى 

 .)٢(ّبأنه كان لإلمام احلسني مثله وهو مل يثبت ـ وولد لعبداهللا بن جعفر

ّمؤكدين بأنا مل نقف عىل من سمي بأيب بكر يف ولد األئمة املعصومني  ّ

 أي من بعد سنة مخسني للهجرة إىل زمان ابن بعد اإلمام احلسن املجتبى

ّن إ :، أي)عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب( صاحب ٨٢٨ىف عنبة املتو

ًالتسمية بأيب بكر وعثامن قد انقرضت أيضا عند األئمة التسع املعصومني 

 .الباقني

ّوأيضا انقرض هذان االسامن عند غالب الطالبيني ـ من بني عقيل وبني  ً

، »ثامنع« ّن التسمية بـ ـإ :ّجعفر ـ فلم أقف يف مشجراهتم عليهام، أي

                                                             

ًوأنا احتمل ذلك أيضا يف .  ّ أبو بكر هو كنية لعبداهللا بن احلسنقال املوضح النسابة بأن) ١(

 .ولد اإلمام عيل، وعبداهللا بن جعفر
ّقيل إنه كنية ملحمد بن جعفر بن أيب طالب وإنه ليس باسم) ٢( ّ. 



 ٩١

ـ وضعت لفرتة قليلة وانتهت بانتهاء العهد األموي، فال نرى هلا   »أبوبكر«

 .ًوجودا يف العرص العبايس

ّأما اسم عمر فقد بقي متداوال ملدة أطول، لكنه هو اآلخر انحرس  ً ّ
 .وجوده بني ولد األئمة املعصومني من بعد اإلمام زين العابدين

م الصادق، وال اإلمام الكاظم، وال ِّفلم يسم اإلمام الباقر، وال اإلما

 اإلمام الرضا، وال اإلمام اجلواد وال اإلمام اهلادي، وال اإلمام العسكري

وذلك التضاح أصول النهجني للناس يف عهد . بأسامء اخللفاء الثالثة

ْالصادقني َ ِ ثم من بعدهم، غري منكرين وجود حاالت استثنائية تدعوهم 

 .إىل التقية

 من غري ون التسمية بعمر يف نسل اإلمام عيلنعم، قد تشاهد

ّاملعصومني، وعند بعض الطالبيني من بني عقيل أو جعفر، وغالب من تسمى 
ّبعمر يف تلك األزمان كانوا إما من ولد عمر األطرف بن أمري املؤمنني، أو من 
ولد عمر األرشف بن عيل زين العابدين، أو من ولد اإلمام احلسن املجتبى، 

لد زيد الشهيد، فال ترى ذلك يف ولد اإلمام الباقر، أو عبداهللا الباهر، أو من و

 .ًأو احلسني األصغر، أو عيل األصغر إال نادرا

  َّ ّ املسمني باسم عمر يف ولد اإلمام احلسن، أو زيد، أو العمرين وحتى أن

ـ األطرف واألرشف ـ ال يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد، وهذا العدد كاف 

ّتطرف املتشددين، وأيضا هو خري دليل عىل كذب مدعيات ابن للحد من  ً

ّتيمية الذي يقول بأن الشيعة ال تسمي بأسامء الثالثة، فإن هذه التسميات وإن  ّ
:  إذا ما قورنت بالنسبة إىل عرشات األسامء املتداولة األخرى مثلقليلةكانت 



 ٩٢

كافية للداللة عىل ّعيل، احلسن، احلسني، إبراهيم، سليامن، زيد، حييى، فإهنا 

 ّ احلساسية مع األسامء تنامت وجود التسمية عندهم يف القرون األوىل، وإن

عمدة (مع تنامي الظلم ضد الشيعة واملضادة مع هنج عيل وآله، ولو راجعت 

 هـ لوافقتنا فيام قلناه ٨٢٨البن عنبة املتوىف ) الطالب يف أنساب آل أيب طالب

سامء املخالفني موجودة يف نسل عيل لكن فإن أ. ًخصوصا إىل ذلك الزمان

ليس بالقدر املوجود عندهم من األسامء اجلميلة لألنبياء وأهل بيت رسول 

ّاهللا، مؤكدين بأن تسميات الطالبيني يف العصور املتأخرة ـ وبعد عرص األئمة، 

ّوحتى يف ولد غري األئمة ـ ليست بحجة رشعية ّ. 

ة بعمر وعثامن وعائشة مل تكن ّإذن نحن ال نريد أن نقول بأن التسمي

ّموجودة بتاتا، أو أهنا مجيعا قد زجت ووضعت يف كتب الرجال واألنساب  ُ ً ً

ّوالتاريخ من قبل اآلخرين أمويني كانوا أم عباسيني، لكن كالمنا هذا ال يامنع 

ًمن القول بتحريفهم كنية بعض األشخاص وجعلها اسام هلم، أو إبداهلم 

َعمر(إىل ) عمرو(كلمة  َعىل مطلق من اسمه ) أيب حفص(أو إطالق كنية ) ُ ُ
 .)١(ُعمر كام هو املشاهد يف إحدى كنى عمر األطرف

فأبو بكر انقلب من كونه كنية البن اإلمام عيل من ليىل النهشلية إىل اسم 

 .له

: وكذا بالنسبة إىل ابن اإلمام احلسن املجتبى، قال املوضح النسابة

                                                             

بل يكنى : ى ابا القاسم وقال ابن خداعوعمر املكن: املوضح قال ١٩٧ :يف املجدي) ١(
 .أباحفص



 ٩٣

 .)١(وعبداهللا بن احلسن هو أبوبكر

ًفاألمويون غريوا هذه الكنية وجعلوها اسام له، وقد فات ذلك عىل  ّ
ّبعض النسابة الشيعة، فنقلوا تلك األقوال وحكوها عىل أهنا أسامء هلؤالء ال  ّ

 .ُكنى

ّوعليه فالتسمية بتلك األسامء ال ترض بفكرنا وعقيدتنا كام يتصوره  ّ
ّة هبا، فإن أئمتنا أمرونا ًاخلصم، فال نرى ضريا من اإليامن بوجودها والتسمي ّ

ً حفاظا عىل الصف اإلسالمي، فكيف يمنعوننا من )٢(بالصالة خلف العامة

ًالتسمية باسم عمر وأيب بكر وعثامن إن دعتنا الرضورة لذلك وهي أقل شأنا  ُّ

ّإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما (بأضعاف مضاعفة من الصالة، التي  ُّ ُ
 .)سواها

ّرا آخر جيب اإلشارة إليه، وهو أنه ليس هناك دليل ّعىل أن هناك أم ً

ّواحد عىل أن هذه التسميات قد وضعت من قبل األئمة، فقد تكون األمهات 

ّا من أسامء آبائهن أو أجدادهن أو غريهم من ّهنوضعن تلك األسامء أل ّ
 .ّأقربائهن، واألئمة قبلوا هبا

                                                             

 .عبداهللا هو أبوبكر: النسابة املوضح قال ٦٨ :، ويف عمدة الطالب١٩٨  :املجدي) ١(
من صىل معهم يف الصف األول : ، قال عبداهللا أيب عن وفيه ٦ ح ٣٨٠ :٣الكايف ) ٢(

 رواه ٧١ :١١ة ، قال البحراين يف احلدائق الناظر ّكان كمن صىل خلف رسول اهللا
، ورواه الصدوق بسنده  عبداهللا أيب عن احللبي عن احلسن أو الصحيح يف الكايف

، والشيخ ١١٢٥ ح ٣٨٢ :١ يف من ال حيرضه الفقيه  عن محاد بن عثامن عنه
 ّ ، إال أن١٢٩ ح ٢٧٧ :٣ يف التهذيب  الطويس بسنده عن إسحاق بن عامر عنه

 .ول كالشاهر سيفه يف سبيل اهللافإن املصيل معهم يف الصف األ: فيه
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ّوقد يكن سمني أبناءهن بلحاظ اللغة وحسن مع ََّ ّ ناها اللغوي، وسكت ُ

 .األئمة

ّوقد يكن سمني بتلك األسامء دون حلاظ خصوص أسامء الظاملني  َّ َُ  

ّآلل البيت ثم سكوت األئمة عام وضعته األمهات، وليس هناك نص واحد  ُ

ًيثبت أن تلك األسامء كانت ملحوظا فيها أسامء الثالثة بعينهم وسكت  ها عنّ

 .األئمة

ًولو فرضنا ذلك جدال فالق َ ًبول هبا ممكن أيضا إمخادا للفتنة، أو لعدم َ ً

 .ًتوسيع رقعة اخلالف، أو قل احرتاما لعائلة زوجته املوالية للخلفاء

   ليست من املسائل التعبدية التوقيفية التيوعليه فالتسمية بنظرهم

 ال جيوز الزيادة والنقصان فيها ـ بالطبع يف غري املعصومني ـ بل هي من 

ًلتي يمكن جتاوزها، وخصوصا لو لوحظ يف األمر مصلحة ُاألمور اجلائزة ا

 .ّأهم كام نحن فيه

فقبول اإلمام بتسمية ابنه بعمر أو أيب بكر أو عثامن أو عائشة دليل 

ّ فوق امليول واالجتاهات من حيث إن األهم ّواضح عىل أن األئمة ّ

ّعندهم هو اللب دون القشور، وإن اخلالف ال يدعوهم إىل حماربة األ سامء بام ّّ

هي أسامء، فاملعصوم يعنيه عمل األشخاص ال أسامؤهم ـ كام كانت تفعله بنو 

ًأمية مع خمالفيهم ـ وقتلهم لكل من تسمى بعيل، وخصوصا املكنّى بأيب  ّ
ّ ّ األئمة أثبتوا حسن نياهتم، ولكن اآلخرين قتلوا نإ :أي. احلسن منهم

 .املؤمنني عىل اهلوية

عصوم يف وضع األسامء جيب إثباته بنص وإال ّوعليه فام يدعونه عىل امل



 ٩٥

ّ بال أدلة ليست هلا قيمة حتى بمقدار عواء ابن ى دعاوىفستبقى الدعاو

 .ىآو

ّنعم، إن الناس أحرار يف التسميات رشيطة أن ال يكون ما يسمون به  َ ّ

ًاسام قبيحا ينايف املفاهيم الدينية، فالناس ال جيب عليهم أن يلحظوا حني  ً

ً تسمى به إال أن يصري ذلك االسم رمزا غالبا أو منحرصاالتسمية من ً ً  للرش )١(ّ

ًن الرمز تارة يكون رمزا للخري وأخرى رمزا للرش، فإذا كان إوالباطل، إذ  ً ّ

ّرمزا للخري والعمل الصالح فيستحب التسمية باسمه كمحمد وعيل واحلسن  ً

ّواحلسني، أما لو كان رمزا ـ غالبا أو منحصـرا ـ للرش ً ً ً  والقتل والظلم واإلبادة ّ

 .فال جيوز التسمية باسمه

ًوعليه فالتسمية بيزيد لغة جائزة، برشط أن ال تكون حبا بيزيد بن  ًّ
ًإيامنا به وختليدا لذكره وقبوال بفعله يف قتل » َيزيد «ّمعاوية، أما لو سمى ابنه ً ً

 ٌّاحلسني وسبي املدينة واستباحته لألعراض وهدم الكعبة فهو منهي عنه

 .ًرشعا

وكذا احلال بالنسبة إىل التسمية بأيب بكر وعمر وعثامن وعائشة، فإن كان 

ًحبا ألعامهلم وأفعاهلم ورضاهم باهلجوم عىل بيت الزهراء وغصب فدك فهو  ّ
ّمنهي عنه، أما لو سمي هبا لكوهنا أسامء عربية فال مانع من ذلك ّ ّ إذن دواعي . ٌّ

ّالتسميات من األمور القلبية التي ال ّ يطلع عليها إال عالم الغيوبُ ّ. 

وبعد هذا العرض الرسيع نقول ـ عىل نحو االحتامل والتخمني وااللزام 

                                                             

الرمز الغالب كفرعون، فإنه اسم لكل ملك من ملوك مرص، لكنّه غلب عىل فرعون ) ١(
ًالظامل املعهود، والرمز املنحرص كإبليس فإنه اسم يرمز للشيطان الرجيم حرصا ْ َ. 



 ٩٦

ّإن هدف عمر بن اخلطاب من تسمية ابن اإلمام عيل من الصهباء التغلبية : ـ 

هو حماولة منه ملحو صفحات املايض من أذهان الناس وما جرى بينه ) بعمر(

َمداجاة أراد هبا غسل درن هجومه عىل بيت ، فهو نوع وبني آل البيت َ َ

ُ، فإنه هبذه التسمية أراد حمو هذه األمور، )٢(ً وإسقاطه ولدها حمسنا)١(الزهراء ّ

ّويف الوقت نفسه جعل نفسه الرمز واألسطورة والقائد الرضورة، ألن قبول 

يعني اخلضوع والتسليم والقبول باألمر ) عمر(اإلمام عيل تسمية ابنه باسم 

 .واقعال

ًبىل، إن فكرة جعل عمر رمزا كانت ختامر ابن اخلطاب منذ عهد رسول  ّ

ّاهللا، ولنا شواهد عديدة عليه، وإن عملية طلب تسمية ابن اإلمام عيل هي 

 إذ ليس من املعتاد ـ ال يف اجلاهلية وال ؛  إحدى تلك املفردات يف هذا اإلطار

مية ابنه إليه إال أن يف اإلسالم ـ أن يطلب شخص من آخر أن جيعل أمر تس

ٌيكون هناك هدف مهم يرجوه؟ فام هو ذلك اهلدف إذن؟ هل هو التعتيم عىل 
 صفحات املايض؟

 أم للداللة عىل الصداقة واملحبة بني اآلل والصحابة؟

ًبل كيف يصري رمزا عند أنصاره وأعدائه معا، هل هبذه الطريقة؟  ...أم! ً

هلذا الطفل؟ ) ًموركا(ه بل ماذا يعني أن هيب عمر بن اخلطاب غالم

وهل أن الطفل اجلديد بحاجة إىل مورك، أم أن والده اإلمام عيل بحاجة إليه؟ 

بل ملاذا ختفى شخصية مورك يف تاريخ اإلسالم بعد التسمية من قبل عمر و 

                                                             

 .١٨٥ :، االختصاص١٤٩ :كتاب سليم بن قيس) ١(
 .١٠٩ :١، االحتجاج ١٣٤  :مامة، دالئل اإل١٧٨ :اهلداية الكربى) ٢(



 ٩٧

ًه البن عيل، فلامذا ال نرى موركا حارضا بجنب عمر بن عيل يف مواقفه، ئهداإ ً

َبل يكتفى عنه بالقول  ؟)أعتقه عمر بن عيل(: ُ

احلسن، احلسني، : ًبل ملاذا ال نشاهد عمر بن عيل موجودا مع إخوانه

ّالعباس، حممد بن احلنفية يف واقعة اجلمل وصفني والنهروان؟ مع علمنا ـ 
. ً سنّاّحسب النصوص التارخيية ـ بأنه كان أكرب من أيب الفضل العباس

 .)١(ًعارك ومل يكن هو موجوداًفلامذا كان أبو الفضل موجودا يف تلك امل

ِّوال أدري هل إن هدية عمر لسميه ـ أو باألحرى والد سميه ِّ َّ َ ِ ّعيل بن : ّ
ضمن سياسة الرتغيب والرتهيب واجلزرة والعصا؟ أم يف أيب طالب ـ أتت 

ًإهنا كانت هدية بريئة؟ وهل حقا أن  . ّ اإلمام قبل هديته؟ أم مل يقبلهاّ

فسه بني معاوية وعبداهللا بن جعفر بن أيب طالب ّبل ملاذا يتكرر املشهد ن

 يف تسمية ابنه بمعاوية؟

ًه مبلغا عىل ئونحوه بني يزيد وبني معاوية بن عبداهللا بن جعفر، وإعطا

 تسمية ولده بيزيد؟

ّوهل إن معاوية ويزيد اقتفيا أثر عمر بن اخلطاب يف التسميات؟ أم إن  ّ

ًاألمر جاء عفويا؟ وهل الصلة القلبية بني  األشخاص توجد بالصلة املادية ّ

 فقط أم جيب دجمها مع عوامل أخرى؟

ّ ّ الرمزية الدينية هي امللحوظة يف اإلسالم، وقد مر عليك استحباب إن
ّتسمية الطفل باسم حممد وأمحد، علام بأن الرمزية الدينية تنحرص يف اسم  ً ّ

ًنفسه رمزا ّالنبي وأهل بيته املعصومني، وليس لكل أحد أن جيعل من اسمه و

                                                             

 . فراجع٣٤٨: ّوضح ذلك املؤلف يف كتابه التسميات) ١(



 ٩٨

ّللمسلمني، والرمزية الدينية كانت عند النبي وأهل البيت مقرونة بالدعاء 
ّللمسمى باخلري والربكة وحسن العاقبة، ال باهلبات واهلدايا عىل التسميات، 

 .كام رأيناه يف التسمية بأمثال اسم معاوية ويزيد

ُولو ألقيت نظرة عابرة إىل ما قرر يوم الشورى وجعل ابن عوف  سرية ً

ًالشيخني أصال ثالثا يف الترشيع اإلسالمي بعد أن كان الترشيع منحرصا  ً ً

ًبالكتاب العزيز والسنّة املطهرة، لعلمت أن هناك اجتاها يريد جعل الشيخني  ّ

ًرمزا دينيا بجنب اهللا ورسوله، ويف املقابل ترى صحابة آخرين ال يرتضون  ً

ًا يف الكتاب والسنة، فقال هذه الفكرة وخيالفوهنا، جاعلني الترشيع منحرص

 هنى عنها رسول اهللا ويقولون قال : أقول،أراهم سيهلكون: ابن عباس

 )٢(ال أترك سنة أيب القاسم لقول أحد: ، أو قول اآلخر)١(أبوبكر وعمر

  ].يعني به عمر  و[

ًوال خيفى عليك بأن الرمزية ـ خريا كانت أم رشا ـ تتنامى مع مرور  ً ّ

لحوظة اليوم للشيخني مل نكن نشاهدها عىل عهد الزمن، فالقداسة امل

ُّالصحابة والتابعني أو تابعي التابعني، وكذا احلال بالنسبة للظالمات التي 

ّواجهت أهل البيت فهي أخذت تتضح للناس شيئا فشيئا، مع فارق أن رمزية  ً ً َّ ْ

ّالشيخني ألتباعهم تأطرت وتكونت برسعة َ ألن احلكومات رمزهتام بالق؛ ّ َّ َ ّوة ّ

                                                             

، ٣٧٧ :١، الفقيه واملتفقهة ٥٣٤ :٢، رشح العمدة ٢٢٧ :٣، الفروع ١٢٥ :٣املغني ) ١(
طأ و، وانظر م٣٥٧ ح ٣٣١ :١٠، األحاديث املختارة ٣١٢١ ح ٣٣٧  :١مسند أمحد 

 .٧٠ :٤بن عبدالرب ، التمهيد ال٢٤٢ :ي، مسند الشافع١٣٠٢ح ٦٣٤  :٢مالك 
، اجلمع بني ١١٣٩ ح ١٣٥ :١، مسند أمحد ١٤٨٨ ح ٥٦٧ :٢أنظر صحيح البخاري ) ٢(

 .١٢٢ ح ١٥٩ :١الصحيحني 



 ٩٩

  .والتبليغ والرتغيب والرتهيب

 تتحقق إال بعد ّما رمزية ظالمة أهل البيت وغصب الغاصبني فلم وأ

ف الضحايا والقرابني، النه ليس من السهل أن تثبت جهد جهيد وبعد آال

ّيام   لعموم الناس ما فعله الشيخان وأتباعهام بأهل البيت إال بمرور األ

 .والليايل

ِّة ملا هيدف إليه املسمي من وراء تسمية ابنه، وهبذا فالتسميات خاضع َ ُ

ًوأن التسمية من األمور القلبية، فلو وضع شخص اسم عمر عىل ابنه مثال  َ ََ ُ

ُتأييدا هلجومه عمر عىل بيت الزهراء وغريها من األمور التي فعلها ضد أهل  ً

ًالبيت فهو غري جائز، أما لو وضعه جلاملية اسم عمر وكونه معدوال عن  ُ َ ّ
ًدون أن يلحظ فيها شخصا معينا أساء إىل من عامر، والستلطافه هذه الكلمة  ً

 .سم فقط فال مانع من ذلكاسم كالعرتة بل ينظر إىل اال

ُولعل يف حديث العيون خري شاهد عىل أن املالك يف األمور هو أفعال  ّ ّ

ء مع أسام» عيل«ّاملسمى ال نفس االسم، إذ اشرتك اسم املظلوم أمري املؤمنني 

عتيق، وعمر، وعثامن، وعبدالرمحان بن عوف، : ظامليه يف حرف العني، وهم

 .، وعبدالرمحان بن ملجم)١(وعائشة، ومعاوية

َإذا ظلمت العيون العني، : قال رسول اهللا: ّفعن ابن عباس، قال َ

كان قتل العني عىل يد الرابع من العيون، فإذا كان ذلك استحّق اخلاذل له 

يا رسول اهللا ما العني والعيون؟ : كة والناس أمجعني، فقيل لهلعنة اهللا واملالئ

                                                             

 .٧١٤ :١٩، تاج العروس ١٠٨  :١٥انظر لسان العرب . ّألن معاوية مأخوذ من عوى) ١(



 ١٠٠

ّأما العني فأخي عيل بن أيب طالب، وأما العيون فأعداؤه، رابعهم قاتله : فقال ّّ
ًظلام وعدوانا ً)١(. 

ّ حذيفة ـ وهو من أصحاب رس رسول وقد أخرب أمرياملؤمنني
 يسأل عنه رسول  ـ باألمر عىل وجهه بعد أن مل يكن فهم مغزاه وملاهللا

 :ّ، قال حذيفة بن اليامن لعيل بعد الشورى وبيعة عثامناهللا

ّإين واهللا ما فهمت قولك وال عرفت تأويله حتى بلغت ليلتي أتذكر ما  ّ

َكيف أنت يا حذيفة إذا ظلمت العيون العني، : ّقلت يل باحلرة وإين مقيل ُ

ّحة، رأيت عتيقا ثم  بني أظهرنا، ومل أعرف تأويل كالمك إال البارّوالنبي ً

يا حذيفة نسيت عبدالرمحان بن : ّعمر تقدما عليك وأول اسمهام عني، فقال

 .)٢(العاص مع معاوية عمرو بن ّوسيضم إليهم عثامن، مال هبا إىل عوف حيث

  .)٣(ّثم أخوهم عبدالرمحن بن ملجم: ويف رواية

ن عم ب اكيف أنت يا: ّ كان يقول البن عباسّويف رواية الربيس أنه

َإذا ظلمت العيون العني، فقال له ًيا موالي كلمتني هبذا مرارا وال أعلم : ُ ّ

ُعني عتيق، وعمر، وعبدالرمحن بن عوف، وعني عثامن، : معناه، فقال ُ

ُوستضم إليها عني عائشة، وعني معاوية، وعني عمرو بن العاص، وعني  ُ ُ ُ ّ
 .)٤(ُعبدالرمحن بن ملجم، وعني عمر بن سعد

ّء كلها تشرتك بحرف العني، لكن البون شاسع بني املظلوم فهذه األسام ّ
                                                             

 .٢٢ ح ٣٨٧  :معاين األخبار) ١(
 .١٠٣ :٢ب مناقب ابن شهر آشو) ٢(
 .١٢ :٣الرصاط املستقيم ) ٣(
 ).يف حقائق أرسار أمري املؤمنني (١٢٣ :مشارق أنوار اليقني) ٤(



 ١٠١

ّوالظامل، فال يمكن أن نمنع من التسمية هبذه األسامء الظامل أصحاهبا ألهنا 
َّبل أفعال املسمني هي املالك، لذلك قال بعضهم. )١(مشرتكة يف حرف العني ُ :

ًبأن يف هذه العيون الظاملة إملاحا إىل عني احلسد وعني التج ّسس، ويف عني عيل ّ ّ
ُاملظلوم إملاحا إىل أنه عني اهللا، وعني الرجال، وعني احلقيقة، كام يقال ّ ٌفالن : ً

فالن : ّ خيارهم وسيدهم، والذين ال نظري له فيهم، ويقال:ُعني قومه، أي

ّ خاصة من خواص أوليائه:عني من عيون اهللا، أي ّ. 

ّوعليه فام يدعيه القوم ـ من أن وضع اإلمام عيل ّ  هلذه األسامء كان ّ

ّللمحبة ـ هو مما جيب إثباته، ودونه خرط القتاد، بل إن يف ترك أئمة أهل  ّ

ّالبيت هلذه األسامء يف العصور الالحقة هلا داللة عىل عدم حمبوبيتها عندهم، 
ّلكنّهم ال يثريون احلساسية مع األسامء، ويرتكوهنا للبيب العاقل الذي  ّ

ّيشخص مدى رمزيتها يف كل  ّ   .عرص من العصور وآن من اآلونةّ

ّفالتسمية بمجردها ال ترضنا وليس فيها ما يدل عىل حقانية الثالثة أو  ّ ّ ّ ّ
عدالتهم، وكذا ال تنفي عنهم ما عملوه مع آل البيت، فذاك يشء وهذا يشء 

 .آخر

                                                             

من الطريف ان ننقل ما حكاه اجلاحظ عن اآلخرين كي تعلم بأن الشيعة ال تتعامل مع ) ١(
ًاألسامء والكنى وحتى احلروف كام تعامل اآلخرون معها، فالشيعة أعىل شانا وأكرم 

ًأنه لقى شيخا رشسا يسء : لة مما حكاه اجلاحظ عن رجل من رؤساء التجارمنز ً ّ
ما اكره منهم إال : ما الذي تكرهه من الشيعة؟ فقال: االخالق يكره الشيعة فقال له

هذه الشني يف أول اسمهم فاين مل اجدها قط إال يف كل رش وشوم وشيطان وشغب 
]: اجلاحظ[ُشح، قال أبو عثامن َوشقاء وشنار ورشك وشوك وشكوى وشهوة وشتم و

 ).الشيعة يف قوهلم ٢٥١ :٢ الفريد العقد!!! ( فام ثبت لشيعي بعدها قائمة



 ١٠٢

ّوكذلك تسمية أعداء أهل البيت أبناءهم باسم حممد ، عيل، حسن، 
ّ، ال يدل عىل حمبتهم ألهل البيت وعدالتهم الخ... حسني، فاطمة، جعفر، ّ

ّووثاقتهم وحسبك جعفر املتوكل العبايس الناصبي، وعيل بن اجلهم 

اخلارجي، وصدام حسني املجرم، وعيل حسن املجيد القومي، وغريها من 

ّاألسامء املقدسة التي تسمى هبا النواصب واألراذل ّ. 

ًالثالثة طبقا لالحتامالت نحن لو أردنا أن ندرس ظاهرة التسمية بأسامء 

واالدعاءات فهناك عرشات من هذه االحتامالت يمكن افرتاضها يف هكذا 

ّأمر، وباعتقادي أنه ال يمكن البت والقطع بقصد اإلمام عيل إال بنص  ّ ّ

ّ، وال نص يف املقام، بل الشواهد والقرائن واألدلة التارخيية ال تدل منه ّ
 .وختالف النهجنيإال عىل العداء املستحكم بينهام 

 

 :عمر وأسامء األنبياء

ّوهنا نقطة البد من اإلشارة إليها، وهي تعامل عمر بن اخلطاب مع 

ّتسمية بعض الصحابة أوالدهم بأسامء األنبياء، فعن أيب بكر بن حممد بن 
 عمر بن اخلطاب مجع كل غالم اسمه اسم نبي ّنأعمرو بن حزم عن أبيه، 

 ّم، فجاء آباؤهم فأقاموا بينة أن رسول اهللاهءسامأفأدخلهم الدار ليغري 

ابن سعد وابن . (وكان أيب فيهم: سمى عامتهم فخىل عنهم، قال أبو بكر

 .)١()راهويه، وحسن

                                                             

 .٤٥٩٦٦ ح ٥٨٨ :١٦كنز العامل ) ١(



 ١٠٣

ّال تسموا باسم نبي، : ّإن عمر بن اخلطاب كتب: وعن سامل بن أيب جعد ّ
ّفكان رجل يسمى هارون فغري اسمه ّ)١(.  

 سعيد العدوي عىل عمر بن دخل عبدالرمحن بن: ويف الطبقات

اخلطاب، وكان اسمه موسى فسامه عبدالرمحن، فثبت اسمه إىل اليوم، وذلك 

ّحني أراد عمر أن يغري اسم من تسمى بأسامء األنبياء ّ)٢(. 

ّإن عبدالرمحن بن احلارث كان اسمه إبراهيم، فدخل : ويف كنز العامل

ّعىل عمر يف واليته حني أراد أن يغري اسم من تسمى ّ بأسامء األنبياء، فغري ّ
 .)٣(ّاسمه وسامه عبدالرمحن، فثبت اسمه إىل اليوم

كتب عمر إىل أهل : ويف رشح النووي عىل مسلم وعمدة القاري

ّال تسموا أحدا باسم نبي، وأمر مجاعة باملدينة بتغيري أسامء أبنائهم : الكوفة ًّ

ّاملسمني بمحمد، حتى ذكر له مجاعة أن النبي أذن هلم يف ّ ّ ّ ذلك وسامهم به، ّ
ٌواألشبه أن فعل عمر هذا إعظام السم النبي: فرتكهم، قال القايض ِ ّ)٤(. 

َّأسامء بني أسامء األنبياء، : ّإن طلحة قال للزبري: يقال: ويف فتح الباري ِ َ
َّأنا أرجو أن يكون بني شهداء :  ]الزبري[وأسامء بنيك أسامء الشهداء، فقال  ِ َ

َّفأشار إىل أن الذي فعله أوىل من الذي !!  أنبياءوأنت ال ترجو أن يكون بنوك

                                                             

 وأنظر ٢١٩  :، الفتن حلنبل بن إسحاق٧٦ ):من فوائد ابن السامك(جزء حنبل التاسع ) ١(
 .٢٠٦ :٢٢ي القار عمدة

 .٤٥٩٦٩ ح ٢٤٨ :١٦ العامل كنز يف نهوع ٥١ :٥طبقات ابن سعد ) ٢(
 .٢٧٤  :٣٤، تاريخ دمشق ٦ :٥ سعد ابن عن ٤٥٩٦٨ ح ٢٤٨ :١٦كنز العامل ) ٣(
 .٣٩ :١٥، وعمدة القاري ١١٣ :١٤أنظر رشح النووي عىل مسلم ) ٤(



 ١٠٤

 .)١(فعله طلحة

أمل يكن األوىل بعمر بن اخلطاب أن يسمح بالتسمية بأسامء : سؤال هوالف

ّاألنبياء، وأن يشجع وحيث عليه، مع تأكيده عىل رعاية احرتامهم؟ وهو ما ! ّ

 .ّفعله النبي واألئمة األطهار

ًإذا سميتم حممدا فال : قول اهللاسمعت رسول : فعن أيب رافع، قال ّ ّ
ّتقبحوه وال جتبهوه وال ترضبوه، بورك لبيت فيه حممد، وجملس فيه حممد،  ّ ّ

 .)٢(ّورفقة فيها حممد

ًكنت جليسا أليب عبداهللا : وعن أيب هارون موىل أيب جعدة، قال

ّباملدينة ففقدين أياما، ثم إين جئت إليه فقال] الصادق[ ّ ً  يا مل أرك منذ أيام: ّ

: ّبارك اهللا لك، فام سميته؟ قلت: فقال. ولد يل غالم: أبا هارون؟ فقلت

ّسميته حممدا، فأقبل بخده نحو األرض وهو يقول ً ّ ّحممد، حممد، حممد، حتى : ّ ّ ّ ّ
ّكاد يلصق خده باألرض، ثم قال َّبنفيس وبولدي وبأهيل وبأبوي وبأهل : ّ

ًاألرض كلهم مجيعا الفداء لرسول اهللا ّْه وال ترضبه وال تسئ إليه، ّ، ال تسب ِ ُ

َّواعلم أنه ليس يف األرض دار فيها اسم حممد إال وهي تقدس كل يوم ََّ ُ ّّ)٣(. 

ّتأمل يف انحناءات اإلمام الصادق تعظيام السم حممد، وقوله بنفيس : (ً

ًوبولدي وبأهيل وبأبوي وبأهل األرض كلهم مجيعا الفداء لرسول اهللا ّ ّ.( 

                                                             

 .٥٨٠ :١٠فتح الباري ) ١(
ورك ب: ، وفيه٢ ح ١٣٠ :١٥، وعنه يف مستدرك وسائل الشيعة ٢٥ :مكارم األخالق) ٢(

 .ّبيت فيه حممد
 .٤ ح ٣٩٣  :٢١، وسائل الشيعة ٢ ح ٣٩ :٦الكايف ) ٣(



 ١٠٥

قاهلا بعد أكثر من نصف قرن من وفاة عمر ؟ أمل يكن  متى قاهلا

 بعد استقرار ثقافة النهي عن التسمية :وبعد رسوخ فكره عند أتباعه؟ أي

ّبأسامء األنبياء واملرسلني، وعىل رأسهم النهي عن ذكر اسم حممد الصادق 
 !األمني؟

من ولد له أربعة أوالد :  قوله عن رسول اهللاوقد روى الصادق

  .)١(ي فقد جفاينمل يسم أحدهم باسم

ًإذا سميتم الولد حممدا فأكرموه، وأوسعوا له يف : وعن النبي ّ ّ
ًاملجلس، وال تقبحوا له وجها ّ)٢(. 

ّما من قوم كانت هلم مشورة فحرض من اسمه حممد أو أمحد : وعنه
  .)٣(ًفأدخلوه يف مشورهتم إال كان خريا هلم

ّها من اسمه حممد ما من مائدة وضعت فقعد علي: وباإلسناد عن النبي
ّأو أمحد إال قدس ذلك املنزل يف كل يوم مرتني ّ ّ)٤(. 

هذه ثقافة أهل البيت وتراهم يقولون بفضيلة التسمية بأسامء األنبياء 

 .ًخصوصا اسم النبي اخلاتم حممد بن عبداهللا

                                                             

 ثالث ٦ ح ٦٨٢ :، ويف أمايل الطويس١١ ح ٤٣٨ :٧، التهذيب ٦ ح ١٩ :٦الكايف ) ١(
 .بنني

، اجلامع الصغري ٧ ح ٣٩٤ :٢١، وعنه يف وسائل الشيعة ٢٩ :٢وعيون أخبار الرضا ) ٢(
 .٧٠٦ح ١٠٩ :١

، فضائل التسمية بأمحد ٢٢٠ :، مكارم األخالق٣٠ ح ٣٢ :٢ا عيون أخبار الرض) ٣(
 .١٩  :ّوحممد 

 .٣١ ح ٣٢ :٢، عن عيون أخبار الرضا ٩ ح ٣٩٤ :٢١وسائل الشيعة ) ٤(



 ١٠٦

ّأمل تكن ثقافة الدعوة للتسمية باسم النبي اخلاتم والنصح للمسلمني 
ّيري املاحي السم النبي حممد املاحي؟ًخريا من ثقافة التغ  بل ماذا يمكننا أن )١(!ّ

 نقول عن هدف عمر يف تغيريه ألسامء األنبياء؟

ّوهل يمكننا ـ بعد اتضاح سياسته ـ أن نعزو عدم وجود روايات دالة 

ّعىل استحباب التسمية بأسامء األنبياء يف كتب أبناء العامة إىل أهنا خضعت  ّ
 ّبأسامء األنبياء؟ أم إن األمر غري ذلك؟ملنع عمر من التسمية 

ّ يعلم بأن األسامء رضورة البد منها، وأن التسمية باألسامء املتابع ّّ

ًاملحمودة كأسامء األنبياء واملرسلني هي من األمور املحبوبة واحلسنة عقال  ُ

ّورشعا، ألن هبا تثبت الرمزية للخري والدعوة إليه ً. 

واملدح جراء التسمية بأي اسم، وقد ّوكذا ال حميص من تلقي اهلجاء 

تستدعي الرتبية يف بعض احلاالت ـ من قبل األب أو اجلد ـ الرضب والشتم 

سم املحمود، وهي حقيقة طبيعية ال مناص عنها وليست بأمور للمسمى باال

  .طارئة

أمل يكن لعمر بن اخلطاب أن يتعامل مع التسمية بأسامء األنبياء مثل 

 األطهار من حيث الدعوة إىل التسمية املباركة مع احرتام تعامل النبي واألئمة

َّاملسمني بأسامء األنبياء وإدخاهلم يف املشورة، وتوسيع املجالس هلم، وعدم 
ال أن يمنع ... التقبيح لوجوههم، وإكرامهم، واجللوس معهم عىل املائدة و

                                                             

:  يل مخسة أسامء: قال رسول اهللا:يف البخاري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال) ١(
الكفر وان احلارش الذي حيرش الناس أنا حممد وأمحد وأنا املاحي الذي يمحو اهللا يب 

 .عىل قدمه وأنا العاقب



 ١٠٧

ّمن التسمية ويسعى لتغيري األسامء اإلجيابية اإلهلية ّ. 

 هبذه ليسّاألمر جيب التنبيه عليه كي ال هيان النبي، لكن ّصحيح أن 

ًن عمل عمر الردعي هو األشد رضرا وتطرفا يف مثل هذا األمر، إالصورة، إذ  ً ُّّ َّّ ْ
وهو أقرب إىل اإلبادة من اإلصالح، وهو يشابه ما عمله يف منع حديث 

حليطة يف ، فكان عليه أن يدعو اىل ا)١(رسول اهللا بدعوى اختالطه مع القرآن

 وأن ال جيمع حديث رسول اهللا مع آيات نقل احلديث عن رسول اهللا

القرآن الكريم يف مصحف واحد، ال أن يمنع من تدوين حديث رسول 

ِ ويأمر بحرق األحاديث النبوية، فعمله يف هذين األمرين سياناهللا ِّ. 

ّومما جيب التأكيد عليه أن رسول اهللا كان يعلم بأن التسمية باسمه  قد ّ

، وألجل ذلك دعا املؤمنني إىل رعاية ذلك،  ورضبهّيسبب شتم املسمى باسمه

ّبل لزوم أن يوسعوا ملن اسمه حممد يف املجلس، أي ّن التسمية بمحمد فيه إ :ّ ّ

دعوة اآلباء واملؤمنني إىل الرتبية الصحيحة والتخاطب السليم بني الناس، 

ّألمة بالثقافة الصحيحة من  تثقيف ا:واالبتعاد عن منهج الرضب والشتم، أي
ًخالل التسمية بأسامء األنبياء وخصوصا النبي حممدا ّ َّ. 

، )٣( وأيب حييى)٢(ّومن الطريف أن عمر كان ينهى من التكنية بأيب عيسى
                                                             

 .أنظر كتاب املؤلف منع تدوين احلديث) ١(
 .٤٥٩٨ ح ٢٥٠ :١٦، كنز العامل ٤٩٦٣ ح ٢٩١ :٤انظر سنن أيب داود ) ٢(
، وفيه قال عمر لصهيب ما وجدت عليك يف اإلسالم إال ٢٤٠ :٢٤انظر تاريخ دمشق ) ٣(

ْمل: ى وقال اهللا تعاىلًثالثا اكتنيت بأيب حيي ، واالستيعاب ًّايِمَ سُْلبَ قْنِ مُهَ لْلَعْجَ نَ
 ٧٢٩٧ ح ٣٢ :٨، املعجم الكبري ٦٩ :٢، الروض األنف ٢٩٧  :٨، املحىل ٧٣١ :٢

 ... نبيباسمأراك تبذر مالك وتكتني : لصهيب عمر قال وفيه



 ١٠٨

، عىل )٢( وهو االسم املنهي عنه عند رسول اهللا)١(ّويتكنّى هو باملقابل بأيب مرة

ّأن أبا مرة كنية إبليس كام يف امل كانت له ابنة اسمها : ، وقيل)٣(عاجم اللغويةّ

 .)٤(ّمرة وألجل ذلك تكنّى هبا
 

 :السير التاريخي للمسألة

ّإن قضية تسمية بعض أوالد األئمة بأسامء بعض اخللفاء مرت بعدة  ّ ّ

 :مراحل

ّ طلب عمر بن اخلطاب من اإلمام عيل أن يسمي ابنه :األوىلاملرحلة 
 . بعد السنة الثالثة عرشة للهجرة:اخلالفة أيب» قام عمر «ذلك حينام) عمر(بـ

 استغالل أتباع اخلليفة هذه التسمية للتدليل عىل وجود :الثانيةاملرحلة 

 يف )٥(ّحمبة بني اإلمام عيل وعمر بن اخلطاب، أو نفي وجود العداوة بينهام

ظاهرة اجتامعية ليس هلا بوصفها ّحني أن اإلمام كان ينظر إىل التسميات 

 .موضوع اخلالفات العقائدية والفقهية والسياسية واالجتامعيةارتباط ب

 مل يكن يعلم باستغالل اآلخرين ملوضوع ّوكالمي هذا ال يعني بأنه

ُالتسمية الحقا، لكن كان عليه أن يتعامل مع األمور   الظواهر ال عىل وفقً

  .البواطن

                                                             

 .٣١٣ :٦الغدير ) ١(
 .١٢٩ :١ والسرية احللبية ٢٤سامء ح ، باب ما يكره من األ٩٧٣ :٢انظر املوطأ ) ٢(
 .وغريه ١١٩ :١، هتذيب األسامء ٥٥٢ :٢لسان العرب ) ٣(
 .٣١٣ :٦الغدير ) ٤(
 . إىل سنة والدة عثامن بن عيل بن أيب طالب: هـ أي٣٧ اىل ١٣وذلك بني سنة ) ٥(



 ١٠٩

ّألن اإلمام ملا رأى خروج موضوع التسمية من سياقه الطبيعي ا ملرسوم ّ

ح أهداف عمر وأتباعه من هذه التسمية، وقد اّله يف الفرتة الالحقة، واتض

ُأخذ املوضوع طابعا تدليسيا وتلبيسيا وإعالميا لآلخرين، كل هذه األمور  ً ً ً ً

ّدعت اإلمام ـ يف أواخر عهد عثامن بن عفان، أو أوائل خالفته ـ أن يرصح 
ّبأنه قد سمى ولده الثالث من أم البنني ا ّ ًحبا بأخيه يف ) عثامن( لكالبية بـّ ّ

 ّ التسمية إن: ّن اإلمام أراد أن يقول للناسإ :اإليامن عثامن بن مظعون، أي

 .ّبعثامن لو دلت عىل املحبة فهي البن مظعون ال البن عفان

ه هذا توضيح أمرين آخرين للناس يف ل أراد مع فع ّوبمعنى آخر أنه

  :هذه املرحلة

ّ يسموا أوالدهم َْن الناس ألًادة قد تدعو بعضا منّ صحيح أن الع:األول
ّبأسامء من حيبوهنم ـ وهذا ما رصح به اإلمام يف سبب تسميته ابنه بعثامن ـ 

 قبل هذا لكن ال يمكن تعميمه عىل األسامء األخرى املوضوعة عىل أبنائه

ًالتاريخ، وأهنا كانت حبا بعمر بن اخلطاب أو ابن أيب قحافة بل يف كالمه 

  .عريض بتلك التسمياتت

َ خرج اإلمام بجملة :الثاين َّ ًحبا ألخي عثامن بن مظعون(َ َعثامن بن ) ّ

 أراد أن ّنهإّعفان مع من سبقه من اخللفاء من دائرة التسمية للمحبة، أي 

ّال تتصوروا أين سميت ابني بعثامن حبا به ـ وخصوصا أنه : يقول لآلخرين ً ً ُ ّّ ّ

ً ألن اسم عثامن ليس حكرا عىل عثامن بن عفان، قال هبذا بعد مقتل عثامن ـ ّْ ِ

ّفإين قد سميت ابني باسم غريه وهو عثامن بن مظعون ّمع العلم أن التسمية ! ّ

ّركت عند أوالد املعصومني بعد هذا التاريخ وهذا له مؤرشه ُبعثامن قد ت

 .اخلاص



 ١١٠

مر ّإين حينام قبلت تسمية ابني بع: ّإنه كان يريد القول: وبعبارة أوضح

ًأو تكنية ابني اآلخر بأيب بكر مل يكن حبا بعمر بن اخلطاب وأيب بكر، بل أل ا ّهنّ

:  بكر، منهمَّجتامعيه ولوجود إخوان آخرين يل مسمني بعمر وأيباظاهرة 

 .عمر بن أيب سلمة وأبو بكر بن حزم، ومها من عاميل عىل األمصار
 

 :احلرب املعلنة: املرحلة الثالثة

تني السابقتني جاءت املرحلة الثالثة، وهي مرحلة أعداء بعد انتهاء املرحل

ًاإلمام عيل ـ املحاربني له علنا ـ ودورهم التخريبي لشخصه وشخصيته من  َ َ

 أو اختالقها ثم استمرارها من خالل االفرتاء )١(خالل إهبامهم للنصوص

ّواالهتام، والظلم، والتعسف، يف العهد األموي، وقد بدأت هذه املرحلة من 

 هـ واختالفه مع عائشة ومعاوية ٣٥م اإلمام عيل اخلالفة يف سنة ّتسلعد ب

  .واخلوارج واستمرت إىل آخر العهد األموي

ّواألمويون جاؤوا ليغريوا الضوابط الرشعية والعرفية احلاكمة يف 
املجتمع اإلسالمي وإبداهلا من العقلنة واملنطق السليم إىل العداوة الباعثة عىل 

ّج العاطفة، ومن احلقيقة إىل التمويه، كل ذلك بغضا لعيل، ياحلمق، وهتي ً

ّفأخذوا يثريون احلساسيات وهييجون العواطف، ولذلك انقسم املسلمون  ّ
ّمسلم أموي، ومسلم نبوي، وقد رسم كل واحد : بعد رسول اهللا إىل هنجني ّ ّ

تباع النهج انذاك هو آمنهام ضوابطه ومعايريه، وإن كان الغالب عليهم 

ّوي، ألهنم احلكام، وكانوا يتظاهرون بأهنم دعاة السنةاألم مؤكدين بأن . ّ

  .النهج النبوي األصيل كان يقاوم النهج األموي بفكره
                                                             

 .كام سيأيت بعد قليل يف كالم عائشة وعدم ذكرها اسم اإلمام عيل) ١(



 ١١١

أجل، أخذت ظاهرة التسمية يف هذا العصـر خترج من إطارها العام، 

وموازنة القوى،  السيايس الرصاع ّظاهرة اجتامعية لتدخل يف معرتكبوصفها و

ّعمل يؤثر شيئا فشيئا عىل من يسمى بعيل ومعاويةوأخذ هذا ال ّ ً ً ّ. 

ُفقد كان يقتل كل من تسمى  َْ  األول، والثاين توهب له العطايا باالسمُ

وهتدى له اهلدايا، وقد وضحنا بأن االستعانة باألسامء أو املتاجرة هبا هو 

ّسالح الضعيف ومنهجه غالبا، أما القوي يف فكره وسلوكه وشخصيته فهو  ّ ّ ً

ًعاىل عن مثل هكذا أعامل ويستحقرها، لكنّه ملا يرى املخطط عاما وشامال يت ً َّ ّّ
ّهيدم كل املقدسات وال خيتص بالتسميات، يدخل بكل قوة للتعريف  ّّ َّّ

ّبمخططهم اإلجرامي ضد اإلسالم واملسلمني يف التسمية ويف غريها، وكان  ّ

 . هذا هو منهج أهل البيت

ّإن شيعة عيل كانوا يعلمون  ّبأن والية معاوية عىل الشام ـ بعد أخيه يزيد ّ

ّبن أيب سفيان ـ كانت بأمر عمر، وأن عمر بن اخلطاب هو الذي قوى سلطان  ّ ّ

ّبني أمية، وأن كل ما القته الشيعة يف عهد معاوية، ومروان، واحلجاج يرجع  ّّ ّ

  .ًن نصباه حاكام عىل رقاب املسلمنييوزره عىل عمر وعثامن اللذ

ً يكن حساسا أمام التسمية باسم الثالثة واسم احلجاج ّفالشيعي مل ّ
ّا ظاهرة اجتامعية التعني ّهنّا أسامء عربية، وألّهنومروان قبل هذا التاريخ، أل

ًشخصا معينا، لكن ملا جعل األمويون هذه التسميات معيارا للمواالة  ّ ً ً

ّوالرباءة وحتسسوا من التسمية باسم عيل واحلس ًصا صوـن واحلسني ـ وخـّ

َد تتبع زياد بن أبيه، واحلجاج بن يوسف الشيعة حتت كل حجر ومدر، ـبع ّ ّ ّ
ّإنه من : ّكافر أو زنديق أحب إليه من أن يقال له: ّحتى صار الرجل ليقال عنه



 ١١٢

 .)١(ّشيعة عيل

ًفلام وصلت املباغضة يف األسامء إىل هذا احلد انعكس ذلك سلبا عىل 

ًوا من تلك األسامء شيئا فشيئاُّمجيع رشائح املجتمع الشيعي فاشمأز ً. 

ّإين ال أستبعد أن يكون ترك أئمة أهل البيت  و ّ ألسامء الثالثة ـ من 

 ـ يعود لألعامل التي اقرتفها اخللفاء وأمرائهم قبل ّبعد اإلمام السجاد

َمعاوية، يزيد، احلجاج، وقتلهم عىل اهلوية كل من سمي :  مثلعهده ِّ ُ ّ ّ
ّبعيل، ألن والياهتم مل  .ً تكن إال امتدادا حلكومات الثالثة األوائلّ

البيت كانوا عىل خالف فكري مع أولئك لكن ذلك  فأئمة أهل

 اهم للمخالفة مع أسامئهم، لكن ملا وصل األمر إىل هذا احلد تركوواليدع

 .التسمية بأسامء الثالثة

ّفاألئمة أكدوا عىل حمبوبية التسمية باسم عيل، وسموا بالفعل أوالدهم ّ ّ ّ 

ّهبذا االسم املبارك كثريا، وتركوا التسمية بغريها كي ال يظن أحد بأن  ًٌ ّ
 .ّيار هلا دالالت خاصةخالتسميات بأسامء األ

ّهنم تركوا التسمية بأسامء الثالثة من بعد اإلمام السجاد متعمدين إ :أي ّّ
ّقاصدين كي ال خيتلط األمر عىل املتأخرين كام اختلط عىل املتقدمني،  ّ

ًوا بأن التسمية بعائشة أو عمر هي ملكانة زوجة النبي أو حمبة بعمر بن ّفيتصور ّّ
ّاخلطاب، غري منكرين إمكان وضع هذه األسامء عىل بعض الطالبيني وأوالد 

 .ّاألئمة تقية

                                                             

 .٤٤ :١١لبالغة رشح هنج ا) ١(



 ١١٣

وكذا احلال بالنسبة إىل تركهم ألسامء اآلخرين من الصحابة، فقد 

 .هايكونوا تركوها كي ال ينتزع منها ما انتزع من غري

نعم اشتدت املخالفة مع أسامء أهل البيت بعد شهادة اإلمام عيل، وشدة 

مواقف عائشة، ومعاوية، واخلوارج مع اإلمام، وحدوث واقعة اجلمل 

وصفني والنهروان، وهذه اخلالفات والرصاعات جعلت اآلخرين يتعاملون 

ُمع األمور بانفعالية، بعكس أهل البيت الذين كانوا يتعاملون مع األ مور ُ

بمصداقية وعقالنية، وقد كان هلذه املرحلة رجال وشخصيات مهمة، نشري 

 :ّإىل دور شخصيتني منها

 ). هـ٥٨ت ( ـ دور عائشة بنت أيب بكر ١

 ). هـ٦٠ت ( ـ دور معاوية بن أيب سفيان ٢

 

 :دور عائشة في التسمية

ً أما دور عائشة يف التسمية، فكان انفعاليا حيمل بني جوانبه احلقد  ّ
 :ّوغريه والنص منه» الشايف يف اإلمامة «والضغينة، فقد جاء يف كتاب

ّدخلت عىل عائشة فجلست إليها حتدثني، فاستدعت : عن مرسوق، قال

ّغالما هلا أسود يقال له عبدالرمحن، حتى وقف، فقالت َيا مرسوق أتدري مل : ً
ِ

ًحبا منّي لعبد الرمحن بن : ال، فقالت: ّسميته عبدالرمحن؟ فقلت  .)١(ملجمّ

انظر إىل كالم عائشة لرتى البغض والضغينة يطفحان عىل كالمها، وهو 

                                                             

  .٨٤ :، للشيخ املفيداجلمل ؛  ٣٥٦ :٤الشايف يف اإلمامة ) ١(



 ١١٤

 بعد شهادة اإلمام :ًنص قد صدر عنها بعد سنة أربعني للهجرة يقينا، أي

ًوأهنا سمت غالما هلا هبذا اإلسم تكريام لقاتل اإلمام عيل. ّعيل ً ّ :

 .عبدالرمحن بن ملجم

ّويف هذا النص نقلة نوعية ملوضوع ًن اإلمام عليا ـ وطبَق إذ إ التسميات، ٌّ ّّ
ّالنصوص السابقة ـ مل جيرح ومل يتعرض ألحد كام فعلته عائشة يف النص  ّ

ّالبن شبه ـ أخرب عن والدة مولود ) تاريخ املدينة( ـ كام يف ّاآلنف، بل إنه
 .له ثم قبوله طلب عمر يف تسمية ابنه بعمر

ّهلذا األمر، أراد أن يوضح سبب ّلكنّه ملا رأى استغالل اجلهاز احلاكم 

ًتسميات أبنائه اآلخرين وأنه مل يكن حبا باخللفاء من خالل توضيحه سبب  ّ ّ

ًتسمية ابنه الثالث بعثامن، مرصحا بأنه سامه حبا بأخيه عثامن بن مظعون ال  ًّ ّ ّ ّ
 إشارة إىل جانب إجيايب، وهو بيان األخوة بينه وبني غري، ويف كالمه

ّثم توضيحي حلقيقة بقيت خافية عىل املسلمني لذلك اليوم عثامن بن مظعون، 
َيف سبب تسمية ابنه بعمر، ألنه خاف أن تستغل من قبل اآلخرين يف عثامن كام  ِ ّ

إنام سميته باسم أخي : (استغلت يف األولني إن مل يوضح السبب، وألجله قال

 يف كالم ّ كالذي رأيناهًاّ سلبيًئا، فال ترى يف كالمه شي) بن مظعونعثامن

  .عائشة

ُّ أراد تصحيح التصورات اخلاطئة التي كان حيملها بعض ّنهإ :أي
ّهنا إالناس عن سبب تسمية بعض أوالده بأسامء أيب بكر وعمر وعثامن و

ًجاءت حبا باخللفاء، قال بذلك مع عدم التجريح بأحد أو الترصيح بشتم أو 

 .كراهة أحد



 ١١٥

ّمن اتكأ عليه رسول اهللا حينام لكن يف املقابل نرى إهبام عائشة السم 

ّأن عائشة :  فعن عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة؛ خرج إىل الصالة يف حديث آخر

 :قالت

َ واشتد به وجعه، استأذن أزواجه يف أن يمرض يف ّملا ثقل النبي َّ َ ُ َ ّ

ّبيتي، فأذن له، فخرج النبي بني رجلني، ختط رجاله يف األرض، بني عباس  ُّ َّ َّ ِ َ

 .خرورجل آ

أتدري من الرجل : فأخربت عبداهللا بن عباس، فقال: قال عبيد اهللا

 اآلخر؟

 .ال: قلت

 .)١(هو عيل: قال

ِّأتدري من الرجل الذي مل تسم عائشة؟ هو: ّويف نص آخر َ  .)٢(ّعيل: ُ

 لكن هذا ّنعم، إن عائشة مل تكن عىل وفاق مع اإلمام عيل والزهراء

 .ا العاملة باسم الذي اتكأ عليه رسول اهللاّال جييز هلا أن تكتم احلقيقة ألهن

ّأن عائشة سجدت شكرا هللا ملا سمعت : فقد ذكر أبو الفرج اإلصفهاين ً ّ

  .)٣(بمقتل عيل بن أيب طالب
                                                             

 يف والوضوء الغسل باب الوضوء كتاب من ١٩٥ ح ٨٣ :١صحيح البخاري ) ١(
َاملخضب  .واخلشب والقدح ِ

  ، باب مرض النبياملغازي كتاب من ٤١٧٨ ح ١٦١٤  :٤صحيح البخاري ) ٢(
 اجلامعة اإلمامة، باب حد املريض ان يشهد  من كتاب٦٣٤ ح ٢٣٦  :١ووفاته، و 

 من ٤١٨ ح ٣١٢ :٢، صحيح مسلم ٢١٦ :٥، و٢٤٤٨ ح ٩١٤ :٢اجلامعة، و 
 . اإلمام إذا عرض له عذراستخالف باب الصالة كتاب

 .٢٧ :أنظر مقاتل الطالبيني) ٣(



 ١١٦

ّوحكى أصحاب املعاجم أهنا مل تأت إىل بني هاشم لتعزهيم بوفاة  ّ
 .)١(ّفاطمة، بل نقل لعيل عنها كالم يدل عىل رسورها

ُّواهللا لقد عرفت أن عليا أحب : ة لرسول اهللاوقد قالت ذات مر َ ً ّ

 .)٢(إليك من أيب ومنّي، قالتها مرتني

ًوحكي عنها أهنا روت عن رسول اهللا زورا وكذبا قوله يف عيل ً إنه : ّ

 !!  )٣(يموت عىل غري ديني

من أراد أن ينظر إىل رجلني من أهل النار فلينظر إىل : وقوهلا عنه

 .)٤(َّذا بعيل والعباس قد أقبالفإ... هذين، فنظرت عائشة

ّما فالنة   وأ:... وقد أشار اإلمام عيل إىل هذه الضغينة يف كتاب له

ْفأدركها رأي النساء، وضغن غال يف صدرها كمرجل القني، ولو دعيت لتنال  ُ ٌ ِ

 .)٥(َّمن غريي ما أتت إيل مل تفعل

هذا بعض اليشء عن عائشة ودورها يف حرب األسامء وتشديدها 

ًفلو كانت أما بارة . ف بني اآلل والصحابة، ال متويع اجلليد كام يقالللخال

بأوالدها لسعت إىل متويع اجلليد ال تشديد اخلالف وبث روح البغض 

 .ًوالضغينة بني املسلمني وخصوصا بني الصحابة األوائل

                                                             

 .١٩٨  :٩رشح هنج البالغة ) ١(
، جممع الزوائد ٣٢٧٥ ح ٢٣٣ :٨، مسند البزار ١٨٤٤٤ ح ٢٧٥ :٤مسند أمحد ) ٢(

 .، قال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح١٢٧ :٩
 .٦٤  :٤رشح هنج البالغة ) ٣(
 .املصدر السابق) ٤(
 .١٨٩ :٩، رشح هنج البالغة ١٥٦، اخلطبة ٢١٨ :هنج البالغة) ٥(



 ١١٧

 :دور معاوية في حرب األسماء

ن بشكل قريب من موقف عائشة كان موقف معاوية بن أيب سفيان لك

 من الطلقاء وهوآخر يغلب عليه الكذب والدجل، وقد تصدى هلذا األمر 

ومسلمة الفتح وليس له منزلة كمنزلة عائشة عند املسلمني، فقد كتب إىل أمري 

 : بقولهاملؤمنني عيل

ًلئن كان ما قلت وادعيت واستشهدت عليه أصحابك حقا لقد هلك  ّ َ َّ
َن واألنصار غريك وغري أهل بيتك أبو بكر وعمر وعثامن ومجيع املهاجري َ

َوقد بلغني ترمحك عليهم واستغفارك هلم، وإنه لعىل وجهني ما هلام .تكعوشي َّ ّ َ
ّإما تقية إن أنت تربأت منهم خفت أن يتفرق عنك أهل عسكرك : ثالث ّ َّ َِ ّ

ُالذين تقاتلني هبم ّأو إن الذي ادعيت باطل وكذب. ّ ّ ين ءوقد بلغني وجا. َّ

وبطانتك  ]ّالضالة[ّنك تقول لشيعتك  ّق به من خاصتك بأبذلك بعض من تث

ُإين قد سميت ثالثة بنني يل أبا بكر وعمر وعثامن، فإذا  «:بطانة السوء ّّ
َّسمعتموين أترحم عىل أحد من أئمة الضاللة فإين أعني بذلك بني ِّ َ ّّ«)١(. 

 :فأجابه أمري املؤمنني بكتاب طويل، فيه

ُولعمري يا معاوية، لو ترمحت ّ عليك وعىل طلحة والزبري ما كان ترمحي ّ

ّعليكم واستغفاري لكم ليحّق باطال، بل جيعل اهللا ترمحي عليكم واستغفاري  ً

ًوما أنت وطلحة والزبري بأحقر جرما وال أصغر ذنبا وال . ًلكم لعنة وعذابا ً

                                                             

إنك قد سميت ثالثة «من الكتاب املزبور ) ج(ويف نسخة . ٣٠١ :كتاب سليم بن قيس) ١(
 .»يت أحدهم أبا بكر، وسميت االثنني عمر وعثامنبنني لك، كن



 ١١٨

ّ ولصاحبك الذي تطلب بدمه، ووط)١(ّأهون بدعة وضاللة ممن استنّا لك  أّ

ّ أهل البيت، ومحالكم عىل رقابنا، فإن اهللا يقولُلكم ظلمنا َ : َأمل تر إىل الذين َّ َ َ ْ َ

ِوتو نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء ُأ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ََّ َُ َ ُْ ًَ ُُ َّ ُ ُ

ًأهدى من الذين آمنوا سبيال  َ َ َ َ َّْ ُ أولئك الذين لعنهم اُهللا*ِ ُ َ َ ََ َ ومن يلعَّ ْ َْ َ ُن اهللا فلن جتد له َ َْ ََ ِ َ َ

ًنصريا  َأم ل* َ ِهم نصيب من الـْ ٌ ْ ًملك فإذا ال يؤتون الناس نقريا ـُ ََ َ ّ َُ ُ ُِ َأم حيسدون الناس * ْ َّْ َ ُ َْ

ِعىل ما آتاهم اهللاُ من فضله ِ ِْ َ ْ ُ)فنحن الناس ونحن املحسودون؛ قال اهللا )٢ ،

ْفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلك: ّعزوجل ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ ًمة وآتيناهم ملكا عظيام َ َ ًُ َْ ُ ْ ُفمنهم * ََ ْ ِ َ

ًمن آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعريا َ َ َ ْ َ ََّ ْ ّ َْ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ ِْ َ ِ)٤(،)٣(. 

 ّ الدخول يف مثل هذه  بكالمه هذا كان يريد اإلشارة إىل أنفاإلمام

ّاألمور ليست من مهام الطلقاء، والذين قاوموا اإلسالم حتى الساعات  ُ

من املهاجرين  رية، بل هذا األمر يرتبط به وبالسابقني إىل اإلسالماألخ

ً إىل معاوية جميبا يف ًواألنصار، وقد جاء هذا األمر رصحيا يف كتاب له

 :ذلك مدعياته فقال

َوزعمت  َْ َ ِأن أفضل الناس يف اإلَ ِ َّ َ َ ْ َ َسالم فالن وفالن؛ فذكرت أمرا إن تم اعتزلكَّ ََ َ َ َْ ََّ ْ ْ ْْ ٌ ًٌ َ ُ َُ َ َ َ ِ َ 

َكله، و ُ ُّ ُإن نقص مل يلحقك ثلمه ُ َ َُ َْ َْ ْ ََ َْ َ ْ َوما أنت . ِ ْ َ َ ْوالفاضل وال َ َ َْ َِ َمفضولـَ ُ ْ َ، والسائس  َ َِ َّ

ْوال َمسوسـَ ُ ِوما للطلقاء! َ َِ ُّ َ ُّوأبناء الط َ ِ َ ْ َلقاء، والتمييز بني ََ ْ َْ ََ َّ ِ َ َمهاجرين، وترتيب ْالـَ َ َِ ْ َُ ِ ِ َ

                                                             

 .يعني بذلك أبا بكر وعمر) ١(
  .٥٤ ـ ٥١  :النساء) ٢(
 .٥٥ ـ ٥٤  :النساء) ٣(
 .يسري باختالف ١٥٤ :٣٣، بحار األنوار ٣٠٥كتاب سليم بن قيس ) ٤(



 ١١٩

ِدرجاهتم، وتعريف طبقاهت ِ ِِ َِ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ ْهيهات لقد حن قدح ليس منها، وطفق حيكم فيها من ! ْمَ ْ َ َ ٌ َّ َ ََ ُ ْ َْ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ

ََعليه احلكم هلا ُُْ ْْ ِ َ ُأال تربع أهيا اال ِنسان عىل ظلعك، وتعرف قصور ذرعك، وتتأخر !  َ ْ َ َ َّْ َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُ ََ َ ِْ َِ ْ َُ ِ َ ُ ْ ََ ُّ َ

ُحيث أخرك القدر َ َْ ََّ ُْ َ َ ُفام عليك غلبة !  َ ََ ََ ََ ْ ِاملغلوب، وال ظفر الظافرَ ِ َّ َُ َ َ ََْ ِ ُ ْ)١( ! 

 :ً يذكره باألقدمني إسالما ممن بنى هاشم وغريهم فقالّثم جاء

ْأن قوما آستشهدوا يف سبيل اِهللا تعاىل من ال َ َ ِْ َ ُ ُِ َ ِْ ِ ْ ً َ ٍّمهاجرين وآال َنصار، ولكل ـَّ ُ ِْ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ُ

َفضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل َ ٌِ َ ُْ َ ُ َِّ َِ َْ ِ َ ِّسي: ْ ُد الشهداء، وخصه رسولَ ُ َ ُ َّ َ َ ُِ َ َ بسبعني اِهللا  ُّ ِ ْ َ ِ

ِتكبرية عند صالته عليه ِ ِ ِْ َ َ ََ َْ ْ ًَ َ ٍّأو ال ترى أن قوما قطعت أيدهيم يف سبيل اهللاِ ـ ولكل !   ِ ُ ِ َِ َ ْ َِ ِ َ ْ ْ َِ ِ َ َ َْ َِّ ُ ً َ َّ َ

َفضل ـ حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم، قيل َ َ َ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َِ ُِ ُ ََ ِ َّ ْيار يف الَّالط «:ْ ِ ُ ُجنة وذو ـَّ َ َِ َّ

ِاجلناحني ْ َ َ ْولوال ما هنى اهللاُ عنه من تزكية ال» !  َْ َِ ِ َِ َ َْ َ ْْ ُ َ َ ْ ًمرء نفسه، لذكر ذاكر فضائل مجة، ـََ ََّ َُ َ َ َ َِ ِ َِ ٌَ َ َ ْ َْ َ

ْتعرفها قلوب ال ُُ ُْ َُ ِ َمؤمنني، وال متجها آذان السامعنيـَ َ َِ ِ ِ َِّ ُُ َْ ُّ َُ َ ْفدع عنك من مالت. َ ْ ََ َ َْ َ َْ ُ به الرمية؛ َ َّ َِّ ِ ِ

َفإنا صنائع ربنا، والناس بعد صنائع لنا َ ُ َّ َ ََ ُ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ َِ َِ َّ ِ َمل يمنعنا قديم عزنا وال عادي طولنا عىل . َ َ ْ َ َ َْ ِّ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ْ ََ ْ
َقومك أن خلطناكم بأنفسنا؛ فنكحنا وأنكحنا، فعل اال َكفاء، ولستم هناك َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ْْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُْ ُْ َ َ ْ ََ ََ ََ ِ ْ َّوأنى ! ْ َ َ

ْيكون ذلك ومنا النبي ومنكم ال ُْ ُّ َُ َ ُْ َّ َِّ ِ َِ َِ َّمكذب، ومنا أسد اهللاِ ومنكم أسد االَ حالف، ومنا ـُ ُ ْ ُ َِّ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ُ َْ َ ْ َ َُ ِّ

ْسيدا شباب أهل ال ِ ْ َِ َ ِّ ُجنة ومنكم صبية النار، ومنا خري نساء العاملني، ومنكم محالةـَ َُ َّْ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ُْ ُْ َ َّ َّ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ِ 

ْحطب، يف كثري مما لنا وعليكمـْال ُْ َ ََ ََ َّ ِ ِ َ ِ َ! 

 : إىل أن يقول

ْوزعمت أين لكل ال ِّ ُ ِ ِّ َ َ َْ َ َخلفاء حسدت، وعىل كلهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك ـَ َ ُ َِ ِ ِْ ِّ َ ََ ُْ َ َ َ ََ ْ ْ َْ ِ َ ُ ُ ْ ُِ َ

ِفليست  َ ْ َ َجلناية عليك، فيكون العذر إليكاَ ُ َْ ُ َ َْ ْ ْ َِ ُ ََ َ ُ َ ِ ِوتلك شكاة ظاه. (ْ َِ ٌ َ ََ ْ َر عنك عارهاَ َ َُ ٌَ ْ.( 

                                                             

 .٢٨الكتاب . ٣٨٦ ـ ٣٨٥ :هنج البالغة) ١(



 ١٢٠

َوقلت ْ ُ ُإين كنت أقاد كام يقاد : َ َُ َُ َ َ ُُ ُ ْ ِّ ُجمل ـْلاِ َ ُمخشوشْالـَ ُ ْ ُ حتى أبايع، ولعمر َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ُ ْهللاِ لقد اَّ َ َ

َأردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ َْ َ َْ ْ َْ َ ََ ِّ ْوما عىل ال! َُ َ َ َمسلم من غضاَضة يف ـََ َ ِْ ِ ِ ْ ُ

ْأن يكون مظ َ ََ ِلوما ما مل يكن شاكا يف دينه، وال مرتابا بيقينهُْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َِ ً ً َ ًَ َ ََ ّْ ُ ْ َوهذه حجتي إىل غريك ! ُ َِ ْ َ ِ ِ َِّ ُ َ

َقصدها، ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها ْ َ َ َ ِْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ِّ َُ َ ِ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ)١(. 

ّهبذه الكلامت واآلهات وضح اإلمام ما كان يعيش فيه، واملتأمل يف  ّ

 ته يف هنج البالغة وغريه يعرف هذه احلقيقة بكل وضوح، فمام قالهكلام

 :ًأيضا

ُكنت يف أيام رسول اهللا كجزء من رسول اهللا، ينظر إيل الناس كام ينظر  ّّ
ّإىل الكواكب يف أفق السامء، ثم غض الدهر منّي فقرن يب فالن وفالن، ثم  ُ َّ

ُقرنت بخمسة أمثلهم عثامن فقلت ُُ ْ   ّثم مل يرض الدهر يل بذلك ، )٢(وا ذفراه: ِ

ّحتى أرذلني، فجعلني نظريا البن هند وابن النابغة، لقد استنَّت الفصال حتى  ِّ ً

ْالقرعى َ)٣(. 

 : إىل معاوية بن أيب سفيانويف رسالته

َفياعجبا للدهر، إذ رصت يقرن يب من مل يسع بقدمي، ومل تكن له  ُُ َ
ّكسابقتي التي ال يديل أحد بمثلها إال أن يد َّعي مدع ما ال أعرفه وال أظن اهللا ُ ُ

 .)٤(ّيعرفه، واحلمد هللا عىل كل حال

                                                             

 .٢٨ الكتاب ٣٨٨ ـ ٣٨٧ :هنج البالغة) ١(
 .الرائحة الكرهية: والذفر) ٢(
 .٧٣٣ الرقم ، يف احلكم املنسوبة إىل أمري املؤمنني٣٢٦ :٢٠رشح هنج البالغة ) ٣(
 .٤٧ :١٤ ورشح النهج ٩، الكتاب ٣٦٨ :هنج البالغة) ٤(



 ١٢١

وقد يمكن أن ترى فيام رواه املدائني جوانب أخرى، إذ طلب معاوية 

ًمن عامله واخلطباء لعن أيب تراب، وكان أشد الناس بالء حينئذ أهل الكوفة  ّّ

ّضم إليه لكثرة من هبا من شيعة عيل، فاستعمل عليهم زياد بن سمية و
ّالبرصة، فكان يتتبع الشيعة ـ وهو هبم عارف ألنه كان منهم أيام عيل َ ََّ ـ 

ّفقتلهم حتت كل حجر ومدر، وأخافهم، وقطع األيدي واألرجل، وسمل 

ّالعيون، وصلبهم عىل جذوع النخل، وطردهم ورشدهم من العراق، فلم يبق 
 .هبا معروف منهم

أن ال جييزوا ألحد من : ألمصاروجاء يف كتاب معاوية إىل عامله يف ا

 .)١(شيعة عيل وأهل بيته شهادة

َفمعاوية كان يريد دائام هتييج اخلالف العمري العلوي، واخلالف  ُ ً

 وبني طلحة والزبري، واستغالل كل ذلك املوجود بني عيل وعائشة، وبينه

 .ملآربه اخلاصة

ا يريدون أن ًوكذا كان حال أبنائه وأتباع مدرسته أيضا، فاألمويون كانو

يثريوا اخلالف بني الطالبيني وغريهم ليصفو هلم مرشهبم، ويسهل عليهم 

 من تاريخ الطربي فرتى فيها ١٢١كرس شوكتهم، فلو قرأت يف حوادث سنة 

خماصمة زيد بن عيل بن احلسني الشهيد مع عبد اهللا بن احلسن بن احلسن 

 بن احلسن وزيد السبط وإرادة الوايل األموي استغالل ذلك وتفطن عبداهللا

ّلشامتة الوايل هبام، فذهب عبد اهللا يتكلم فطلب إليه زيد فسكت، وقال زيد 

أما واهللا لقد مجعتنا ألمر ما كان أبو بكر وال عمر ليجمعنا عىل مثله، : للوايل

                                                             

 .٤٥ ـ ٤٤ :١١رشح ابن أيب احلديد ) ١(



 ١٢٢

ّوإين أشهد اهللا أن ال أنازعه إليك حمقا وال مبطال ما كنت حيا، ثم قال لعبد  ً ً ُّ ُ ًّ ِْ َ ُُ ِ

 ...ّض يا بن عم، فنهض وتفرق الناساهن: اهللا

َثم وىل هشام بن عبد امللك خالد بن عبد امللك املدينة ُ : فقال خالد هلام... ّّ

 .ًاغدوا علينا غدا فلست لعبد امللك إن مل أفصل بينكام

َفباتت املدينة تغيل كاملرجل، يقول قائل كذا وقائل كذا، قائل يقول قال : ِ

ّبد اهللا كذا، فلام كان الغد جلس يف املسجد قال ع: زيد كذا، وقائل يقول
ّواجتمع الناس، فمن شامت ومن مهموم، فدعا هبام خالد وهو حيب أن 

ّزيد ال تعجل يا أبا حممد، أعتق زيد ما : ّيتشامتا، فذهب عبد اهللا يتكلم فقال
 .ًيملك إن خاصمك إىل خالد أبدا

ّيا خالد لقد مجعت ذري: ثم أقبل عىل خالد، فقال له  ة رسول اهللاّ

 .ألمر ما كان جيمعهم عليه أبو بكر وال عمر

ّفتكلم رجل من األنصار من آل عمرو ! أما هلذا السفيه أحد؟: قال خالد

ًبن أيب تراب وابن حسني السفيه، ما ترى لوال عليك حقا  ايا: بن حزم، فقالا ّ

 .)١(  ّاسكت أهيا القحطاين فإنا ال نجيب مثلك: وال طاعة، فقال زيد

 .ا غيض من فيض جرائم األمويني وأسيادهم اخللفاءهذ

ّواإلمام كان عاملا هبذا األمر، فلذا مل يقدم أمثال أيب سفيان ومعاوية عىل  ً

َأيب بكر وعمر وحتى عىل عثامن، ألن الشيخني وعثامن كانوا يراعون بنسب  ِ ّ

َمتفاوتة ظواهر اإلسالم، وإذا ارتكبوا خمالفة ارتكبوها بيشء من احلذر  َ

                                                             

 .٤٨٥ ـ ٤٨٤ :٥تاريخ الطربي ) ١(



 ١٢٣

والدهاء وعدم املجاهرة باخلالف، بعكس معاوية ويزيد وأيب سفيان الذين 

ابتنت حياهتم عىل املجاهرة بالكرسوية والقيرصية والسعي ملحو اإلسالم، 

ًنفاقا وزورا ً. 

ًإال دفنا دفنا: (ّفمعاوية ثبت عنه أنه قال حينام سمع األذان هللا : (، أو)١()ً

هلمة، ما رضيت لنفسك إال أن يقرن بن عبداهللا لقد كنت عايل ااأبوك يا 

ّمل أقاتلكم لتصلوا وتصوموا بل : (، أو قوله)٢()العاملني ّاسمك باسم رب

َقاتلتكم ألتأمر عليكم َّ َ ََ()٣(. 

ّهللا در أخي بني هاشم انظروا أين وضع  :وجاء عن أيب سفيان قوله
 .)٤(اسمه 

 :ّوعن يزيد أنه قال

ٌخرب جاء وال وحي نزل           فال  بامللك  اشم ـه  ْلعبت ٌ)٥( 

 ...وهذا ما ال نسمعه من أيب بكر وعمر وعثامن وعائشة وطلحة و

                                                             

يات للزبري بن ق، وأنظر األخبار املوف١٣٠ :٥، رشح النهج ٤٥٤ :٣مروج الذهب ) ١(
 .٥٧٦  :بكار

 .١٠١  :١٠رشح النهج ) ٢(
 .٤٨٣ ح ١٥٧ :٢، رشح األخبار ٤٦، ١٥  :١٦، رشح النهج ٤٥  :مقاتل الطالبيني) ٣(
 .٢٢ ح ٥٢٣ :٣١ ح ١٠٨ :١٨، وعنه يف بحار األنوار ٢٩٣ :قصص األنبياء) ٤(
، كشف الغمة ١٠٥ :تىل الطفوف، اللهوف يف ق٢٦١  :٣مناقب ابن شهرآشوب ) ٥(

، ٢٢٤ :٨، رواه عن ابن عساكر، البداية والنهاية ٦٩ :١، شذرات الذهب ٢٣٠ :٢
 »بريل بمطبعة املطبوعة النسخة عىل قوبلت التي الطبعة يف «،١٨٧ :٨تاريخ الطربي 

 .م ١٨٧٩ لندن ـ



 ١٢٤

ّإذن احلرب ضد أهل البيت كانت آخذة طابع التلبيس واملداهنة يف كل  َ ّ

ّيشء حتى التسميات، ثم أخذت طابع املجاهرة بالعداوة يف كل يشء حتى يف  ّّ
ّيعرفون تلك األمور أدق املعرفة  وأتباعهم األسامء، وقد كان أهل البيت ُ

ّوأمتها، فكانوا يقاومون التيار االنتهازي األموي، فاصلني بني الشيخني وبني  ّ
ًاألمويني الذين كانوا يتخذون من الشيخني وعثامن ترسا وغطاء حيتمون به  ّ

فشيعة . وذريعة ملحاربة أهل البيت، كل ذلك لتثبيت أركان حكومتهم اجلائرة

 .ملوالهم ـ كانوا أدرى هبذه األالعيبًعيل ـ تبعا 

ّأن عبيد اهللا بن زياد قال لعبد اهللا بن عفيف ) الفتوح(فقد جاء يف كتاب 

 َّيا عدو اهللا ما تقول يف عثامن بن عفان ريض اهللا عنه؟: األزدي

!   يابن مرجانة وسمية! بن عبد بني عالج ايا]: عبداهللا بن عفيف[قال 

ء أم أحسن، وأصلح أم أفسد، اهللاُ تبارك وتعاىل ما أنت وعثامن بن عفان؟ أسا

ّويل خلقه، يقيض بني خلقه وبني عثامن بن عفان بالعدل واحلّق، ولكن سلني 
  .َعنك وعن أبيك، وعن يزيد وأبيه

َواهللا ال سألتك عن يشء أو تذوق املوت، فقال عبد اهللا : فقال ابن زياد َ ُ

ّ كنت أسأل ريب عزوجل أن يرزقني ّأما إين! ّاحلمد هللا رب العاملني: بن عفيف

ّالشهادة واآلن فاحلمد هللا الذي رزقني إياها بعد اإلياس منها، وعرفني  ّ
فرضبت رقبته !   ارضبوا عنقه: فقال ابن زياد!  اإلجابة منه يل يف قديم دعائي

 .)١(وصلب رمحة اهللا عليه

                                                             

 .٩٨ ـ ٩٥  :، اللهوف يف قتىل الطفوف١٢٦ ـ ١٢٥  :٥الفتوح ) ١(



 ١٢٥

أن هبذا املنطق وهذه السياسة وقف أهل البيت وأصحاهبم أمام من يريد 

ًحيتمي بأيب بكر وعمر وعثامن، فلذلك أكد أهل البيت قوال وفعال عىل  ًّ

رضورة سحب البساط من حتت أرجل األمويني الذين كانوا يريدون الصعود 

عىل أكتاف اآلخرين لتحقيق مآرهبم، وأن التسمية بأسامء الثالثة يف العصور 

 عىل اإلمام عيل وتضليل كلها فال يمكن ملعاوية وال لغريه املزايدةُأاألوىل أتت 

ًأرصوا عىل التسمية بعيل أيضا  ّ أهل البيتالناس بعدم التسمية كام أن

 .ّألن اآلخرين كانوا يريدون إماتة هذا اإلسم الطاهر وهذا الشخص الكريم
 

 :في عهد معاوية التسمية بعلي

ُالتسمية بعيل كانت من األمور املحظورة يف عهد معاوية  ّإن ّ  

من رغم عىل ال عىل االشهار باسمه ّ يرصهميني، وقد كان بعضإال للطالب

 .العقبات، ويقبل بكل ما يصيبه

ّانا عيل ولست بعيل: ّواآلخر كان خياف ويصغر اسمه فيقول َ ُ. 

ّوهناك من كان يصغر اسمه من قبل أعدائه أو أعداء اإلمام عيل إهانة له  ُ
 .ُبعيل واخرى بعىلولعيل، وهناك من كان يداهن أو جيامل، فتارة يسمى 

إذن هناك حاالت كثرية يف التسمية بعيل، وإن كان الغالب عليها هو 

 .اخلوف والرتك

ال : ُّقال عيل بن رباح: سمعت الليث بن سعد يقول: قال قتيبة بن سعيد

ّأجعل يف حل من سامين عليا فإن اسمي عيل
ِ َ ًُ َ ٍّّ ّ. 

كانت بنو : قولسمعت أبا عبد الرمحن املقرىء ي: وقال سلمة بن شبيب



 ١٢٦

ًمية إذا سمعوا بمولود اسمه عيل قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقالُأ ّ
ِ ّهو عيل، : َ َ ُ

ٍّعيل(وكان يغضب من 
ِ ّوحيرج عىل من سامه به) َ ّ ُ)١(. 

بن عيل اللخمي املرصي أمري [وروي عن موسى : ويف تدريب الراوي

ّعيل، ولكن بنو : اسم أيب: ّ أنه قال)٢(]مرص يل، ويف حرج من قال ُع: مية قالواُأَ

 .ُعيل

ّموسى بن عيل، مل أجعله يف حل، وعن أبيه: من قال: ًوعنه أيضا ِ ال : ُ

ّأجعل يف حل أحد يصغر اسمي ّ. 

ّمية إذا سمعوا بمولود اسمه عيل ُأكانت بنو : قال أبو عبد الرمحن املقرئ
ِ َ

َهو عيل: ًقتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقال ُ. 

                                                             

، تاريخ دمشق ٥٤١، الرتمجة ٢٨٠ :٧، هتذيب التهذيب ٤٢٩ :٢٠الكامل ج هتذيب ) ١(
، تاريخ اإلسالم ٢٨٠ :١، الغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية ٧ :٦١، ٤٨٠ :٤١

ُكان يكره أن ينسب عيل، وغلب عليه : ، قال الدارقطني٢٥٠  :٦، االكامل ٤٢٧ :٧
 ويف ٦٥٦ :٣ابن الصالح  النكت عىل مقدمة ٥٠ ـ ٤٧  :٥٨تاريخ دمشق . (ذلك

 ).٢٥١ ـ ٢٥٠ :٦كامل البن ماكوال اإل
 أبيه اسم تصغري يكره كان اخلشني عيل بن سلمة فهو الالم وفتح العني بضم عيل ّما وأ

 أبيه اسم تصغري يكره كان اخلشني عيل بن وسلمة ٣٣٦ :٦ويف توضيح املشتبه . ًأيضا
 .اغمة من اجلهلةّ أيام بني أمية مريف صغر إنام و عيل بن كموسى

ًوموسى هذا قتل ابن له يف حجره كان يسمى عليا، قال صاحب املصالت، قيل) ٢( ُّ ّ الزم «: ِ
ّحب أيب بكر وعمر وعثامن ومعاوية ولعن : وما السنة؟ قال: قال» ُالسنّة تدخل اجلنة

. ًصار اليوم خارجيا: ؟ قال هو الذي كان يقاتل مع رسول اهللا: أيب تراب، قال
َاوية عن تسميته، فسمى موسى بن رباح ابنه عليا فذبح يف حجرهوهنى مع ِ ُ الرصاط . (ّ
 ).١٥٢ ـ ١٥١ :١املستقيم 



 ١٢٧

ٍّ أهل الشام جيعلون كل عيل عندهم كان: وقال ابن حبان يف الثقات
ِ َ ّ

ًعليا، لبغضهم عليا ريض اهللا تعاىل عنه، ومن أجله قيل لوالد مسلمة والبن  َّ ُ

ّعيل «:رباح َ ُ «)١(. 

كل هذه النصوص ترشدنا إىل وجود حالة استثنائية يف التسميات سواء 

ًكان الشخص يصغر اسمه خوفا، أو أن اآلخرين يصغرونه تنقيصا، امله ّ ًّ ّم ّ

عندنا بيان هذه احلالة ووجودها آنذاك ال غري، وليس هدفنا ضبط االسم، 

 .ُهل هو عيل أم عيل

انظروا من قامت عليه : ّأجل إن معاوية كتب إىل عامله نسخة واحدة

ًالبينة أنه حيب عليا وأهل بيته فاحموه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه ّ ّ)٢(. 

ّة هؤالء القوم فنكلوه به واهدموا ّمن اهتمتموه بمواال «:ويف نص آخر

ّفلم يكن البالء أشد وال أكثر منه بالعراق : ، قال ابن أيب احلديد» داره

ّوالسيام بالكوفة، حتى أن الرجل من شيعة عيل ّ ليأتيه من يثق به فيدخل 

ّبيته فيلقي إليه رسه، وخياف من خادمه ومملوكه، وال حيدثه حتى يأخذ عليه  ّ
َّة ليكتمن عليهاأليامن الغليظ ُ)٣(. 

 :ّ، عن عبدالرمحن بن حممد العزرمي، قال)الكايف(كام جاء يف كتاب 

َاستعمل معاوية مروان بن احلكم عىل املدينة، وأمره أن يفرض لشباب 

                                                             

، الثقات ٤٢٧ :٢٠، هتذيب الكامل ٦٨٨ :٢، الشذا الفياح ٣٣١  :٢تدريب الراوي ) ١(
 .، قاله عن أيب حاتم١٠٨٩٥ ت ٤٥٤ :٧البن حبان 

 .٣١٨ :، كتاب سليم بن قيس٤٥  :١١رشح النهج ) ٢(
 .٤٥  :١١رشح النهج ) ٣(



 ١٢٨

 ما اسمك؟: تيته، فقالأف: قريش، ففرض هلم، فقال عيل بن احلسني

 .عيل بن احلسني: فقلت

 ما اسم أخيك؟: فقال

 .عيل: فقلت

ًما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إال سامه عليا؟! عيل وعيل؟: قال ًّ 

ّوييل عىل ابن الزرقاء دباغة : ّثم فرض يل، فرجعت إىل أيب فأخربته، فقال
ًاألدم، لو ولد يل مائة ألحببت أن ال أسمي أحدا منهم إال عليا ً ّ َ َ)١(. 

ِّوهذا النص يرشدنا إىل أن احلساسية مع اسم عيل رص ُّ ّ ًح هبا عالنية منذ ّّ َ
َأن ويل املدينة مروان بن احلكم من قبل معاوية، أي بني سنة   ٤٩ هـ وسنة ٤١َ

ّهـ ، وأن التسمية بعيل مل تكن ردة فعل من قبل الطالبيني فحسب، بل كانت  ّ

ّجلاملية هذا اإلسم املبارك وحمبوبيته عند اهللا ورسوله وأئمة أهل البيت وتأكيد  ّ
 .اهللا ورسوله عليه

 

 :التسمية بعلي عند أهل البيت

نعم، جاء التأكيد عىل التسمية بمحمد وعيل واحلسن واحلسني ومحزة 

ّ من قبل أئمة أهل البيت رغم أنف معاوية ومروان والنواصب، )٢(وفاطمة
ًوتأكيدا لرمزية أهل البيت املمنوحة من قبل اهللا ورسوله هلم ويف ذلك 

                                                             

 .١ ح ٣٩٥  :٢١ الشيعة وسائل يف وعنه ٧ ح ١٩ :٦الكايف ) ١(
 واحلسن أمحد التسميه استحباب يف ١٧ باب ١٣١ :١٥مستدرك وسائل الشيعة ) ٢(

 .وفاطمة وعبداهللا وطالب وجعفر واحلسني



 ١٢٩

 :)١(روايات كثرية

ّإن حمبوبية ال ّ بالعهد األموي أو العبايس ًةّكن خمتصتّتسمية باسم عيل مل ّ
ّأو من بعدمها ألن التسمية بعيل كان حمبوبا ومنذ والدة اإلمام عيل ـ ألنه اسم  ّ ًّ ّ

ّمجيل ومشتّق من اسم اهللا العيل ـ وسيبقى حمبوبا حتى يوم القيامة، وهو اسم  ً ّ
ندهم، وهذا كان يؤذي رائج عند املؤمنني قد يغلب عىل األسامء األخرى ع

ًأعداء أهل البيت وخصوصا األمويني منهم، الذين كانوا حياولون جادين 

 .لطمس رمزية هذا االسم واستبداله برمزية أسامئهم

ًفقد كان معاوية حيب أن خيلد اسمه، وأن يصبح رمزا كعمر بن اخلطاب  ّ ُ ّ
يسى ّحممد، حييى، داود، إبراهيم، موسى، ع: وأن يكون اسمه مثل اسم

 :وغريهم، فقد قال ابن أيب احلديد

َولد لعبداهللا بن جعفر بن أيب طالب ولد ذكر فبرش به وهو عند معاوية  ِّ ُ
ِّسمه باسمي ولك مخسامئة ألف درهم، : بن أيب سفيان، فقال له معاويةا َ

 .)٢(ّاشرت هبا لسميي ضيعة: َمعاوية، فدفعها إليه، وقال: ّفسامه

ً بن جعفر هذا أنه كان صديقا ليزيد بن وحكي عن معاوية بن عبداهللا ّ

ّمعاوية بن أيب سفيان خاصا به، واألخري سمى ابن معاوية بن عبداهللا بن  ً ّ

                                                             

 ٣٧٧ و ١ / ٣٧٦ :٢١، وعنه يف وسائل الشيعة ٢ / ١١ و ١١ / ١٠ :٦أنظر الكايف ) ١(
 .١٧ ح ٢١٤ :، الثاقب يف املناقب١٧ ح ٣٦٢ :١، اخلرائج واجلرائح للراوندي ٦ ح

، ٦٩٥ :٢، وانظر الغارات ٢٦٢ :٧، األعالم للزركيل ٣٦٩ :١٩رشح هنج البالغة ) ٢(
سمه باسمي ولك مائة ألف درهم، ففعل حلاجته وأعطاه معاوية املال : وفيه قال

 .فوهبه عبداهللا للذي برشه به



 ١٣٠

 .)١(جعفر باسمه

ّوهذان النصان ونص تسمية عمر تشريان إىل أن عمر ومعاوية وابنه  ّ
ّيزيد كانوا حيبون أن يسمي الناس أوالدهم بأسامئهم، واهبني اهلدايا ملن 

ّ بأسامئهم، ويف املقابل كان معاوية وأتباعه يقتلون كل من تسمى بعيل يسمي
ّهنم حيبون أن يسمي الناس أوالدهم بخالد، إ :، أي)٢(واحلسن واحلسني ّّ

ًويزيد، ومعاوية ويعطون عىل ذلك جعال وبدال وخيالفون التسمية بعيل  ً

 .اوا هبّ ويقتلون من تسم)٣(واحلسن واحلسني

ّسامء تستعر شيئا فشيئا، ألن الطلقاء جنّدوا من هنا بدأت حرب األ ً ً

 .بعض األسامء لصاحلهم ومنعوا من التسمية بأسامء أخرى

َن عبداهللا بن جعفر وابنه معاوية بعده كانا الوحيدين من إ: ّحتى قيل ّ

َّاهلاشميني اللذين تعاطفا مع معاوية ويزيد وسميا أوالدمها بمعاوية ويزيد،  َّ

 هذا ّنإ :ًداهللا بن جعفر ابنا آخر له باسم أيب بكر، وقيلًمضافا إىل تسمية عب

ّكان كنية البنه حممد األصغر وليس هو باسم البنه، لكن األمويني والعباسني 
ُحرفوه وجعلوه اسام له، كل هذه األمور دعت اهلاشميني إىل أن هيجروا  ّ ً

  .عبداهللا بن جعفر

معاوية إال عبداهللا بن ّمل يسم أحد من بني هاشم ولده ب: قال ابن إسحاق

ّجعفر، وملا سامه هجره بنو هاشم، فلم يكلموه حتى تويف ّ ّّ)٤(. 
                                                             

 .٢٦١ :١٢، األغاين ٢٤٦  :٥٩ انظر تاريخ دمشق )١(
 .من قبل معاوية عىل وجه اخلصوص) ٢(
 . هـ ٢١٢انظر دراسات عن املورخني العرب ملارجليوت وتاريخ املسعودي حوادث ) ٣(
 .١٧٥ :تذكرة اخلواص) ٤(



 ١٣١

ّوال خيفى عليك ان هجر الطالبيني لعبداهللا بن جعفر كان هليجان 

ّعاطفي أصاهبم، وهو أمر وجداين يصيب كل أحد، ألهنم كانوا يرون 
 بني الناس أنفسهم مظلومني، فمن جهة يرون األمويني يشعلون نار الفتنة

 .ويثريون احلساسيات بني اهلاشميني وبني األنصار

ومن جهة أخرى كان اجلهاز احلاكم يستغل أبناء الصحابة واخواهنم يف 

حروهبم ويف مواقفهم ضد الطالبيني، فأبناء أيب طالب مل يرتضوا التسمية 

  أوالدهم بأسامءاوّادية، وإن كانوا قد سمتيعبمعاوية ويزيد يف ظروفهم اال

 .الثالثة ـ يف ظروف خاصة ـ 

ًوقد يمكننا أن نعذر عبداهللا بن جعفر، ألن الطالبيني عموما والعلويني 

 كان يصرب، همبوجه خاص كانوا يمرون بضغوط مالية ومعنوية عالية، فبعض

 .مثل عبداهللا بن جعفر وعمر األطرف. واآلخر كان ال يطيق الصرب

ّإن عبداهللا بن جعفر كان يف ركاب عمه  أمري املؤمنني يف خالفته وبيعته ّ

َلكن احلقد األموي وأخذ اخلمس والفيء وفدك وغريها من آل . وحروبه ْ َ ّ
البيت، جعلهم يرزحون حتت وطأة الضغوطات اللئيمة، ومثل هذا سرتاه يف 

 .ًمواقف عمر األطرف بن أمري املؤمنني أيضا

 فغصب فدك وأخذ اخلمس والفيء من قبل الشيخني، هو نفسه هنج

ّمعاوية واألمويني، بزيادة قطع عطاء الشيعة وخصوصا ملن سمي بـ  ُ ً ، »ّعيل«ِ

ً ّ هذه الضغوط خترج اإلنسان من نصابه وخصوصا حينام نراهم يذبحون وإن

ّويسجنون كل من ينتمي ألهل البيت ولو باالسم، بل األمويون كانوا يودون  ّ

 أمري املؤمنني للعباس أن ال يبقى من بني هاشم نافخ رضمة، وهذا هو ما قاله



 ١٣٢

 :ًبن ربيعة حينام بارز رجال من أهل الشام، فقال أمري املؤمنني عيل لعباس

ّيا عباس أمل أهنك، وابن عباس  َ ًوحسنا وحسينا وعبداهللا بن جعفر[َّ ً[)١( 

ًأن ختال بمركزكام، أو تبارشا حربا؟ ّ ِ ُ... 

َ، واهللا لود معاوية أنه ما بقي من بني هاشّفقال عيل ِ ّ َم نافخ رضمة ّ

َإال طعن يف نيطه ِ َويأبى اهللاُ إال أن يتم نوره ولو كره ً، إطفاء لنور اهللا )٢(ُ ْ َ ُ َ َِ َ َ َ َّ ُ َُ ِ َ ْ

َالكافرون ُ ِ َ ْ)٣(. 

ّإن معاوية أقبل عىل عبيد اهللا بن : ويف كتاب الفتوح البن أعثم الكويف

ًعمر ـ وقد كان يف جيشه ـ حمرضا إياه عىل مبارزة اإلمام عيل أو  مبارزه أحد ّ

 :ولده، فقال له

ّهذا يوم من أيامك، فال عليك أن يكون منك اليوم بام يرس به ! بن أخايا  ّ
ّفذهب حممد بن ... أهل الشام، فخرج عبيداهللا بن عمر وعليه درعان سابغان

 .)٤(ال خترج إليه!   مكانك يا بني: احلنفية ليخرج إليه، فصاح به عيل

ّإن اإلمام عيل بن أيب طالب  ّكان قد أخرب عن قلة أنصاره يوم السقيفة ـ ّ

 :وهو العامل اليوم بمخطط قريش املشؤوم وسعيهم إلبادة أهل بيته ـ فقال

                                                             

ٍويشف صدور قوم: تعاىل قوله براءة سورة ٨١  :٢الزيادة من تفسري العيايش ) ١( ْْ ُ ََ َ َُ ِ 
َمؤمنني ِ ِ ْ ُ. 

 .ويف نسخة بطنه) ٢(
: ، اآلية يف٢٢١ ـ ٢١٩  :٥، وعنه يف رشح هنج البالغة ٢٧٤  :١عيون األخبار ) ٣(

ٍويشف صدور قوم :  سورة براءة قوله تعاىل٨١: ٢ وتفسري العيايش ٣٢ :التوبة ْْ ُ ََ َ َُ ِ

َمؤمنني  ِ ِ ْ ُ. 
 .١٢٩ ـ ١٢٨ :٣الفتوح البن األعثم ) ٤(



 ١٣٣

ِفنظرت فإذا ليس يل رافد وال ذاب وال مساعد إال أهل بيتي فضننت هبم عن « َ َ َ ٌّ َِ ِ ُ ْ ٌ ٌ ُ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ُِ َ

َمنية فأغضيت عىل القذىـال َ َ ُ َ َ ِ ّ َ...«)١(. 

ّ خوفا من القتل بام هو قتل، وال بام أهنم أهل بيته  ليسقاهلا ً

وعشريته، بل لكوهنم املحامني الرساليني للرسالة املحمدية، ولوالهم ملا 

اخرض للدين عود، مع وجود هؤالء األعداء األلداء لإلسالم، فجاء يف كتاب 

 :معاوية له إىل

َ إذا امحر البأس قدم أهل ب وكان رسول اهللا« ْ ُ َ ََ َ َ ََّّ َّيته فوقى هبم أصحابه حر َ َْ ُ َ َ ََ ِ ِ َ َ ِ ِ

ِالسيوف واألسنة ِ َِّ َ ُ ُّ«)٢(. 

ّفاإلمام عيل هبذه الكلامت كان يريد أن يعلم معاوية بأن ليس له املزايدة  ُ ّ
ّعليه يف اهتاممه بأصحاب رسول اهللا، وأنه ال يريد برازهم، ألنه عرف  ّ

 .خمططهم

ّإن هني اإلمام عيل البن عمه العباس وكذا  ّ ّالبنه حممد بن احلنفية مل يكن ّ
ّخوفا من الرباز والشهادة، ألن الشهادة هي الطريق األمثل لكل مسلم،  ّ ً

 .ّفكيف بأهل بيت الرسول الذين هم أس الدين وأساسه

حتامء بأبناء اخللفاء وزجهم يف هكذا  ّ معاوية كان يريد االبل لعلمه بأن

ّص منهم، يف حني يدخر ولده ًأمور تسعريا للفتنة واألحقاد القديمة وللخال

 ...يزيد للحكم القادم

                                                             

 .٢١٧  ، من كالم له٣٣٦ :هنج البالغة) ١(
 .٩ إىل معاوية  ، من كتاب له٣٦٨ :هنج البالغة) ٢(



 ١٣٤

كانت هذه صورة إمجالية عن املخطط األموي وهدف معاوية ويزيد يف 

ّالقضاء عىل اإلمام عيل وأوالده وأهله وعشريته، وأن املامنعة من التسمية  ّ
ّ كانوا يتعرفون عىل نيّن األمويإط، إذ ّبأسامئهم كانت عىل رأس املخط

 . عليهمنلفكرية عند املسلمني من خالل التسميات ثم يقضواالجتاهات ا

ويف املقابل كان اإلمام أمرياملؤمنني واإلمام احلسن واإلمام زين 

ّالعابدين يسمون ـ أو قل يقبلون التسمية ـ لكي جيوزوا هذه التسميات 
ٌلشيعتهم، لو ضاق هبم األمر، خصوصا إذا كان يف تلك التسميات إفشال  ً

وي الرامي لتسعري الفتنة وحرب األسامء وعزل الشيعة عن للمخطط األم

 .اآلخرين للتعرف عليهم من خالل األسامء وأمثاهلا

 

األمويون والتسمية بمعاوية والوليد وخالد والمنع من التسمية 

 :بعلي والحسن والحسين

ّإن األمويني كانوا يستغلون عواطف األمة واخلالفات املوجودة بني  ّ

ًاستغالل، ترسيخا حلكمهم وتثقيفا لألمة عىل بغض آل الصحابة أبشع  ً

ِّهنم بتقديسهم للخلفاء، أخذوا يكرهون أهل البيت للناس، وذلك إالبيت، و ُّ
ّبنقلهم بعض النصوص عن األئمة يف اخللفاء، هبذه السياسة أخذوا حيولون  َ

 .الناس عن التسمية هبذه األسامء املباركة

ّحدثني : قال] يب سلمة األنصاري أنهعن أ[روى أبو احلسن املدائني 

ًكنت بالشام فجعلت ال أسمع أحدا يسمي أحدا أو يناديه: رجل، قال ًّ يا : ّ

ّعيل، أو يا حسن، أو يا حسني، وإنام أسمع يا معاوية، والوليد، ويزيد، حتى  ّ



 ١٣٥

يا عيل، يا حسن، يا حسني، : برجل فاستسقيته ماء، فجعل ينادي مررت

 !ّ الشام ال يسمون هبذه األسامءّيا هذا إن أهل: فقلت

ّصدقت، إهنم يسمون أبناءهم بأسامء اخللفاء، فإذا لعن أحدهم : قال ّ
ّولده أو شتمه فقد لعن اسم بعض اخللفاء، وإنام سميت أوالدي بأسامء أعداء  ّ

ّفإذا شتمت أحدهم أو لعنته فإنام ألعن ] يعني بذلك آل البيت األطهار  و[اهللا  ُ

 .)١(أعداء اهللا

 :ذا النص يذكرنا بعدة نقاطوه

ً عدم وجود اسم عيل واحلسن واحلسني يف الشام إال نادرا جدا :أحدها ًّ

ًجدا ّ. 

 . شيوع أسامء أمثال الوليد، ومعاوية، ويزيد فيها:الثانية

ً إن الرجل املحب آلل البيت فرح واسرت ملا سمع شخصا ينادي :الثالثة ّ ّّ ّ
ّه رسعان ما خاب ظنّه وعلم أنه إنام ّأوالده بأسامء أئمة أهل البيت، لكنّ ّ

ًسامهم هبذه األسامء تنكيال هبم ولكي يلعنهم ّ. 

ّ إن ظاهرة اللعن ليست خمتصة بالشيعة كام يقولون، بل كانت :الرابعة ّ

ّمتفشية وشائعة بشكل عدائي مربمج عند األمويني، بل إهنم هم الذين سنّوا 
 .ٍّلعن عيل من عىل املنابر

                                                             

 ٢٩١ ـ ٢٩٠ :١٦وانظر تاريخ اإلسالم للذهبي . ١٥٩ :٧رشح هنج البالغة ) ١(
حسبك خري أهل الشام وإذا : فقلت: وفيه إضافة) ٢٣٠ ـ ٢٢١حوادث ووفيات (

عل اهللا من يلعن أحياءهم ال جرم قد ج :ٌليس يف جهنم رش منكم، فقال املأمون
 .للناصبة وأمواهتم ومن يف األصالب، يعني لعن الشيعة



 ١٣٦

ّكان يتحرج من لعن أهل !!  ا الزاهد من أهل الشامّإن هذ: اخلامسة
 !!!  الشام أسامء اخللفاء، فاستبدل أسامءهم بأسامء أهل البيت

كام يمكننا أن نقف عىل مبغوضية اسم عيل واحلسن واحلسني يف 

 :ّنه قالإًاحلكومة األموية يف ما رواه الصدوق بسنده عن األعمش أيضا إذ 

ْي يف جوف الليل أن أجب، قالّبعث إيل أبو جعفر الدوانيق ِ فبقيت : َ

ًمتفكرا فيام بيني وبني نفيس وقلت ّما بعث إيل أمرياملؤمنني يف هذه الساعة : ّ
 .ّ، ولعيل إن أخربته قتلنيّإال ليسألني عن فضائل عيل

ُأدن، فدنوت : ّفكتبت وصيتي ولبست كفني ودخلت عليه، فقال: قال ْ ُ

ّيته طابت نفيس شيئا، ثم قالّمنه وعنده عمرو بن عبيد، فلام رأ ُأدن، فدنوت : ً ُ ْ ُ

ّحتى كادت متس ركبتي ركبته، قال واهللا : فوجد منّي رائحة احلنوط فقال: ّ

 .لتصدقني أو ألصلبنّك

 ما حاجتك يا أمرياملؤمنني؟: قلت

 ًما شأنك متحنّطا؟: قال

ْأتاين رسولك يف جوف الليل أن أجب، فقلت: قلت عسى أن يكون : ِ

ّ، فلعيل إن ّني بعث إيل يف هذه الساعة ليسألني عن فضائل عيلأمرياملؤمن

 .ّأخربته قتلني، فكتبت وصيتي ولبست كفني

ًوكان متكئا فاستوى قاعدا، فقال: قال ً ّال حول وال قوة إال باهللا، : ّ
ّسألتك باهللا يا سليامن كم حديثا ترويه يف فضائل عيل ً؟ 

 .ًيسريا يا أمرياملؤمنني: فقلت: قال

 .كم: قال



 ١٣٧

 .عرشة آالف حديث وما زاد: قلت

ّيا سليامن واهللا ألحدثنّك بحديث يف فضائل عيل: فقال ّ تنسى كل ّ

  .حديث سمعته

 .ّحدثني يا أمرياملؤمنني: قلت: قال

ّنعم، كنت هاربا من بني أمية وكنت أتردد يف البلدان فأتقرب إىل : قال ّ ّ ً

ّ حتى وردت بالد الشام ّالناس بفضائل عيل، وكانوا يطعموين ويزودوين،

ّوإين لفي كساء خلق ما عيل غريه، فسمعت اإلقامة وأنا جائع، فدخلت  ِ َ ّ

ّاملسجد ألصيل ويف نفيس أن أكلم الناس يف عشاء يعشوين ّ ُ ّ. 

َفلام سلم اإلمام دخل املسجد صبيان، فالتفت اإلمام إليهام، وقال ِ ّ َِ ّ ّ :

ًمرحبا بكام ومرحبا بمن اسمكام عىل اسمهام،  : ّفكان إىل جنبي شاب، فقلتً

َّيا شاب ما الصبيان من الشيخ؟ َّ ِّ 

ًهو جدمها، وليس باملدينة أحد حيب عليا غري هذا الشيخ، فلذلك : قال ّ ّ ٌ ّ

 .ّسمى أحدمها احلسن واآلخر احلسني

إن : ّهل لك يف حديث أقر به عينك، فقال: ًفقمت فرحا، فقلت للشيخ

ُأقررت عيني أقررت عينك َ. 

ّحدثني والدي، عن أبيه، عن جده، قال: فقلت: قال ًكنّا قعودا عند : ّ

 ما يبكيك يا فاطمة؟ ّرسول اهللا إذ جاءت فاطمة تبكي، فقال هلا النبي

ـ واخلرب طويل ويف ... يا أبه خرج احلسن واحلسني فام أدري أين باتا: قالت

 من أنت يا فتى؟: ّـ فلام قلت ذلك للشيخ قال :قال آخره ـ

 . الكوفةمن أهل: قلت



 ١٣٨

 ّأعريب أنت، أم موىل؟: قال

 .ّبل عريب: قلت

فكساين خلعته، !  فأنت حتدث هبذا احلديث وأنت يف هذا الكساء: قال

 .)١(إىل آخره... فتبعها بامئة دينار. ومحلني عىل بغلته

  ّوهذا اخلرب كان قد صدر أيام اشتداد ثورة اهلاشميني عىل األمويني، أي 

ّوهو يدل عىل مدى ترسخ العداء األموي ألسامء يف أواخر احلكم األموي،  ّ

ًآل حممد يف الشام معقل األمويني، كام يدل عىل وجود بعض ضئيل جدا ممن مل  ّّ ِ ّ
ِتنْطل عليهم أالعيب األمويني َ ِ، كالشيخ الكبري جد الصبينيموخمططاهت َ َّ َِّ. 

ّهذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه يدل عىل مدى لؤم املنصور 

وعىل فتات الذي كان يعيش حتت ظل فضائل أمري املؤمنني عيلالعبايس 

ّموائدهم، ثم ملا تسلم أمور السلطة غرز أنيابه وأنشب خمالبه يف أوالد  ّ ّ
 .أمرياملؤمنني

 

 :تغيير األمويين لبعض المفاهيم واألسماء

ّإن األمويني مل يكونوا صادقني يف إسالمهم، بل كانوا يريدون الوقيعة 

كن حرهبم مع اإلمام عيل تّيته، واالستخفاف باملقدسات، ومل بمحمد وآل ب

ّفقط، بل إهنم حاربوا اإلسالم يف املفاهيم واألفكار وحتى األسامء، فمام  ّ
ّفعلوه أهنم شبهوا رسول اهللا برجل من خزاعة مل يوافقه أحد من العرب كان  ّ

                                                             

 .٢، ح )املجلس السابع والستون (٥٢٣ ـ ٥٢١ :أمايل الصدوق) ١(



 ١٣٩

 .)١(» أيب كبشة «ِّيعبد الشعرى، يعرف بـ

، )٣()خبيثة( أو )٢()نتنة(اىل ) طيبة( اهللا من وغريوا اسم مدينة رسول

، )٥()ّأم اجلعالن( أو )٤()ّأم اخلنافس(ّوسموا  بئر نبي اهللا إبراهيم زمزم بـ

ّوقالوا عن اخلليفة أنه أهم من رسول اهللا ّ، وركزوا عىل التنقيص بآل البيت )٦(ّ

لبذيئة ًوخصوصا اإلمام عيل وكنية أيب تراب إىل غريها من عرشات الكلامت ا

 .ضمن سياستهم وتعاملهم مع األسامءيف  ذلك ّكل. واألسامء القبيحة
                                                             

: ٩ و ١٩: ٦، جممع الزوائد ١٠٧٣١ / ٣٠١: ١٠ و ٤١١٩ / ١٩٥: ٤املعجم الكبري ) ١(
تدرك عىل الصحيحني ، املس٧٦: ١٦، تاريخ دمشق ٩٥: ٤، طبقات ابن سعد ٣١٨

 ١٠٧٦ ـ ١٠٧٤: ٣، صحيح البخاري ٢٤٦: ٣والنهاية  ، البداية٣١٦٣ / ٣٢٤: ٢
 .٦٧٢٧ / ٢٦٨: ٤، مسند أيب عوانة ٢٣٧٠ / ٢٦٢: ١، مسند أمحد ٢٧٨٢/ 

  جاء ذلك يف كالم مسلم بن عقبة الذي استباح املدينة بعد واقعة الطف أنظر مروج ) ٢(
 .٦٩: ٣الذهب 

، ٣٠٥: ٢، أنساب األرشاف ٤٦١: ٣، الكامل يف التاريخ ١٣: ٥٥تاريخ دمشق ) ٣(
 .١٦٥: ٢، رشح االخبار ١٨٤: اإلمامة والسياسة

وهو ما قاله خالد القرسي الذي كان يدعو إىل حوضه وترك زمزم بقوله هلموا إىل املاء ) ٤(
 .٢٩٣: الروض املعطار. العذب واتركوا أم اخلنافس

واهللا خلالد : ً عامال هلشام يقال له خالد بن أمي وكان يقولّ إن:وفيه. ٢٢: ٢٢األغاين ) ٥(
ّأيام أعظم، ركيتنا أم زمزم؟ : ًبن أمي أفضل أمانة من عيل بن أيب طالب، وقال له يوما ّ

ّوكان يسمى ! ّأهيا األمري من جيعل املاء العذب النقاخ مثل امللح األجاج؟: فقال له
 ّزمزم أم اجلعالن؟

: ٥، تاريخ الطربى ٣١٠: ٥، العقد الفريد ٢٤٢: ١٥ و ٧٢: ٤بالغة أنظر رشح هنج ال) ٦(
 ٥٢٤: ١ و ١٠٨٥ / ٣٤٥: ١، سنن ابن ماجة ٣٢٢: ٢، مجهرة خطب العرب ٢٢٢

: ٧ و ٣٨٠: ١٣، أنساب األرشاف ١٥٧٢ / ٤٤٥: ١، سنن الدارمي ١٦٣٦/ 
 .٢٤٦: ١، واملحن ٣٤٢



 ١٤٠

ّنعم، إن معاوية استغل قميص عثامن إلثارة املشاعر وهتييج األمة ضد  ّ ّ ّ

ًعيل، معتربا شيعة أمرياملؤمنني عيل ّفرقة نبزها باسم الرتابية َ َ َ)١(. 

ّألحبة، وأن يقدم أن يبعد قاتيل ا: ّكام أنه كتب يف عهده إىل ابنه يزيد ّ  

ّبني أمية وآل عبد شمس عىل بني هاشم، وأن يقدم آل املظلوم املقتول 

ّأمرياملؤمنني عثامن بن عفان عىل آل أيب تراب وذريته ّ)٢(. 

ّاللهم إن : ًوقد اشتهر عن معاوية أيضا قوله يف آخر خطبة اجلمعة ّّ
ًأباتراب أحلد يف دينك، وصد عن سبيلك، فالعنه لعنا و َّ َ ًبيال، وعذبه عذابا َ ّ ً

 .)٣(ًأليام، وكتب بذلك إىل اآلفاق

ّ يعلم ما سيالقيه هو وشيعته وحمبوه من ّولقد كان اإلمام عيل
أال سيأمركم بسبي والرباءة :  قولهمعاوية ومن آل أيب سفيان، لذلك قال

ّمنّي، فإنه يل زكاة ولكم نجاة، فأما السب فسبوين، وأما الرباءة فال تتربؤ ّ ّ ّّ وا ّ

 .)٤(ّمنّي، فإين ولدت عىل الفطرة وسبقت إىل اإليامن واهلجرة

ّكان يف أيام بني أمية ما أحد : سمعت أيب يقول: وقال املعتمر بن سليامن
ًيذكر عليا إال قطع لسانه ّ)٥(. 

                                                             

، خزانة ٢٢ ح ٩٠ :٦٥نوار ، وعنه يف بحار األ٨٦ ح ١٥٦  :١املحاسن، للربقي ) ١(
 .٢٩٠ :٤األدب 

 .٣٤٨ ـ ٣٤٧  :٤الفتوح ) ٢(
 .٥٧ ـ ٥٦  :٤رشح هنج البالغة ) ٣(
 .٧٧ ح ١١٩ ٦  ٢، وانظر أنساب األرشاف ٥٧، الكلمة ٩٢ :هنج البالغة) ٤(
 .١٥٢ :١الرصاط املستقيم ) ٥(



 ١٤١

ّ ّ زيادا بعث إىل صيفي بن فسيل ـ من رؤوس وجاء يف تاريخ الطربي أن ً

ّيا عدو اهللا ما تقول يف :  فقال له زيادّأصحاب حجر وأشد الناس عىل زياد ـ
 أيب تراب؟

 .ما أعرف أبا تراب: قال

 .ما أعرفك به: قال

 .ما أعرفه: قال

 ّأما تعرف عيل بن أيب طالب؟: قال

 .بىل: قال

 .فذاك أبو تراب: قال

 .كال ذاك أبو احلسن واحلسني: قال

  هو أبو تراب، وتقول : يقول لك األمري: فقال له صاحب رشطته

 !! ال: نتأ

وإن كذب األمري، أتريد أن أكذب وأشهد له عىل باطل كام : قال

 .)١(شهد

ًوقد كان بعض بني أمية يعيب عليا بتسميته : وجاء يف البداية والنهاية ّ ّ
 .)٢(أباتراب

، ّجلس معاوية بالكوفة يبايع عىل الرباءة من عيل: ّويف نثر الدر

                                                             

ق شدم مدينة تاريخ ،٣٣٠ :٣ األثري البن الكامل ،٢٢٥ :٣تاريخ الطربي ) ١(
٢٥٨ :٢٤. 

 .٣٣٦ :٧البداية والنهاية ) ٢(



 ١٤٢

  يا أمرياملؤمنني نطيع أحياءكم: الفجاء رجل من بني متيم فأراده عىل ذلك، فق

ِإن هذا رجل فاستوص به : فالتفت إىل املغرية، فقال.  وال نتربأ من موتاكم ّ

 إن أحببناه قتلنا، وإن ؛ ّما لقينا من عيل بن أيب طالب: قال الشعبي. )١(ًخريا

 .)٢(أبغضناه هلكنا

ّأجل، إن بني أمية كانوا يرون قوام حكومتهم يف سب اإلمام عيل ّ 

ّوالرباءة منه، والتنقيص به واملنع من التسمية باسمه، بل إهنم حذفوا بالفعل 
ّأسامء شيعته من الديوان خوفا من استحكام فكر اإلمام وهنجه ـ كام مر  ً

: عليك يف النصوص السابقة ـ فعن عمرو بن عيل بن احلسني، عن أبيه، قال

فام : صاحبكم؟ قلتَما كان يف القوم أدفع عن صاحبنا من : قال يل مروان

 .)٣(ال يستقيم لنا األمر إال بذلك: ّبالكم تسبونه عىل املنابر؟ قال مروان

 

اج والتسمية بعليالحج: 

ّاشتدت الوطأة عىل شيعة عيل يف أيام احلجاج بن يوسف الثقفي  ّ ّ ّ  

ّخرج عطية مع ابن األشعث فكتب احلجاج إىل : ، قال ابن سعد)هـ٩٥ت (
ّيعرضه عىل سب عيل، فان مل يفعل فارضبه أربعامئة سوط ّحممد بن القاسم أن  ّ

ًواحلق حليته، فاستدعاه، فأبى أن يسب عليا ّ ّ ،فأمىض حكم احلجاج فيه ّ

                                                             

 .٢٦٦  :١، البيان والتبيني ١٣٧  :٥نثر الدر ) ١(
 .١٧٧ :٣، األمايل يف لغة العرب ٤٩٤ :١ربيع األبرار ) ٢(
، رشح ٤٦٠  :٣، تاريخ اإلسالم ٤٣٨ :٤٢، تاريخ دمشق ٢٨٣ :العثامنية للجاحظ) ٣(

 .٢٢٠  :١٣النهج 



 ١٤٣

ّثم خرج إىل خراسان فلم يزل هبا حتى ويل عمر بن هبرية العراق فقدمها فلم  ّ
 .)١(ّيزل هبا إىل أن تويف

ّواله عيل )٢(عىل البارجاهّكان عيل بن أصمع : ويف االشتقاق البن دريد

ّبن أيب طالب صلوات اهللا عليه، فظهرت له منه خيانة فقطع أصابع يده، ثم 
ًعاش حتى أدرك احلجاج، فاعرتضه يوما فقال ّ ّأهيا األمري، إن أهيل عقوين: ّ ّ ّ .

 وبم ذاك؟: قال

ًسموين عليا: قال ّ. 

ني عنك واهللا لئن بلغ: ّما أحسن ما لطفت، فواله والية ثم قال: قال

ٌّخيانة ألقطعن ما أبقى عيل من يدك
ِ َ ّ)٣(. 

ّوكان جد األصمعي عيل بن أصمع رسق : ويف الوايف بالوفيات ّ

َجيئوين بمن يشهد أنه أخرجها من : ّبسفوان، فأتوا به عيل بن أيب طالب، فقال ّ

يا أمري املؤمنني أال : الرحل، فشهد عليه بذلك، فقطع من أشاجعه، فقيل له

 ده؟قطعته من زن

 ّكيف يتوكأ؟ كيف يصيل؟ كيف يأكل؟!  يا سبحان اهللا: فقال

ّفلام قدم احلجاج البرصة أتاه عيل بن أصمع، فقال ّأهيا األمري إن أبوي : ّ ّ ّ
ِّعقاين، فسمياين عليا، فسمني أنت َّ ًَ َّّ. 

                                                             

 .٣٢٧ :٨الغدير ) ة عطية بن سعيد بن جنادة العويفمجتر (٢٠١ :٧هتذيب التهذيب ) ١(
، أي )بارگاه(، وقد يكون معرب ١٧٥  :٣موضع بالبرصة، وفيات األعيان : البارجاه) ٢(

 .ّمرفأ السفن أو حمل حتميل السلع
 .٢٧٢ :االشتقاق) ٣(



 ١٤٤

َما أحسن ما توسلت به، قد وليتك سمك البارجاه، وأجريت لك : فقال َ َ َّّ

ّا، وواهللا لئن تعديتهام ألقطعن ما أبقاه عيل عليكّكل يوم دانقني فلوس ّ ّ ً)١(. 

ّإين أدركت بني أود وهم يعلمون أوالدهم : وقال هشام بن الكلبي ْ َ ّ

ّوحرمهم سب عيل بن أيب طالب ّ من رهط عبداهللا بن [، وفيهم رجل

ّ، دخل عىل احلجاج فكلمه بكالم فأغلظ عليه احلجاج يف ]إدريس بن هاين ّ
ُّ ال تقل هذا أهيا األمري، فام لقريش وال لثقيف منقبة يعتدون :اجلواب، فقال ّ

 .ُّهبا إال ونحن نعتد بمثلها

ّما ينتقص عثامن وال يذكر بسوء يف نادينا قط: وما مناقبكم؟ قال: قال ُ َ ُ .

ّوال رؤي منّا خارجي قط: قال. هذه منقبة: قال وما شهد : قال. منقبة: قال. ٌّ

وما : قال. منقبة: قال. ال رجل فأسقطه ذلك عندنامنّا مع أيب تراب مشاهده إ

ّأراد رجل منّا قط أن يتزوج امرأة إال سأل عنها ّهل حتب أبا تراب أو تذكره : ّ
ّوال ولد فينا ذكر فسمي : قال. منقبة: قال. إهنا تفعل اجتنبها: بخري؟ فإن قيل

ّعليا وال حسنا وال حسينا، وال ولدت فينا جارية فسميت فاطمة ً ً ً :  قال.ّ

ّونذرت امرأة منّا إن قتل احلسني أن تنحر عرشة جزر، فلام قتل : قال. منقبة ُ ُ
ّودعي رجل منّا إىل الرباءة من عيل ولعنه، : قال. منقبة: قال. وفت بنذرها ٌ

ًنعم وأزيدكم حسنا وحسينا: فقال  .منقبة واهللا: قال. ً

ّوقد كان معاوية يسب عليا ويتتبع أصحابه مثل ّ امر، وعمرو بن ميثم الت: ًّ

ّاحلمق، وجويرية بن مسهر، وقيس بن سعد، ورشيد اهلجري، ويقنت بسبه 
،   ّيف الصالة، ويسب ابن عباس، وقيس بن سعد، واحلسن، واحلسني

                                                             

 .١٧٥ :٣، وفيات األعيان ١٢٨ :١٩الوايف بالوفيات ) ١(



 ١٤٥

 .)١(ومل ينكر ذلك عليه أحد

كنت بواسط، وكان يوم أضحى، فحضـرت صالة العيد : وقال الشعبي

ـرف جاءين رسوله، فأتيته فوجدته ّمع احلجاج فخطب خطبة بليغة، فلام انص

ًجالسا مستوفزا، قال ًِ ْ َ ْ ّيا شعبي، هذا يوم أضحى، وقد أردت أن أضحي : ُ
ّوأحببت أن تسمع قوله فتعلم أين قد أصبت الرأي ! برجل من أهل العراق

َّأهيا األمري، لو ترى أن تستن بسنّة رسول اهللا: فقلت! فيام أفعل به ّ 

ه وتفعل مثل فعله، وتدع ما أردت أن تفعله به ّوتضحي بام أمر أن يضحى ب

 .)٢(...يف هذا اليوم العظيم إىل غريه

ّوروى الكيش يف رجاله عن العامة بطرق خمتلفة ّأن احلجاج بن يوسف : ّ

ًأحب أن أصيب رجال من أصحاب أيب تراب، فأتقرب إىل اهللا : قال ذات يوم ُ ّ
تراب من قنرب مـواله، فبعث ًما نعلم أحدا أطول صحبة أليب : فقيل له!   بدمه

 .)٣(يف طلبه فأيت به

: ّقال عيل:  قالّوعن احلسن بن صالح، عن جعفر بن حممد

ّواهللا لتذبحن عىل سبي ـ وأشار بيده إىل حلقه ـ ثم قال ّ ّفإن أمروكم بسبي : ّ
ّ وإن أمروكم أن تربءوا منّي فإين عىل دين حممد؛ّفسبوين ّ . ومل ينههم عن

 .)٤(إظهار الرباءة

                                                             

 .٥٠ ـ ٤٩ :ّ، فرحة الغري للسيد أمحد بن طاوس٨٤٣ ـ ٨٤٢ :٢الغارات، للثقفي ) ١(
 .١٦٧  :كنز الفوائد) ٢(
، كشف الغمة ٣٢٨  ٦ ١، اإلرشاد للمفيد ٢٧٣ :١٢مستدرك الوسائل للنوري ) ٣(

٢٨١ :١. 
 .٥ ح ٢٧١ :١٢، مستدرك الوسائل ١٠٦  :٤رشح هنج البالغة ) ٤(



 ١٤٦

 قد أخرب خاصة أصحابه بام سيؤول إليه األمر وكان أمرياملؤمنني

ّمن بعده وما سيصنعه بنو أمية هبم، فعن قيس بن الربيع، عن حييى بن هانئ 
كنّا يف بيت مع : زياد بن فالن، قال: ّاملرادي، عن رجل من قومه يقال له

ً نحن شيعته وخواصه، فالتفت فلم ينكر منّا أحدا، ف ّعيل ّإن هؤالء : قالّ

 .القوم سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم ويسملون أعينكم

 ّوأنت حي يا أمري املؤمنني؟: فقال رجل منّا

بن  ايا: َ فالتفت فإذا واحد يبكي، فقال له؛أعاذين اهللا من ذلك: قال

ُاحلمقاء، أتريد اللذات يف الدنيا؟ والدرجات يف اآلخرة ّ ّإنام وعد اهللا !  َّ

 .)١(الصابرين

هبذا الشكل تعاملوا مع أئمة أهل البيت والذوات الطاهرة، واملطهرين 

ّبنص الذكر احلكيم، فتفننوا يف تسمية قبائلهم ببني النعل، وبني الرسج، وبني 
، وصار عدم التسمية بعيل واحلسن )٢(السنان، وبني الطشت، وبني القضيب

رجل االودي ـ بل واحلسني منقبة ليس يف قريش ما يامثلها ـ حسب تعبري ال

 .صارت التسمية بعيل واحلسن واحلسني من عقوق األهل للولد

َوكان هذا املنهج قد بدأ برصاحة ووضوح من زمان عائشة ومعاوية ثم  َ َ
ّاستمر إىل حكومة العثامنيني، وسيبقى إىل زمان السفياين حيث يقتل كل من 

                                                             

 .٣٣٤ :٣٤ األنوار بحار يف وعنه ١٠٩  :٤رشح هنج البالغة ) ١(
 و خامتة مستدرك ٣٧٨: أنظر ذلك يف كالم عامد الدين الطربي يف أرسار اإلمامة) ٢(

 ٢٠٤: ٤ وأنساب األرشاف ١١٦:  و التعجب للكراجكي١٣٧: ٣وسائل الشيعة 
 .٢٨٧:  واللباب يف هتذيب األسامء٤١٠: واالشتقاق



 ١٤٧

 .تسمى بتلك األسامء

ِوهبذا فقد عرفت أن حرب األسامء مح َ ًي وطيسها وظهرت علنا يف عهد ّ َ
ّمعاوية، الذي كان يتفنن ويتلذذ يف حماربة األسامء، فكان يرغب يف التسمية  ُ ّ

ّبمعاوية ويامنع ويقتل من سمي بعيل، ومن ثم حذا حذوه باقي األمويني 
ُ العباسيون حني استالمهم أمور احلكم، فكانوا يتنابزون ّأما ،ّواملروانيني ّ

ّإن : »املستطرف يف كل فن مستظرف«ء، فجاء يف كتاب باأللقاب واألسام

ّما كان أهونك عىل قومك إذ سموك : ًمعاوية قال يوما جلارية بن قدامة
 !!.جارية

ّما كان أهونك عىل قومك إذ سموك معاوية، وهي األنثى من : فقال
 .الكالب

 .َّاسكت ال أم لك: قال

ّأم يل ولدتني، أما واهللا إن القلوب الت: قال ي أبغضناك هبا لبني جوانحنا، ٌّ

ّوالسيوف التي قاتلناك هبا لفي أيدينا، وإنك مل هتلكنا قسوة، ومل متلكنا عنوة، 

ًولكنّك أعطيتنا عهدا وميثاقا، وأعطيناك سمعا وطاعة، فإن وفيت لنا وفينا  ً ً

ًلك، وإن نزعت إىل غري ذلك فإنا تركنا وراءنا رجاال شدادا وأسنّة حدادا ً ً ّ. 

 .ال أكثر اهللا يف الناس مثلك يا جارية: اويةفقال مع

 .)١(ًقل معروفا فإن رش الدعاء حميط بأهله: فقال له

ّنعم، إن اخللفاء الثالثة ـ ومتبعيهم ـ مل يكونوا عىل وفاق مع عيل وآله،  ّ

                                                             

 .١٣٤  :١املستطرف يف كل فن مستظرف ) ١(



 ١٤٨

ّوقد جرى عىل هنجهم احلكام اآلخرون ـ أمويني كانوا أم عباسيني ـ فإهنم  ّ

ّ بن أيب طالب، فال أخوة بني عيل وعمر وال حمبة بني ّكانوا خمالفني ملنهج عيل ّ
اخللفاء وأهل البيت، وليس يف التسميات أو املصاهرات ما يدل عىل ذلك، 

ّوهو ليس كام حياول أن يصوره بعض الكتاب وبعض اجلمعيات يف البلدان  ّّ

ّالعربية واإلسالمية من وجود املودة بني اآلل والصحابة ّ. 

ملا قبض : الصرييف، عن جابر بن يزيد اجلعفي، قالفعن حنّان بن سدير 

ّأمرياملؤمنني وأفضت اخلالفة إىل بني أمية سفكوا الدماء ولعنوا أمرياملؤمنني 

ّصلوات اهللا عليه عىل املنابر، وتربؤوا منه، واغتالوا الشيعة يف كل بلدة  َّ
يف وقتلوهم، وما يليهم من الشيعة بحطام الدنيا، فجعلوا يمتحنون الناس 

ّ كل من مل يلعن أمرياملؤمنني ويتربأ منه قتلوه، فشكت الشيعة إىل ؛ البلدان

ّزين العابدين وسيد الرهبان من املؤمنني وإمامهم عيل بن احلسني صلوات  ّ

ّيا ابن رسول اهللا قد قتلونا حتت كل حجر ومدر، : اهللا عليهام، فقالوا

 املنابر والطرق والسكك، ْواستأصلوا شأفتنا، وأعلنوا لعن أمرياملؤمنني عىل

ّوتربؤوا منه، حتى أهنم ليجتمعون يف مسجد رسول اهللا َّ وعند منربه 

 اللعنة عالنية، ال ينكر ذلك عليهم وال يغري، فيطلقون عىل أمرياملؤمنني

َذكرت أبا تراب بخري، : فإن أنكر ذلك أحد منّا محلوا عليه بأمجعهم، قالوا

 .فيرضبونه وحيبسونه

سبحانك ما أحلمك، وأعظم : ذلك نظر إىل السامء، وقالّفلام سمع 

ّشأنك، ومن حلمك أنك أمهلت عبادك حتى ظنّوا أنك أغفلتهم، وهذا كله  ّ ّ َّ ْ ِ

ال يغالب قضاؤك وال يرد حكمك، تدبريك كيف شئت وما أنت أعلم به 



 ١٤٩

 .)١(منّي

قام رجل من ولد عثامن إىل : عن ابن اليقظان قال: ويف العثامنية للجاحظ

إن هذا يوم كانت اخللفاء تستحب فيه : شام بن عبدامللك يوم عرفة، فقاله

 .)٢(لعن أيب تراب

ّبىل إن اخللفاء ـ األمويني والعباسيني ـ كانوا حياربون الشيعة التباعهم 

ًأئمتهم فلم يرتضوا التسمية باسم عيل، لكن التسمية بعيل أخذت تعود شيئا  ّ ّ
ّكل هذا  من رغمعىل واإلجتامعية الساحة السياسة  واجهة ًفشيئا إىل

 . احلكام من اإلجحاف

: قال الذهبي يف تاريخ اإلسالم يف حوادث سنة تسع وثامنني ومائتني

ّحممد عيل، وليس يف اخللفاء من اسمه عيل إال  وقام بعده ابنه املكتفي باهللا، أبو ّ
ّهو وعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه، ولد سـنة أربع وستـني ومائتني، ّ وأمه ّ

 .)٣(تركية، وكان من أحسـن الناس

ّخالفة املكتفي باهللا أيب حممد، عيل بن املعتضد : ... ويف البداية والنهاية ّ
ّباهللا، أمرياملؤمنني، بويع له باخلالفة عند موت أبيه يف ربيع األول من هذه 
ّالسنة، وليس يف اخللفاء من اسمه عيل سوى هذا وعيل بن أيب طالب، وليس  ّ

ّ من يكنّى بأيب حممد إال هو واحلسن بن عيل بن أيب طالب واهلادي فيهم ّ

                                                             

 وهذا ما نشاهده اليوم من الوهابية وطريقة تعاملهم مع ،٢٢٧ ـ ٢٢٦ :اهلداية الكربى) ١(
 .ًشيعة اإلمام عيل خصوصا يف بلد يسمى بالسعودية

 .٢٢١  :١٣ البالغة هنج رشح يف وعنه ٢٨٤ :العثامنية) ٢(
 .٣٧٦  :، تاريخ اخللفاء٣١٦  :١١، تاريخ بغداد ٣٥ :٢١تاريخ اإلسالم ) ٣(



 ١٥٠

 .)١(واملستيضء باهللا

ّوهذا النص رصيح يف عدم وجود من اسمه عيل بني اخللفاء إىل زمان  ّ
ّاملكتفي باهللا إال هو واإلمام عيل، فال نعلم سبب تسمية املكتفي بعيل؟ وهل  ّ

ّأهنا جاءت ملحبة والده املعتضد لإلمام ّ عيل، أو ملحبوبية هذا اإلسم عنده ّ ّ
ًوتناغمه مع روحياته وطبعه؟ أو إنه وضع هذا االسم عىل ابنه سياسة كي  ّ ّ

ُيستميل قلوب العلويني اليه؟ أو أن هناك دواع أ  خر؟ّ

ّاملهم إن التسمية بعيل عادت إىل قاموس اخللفاء، ثم من بعده إىل مجهور  ّّ ّ

سمية وعدمها بعد أكثر من قرنني من الناس، وأخذ الوضع يتوازن بني الت

 .ّالزمن، وصارت أعامل بني أمية من املايض البغيض

ً كان يغري اسمه، أو إن أقرباءه كانوا يطلقون اسام آخر عليه همّإن بعض ّ

َخوفا من أن يرمى أو يرموا بالتشيع أو أي سبب آخر، ومن ذلك ما جاء يف  ْ ُ ً

ّللشعراين بأن عيل بن) الطبقات الكربى( ّ شهاب ـ جد مصنّف الطبقات ّ

ّنادوين باسمي عيل كام : يا نور الدين، ويقول: الكربى ـ كان يكره من يقول له
 .)٢(ّسامين بذلك والدي

ّوعليه فاحلساسية مع اسم عيل كانت موجودة يف العهدين األموي  ّ ّ
ًوالعبايس األول، لكنّها أخذت تقل شيئا فشيئا يف العهد العبايس األول،  ً ّ ّ ّ

ّ مل تكن كاحلساسية مع األسامء األخرى، ّدين بأن احلساسية مع اسمهّمؤك
ّفإن التارك إلسم اإلمام عيل كان يرتكه للخوف، بخالف التارك لألسامء  ّ

                                                             

 .١٠٤ ،٩٤  :١١البداية والنهاية، البن كثري ) ١(
 .٣٤٠ :١الطبقات الكربى للشعراين ) ٢(



 ١٥١

األخرى مثل عامر، وغريها من األسامء العربية فكان يرتكها من جهة عدم 

مه عن ابن املباالة ال من جهة اخلوف والتقية، قال الشيخ األميني عند كال

ّالرومي ـ املسمى بعيل ـ  ّ: 

ّيف العهد العبايس األول[ ّوقد اتفق لبعض اخللفاء ووالة العهد ّ  [

ًأنفسهم أهنم كانوا يكرمون عليا وأبناءه، كام كان مشهورا عند  ً ّ ) املعتضد(ّ

ـ ) املنتصـر(ًاخلليفة الذي أكثر ابن الرومي من مدحه، وكام كان مشهورا عن 

ُجريرة مالحاة وقعت بينهام يف ) ّاملتوكل(ّإنه قتل أباه :  الذي قيلّويل العهد ـ َ

ّالذب عن حرمة عيل وآله ِّ َّ)١(. 

 

المضادة مع األسماء المشتقّة من اسم الباري من ابن أبي سفيان إلى 

 :السفياني ضمن سياسة المحاربة مع األسماء

ً، وأن عليا كان ّوهبذا، فمعاداة آل البيت مع بني أمية كانت هللا ويف اهللا ّّ
ّاين ! ّأهيا الناس: (يعرف معارصيه حّق املعرفة، وقد وضح ذلك للناس بقوله

ّأحّق من أجاب إىل كتاب اهللا، ولكن معاوية، وعمرو بن العاص، وابن أيب 
ّإين ....! معيط، وابن أيب رسح، وابن سلمة، ليسوا بأصحاب دين وال قرآن

ًأعرُف هبم منكم، صحبتهم صغارا و َ ْ ّرجاال، فكانوا رش صغار ورش َ ّ َ ً

 .)٢(...)رجال

                                                             

 .٤١ :٣الغدير ) ١(
 .٢١٦  :٢رشح النهج ) ٢(



 ١٥٢

ّإنا وآل أيب سفيان أهل بيتني تعادينا يف : وجاء عن اإلمام الصادق قوله

قاتل أبوسفيان رسول اهللا، وقاتل ! كذب اهللا: صدق اهللا، وقالوا: اهللا، قلنا

ّمعاوية عيل بن أيب طالب، وقاتل يزيد بن معاوية احلسني بن عيل، والسفياين  ّ
 .)١(اتل القائميق

ّويف كنز العامل عن عيل، قال ّيقتل يف آخر الزمان كل عيل، وأيب عيل، : ّ ّ ُّ ُ ُْ َ ُ
َّوكل حسن، وأيب حسن، وذلك إذا أفرطوا يف كام أفرطت النصارى يف عيسى  ِ ّ

 .)٢(ًبن مريم، فانثالوا عىل ولدي فأطاعوهم طلبا للدنيا

اء يف روايات أهل فإن ذيل هذا احلديث وضعته بنو أمية مقابل ما ج

ّالبيت عن األمويني وأهنم يقتلون كل من سمي بعيل واحلسن واحلسني، وهو 
 .يؤكد ما قلناه من حرب األسامء

بعض عالئم ) جممع النورين(فقد نقل الشيخ أبو احلسن املرندي يف 

 :خروج السفياين قبل ظهور القائم، ثم قال

ْمل يزل السفياين يقتل من: قال أمرياملؤمنني ّ اسمه حممد وعيل واحلسن َ ّ
واحلسني وجعفر وموسى وفاطمة وزينب ومريم وخدجية وسكينة ورقية 

ّحنَقا وبغضا آلل حممد، ثم يبعث يف سائر البلد فيجمع له األطفال، فيغيل هلم  ً ً َ
ّإن كان آباؤنا عصوك فنحن ما ذنبنا؟ فيأخذ كل من اسمه ما : الزيت فيقولون ِ

ّىل كوفانكم هذه فيدور فيه كام تدور الدوامة، يفعل ّذكرته فيغليهم، ثم يسري إ

                                                             

 ٧٩ :٤، ويف رشح النهج ١٩٠ :٥٢ و ١٦٥ :٣٣، بحار األنوار ٣٤٦ :معاين األخبار) ١(
 .ّعيل عن منه قريب ٨٠ ـ

 .٣٣٣ :١١كنز العامل ) ٢(



 ١٥٣

ّهبم كام فعل باألطفال، فيصلب عىل باهبا كل من اسمه حسن وحسني، ثم  ّ

ّيسري إىل املدينة فينهبها ثالثة، ويقتل فيها خلق كثري، ويصلب عىل باهبا كل 

من اسمه احلسن واحلسني، فعند ذلك تغىل دماؤهم كام غيل دم حييى بن 

ً فإذا رأى السفياين ذلك األمر أيقن باهلالك، فيويل هاربا فريجع منهزما زكريا، ً

 .)١(...إىل الشام فال يرى

ويقتل من : ... عن أمرياملؤمنني قال: ويف عقد الدرر يف أخبار املنتظر

ًكان اسمه حممدا، وأمحد، وعليا، وجعفرا، ومحزة، وحسنا، وحسينا، وفاطمة،  ً ً ً ًَ َّ ّ
ًم كلثوم، وخدجية، وعاتكة، حنقا وبغضا لبيت آل رسول ًوزينبا، ورقية، وأ ً ّ

 .اهللا

إن كان آباؤنا : ّثم يبعث فيجمع األطفال ويغيل الزيت هلم، فيقولون

ًمنهم اثنني اسمهام حسنا وحسينا،  فيأخذ!؟ذنبنا عصوك فنحن ما  ...صلبهاميف ً

ّفتغيل دماؤمها كام غىل دم حييى بن زكريا ْ َ باهلالك ، فإذا رأى ذلك أيقن 

ًوالبالء، فيخرج هاربا متوجها منها إىل الشام، فال يرى يف طريقه أحدا  ً ً

 .)٢(خيالفه

ّوال خيفى عليك بأن سبب قتل السفياين ملن اسمه عيل، حسن، حسني،  ّ

، ومن املخالفني ملنهج ّجعفر، محزة إنام هو لكوهنم من شيعة أمري املؤمنني

 .نهجه املشؤومالسفيانى فهو ينكل بكل من ليس عىل م

ّكانوا قساة رشسني يستهزؤون بكل وأنصاره ّوعليه، فإن أتباع معاوية  ً

                                                             

 .٣٣٠ ـ ٣٢٩ :جممع النورين) ١(
 .١٧٣ ـ ١٧١: ٢، إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب ١٣١ ـ ١٣٠ :عقد الدرر) ٢(



 ١٥٤

ّيشء، ويسحقون كل القيم، ويعادون وحياربون كل من خالفهم وحتى أهنم  ّ ّ

ًحياربون األسامء بام هي أسامء، وقد كانوا يبغضون عليا وأوالده وشيعته  ّ
ً روى األعمش أن جريرا؛  ويعدون من أهل النار  واألشعث خرجا إىل ّ

ّ الكوفة، فمر هبام ضب يعدو ومها يف ذم عيل، فنادياه)١(ّجبان ّ ْيا أبا حسل : ّ ِ

ًفبلغ عليا قوهلام فقال. َّ، هلم يدك نبايعك باخلالفة»وهى كنية للضب« أما : ّ

ّإهنام حيرشان يوم القيامة وإمامهام ضب ّ)٢(. 

ّنعم، إن بني أمية كانوا يستغلون عطف بني هاشم ّ ألهنم عرفوا ولينهم؛ ّ
ّأن أهل البيت مأمورون بالسكوت ـ من قبل اهللا ورسوله ـ فقال معاوية ذات 

ًإن فيكم يا بني هاشم لينا، قال : يوم لعقيل ًأجل إن فينا لينا من غري ]: عقيل  [ّ ّ

ّضعف، وعزا من غري عنف، وإن لينكم يا معاوية غدر، وسلمكم كفر ً ّ)٣(. 

ّ مروتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا وإعطاء :وجاء عن رسول اهللا قوله ّ
 .)٤(من حرمنا

 ال يتعامل مع أعدائه وخمالفيه من منطلق احلقد وعليه فاإلمام

والكراهية، بل يتعامل معهم بمنتهى اللني والوداعة، فيجادهلم بالتي هي 

 .ه عليهم وأن يطلب من اهللا أن يبعدهم عن رمحتهءأحسن، وهذا ال يضاد دعا

ِكان يقنت عليهم يف صالة الفجر ويف صالة املغرب، ويلعن ّفعيل 

                                                             

 .أي الصحراء وأهل الكوفة يسمون املقربة جبانة) ١(
 .٧٦ ـ ٧٥  :٤رشح النهج ) ٢(
 .٩٣ ـ ٩٢  :٤رشح النهج ) ٣(
 .١٤٥  :٧٤بحار األنوار ) ٤(



 ١٥٥

ًمعاوية، وعمرا، واملغرية، والوليد بن عقبة، وأبا األعور، والضحاك بن قيس، 

وبرس بن أرطاة، وحبيب بن سلمة، وأبا موسى األشعري، ومروان بن 

فاللعنة غري السب كام هو . )١(احلكم، وكان هؤالء يقنتون عليه ويلعنونه

 . عند أهل العلممعلوم

  ـ كاألمويني ـ يمنع من التسمية بتلكّومع كل ذلك فال نراه

ّحيان يف غاية القبح، اللهم إال  هبا يف بعض األنيَّ ّ املسماألسامء وغريها مع أن ّ

ً عنها قرآنا وروائيا من حيث ًاّون بعض تلك األسامء ممنوعة ومنهيأن تك ً

س وعبد الكعبة، أو أهنا صارت دخوهلا حتت األسامء الشـركية عبد الشم

ضمن العمومات الناهية من التسمية بأسامء يف ًرمزا ألعداء اهللا فتدخل 

ً ال يستهزئ بأحد وال يستنقص إنسانا من خالل اسمه األعداء، فاإلمام

ًكائنا من كان، وال ينحو منحى األمويني يف حماربة األسامء مع ما فعله أولئك 

 .بأهل البيت

ّزاعي مصورا حال آل حممد بقولهقال دعبل اخل ً ّ: 

ـــــا ـــــا لنبيه ـــــود بحبه ّإن اليه ّ ّ  

ــيهم  ــبهم لنب ــصارى ح ــذا الن ِّوك ّ ُ  

ِّواملـــسلمون بحـــب آل نبـــيهم ّ َ  
 

ـــَق دهرهـــا اخلـــوان  ـــت بوائ ِأمنَ ِّ ْ َ  

ــشون زهــوا يف   ِقــرى نجــرانًيم

ـــالنريان ـــاق ب ـــون يف اآلف ِيرم َ ُ)٢(  

 

ّإن األمويني مل يكونوا الوحيدين اجلادين يف تغيري  ثقافة األسامء، فقد ّ

                                                             

 .٧٩  :٤رشح النهج ) ١(
 .ختالف يسرياب ٢٥١ :، وانظر روضة الواعظني١٧٢ :ديوان دعبل اخلزاعي) ٢(



 ١٥٦

 ون يريدهمَكان هناك من يساندهم من الصحابة والتابعني وزوجات النبي، و

ّإبعاد النهج العلوي املدافع عن النهج النبوي بالطرق التي يروهنا، ثم ترسيخ  ّ
 .ما يالئم أذواق النهج احلاكم وأهدافه

ّفقد مر عليك كالم مروان لعيل بن احلسني ّمام  واعرتاضه عىل اإل

عيل وعيل؟ ما يريد أبوك : (، وقولهاحلسني يف تكرار اسم عيل بني أوالده

ًأن يدع أحدا من ولده إال سامه عليا ًّ ّ.( 

ِّ يف جواب هذا املنحى املعوجوقول اإلمام احلسني ييل عىل ابن  و«: َ

ًالزرقاء دباغة األدم، لو ولد يل مائة ألحببت أن ال أسمي أحدا منهم إال  ّ ُ ّ
ًعليا ّ«. 

ّوهؤالء احلكام وإن فعلوا ما فعلوا فهم ال يقدرون عىل إمخاد هذا النور 

ّالوهاج الذي اشتق من نور الباري جل وعال ّ. 

ّإن اخلط العلوي أخذ يتنامى شيئا فشيئا بفضل قوة حججه وأصالة  ً ً ّ

انتامئه، وكذا من خالل الوداعة، واللني، وكظم الغيظ والصرب عىل األذى من 

 .ئمتهقتل قادته وأ

ً مل يكن له يوم السقيفة أربعون رجال ّفاإلمام عيل بن أيب طالب

ّينرصونه ويدافعون عن حقه، وحني جاءته اخلالفة الفعلية وهنض باألمر  ّ

ّنكثت طائفة، وقسطت أخرى ومرقت ثالثة، لكن هنجه رغم كل تلك  ّ
ًالعقبات أخذ يتنامى شيئا فشيئا بلينه وسامحته، حتى ترى اليوم مخس   ً

 املسلمني ـ أو سدسهم أو سبعهم ـ من شيعته وشيعة أهل بيته، وإن كان

 .ّيف زمانه قد عانى األمرين من أصحابه وأعدائه



 ١٥٧

ًصحيح أن منهج أهل البيت يسري بخطى وئيدة ـ لكوهنم املستضعفني  ُ

ٌّيف األرض ـ لكن العقبى له ال حمالة، ألنه منهج قويم مبني عىل العدل  ّ ّ
ًذا املنهج السليم أخذ يكثر ويكثر ويزداد أتباعه يوما بعد يوم واملساحمة، وأن ه

ُحتى نراه سيشمل العامل بأرسه إن شاء اهللا تعاىل ألنه منهج مبني عىل أصول  ٌّ ّ ّ

 .الناسّإنسانية يقبلها 

ّدحضه األوالن «ّفعيل بن أيب طالب ـ كام قال حممد بن سليامن ـ 
ًنسيا منسيا، ومات األكثر ممن ُوأسقطاه، وكرس ناموسه بني الناس، فصار  ًّ

ّيعرف خصائصه التي كانت يف أيام النبوة وفضله، ونشأ قوم ال يعرفونه  ّ
ّواليرونه إال رجال من عرض املسلمني، ومل يبق مما يمت به إال أنه ابن عم  ّ ّ ّ ً

ّالرسول، وزوج ابنته، وأبو سبطيه، ونيس ما وراء ذلك كله، واتفق له من  ُّ ِ

 .)١(»ّفها ما مل يتفق ألحدبغض قريش وانحرا

عىل ه أعادوا األمر إىل نصابه ئ بسياسته احلكيمة وسياسة أبنالكنه

احلمالت املسعورة املرتامية األطراف ضدهم، وقاموا بإصالح من رغم ال

  تارة باإلشارة والكناية، وأخرى ببيان الصحيح فقط؛ الواقع الفاسد آنذاك

 ، ورابعة وخامسة حذير من أئمة الباطل، وثالثة بالت  دون املساس باآلخرمن

ق األمويون ّحيق فكانوا اليرتضون الرصاع املبارش مع أسامء الثالثة، كي ال... 

 .أهدافهم التي كانوا يرجون بثها بني املسلمني

ّإن الناس املرتبطني بأئمة أهل البيت ّ  كانوا يعرفون بأن تسلط ّ ّ

ْاألمويني عىل رقاب املسلمني كان بفعل  ِ ّعمر بن اخلطاب، وأن مردود كل ِ ّ ّ

                                                             

 .٢٨  :٩رشح هنج البالغة ) ١(



 ١٥٨

ّهذه األعامل اإلجرامية من قبل األمويني يرجع وزرها إىل األول والثاين ألهنام 
 .ّاملسؤوالن عن كل ذلك

ّفعمر ـ الذي جاء إىل احلكم بوصية من أيب بكر ـ هو الذي ثبت حكم 
ّمعاوية بن أيب سفيان وقوى سلطانه، وقد أخربت السيدة فاطمة الزهراء ّ 

ّعنه بقوهلا وأن التالني سيعرفون غب ما أسسه األولون ّّ ّ)١(. 

دخلت : فقد اخرج الكليني يف الكايف عن الكميت بن زيد األسدي قال

واهللا يا كميت لو كان عندنا مال ألعطيناك منه :  فقالعىل أيب جعفر

ّ حلسان بن ثابت لن يزال معك روح القدس ولكن لك ما قال رسول اهللا
 .نّاما ذببت ع

َّخربين عن الرجلني؟: قلت: قال ّ 

واهللا يا كميت ما اهريق : َّفأخذ الوسادة فكرسها يف صدره ثم قال: قال

ُخذ مال من غري حلة وال قلب حجر عن حجر إال ذاك يف ُأحمجمة من دم وال  ّ

  .)٢(أعناقهام

ّوأيضا روى بإسناده عن أيب العباس املكي قال ّ  سمعت أبا جعفر: ً

ًعمر لقي عليا صلوات اهللا عليه فقال لهَّإن : يقول ّأنت الذي تقرأ هذه اآلية : ّ

ْبأييكم ال ُ ُِّ َ ُمفتونـِ ُ ْ َ )خربك ُأأفال : فقال له: ّ وتعرض يب وبصاحبي؟ قال)٣

                                                             

 .١٦٨  :١جواهر املطالب ) ١(
 .٧٥ ح ١٠٢ :٨الكايف ) ٢(
ُبأييكم : ليس له معقول أي عقل وقوله تعاىل: املفتون بمعنى الفتنة كام تقول) ٣( ُِّ َ ِ

ُمفتونـْال ُ ْ َأي بأي الفريقني منكم اجلنون بفريق املؤمنني أو الكافرين، وقد أتى اإلمام  
 .ًهبذه اآلية تعريضا هبام حيث نسبا اجلنون إىل النبي كام ذكر يف نزول اآلية



 ١٥٩

ْفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا : ّميةُأبآية نزلت يف بني  َ ْ َُ َ َ َِّ ُ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََّ ِْ َ

ُأرحامك َ َْ َّكذبت، بنو أمية أوصل للرحم منك ولكنك أبيت إال :  فقالْمَ ّ
 .)١(ّميةُأعداوة لبني تيم وبني عدي وبني 

 : أليب الفضلوقال

ًما تسألني عنهام، فواهللا ما مات منّا بيت قط إال ساخطا ! يا أبا الفضل ّ

ّإهنام عليهام، وما منّا اليوم إال ساخط عليهام، يويص بذلك الكبري منّا الصغري، 
ّظلامنا حقنا، ومنعانا فيئنا، وكانا أول من ركب أعناقنا، واهللا ما أسست من  ّ

ّبلية وال قضية جتري علينا أهل البيت إال مها أسسا أوهلا،  ّ...)٢(. 

ّمها واهللا أول من ظلمنا حقنا يف كتاب اهللا، وأول من : ًوقال أيضا ّّ

 يوم القيامة بظلمنا أهل محل الناس عىل رقابنا، ودماؤنا يف أعناقهام إىل

 .)٣(البيت

عن أيب بكر وعمر فلم جيبني، ] الباقر[وعن بشري قال سألت أبا جعفر 

جعلت فداك أخربين عنهام؟ : ثم سألته فلم جيبني، فلام كان يف الثالثة قلت

فقال ما قطرت من دمائنا وال دماء أحد من املسلمني إال وهي يف أعناقهام إىل 

 .)٤(يوم القيامة

أنتم تقتلون عىل دم عثامن بن عفان، :  خرب آخر عن بشري عن الباقرويف

                                                             

 .٧٦ ح ١٠٣ :٨الكايف ) ١(
 .١٣٨ ح ٢٦٩  :٣٠ األنوار بحار يف وعنه ٣٤٠ ح ٢٤٥ :٨الكايف ) ٢(
 .٤٠٥ ح ١٤٥  :٤هتذيب األحكام ) ٣(
 .٢٨١  :٣٠بحار األنوار ) ٤(



 ١٦٠

 .)٢( إذا ملا ناظروكم طرفة عني)١(فكيف لو أظهرتم الرباءة منهام

ّوسئل زيد بن عيل بن احلسني عن أيب بكر وعمر فلم جيب فيهام، فلام 
ّأصابته الرمية فنزع الرمح من وجهه استقبل الدم بيده حتى صار كأنه كبد ّ ّ ،

أين السائل عن أيب بكر وعمر؟ مها واهللا رشكاء يف هذا الدم، ثم رمى : فقال

 .به وراء ظهره

فسأله رجل عن : ّوعن نافع الثقفي ـ وكان قد أدرك زيد بن عيل ـ ، قال

أين السائل عن أيب بكر : ّأيب بكر وعمر، فسكت فلم جيبه، فلام رمي قال

 .وعمر؟ مها أوقفاين هذا املوقف

من رماك به؟ : ر سئل زيد بن عيل وقد أصابه سهم يف جبينهويف نص آخ

 .)٣(مها قتالين.. مها رمياين: قال

ّ هو أول من بدأ باملنهج ّوهبذا فقد عرفنا أن اإلمام عيل بن أيب طالب
التصحيحي والوقوف أمام استغالل اآلخرين ملوضوع التسميات، وذلك 

لنصوص بعد ذلك من قبل ّبتصحيحه لفكرة تسمية ابنه بعثامن، ثم جاءت ا

ّأئمة أهل البيت الواحدة تلو األخرى لتؤكد عىل استحباب التسمية بمحمد  ّّ

ّوعيل واحلسن واحلسني وقوفا أمام التيار الذي أحدثه أتباع عمر بن اخلطاب  ً ّ
ّالذي يقضـي باملنع من التسمية بمحمد وبأسامء غريه من األنبياء، مع علمنا 

ة بكناهم هي من خري األسامء وخري الكنى، إال ما بأن التسمية هبم والتكني

                                                             

 .أي من أيب بكر وعمر) ١(
 .٢٨٣ ـ ٢٨٢  :٣٠ بحار األنوار) ٢(
 .٢٦٤ :٨٥املصدر السابق ) ٣(



 ١٦١

ّاستثني من التسمية بمحمد والتكنية بأيب القاسم والذى ورد هنى فيه ألمر 
 .خاص

ما اسمك؟ : ّفعن جابر، عن أيب جعفر ـ يف حديث ـ أنه قال البن صغري

لقد احتظرت من : فقال أبو جعفر. بعيل: ُبم تكنّى؟ قال: قال. ّحممد: قال

ًشديدا، إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي)١(ًان احتظاراالشيط ّ ّيا حممد، يا : ً
ّعيل، ذاب كام يذوب الرصاص، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من  ً ّ

 .)٢(ّأعدائنا اهتز واختال

ّوهذا احلديث صادر عن اإلمام الباقر بعد فشو املخطط األموي الرامي  ُّ ُ ٌ
ّإىل حمو كل ما يمت إىل حمم ّ ّد وعيل بصلة، ونرش كل ما يرتبط باجلاهلية ّ ّ ّ

ًوالسفيانية، لذلك جاء هذا النص بعد تبلور األمور ـ وقطعها شوطا واتضاح  ُ ُ ّ ّ
ُاخلطى األموية ـ ليعالج املوضوع، ويضع اخلطى املحمدية العلوية عىل 
ّالدرب، يف مقابل املخطط املشؤوم املحاول ملحو كل يشء عن أهل البيت 

 .امءّحتى األس

ّإن أئمة أهل البيت كانوا يذكرون الشيعة بمقاماهتم املعنوية وما ورد  ّ ّ

 من الفضائل، ال ألنفسهم، بل ملا يعود بذلك عىل فيهم عن رسول اهللا

ْقل ال أسألكم عليه أجرا إال ال: السـر يف قوله تعاىل الناس وهو َ ًُ ُْ ََ َِ ْ ْ ُْ َ ِمودة يف ـَ َ َّ َ َ

َالقربى ْ ُ ْ وكانوا نعم يكنّون ىف الكالم عن أسامء أعدائهم» للقربى« ومل يقل. 

                                                             

 .٢٠٤ :٤، لسان العرب٤٠٤  :١نظر النهايةا. بحمى عظيم من الشيطان أي احتميت) ١(
 ٣٥ :٢١، ومرآة العقول ٣ ح ٣٩٣ :٢١ الشيعة وسائل يف وعنه ١٢ ح ٢٠ :٦الكايف ) ٢(

 .١٢ ح



 ١٦٢

كان هذا منهج أهل البيت، وىف املقابل كان احلكام يسعون لتهييج التنابز 

 .ّ عدةوالسباب، وذكر األسامء رصاحة من خالل أساليب لئيمة

منها وضع أخبار حسنة يف ظاهرها ومشينة يف باطنها يف مدح أهل 

اهتم املعنوية، حتى وصل األمر هبم يف بعض البيت، ذاكرين فضائلهم ومقام

 .األحيان أن يدعوا إىل دعوى الغلو فيهم

ُّوقد استغل النهج احلاكم بالفعل بعض من دسوا أنفسهم يف أصحاب  َ
، لكن حيطة األئمة وورعهم األئمة لوضع تلك األخبار عىل لساهنم

وأبااخلطاب،  عان،املغرية بن سعيد، وبنان بن سم  ّالشيعة بأن دعاهم أن خيربوا

ّدسوا أحاديث عىل لسان آبائهم، وأهنم ّ براء من بعض تلك األخبار، وما ٌ
 .يذكرونه من مقامات هلم ويف بعض األحيان عىل لساهنم هي من الغلو البني

ّومما فعله القوم أيضا هو الترصيح بأسامء الذين ورد فيهم الذم، وقد  ّ ًُ ّ

ًسلمني، خالفا ملنهج األئمة الذين يذكرون نرشوا ذلك كي يثريوا الفتنه بني امل

ّاألمور عىل نحو الكناية والتعريض ال باإلشهار والترصيح، وأن معاين تلك  ِ ُ

 أمروا شيعتهم بكتامن ما ّالكلامت كان ال يعرفها إال اخلواص، وأهنم

ّقالوا يف أعداء اهللا كي ال تستغلها السلطات اجلائرة يف سياساهتا املريضة، 

ّيعرفوا مغزاها فيتخذوها سالحا ضد أهل البيت، لكن جمموعة من ولكي ال  ّ ًّ

ّاجلهلة أو ممن تعاونوا مع السلطات أفشوا مقصود األئمة من تلك األسامء 

 .والكنى ونرشوها بعينها ورسمها وحروفها

ّأجل، إن أهل البيت وقفوا أمام خطط احلكام، مذكرين شيعتهم  ّ ّ

كنية بكناهم، ولزوم تناقل ما جرى  والتبمحبوبية التسمية بأسامئهم



 ١٦٣

ّعليهم من مظامل يف العصور السابقة، كي تبقى تلك األسامء حية عند 
وأسامؤكم يف (املسلمني، فجاء يف الزيارة اجلامعة الكبرية ألئمة أهل البيت 

َّ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هنوا خلص أصحاهبم عن التكنية )األسامء ُ

ُ، ألن تلك األسامء صارت رمزا للرش واألمور بأسامء أعدائهم وخمالفيهم ّ ّ ً ّ

ّالسلبية، وألن عرش اهللا هيتز بذكر تلك األسامء واليك رواية ىف حمبوبية  ّ

 .التسمية باألسامء املحبوبة

ال يدخل :  يقولسمعت أبا احلسن: فعن سليامن اجلعفري، قال

ّالفقر بيتا فيه اسم حممد أو أمحد أو عيل أو احلسن أو احلس ّ ني أو جعفر أو ً

 .)١(طالب أو عبد اهللا، أو فاطمة من النساء
 

 :التسميات في العصر العباسي

قبل أن نواصل ما نقل عن األئمة ـ السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم ـ 

ُيف التسمية البد من اإلشارة إىل مالبسات بعض األخبار، فقد سئل حفيد 
ّبب تسمية اإلمام عيل جده عمر األطرف ـ يف أوائل العرص العبايس ـ عن س ّ

ّبعمر، فجاء عيسى بن عبداهللا بن حممد بن عمر األطرف ليوضح خلفية 
ّمالبسات هذه التسمية جلده، وأهنا مل توضع من قبل اإلمام عيل بل وضعت  ّ

ِمن قبل عمر بن اخلطاب َ ِ. 

قلت : ّأخرج ابن عساكر بسنده، عن الزبري، عن حممد بن سالم، قال

                                                             

 ٣٩٦ :٢١ الشيعة ئلوسا يف وعنه ١٣٤٨ ح ٤٣٨  :٧ والتهذيب ٨ ح ١٩ :٦الكايف ) ١(
 .١ح



 ١٦٤

ّ بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالبلعيسى بن عبداهللا َكيف سمى جدك : ّ ُّ َّ َ
َعيل عمر؟ َ ُ ٌّ 

ّسألت أيب عن ذلك، فأخربين عن أبيه، عن عمر عن عيل، بن أيب : فقال ُ

ّولدت أليب بعد ما استخلَف عمر بن اخلطاب، فقال له: طالب، قال ِ ُ يا : ُ

 .أمرياملؤمنني ولد يل غالم

 .هبه يل]: عمر[فقال 

 . لكهو: فقلت

 .ّقد سميته عمر ونحلته غالمي مورق: قال

فلقيت عيسى بن عبداهللا فسألته : قال الزبري. فله اآلن ولد كثري: قال

ّفخربين بمثل ما قاله حممد بن سالم ّ)١(. 

» كيف سمى جدك عيل عمر؟«ّفأنت تالحظ استغراب حممد بن سالم 

ب، وسؤاله أباه ّواستغراب الزبري، وتقبل عيسى بن عبداهللا هلذا االستغرا

ًعنه، تالحظ كل ذلك وفيها داللة بوضوح عىل أن هناك نزاعا قويا بني  ً ّ ّّ
َأمرياملؤمنني عيل وعمر، بحيث إن هذا النزاع والرصاع زرع يف أذهان  َ  الناسّ

ُّفكان من العجيب أن يسمي عيل ابنه باسم خصمه اللدود عمر، فجاء الرد  ّ ّ
ّواضحا بأن عمر كان هو املبادر هل  .ذه التسمية ال اإلمام عيلً

ّوال خيفى عليك بأن احلكام عىل طول فرتة احلكمني األموي والعبايس  ّ

ّكانوا يسعون لرتسيخ فكرة وضع اإلمام عيل ألسامء الثالثة، ويستغلوهنا أيام  ّ

ّاستغالل للقول بوضعها عن حمبة هلم، لكن عالمات الوضع ظاهرة عىل تلك  ّ
                                                             

 .٣٠٤ :٤٥تاريخ دمشق، البن عساكر ) ١(



 ١٦٥

 .ّاألخبار وإليك نصني منها

 :ّالنص األول

أخربنا أبو عبداهللا : أحدمها ما أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق، قال

ّحممد بن إبراهيم النشايب، أنا أبوالفضل أمحد بن عبداملنعم بن أمحد بن بندار، 
نا أبواحلسن العتقي، أنا أبواحلسن الدارقطني، نا أبوبكر الشافعي، نا عبداهللا 

ّرزمي، نا عمي، عن أبيه، عن عمرو بن قيس، بن ناحية، نا عباد بن أمحد الع
 :ّعن عطية، عن أيب سعيد، قال

ّمررت بغالم له ذؤابة ومجة إىل جنب عيل بن أيب طالب، فقلت َّ ُ ما هذا : ُ

ّهذا عثامن بن عيل سميته بعثامن بن عفان، وقد : ّالصبي إىل جانبك؟ قال ّ ّ
ّ بعمر بن اخلطاب، وسميت بعباس عم النبي،)١(ّسميته ّ ّ وسميت بخري الربية ّّ ّ

ّحممد، فأما حسن وحسني وحمسن فإنام سامهم ّ وحلق   عنهم، رسول اهللا وعّقّّ

ِرؤوسهم وتصدق بوزهنا وأمر هبم فرسوا وختنُوا ُ ُّ ُ َ ّ)٢(. 

أنا ال أريد أن أدخل يف مناقشة سندية هلذا اخلرب، بل أريد أن ألفت نظر 

 :القارئ إىل بعض النقاط فيه

بدل أن ) هذا ابني عثامن: (ّوىل لإلمام عيل أن يقول ـ أمل يكن من األ١

 ! ّهذا عثامن بن عيل عىل نحو اإلخبار عن الغائب: يقول

؟ وهل هلذا الغالم اسامن )ّوقد سميته بعمر( ـ ماذا يعني كالم اإلمام ٢

                                                             

ُوقد سميت بعمر: (الصحيح أن يقول) ١( َّ.( 
ّقطعت رسهتم): ّفرسوا(وكلمة . ٣٠٤ ـ ٣٠٣ :٤٥تاريخ مدينة دمشق ) ٢(

ِ. 



 ١٦٦

ّعثامن، عمر، عباس، أم إن اإلمام كان يريد أن يذكر للسائل أوالده : أو ثالثة

ّإن يل ابنا آخر سميته بعمر بن اخلطاب، وثالث : ، فيقولًواحدا بعد آخر ً ّّ
ٌفالنص مرتبك اذن... بعباس، ورابع َ ُ ّ. 

ّبعباس عم النبي( ـ ماذا يعني اإلمام بكالمه ٣ ّ ًأمل يكن عمه أيضا؟) ّ ّ! 

ّحممد، واحلسن، واحلسني، :  ـ ماذا يعني ذكره ألسامء أوالده اآلخرين٤
ّوملاذا ال يسمي ـ أبو . ك بالغالم والصبيوحمسن؟ وما هو ربط أسامء أولئ

ٍّسعيد راوي اخلرب ـ أبناء عيل اآلخرين ومنهم ابن آخر لعيل كان مكنى أو 
 !مسمى بأيب بكر؟

ّوهل يمكننا أن ندعي بأن هذا اخلرب املفتعل وضع من قبل النافني  ّ

 ّلوجود ابن لعيل اسمه أبوبكر؟ لذكرهم أسامء أوالد اإلمام دون أبى بكر إىل

 .غريها من التساؤالت التي يمكن طرحها يف نص كهذا

ّإن أتباع اخللفاء وضعوا أخبارا كثرية يف هذا السياق، وكل واحد من  ً ّ

ّأولئك الرواة ينقل احلادثة بالشكل الذي يرتضيه، فمرة تكون الواقعة يف عهد 
، وثالثة، ورابعة، وقد انتقلت حكايات هؤالء اإلمام، وأخرى بعد وفاته

ّواة إىل املجاميع احلديثية والتارخيية عن طريق إخراج احلفاظ هلاالر ّ ّ. 

فاختالف النقل يف األخبار يشء قد حيدث وال غبار يف ذلك، لكنه يف 

ّاملواضع اخلالفية احلساسة يكون مقصودا، وينبئ عن حساسية األمويني مع  ّ ً

 .هذا االسم

ابنه باسم معاوية، إذن تارة احلادثة ترتبط مع تسمية عبداهللا بن جعفر 

ّوأخرى مع تغيري عبداهللا بن جعفر اسم ابنه من عيل إىل معاوية، كام تراه يف 



 ١٦٧

ًاخلرب اآليت، وهو يتقاطع مع تسميته ابنه بمعاوية ابتداء كام جاءت يف نصوص 
 .أخرى

 

 :النص الثاين

 :ّأخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق، عن أيب الفضل الربعي أنه قال

ّولد أبوحممد، عيل بن عبداهللا ـ سنة أربعني ـ : عته يقولّحدثني أيب وسم ّ
ّبعد قتل عيل بن أيب طالب، فسامه عبداهللا بن العباس  ًعليا(ّ وكنّاه بأيب ) ّ

ًعليا(ّاحلسن، وولد معه يف تلك السنة لعبداهللا بن جعفر غالم فسامه  وكنّاه ) ّ

يب تراب وكنيته عن ّبأيب احلسن، فبلغ ذلك معاوية فوجه إليهام أن انقال اسم أ

ّابنيكام، وسميامها باسمي وكنّيامها بكنيتي، ولكل واحد منكام ألف ألف  ّ
  .درهم

ّفلام قدم الرسول عليهام هبذه الرسالة سارع يف ذلك عبداهللا بن جعفر 
ّفسمى عبداهللا بن جعفر ابنه معاوية وأخذ ألف ألف درهم، وأما عبداهللا بن  ّ

ّعباس فإنه أبى ذلك، وقال ّدثني عيل بن أيب طالب عن النبيح: ّ ّ ّأنه قال ّ :

ما من قوم يكون فيهم رجل صالح فيموت فيخلف فيهم بمولود فيسمونه 

 .ًباسمه إال خلفهم اهللا باحلسنى، وما كنت ألفعل ذلك أبدا

: ّفأتى الرسول معاوية فأخربه بخرب ابن عباس، فرد الرسول، وقال

 .لف ألففانقل الكنية عن كنيته ولك مخس مائة أ

ّأما هذا فنعم، فكنّاه : ّفلام رجع الرسول إىل ابن عباس هبذه الرسالة، قال
 .)١(ّبأيب حممد

                                                             

 .٤٥ ـ ٤٤ :٤٣تاريخ مدينة دمشق ) ١(



 ١٦٨

ّوهذا النص خيتلف عام نقلناه سابقا عن ابن عباس، وأنه أتى عليا أيام  ّ ًّ ًّ

ّخالفته وطلب منه أن يسمي ابنه، فسام  .)١(ً عليا وكنّاه بأيب احلسنهّ

ّم عيل يف أن يسمي ولده ـ أيام فإن طلب ابن عباس من اإلما
 ملا ؛  ـ ال يتفق مع تسمية ابن عباس مولوده بعد وفاة اإلمام عيلخالفته

 .سمعه من خرب عن رسول اهللا

وكذا هو اآلخر خيالف ما أخرجه ابن عساكر، عن عيسى بن موسى، 

 :قال

ّملا قدم عيل بن عبداهللا بن عباس عىل عبدامللك بن مروان من عند أبيه، 

 ما اسمك؟: ل له عبدامللكقا

َّأجتمعهام عيل؟: قال. أبو احلسن: أبو من؟ قال: قال. عيل: قال َ َ َ َُ ُ ّحول ! َ
ّأما وأيب حي فال، فلام مات عبداهللا بن عباس : قال. كنيتك ولك مائة ألف ّ ّ ّ
 .)٢(ّكنّاه عبدامللك أبا حممد

 :ّويف تاريخ الطربي والكامل البن األثري والنص عن األخري

ً انه ولد يف الليلة التي قتل فيها عيل بن أيب طالب فسامه أبوه عليا، وقيل ّ ّ ّ ّ

ّسميته باسم أحب الناس إيل وكنّاه أبا احلسن، فلام قدم عىل عبدامللك : وقال ّ ّّ

                                                             

 وقد ٣١٣ ـ ٣١٢ :٧ وقال ابن حجر يف هتذيب التهذيب ١٤٨: ٧رشح هنج البالغة ) ١(
: ّما سميته، فقال: فقال طالب أيب بن ّعيل إىل أبوه به جاء ولد ّملا ّأنه وغريه املربد حكى

ّقد سميته باسمي وكنّيته بكنيتي وهو أبو :  ّأو جيوز يل أن أسميه قبلك فقال
 .األمالك، وذكر بعد ذلك تغيري عبدامللك لكنيته واهللا أعلم

ّأما االسم فال، وأما الكنية فتكنّى بأيب حممد، فغري كنيته: ل، فقا٤٥ :٤٣تاريخ دمشق ) ٢( ّ ّ ّ. 



 ١٦٩

:  ، فقال ، وسأله عن كنيته فأخربه بن مروان أكرمه وأجلسه معه عىل رسيره

 وسأله هل ولد لك من ولد؟ ال جيتمع يف عسكري هذا االسم والكنية ألحد،

ًنعم، وقد سميته حممدا، قال: قال ّ  .)١(ّفأنت أبو حممد: ّ

ّكان عيل بن عبداهللا بن عباس يكنّى ابا احلسن، فلام : ويف حلية األولياء ّ
ّغري اسمك وكنيتك فال صرب يل عىل : قدم عىل عبدامللك بن مروان قال له

ّ الكنية فأكنَّى بأيب حممد، فغري ّما ّأما االسم فال، وأ: فقال. اسمك وكنيتك ّ ُ

 .كنيته

ّوإنام قال عبدامللك هذه املقالة لبغضه يف عيل بن أيب : قيل: قال اليافعي ّ

 .)٢(طالب إذ اسمه وكنيته كذلك

ّأنا ال أريد أن أرجح خربا عىل آخر يف هذه القضية، بل أريد أن أذكر  ُ ً ّ
ئع كهذه، ما هو صحيح وما ّالقارئ الكريم بأن بني األخبار املذكورة يف وقا

ّهو باطل؟ والواقعة إما أن تكون قد وقعت يف عهد اإلمام عيل، أو من بعد 
ّوفاته يف عهد معاوية؟ أو أهنا كانت يف عهد عبدامللك؟ يف حياة عبداهللا بن 

 ّعباس أو بعده؟

وسواء كان تبديل الكنية من قبل ابن عباس بعوض، أم مل يكن بعوض، 

ّفإن املهم هو أهن ّ ًم كانوا حساسني مع اسم عيل وخصوصا لو قرن هذا االسم ّ ّ ّ
ّمع كنية أيب احلسن، ألنه سيكون دليال عىل املحبة لعيل ال حمالة ـ بالطبع طبق  ً ّ

ّ فإنه سيقوض أطراف حكومتهم وسياساهتم املبتنية عىل ّمن ثمـ و!!   ّنظريتهم ّ

                                                             

 .٤٢٢ :٤، الكامل يف التاريخ ١٦٥ :٤تاريخ الطربي ) ١(
 .٢٤٥ :١، مرآة اجلنان ٢٠٧  :٣حلية األولياء ) ٢(
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 .بغض أهل البيت وعىل رأسهم أمري املؤمنني عيل

ّ الدكتور داود سلوم عن البحرتي وأنه بدل كنيته من أيب احلسن وقد قال ّ

ّإىل أيب عبادة أرضاء للمتوكل العبايس، كام أنه قال عن الشاعر يزيد بن مفرغ  ً
ّبأنه ولكي ينفذ يف املجتمع اجلديد فقد تكنى بأيب عثامن ) ٦٩ت (احلمريي 

 .)١(واتصل باألمويني واوالد عثامن

كم رسقوا لقب الصديق، والفاروق، وجامع ّإن أنصار النهج احلا

ًالقرآن، وسيف اهللا املسلول وأعطوها جزافا أليب بكر، وعمر، وعثامن،  ُ
 .وخالد بن الوليد

ّكام أهنم لقبوا عثامن بـ ّكي ينتقصوا من أمهية لقب ) ذي النورين(ّ
 .املمنوح لفاطمة سالم اهللا عليها عىل وجه اخلصوص» الزهراء«

ّوأيضا رشعوا اال ّ واملسمى بالصديق ّختالف بني الصديقة فاطمةً ّ َّ
 ناسّأيب بكر للقول بأهنام يف مرتبة واحدة ال يكذبان أصال، يف حني يعلم ال

ّبأن االختالف معناه وجود صادق وكاذب يف القضية، برصف النظر عن  ّ

ِّكون أهيام الصديق والكذيب، فالزهراء ِ ِّتقول رصحيا أليب بكر ً :ْدَقَل 

َا فَئْيَ شِتْئِج ًياِرً ّ لكنّه ال جيرؤ عىل تكذيبها وعمد إىل القول بأن شهودها مل ،ّ

ّيكتملوا، فهو هبذا أراد تكذيب الزهراء عمال، فإذن كل واحد منهام يكذب  ً َ

ًاألخر، فكيف يعد كل منهام صديقا إذن  !؟)٢(ِّّ

                                                             

وقد حتولت قبائل : وفيه سلوم داود دكتور حتقيق ٨٠ :ديوان يزيد بن مفرغ احلمريي) ١(
 .ىل النسب اليامين يف سبيل املال أو السلطةكثرية عن نسبها إ

 ).من هو الصديق ومن هي الصديقة(هذا ما وضحه املؤلف يف كتابه ) ٢(



 ١٧١

ًويف هذا اإلطار لقبوا أبابكر وعمر بسيدي كهول أهل اجلنّة، قباال ِ ّ  ملا ّ

ّورد يف ـ الصحيح ـ عن احلسن واحلسني بأهنام سيدا شباب أهل اجلنّة ّ. 

ّمن محزة عم الرسول وأطلقوه عىل عثامن، ) الشهيد(وأخذوا لقب 
َّمن اإلمام عيل وأطلقوه عىل عمر ومن جر جره، إىل ) أمري املؤمنني(ولقب  ََّ َ

 .غريها من عشـرات األلقاب واألسامء املنحولة هلذا وذاك

ّوقد استمرت ظاهرة وضع األلقاب والنعوت عىل اخللفاء يف العهدين 
ًاألموي والعبايس، فنسبوا إىل معاوية أنه كان كاتبا للوحي، وأليب مسلم  ّ

 ).ّسيف آل حممد(و) ّوزير آل حممد(ّاخلراساين أنه 

ّوقد لقب إبراهيم بن حممد يف أول الدولة العباسية بلقب  ّ ّ ّ ، )اإلمام(ّ

ّ كثرية أخرى رسقوها من آل حممد وأطلقوها عىل خلفائهم وهناك ألقاب
 ).القائم(و ) املرتىض(و ) املهتدي(و ) املهدي(و ) اهلادي: (مثل

 ّ سياسة فإذن األسامء والكنى واأللقاب مرت بمحنة قاسية وأن

التحريف والتصحيف كانت عند األمويني والعباسيني كل بحسبه وسياسته، 

ّية بعيل واحلسن واحلسني أيام قوة حكمهم، لكنّهم فاألمويون عارضوا التسم ّ
ًاختذوا عند ضعفهم اسم اإلمام عيل سالحا يف وجه ـ من منطق السياسة ـ  ّ

ّمل يبق هلم إال التسلح بسالح اآلخرين ـ بسقوط حكمهم ـ ّالعباسيني، ألهنم 

واالحتامء بالرموز، وقد استغل بالفعل أحد أحفاد معاوية بن أيب سفيان اسم 

 يف عمله السيايس، فأراد إعادة اخلالفة األموية بطريقة ذكية، ًاإلمام عيل غطاء

ًوذلك باالستفادة من اسم اإلمام عيل ومعاوية معا، واستغالل رموزهم يف  ّ
ّالعملية السياسية املرجو تطبيقها، كل ذلك من خالل األسامء والكنى  ّ



 ١٧٢

وسري )  ومائةحوادث سنة مخس وتسعني(ّواملؤهالت، فجاء يف الكامل 

 :أعالم النبالء، ترمجة السفياين

ّهو األمري، أبو احلسن، عيل بن عبداهللا، بن خالد، بن يزيد، بن معاوية 
ّبن أيب سفيان القريش األموي، ويعرف بأيب العميطر، كان سيد قومه 
وشيخهم يف زمانه، بويع باخلالفة بدمشق زمن األمني، وغلب عىل دمشق يف 

أنا من : ، وكان يقول)١(]وكان من أبناء الثامنني[، ّأول سنة ست وتسعني

ًشيخي صفني، يعني عليا ومعاوية ّّ ْ  :، وكان شعار أنصاره)٢(َ

ّيا عيل يا خمتار، يا من اختاره اجلبار، عىل بني العباس األرشار ّ ُ ُّ)٣(. 

ّانظر إىل قول هذا األموي اخلارج عىل بني العباس، كيف يريد أن يلفق 

ّة ـ جامعا يف أطروحته القوتني املعارضتني للعباسيني ـ ّبني عيل ومعاوي َ ً

ًأنا من شيخي صفني يعني عليا ومعاوية، وهو جيمع أيضا بني اسم : فيقول ً ّّ
وبني ما ) القريش األموي(، وبني عشريته وقومه )ّأبواحلسن، عيل(عيل وكنية 

ّثبت ألهل البيت وان اهللا اختارهم، فجعله شعارا له ضد العباسيني ً ، فكان ّ

 : أنصاره يقولون

ّيا عيل يا خمتار يا من اختاره اجلبار، عىل بني العباس األرشار ّ ّ. 

نعم هبذه الطرق التموهيية امللتوية كانوا يسعون إىل حتريف احلقائق 

وتوظيفها لصاحلهم، لكن األئمة كانوا حذرين من خمططاهتم ودورهم يف 

                                                             

 .٢٨٤  :٩سري أعالم النبالء ) ١(
 ).هـ ١٩٥ سنة حوادث (٣٧٧ :٥الكامل يف التاريخ ) ٢(
 .٢٨٦  :٩سري أعالم النبالء ) ٣(



 ١٧٣

 . الطرق امللتويةاستغالل األسامء والكنى موضحني لشيعتهم تلك

هذه أحوال من كتم :... ّ أنه قالّفعن عيل بن احلسني زين العابدين

ّفضائلنا، وجحد حقوقنا، وسمي بأسامئنا، ولقب بألقابنا، وأعان ظاملنا عىل  ُ ّ ُ
 .)١(غصب حقوقنا، وماأل علينا أعداءنا

ّإن خمالفينا وضعوا : ّ أنه قال البن أيب حممودويف عيون أخبار الرضا

 :ًخبارا يف فضائلنا وجعلوها عىل ثالثة أقسامأ

 .ّالغلو: أحدها

 .التقصري يف أمرنا: ثانيها

  .الترصيح بمثالب أعدائنا: وثالثها

ّفإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا، ونسبوهم إىل القول بربوبيتنا،  ّّ

 ثلبونا وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم

ّ وقد قال اهللا عز وجل ؛ بأسامئنا ّ ُّوال تسبوا الذين يدعون من دون اهللاِ فيسبوا اَهللا ُ ْ ُ َ ُّ َُ َ َ َُ ِ ِ َِ ْ ََّ َ

ْعدوا بغري علم ِ ِ ْ َ ِ ً ْ َ)٢(. 

  : قولهوروي عن اإلمام الباقر

ّمن سامنا بأسامئنا، ولقبنا بألقابنا، ومل يسم أضدادنا بأسامئنا، ومل يلقبهم  ّّ ّ
ّ ـ إال عند الرضورة التي عند مثلها نسمي نحن ونلقب أعداءنا بأسامئنا بألقابنا ّ

ّوألقابنا ـ فان اهللا عز اقرتحوا ألوليائكم هؤالء ما : ّوجل يقول لنا يوم القيامة  ّ

 .)٣(...تعينوهنم به
                                                             

 .٢٣٦ :٢٦ر األنوار ، وعنه يف بحا٥٨٩ :تفسري اإلمام العسكري) ١(
 .٢٣٩ :٢٦ األنوار بحار يف وعنه ٢٧٢ :٢عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .٣٩١  :٢٤بحار األنوار ) ٣(



 ١٧٤

 :، قالوعن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

ّمن أعان حمبا لنا عىل عدو لنا، فقواه وشجعه حتى خي ّ ّ ّرج احلّق الدال عىل ًّ

ّفضلنا بأحسن صورته، وخيرج الباطل ـ الذي يروم به أعداؤنا دفع حقنا ـ يف 

ّأقبح صورة، حتى يتنبه الغافلون، ويستبرص املتعلمون، ويزداد يف بصائرهم  ّ

يا عبدي : العاملون، بعثه اهللا تعاىل يوم القيامة يف أعىل منازل اجلنان، ويقول

ّرص ألوليائي، املرصح بتفضيل حممد خري أنبيائي، الكارس ألعدائي، النا ِّ
َّمها، وتسمى بأسامئهام، ل أوليائي، واملناوي إىل من ناوأٍّوبترشيف عيل أفض

وأسامء خلفائهام، وتلقب بألقاهبام، فيقول ذلك، ويبلغ اهللا مجيع أهل 

ّالعرصات، فال يبقى ملك وال جبار وال شيطان إال صىل عىل هذا الكارس  ٌّ
ّ، ولعن الذين كانوا يناصبونه يف الدنيا من النواصب ملحمد ّاء حممدألعد

 .)١(وعيل صلوات اهللا عليهام

ّوعليه، فالتسميات يف أواخر العهد العبايس األول وأوائل الثاين أخذت 
ّوضعها الصحيح بربكة أهل البيت، وأن التأكيد عىل أسامئهم جاء يف روايات 

ّأواخرها ما علمه اإلمام عيل ، كان من متعددة عن أهل البيت

ملوسى بن عبداهللا النخعي من الزيارة التي يزور هبا )  هـ٢٥٤ت  (اهلادي

ّأئمة أهل البيت، وهي املعروفة اليوم بالزيارة اجلامعة الكبرية، التي حتتوي 
ّعىل املعارف احلقة وفيها املواالة الكاملة آلل البيت والرباءة من أعدائهم، 

فام أحىل .... وأسامؤكم يف األسامء: (اهتا األخرية منهاجاء يف بعض فقر

 ).أسامءكم وأكرم أنفسكم
                                                             

 .٣٩١ :٢٤، وعنه يف بحار األنوار ٢٠٩ : تفسري اإلمام العسكري) ١(



 ١٧٥

ّوهاتان الفقرتان ـ كغريمها من الفقرات ـ حتتوي عىل معارف قيمة ال 
ّيمكننا هبذه العجالة رشحها، لكنّنا نشري إىل أهنام يشريان إىل أمهية أسامء أهل 

ْالبيت وأبعادها اإلهلية َ. 

ِ مضافا إىل رسقتهم أسامء األئمة وكناهم كانوا يسعون إىل ّأجل إن القوم ً

تغيري معاين بعض تلك األسامء واأللقاب لصاحلهم، فعن أمحد بن أيب نرص 

ّقلت أليب جعفر حممد بن عيل الثاين: البزنطي، قال ّ  : ًإن قوما من ّ

ّخمالفيكم يزعمون أن أباك صلوات اهللا عليه إنام سامه املأمون الرضا مل ّ ا رضيه ّ

 .لوالية عهده

ّكذبوا واهللا وفجروا بل اهللا تعاىل سامه الرضا ألنه كان: فقال ّ رىض ً
 . يف أرضههللاِ تعاىل ذكره يف سامئه، ورىض لرسوله واألئمة بعده

ً رىض هللا تعاىل ّأمل يكن كل واحد من آبائك املاضني: فقلت له: قال
 من بينهم َّميُ فلم س:بىل، فقلت له: ولرسوله واألئمة من بعده؟ فقال

 الرضا؟

َألنه ريض به املخالفون من أعدائه، كام ريض به املوافقون من : قال َ َ ّ

ّ، فلذلك سمي من بينهم أوليائه، ومل يكن ذلك ألحد من آبائه
 .)١(الرضا

 مع اهتاممهم ببيان القواعد ّوهذا الكالم من اإلمام يرشدنا إىل أهنم

واأللقاب، كانوا يشريون إىل بعض التطبيقات ّالعامة يف التسميات والكنى 

ّاخلاطئة املرسومة من قبل احلكام، مصححني بفعلهم وقوهلم حتريفات  ّ

                                                             

 .١ ح ٢٣٧ ـ ٢٣٦  :١علل الرشايع، للصدوق ) ١(



 ١٧٦

ّ إذ مر عليك ما قاله اإلمام اجلواد يف سبب تلقب ؛ املغرضني ودجل املدلسني ّ
ّاإلمام الرضا بالرضا، وسيأيت أيضا يف خرب يعقوب الرساج أن اإلمام الكاظم  ً

ًصارت علام مبتدعا ألعداء » محرياء«ّالتسمية بحمرياء، ألن هناه عن  َ َ ْ ُ ً

أمرياملؤمنني من النساء، فلو لوحظت معاداة أمرياملؤمنني يف التسمية بحمرياء 

 ّ زوجات النبي  ال يعرفن بكنية ًصار االسم مبغوضا عند اهللا، مشريين إىل أن

 .أو لقب خاص إال عائشة

  ينام أخرب رسول اهللا زوجاته بأن منهن طلق عىل عائشة حُأوهذا اللقب 

  َّإياك أن تكونيها : (ً خماطبا عائشةمن خترج عىل إمام زماهنا، فقال

فنهي اإلمام الكاظم مل يكن معاداة لألسامء واأللقاب والكنى بام  ).يا محرياء

ّهي أسامء وألقاب وكنى، بل بيانا ملا أمر اهللا به يف كتابه وأكد عليه نبيه ّ ًُ. 

ًئمة ال يعادون اسام أو كنية أو لقبا كام أهنم ال يعادون أحدا بام هو فاأل ً ً

ّشخص وذات، حتى أهنم مل يعادوا اخللفاء السابقني إال لتعدهيم حدود اهللا  ّ

ّوجتاوزهم قول رب العاملني وتأكيدات الرسول األمني يف اإلمامة اإلهلية ّ. 

 وهو ]لصادقا[دخلت عىل أيب عبد اهللا : فعن يعقوب الرساج، قال

ُادن من موالك : فقال يل... واقف عىل رأس أيب احلسن موسى وهو يف املهد،

ّفسلم، فدنوت فسلمت عليه، فرد عيل السالم بلسان فصيح، ثم قال يل ّ َ َ َُّ ّ ّ :

ّاذهب فغري اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه اهللا، وكان ولدت  ِ ّ ّ
  .)١(ّيل ابنة سميتها باحلمرياء

                                                             

، ومستدرك وسائل الشيعة ٢١٩ :٢ للمفيد اإلرشاد وانظر ١١ ح ٣١٠ :١الكايف ) ١(
، والثاقب يف ١٤ :٢، وإعالم الورى ٣ ح ٣٨٩ :٢١، ووسائل الشيعة ١٢٨ :١٥

 .١ ح ٤٣٣  :املناقب



 ١٧٧

ّمام الكاظم قال هبذا وهو الذي سمى ابنته بعائشة، ألنه اسم عريب فاإل

ًرائج وليس فيه قبح ذايت، ألنه ليس حكرا عىل أحد، وقد يكون ّ سمى 

ابنته بعائشة للوقوف أمام استغالل اآلخرين اسمها يف رصاعهم مع اإلمام 

 .الكاظم

ّفال يرتضيه ـ ملن يدعي حمب» احلمرياء«ّما التسمية بـ   أ ّة آل البيت ـ ألنه ّ

ٌصار علام ملن خيالف الويص أمرياملؤمنني عيل، وهو علم خيتص بعائشة َ َ ّ ألنه ؛ ً

 َب تنبح ّمل يعرف هبذا اللقب غريها، وقد أخرب رسول اهللا بأن كالب احلوأ

إياك أن تكوين «ًإحدى نسائه اخلارجات عىل الويص، ثم قال خماطبا عائشة 

ّتص هبا، بخالف اسم عائشة فانه مشاع للجميع ، فهو اسم خم»أنت يا محرياء ّ
 . وبعدهاّويتسمى به كثري من الناس قبل أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر

ْوعليه فالوالء والرباءة يلحظان يف التسميات أيضا، لكن برشوط وحتت  ً

ّظروف حمددة معينة ّ.  

: عبداهللا قيل أليب: عن ربعي بن عبداهللا، قال: ّففي تفسري العيايش

ّجعلت فداك، إنا نسمي بأسامئكم وأسامء آبائكم، فينفعنا ذلك؟ ّ 

ْإن كنتم : ّإي واهللا، وهل الدين إال احلب والبغض، قال اهللا: فقال ُ ْ ُ ِ

َحتبون  ُّ ِ ُ فاتبعوين حيببكم اَهللاُ ُ ْ ْ ُِ ُِ ِ َّ ْ ويغفر لكم ذنوبكماهللاَُ ْ ْ َُ ُ ُ َْ َُ َ ِ)١(. 

ّهبذا النص وضح اإلمام ّبأن التويل و ّ ّالتربي من أركان الدين، وأن ّ ّ

                                                             

 ، والسورة آل ٢ ح ١٢٩ : ١٥، مستدرك وسائل الشيعة  ١٦٨  : ّالعيايش تفسري) ١(
 .٣١ :عمران



 ١٧٨

 فهي تنفع، وكذا التسمية بأسامء ّالتسمية إن قصد هبا احلب ألهل البيت

ِإن :  لقوله تعاىل؛ّاألعداء بام هم أعداء هللا ولرسوله وألوليائه فهي مرضة

َكنتم حتبون  ُّ ِ ُ ْ ُ ُ فاتبعوين حيببكم ااَهللاُ ُ ْ ْ ُِ ُِ ِ َّ ّ فإن اهللا أناط حمبته باتُهللاَ ّ َ باع النبي، وهو يفهم َّ

ّبأن احلب والبغض جيب أن يكون هللا ويف اهللا، فمن آذى الرسول يف عرتته، 

 .ّواعرتض عليهم وكتم الشهادة لوليه فهو ممن أبغضه اهللا ال حمالة

ًكام أكد لنا البحث أيضا وجود املنافرة بني أهل البيت وبعض الصحابة،  ّ

ملطهرة، فال يعقل أن حيب أهل لتخالف مواقفهم مع الذكر احلكيم والسنة ا

ّ ّ اهللا ال جيمع ىف قلب مؤمن حب وليه وحب عدوهالبيت من أبغضه اهللا، ألن ّ ّ. 

إذن التسميات قد تكون جاءت للعوامل التي ذكرناها، وقد تكون 

ُ لإلمام عيل بأنه سيواجه هكذا أمور فإن ابتيل ّجاءت لوصية رسول اهللا ّ

ِّفليسم َ ُ ْ َ. 

، كي ال يصري الناس  ييب نفوس اآلخرينوقد تكون جاءت لتط

ّنواصب، وقد أخربين أحد املستبرصين أيام كان عىل منهج اخللفاء بأنه ملا  ّ ّ َ
ًوقف عىل مطابقة اسم أحد أوالد اإلمام عيل السم أحد الثالثة ازداد حبا  ّ
ًوإعجابا باإلمام عيل ـ واعتربه صحابيا مساملا لينا حسب قوله ـ وهذا التصور  ً ً ًّ ّ

ًلسلمى عند اإلمام أثر يف تشيعه واستبصاره واهتدائه للحّق الحقا، وبكالمه ا َُّ ٌ َ

ّهذا كان يريد القول بأن هذه التسميات هلا عامل إجيايب يف بعض األحيان 

 .وليست هي سلبية يف مجيع احلاالت
 

 :التسمية بعلي في أوالد األئمة

 :النيوعليه فالتسميات ىف مدرسة أهل البيت تأتى من خالل جم



 ١٧٩

 .ّأوهلام تسمية أوالدهم بعيل

 .والثاين عدم املخالفة مع التسمية بأسامء الثالثة

ّوقد مر عليك ما يدل عىل املجال األول، يف كالم اإلمام احلسني ّ 

ًلو ولد يل مائة ألحببت أن ال أسمي أحدا منهم إال عليا«: وقوله ًّ ّ«)١(. 

ّ اإلمام احلسني لرأيت أن ولو تأملت يف أسامء أوالد اإلمام عيل من بعد

 .موجود عندهم بكثرة كاثرة» عيل«اسم 

ّفأحد أوالد اإلمام عيل بن احلسني بن عىل بن أبى طالب السجاد الذين  ّ
ّاعقبوا سمي بعيل األصغر ُ. 

 .ًاملعقبني سمى بعيل أيضا) احلسني األصغر ()٢(وكذا أحد أبناء أخيه

اسمه احلسني ذي الدمعة، كان له ولد ) زيد الشهيد(وابن أخيه اآلخر 

 .وهلذا ابن اسمه عيل

صاحب ) أبو احلسن(ٌولإلمام الصادق ولد باسم عيل العرييض وكنيته 

 ).مسائل عيل بن جعفر(كتاب 

ّولعمر األرشف بن عيل بن احلسني ابن واحد أعقبه، اسمه عيل  ٌ
 .األصغر

                                                             

 عن ٨ ح ٢١١  :٤٤، بحار األنوار ١ ح ٣٩٥ :٢١، وسائل الشيعة ٧ ح ١٩  :٦الكايف ) ١(
 .الكايف

  يزيد قال احلسن بن حييى عن النسب كتاب عن ٣٠٩ :٣ويف مناقب آل أيب طالب 
ًواعجبا ألبيك سمى عليا وعليا: ّ لعيل بن احلسني ً ًّ ّ ّإن أيب أحب أباه :  فقال!  ّ ّ

ًفسمى باسمه مرارا ّ. 
 .أي أخ عىل األصغر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب) ٢(



 ١٨٠

َّوقد خلف اإلمام موسى بن جعفر لإلمامة ابنا إسمه عيل بن موسى ً ّ 

ولإلمام الرضا ولد واحد وهو  .وهو اإلمام الثامن من أئمة الشيعة. الرضا

ّحممد اجلواد، وقد خلف هذا ابنه عيل بن حممد اهلادي ّّ ّ. 

بني أئمة أهل البيت » عيل«و » ّحممد«فانظر إىل كثرة وجود اسم 

ً فأولنا حممد وأوسطنا حممد وآخرنا حممد، كل ذلك إرصارا منهم ؛  وأوالدهم ّ ّ
ّ إبقاء هذه األسامء عالية منترشة، مقابلة ملخطط آل أيب سفيان الداعى اىل عىل ً

 .قتلهم وابادهتم وحمو ذكرهم

 .ّهذا عن التسمية بعيل

ّأما الكالم عن املجال الثاين، وهو التسمية بأسامء الثالثة فاألئمة كانوا ال 
 .روفبعض الظ ىف هبذه أصحاهبم يأمرون وقد تراهم للرضورة، خيالفون ذلك

خرجت إىل : روى ابن محزة الطويس يف الثاقب، عن أمحد بن عمر، قال

ٌ وامرأيت هبا حبل، فقلت لهالرضا َ ُإين قد خلفت أهيل وهي حامل، فادع : َ ّ ّ
 .ًاهللا أن جيعله ذكرا

 !!  ِّوهو ذكر، فسمه عمر: فقال يل

َنويت أن أسميه عليا، وأمرت األهل به: فقلت ًُ ُّ ّ.  

 .ِّسمه عمر: قال

ّفوردت الكوفة وقد ولد ابن يل وسمي عليا، فسميته عمر ًُ ، فقال يل  ّ

ّال نصدق بعدها بيشء مما كان حيكى عنك، فعلمت أنه: جرياين ُّ ّ كان 

َأنظر يل من نفيس َ ْ)١(. 
                                                             

 بحار يف وعنه ١٦ ح ٣٦٢ :١، اخلرائج واجلرائح ١٦ ح ٢١٤ :اقب يف املناقبالث) ١(
 .أمحد بن عمرة: ، وفيه٥٥ ح ٥٢  :٤٩ األنوار
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ّوحكي عن أيب حنيفة أنه استأذن عىل الصادق فلم يأذن له، ثم جاء قوم  ْ َ ّ

ّفلام رصت : ل معهم، قال أبو حنيفةمن أهل الكوفة فاستأذنوا فأذن هلم، فدخ
بن رسول اهللا لو أرسلت إىل أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا ايا : عنده قلت له

 .ّ فإين تركت هبا أكثر من عرشة آالف يشتموهنمّأصحاب حممد

 .ال يقبلون منّي: فقال

 .ومن ال يقبل منك وأنت ابن رسول اهللا: فقال أبو حنيفة

  َبل منّي، دخلت داري بغري إذين، وجلستّأنت ممن مل تق: فقال

ّ بغري أمري، وتكلمت بغري رأيي، وقد بلغني أنك تقول بالقياس اىل آخر ... ّ

 .)١(اخلرب

َوال خيفى عليك بأن أبا حنيفة كان يف الكوفة أيام الغليان الشيعي،  َّ ّ
وذلك بعد شهادة اإلمام احلسني، وثورة التوابني، وحركة املختار الثقفي، 

فال أستبعد أن يثار غضب بعض الشيعة هناك فيلعنوا . ئع الزيديةوطال

ّاألصحاب الظاملني املنحرفني، ألن مساوءهم التي كان يغطيها األمويون 

ًشاعت وذاعت بني الناس شيئا فشيئا يف العرص األموي ويف أوائل العرص  ً

 ّالعبايس، فكان لذكرها ولعن أصحاهبا جمال، ألن الناس كانوا قد علموا

 .الواقع الفاسد وما جرى عىل العرتة بعد رسول اهللا يف العصور السابقة

ّوهذه املعرفة من الشيعة بأئمتهم والدعوة إىل الرباءة من الشيخني 
جعلت اجلهاز احلاكم يطاردهم ويضطهدهم، وجعلت العيون عليهم حتيص 

محد أن يأمر أإىل أنفاسهم ودقات قلوهبم، وهذا هو الذي دعا اإلمام الرضا 
                                                             

 .٢٠ ح ٢٢٠  :١٠بحار األنوار ) ١(
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ّبن عمرة بالتقية وأن يسمي ابنه بعمر، مع أنه علوي املذهب، ألن التقية ديني ا ّ ّ ّ
 . ـحسب تعبري اإلمام املعصوم ـ ودين آبائي، وهي جارية إىل قيام يوم القيامة

ّإذن قضية أمحد بن عمر تشبه قضية عيل بن يقطني حني سأل اإلمام  ّ ّ
 الكعبني، أم من الكعبني إىل الكاظم عن مسح الرجلني أهو من األصابع إىل

ّ أن يتوضأ وضوء العامةاألصابع؟ فكتب إليه أبو احلسن الكاظم ّفلام . ّ
ًوصل الكتاب إىل عيل بن يقطني تعجب مما رسم له اإلمام خالفا إلمجاع  ّ ّ ّ

ّابتدئ من اآلن يا عيل : ّالطائفة، وبعد مدة ورد عليه كتاب آخر من اإلمام فيه ْ ِ

 .)١(فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك... ام أمرك اهللاّبن يقطني وتوضأ ك

ّوهذه النصوص تشري إىل ما كان يمر به أئمة أهل البيت وشيعتهم من 
ظروف قاهرة تدعوهم يف بعض األحيان، لألمر بالتسمية بأسامء األعداء ـ 

ًفضال عن جتويزه هلم ـ وكل ذلك حفاظا عىل دماء الشيعة وأمواهلم 

ة شىء ووجود العداوة والبغضاء والتخالف الفكرى وأعراضهم، فالتسمي

ّبني املنهجني شىء آخر، فال يشك أحد يف وجود العداوة بني هارون العبايس 
ّواإلمام الكاظم، لكن ذلك ال يمنع اإلمام من أن يسمي ابنه بـ  ، »هارون«ّ

ّألن اسم هارون ليس حكرا عىل هارون الرشيد العبايس، بل ألن يف ذلك  ً ّْ ِ

ّاب للسالمة والتنفس للشيعة، وذلك ما حصل بالفعل للشاعر الشيعي فتح ب

 حيث كان يذكر مدائح هارون يف قصائده ويقصد ؛  ِاملشهور منصور النَّمري

ًاملؤمنني عليا به أمري ّ وهارون العبايس  ة هارون من موسىـّ ألنه بمنزل ،

                                                             

، بحار ٢١ :٢، اعالم الورى ٢٦  ح ٣٣٥ :١، اخلرائج واجلرائح ٢٢٧ :٢اإلرشاد ) ١(
 .٣ ح ٤٤٤  :١ئل الشيعة  عن خرائج الراوندي، وسا٢٥ ح ٢٧  :٧٧األنوار 
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ّا، فلام علم مل يلتفت إىل ذلك، فكان يغدق عليه األموال والعطايا واهلداي
ّبمقصد منصور النمري جن جنونه وأمر بسل لسانه وقطع يديه ورجليه ثم  َِّ ِ ّ
ّرضب عنقه ومحل رأسه إليه وصلب بدنه، فلام ذهبوا لينفذوا ذلك وجدوه قد 

حرقتموه بالنار، أّهال : مات ودفن، فرجعوا إىل هارون العبايس فأخربوه فقال

 .)١(ّاهنم نبشوا قربه: ويف رواية أخرى

ْإذن لوال تشابه األسامء واختالطها ملا استطاع منصور النمري ـ أو غريه  َ

ًمن الشعراء أو الرواة أو الفقهاء ـ أن يبث قصائده وأفكاره بعيدا عن عيون  ّ

ّالدولة وجواسيسها، لكن تشابه األسامء وعدم إظهار احلساسية منها كان له  ّ
ّاملردود اخلري عىل شيعة آل حممد بفضل علم   .تهموسياس ّأئمتهمِّ

وهبذا قد انتهينا من بيان مسرية األسامء يف القرون األوىل، وموقف أهل 

ّالبيت واخللفاء منها، واآلن، نأيت بجرد إحصائي ملن سمى بأسامء الثالثة يف  ُ
ّالعصور الالحقة كي نبني بأن األئمة وشيعتهم مل خيالفوا األسامء، ومن خالل  ّ ّ

ة وأتباعه القائلني بعدم وجود هذه األسامء عند ذلك سنفند دعوى ابن تيمي

 :الشـيعة
 

 :وجود أسماء الثالثة عند الشيعة في القرنين الثاني والثالث

ّتبني مما سبق أن أسامء الثالثة كانت موجودة بني الناس، وبني أصحاب  ّ ّ
ً، كام أكدنا أيضا بأناألئمة ورواة احلديث عنهم  ّ وجود تلك األسامء ّ

                                                             

 بغداد وتاريخ ٥٢٦ :١١ للتسرتي الرجال وقاموس ،٢٤ :انظر مقدمة ديوانه) ١(
 .١٨٦: ٤، أمايل املرتىض ٦٧ :١٣
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ّلة عىل حمبتهم للخلفاء، مؤكدين بأن أئمة أهل البيت مل ينهوا ليس هلا دال ّ ّ
ا لقوه منهم ومن أتباعهم رغم ممعىل الأصحاهبم عن التسمية بتلك األسامء، 

ّاخللفاء أمويني كانوا أم عباسيني، حتى إننا نرى اسم معاوية ويزيد ومروان  ّ

 .ًموجودا بني أصحاب األئمة

 وعثامن ويزيد واحلجاج وأمثاهلا بني )١()عمرو(ًفمثال ترى اسم عمر * 

املستشهدين بني يدي احلسني بن عيل يف واقعة الطف، وقد وقع التسليم يف 

 .بن كناد، وعمر بن أيب كعب) عمرو(الزيارة الرجبية عىل عمر 

بن خالد الصيداوي، وعمر بن ) عمرو(وكذا وقع التسليم عىل عمر 

ّاألحدوث يف زيارة الناحية املقدسة ُ.  

بن عبد اهللا األنصاري ) عمرو(ًوقد وقع التسليم أيضا عىل عمر 

ًالصائدي يف زياريت الناحية املقدسة والرجبية معا ّ َّ َ َ. 

ـ الذي ذكرها املفيد والسيد ابن  وكذا وقع السالم يف الزيارة الرجبية

  .»السالم عىل عثامن بن فروة القاري«: طاوس ـ عىل من اسمه عثامن

يزيد، واحلجاج يف زيارة الناحية : م عىل من اسمهًوأيضا وقع السال

السالم عىل ... السالم عىل يزيد بن حصني اهلمداين املرشيف القاري«: ّاملقدسة

 .»السالم عىل يزيد بن زياد بن مهاجر الكندي... احلجاج بن مرسوق اجلعفي

 كان يسمو بروحه وفكره عىل ّوهذا يشري إىل أن اإلمام احلسني

                                                             

سم الطالبيني من لسم عمرو أقرب ا ّهناك احتامل طرحناه يف أسامء للطالبيني مفاده ان) ١(
كون املسمى بعمر عندهم ّعمر، وذلك ألن جدهم اسمه عمرو العىل فال يستبعد أن ي

 .هو مصحف عن عمرو
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مويني، فلم يكن خيالف اسم عمر أو عثامن أو يزيد أو احلجاج تصـرفات األ

ّأو أي اسم آخر بام هو اسم، وإن كان عىل طريف نقيض مع عمر بن اخلطاب،  ّ
ّكان يعلم بأن ما جرى عليه وعثامن بن عفان، ويزيد بن معاوية، فاإلمام

 ّوما سيجري عىل شيعته إنام هو نتيجة طبيعية لسياسة الشيخني ومن لّف

َلفهام، قال القايض أبو بكر بن قريعة ُ ّ: 

ّوأريتكـــــــم أن احلسيــــ  َ َُ َـن أصيب من يوم السقيفة            ُ َُ)١( 

ّوكذلك تقف عىل اسم عمر يف أصحاب اإلمام زين العابدين عيل بن * 
بن أيب املقدام، وعمر بن جبلة، وعمر ) عمرو(عمر : ، مثلاحلسني

 .بن ثابت) عمرو(

:  يوجد هذا االسم يف أصحاب اإلمام الباقر والرواة عنه مثلوكذا* 

بن ) عمرو(عمر بن أبان، وعمر بن أيب شيبة، وعمر بن قيس املارص، وعمر 

بن معمر ) عمرو(هالل، وعمر بن حنظلة، وعمر بن عبد اهللا الثقفي، وعمر 

 .بن وشيكة، وعمر بن ثابت، وغريهم

للحاج عبد احلسني ) الفائق يف أصحاب اإلمام الصادق(ويف * 

أبو بكر بن : ّالشبسرتي تقف عىل أسامء مخسة أشخاص سموا بأيب بكر، وهم

األسدي، وأبو بكر بن عبد اهللا بن سعد األشعري ) أيب سامل(أيب سامك 

ّالقمي، وأبو بكر بن عياش األسدي الكويف ّ، وأبو بكر بن حممد، وأبو بكر )٢(ّ
ُّد سموا بـ ًاملرادي، وعىل أكثر من سبعني شخصا ق ً شخصا ٣٢ ، و»عمر«ُ

                                                             

 .١٢٧ :٢كشف الغمة لإلربيل ) ١(
ّهذا من علامء وحمدثي العامة الذين يثقون هبم، وكان له حمبة وميل إىل أهل البيت) ٢( ّ. 
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ً شخصا سموا بـ ١١  ، و»سفيان«ً شخصا سموا بـ ١٨  ، و»عثامن«ّسموا بـ 

، »يزيد«ً شخصا سموا بـ ١٦ ، و»خالد«ً شخصا سموا بـ ٣٩  ، و»معاوية«

» الضحاك«ّ أشخاص سموا بـ ٧  ، و»الوليد«ً شخصا سموا بـ ١٨  و

 .»املغرية«  و

ـ يف أصحاب أيب احلسن موسى بن وذكر الشيخ الطويس وغريه * 

ّجعفر ـ الذين سموا بعمر، وهم ّعمر بن يزيد بياع السابري، وعمر بن : ُ
ّأذينة، وعمر بن رياح، وعمر بن حممد بن يزيد الثقفي، وعمر بن حفص ـ 
ّذكره النجايش يف ترمجة حفص بن غياث ـ وعمر بن حممد األسدي، وفيهم 

يزيد بن سليط الزيدي، ويزيد : ًيهم أيضاعثامن بن عيسى الروايس، وف: ًأيضا

عيسى بن عبد اهللا بن سعد بن مالك ) أبو بكر(بن خليفة، ويزيد بن احلسن، و

  .األشعري

ُّويف أصحاب اإلمام الرضا تقف عىل من سموا بعمر وعثامن ومروان *  ُ
عمر بن زهري اجلزري، وعمر بن فرات البغدادي ـ كان : ومعاوية ويزيد، مثل

 ـ وعمر بن فرات، وعمر اجلعايب، وعثامن بن عيسى لرضاًبوابا ل

الكاليب، وعثامن بن رشيد، ومروان بن حييى، ومعاوية بن حييى، ومعاوية بن 

 .سعيد الكندي، ويزيد بن عمر بن بنت عثامن، وأبو يزيد املكي

 .معاوية بن حكيم: ويف أصحاب اإلمام اجلواد يوجد اسم* 

أبو بكر الفهفكي، وعمر بن توبة : سمويف أصحاب اإلمام اهلادي ا* 

 .الصنعاين، وعثامن بن سعيد العمري، ومعاوية بن حكيم بن معاوية بن عامر

يشبه اسم عمر بن أيب مسلم، : ويف أصحاب اإلمام العسكري اسم* 

 .ّوعثامن ابن سعيد العمري الزيات، وعمر بن أيب مسلم
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 كانوا ألئمةّفوجود هذه األسامء بني أصحاب األئمة يؤكد بأن ا

 مل يتعاملوا مع األشخاص عىل اهلوية، ومل ّهنمإ إذأسمى من أعدائهم، 

ًيكشـّروا وجها بوجه من املسمى باسم خمالفهم، ومل يغضوا سمعا  : ن أسامءعًّ

ّعمر وأيب بكر وعثامن، إذ هم بعلمهم الرباين وعملهم احلكيم اإلهلي ال 
ًيف التسميات، بدعوى أن فالنا ّيريدون أن خيرجوا عام اعتاد عليه الناس  ّ

  .خيالفني ويعاديني

بل األكثر من ذلك تراهم ال يمنعون أتباع السلطة من أن يكنّوهم بأيب 

السجاد : ّبكر، إذ حكى بعض أصحاب كتب الرتاجم والرجال بأن األئمة

ِ كانوا يكنَّون من قبل أهل املدينة وأهل الشام والرضا واهلادي واحلجة َِ َ ُِ َ

 . يمنعوهنم منها، ومل نرهم)١(لكنىهبذه ا

ّوحتى إن بعض أصحاهبم ـ الذين هلم أصول عامية ـ كانوا يطلقون كنية  ّ

ّبكر عليهم، واألئمة كانوا يسكتون، فمام جاء يف هذا السياق قول أيب  أيب
قال فيها أبو بكر : سألني املأمون عن مسألة، فقلت: ّالصلت اهلروي أنه قال

 .كذا وكذا

أبو بكرنا، قال : ّأبو بكرنا أو أبو بكر العامة، قلت: هو أبو بكرمن : قال

، )٢(ّعيل بن موسى الرضا: من أبوبكركم؟ فقال: قلت أليب الصلت: عيسى

ّووجود هذه الكنية لإلمام الرضا وعدمه هو ما سنوضحه يف البحث الثاين 

 .إن شاء اهللا تعاىل) الكنى(من هذه الدراسة 

                                                             

 .انظر ذلك يف البحث الثاين يف التكنية بأيب بكر آخر الكتاب) ١(
 .٣٧٤  :مقاتل الطالبيني) ٢(
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 :القرن الرابع الهجري

) نوابغ الرواة يف رابعة املئات(كر الشيخ آغا بزرك الطهراين يف كتابه ذ

ّثالثة أشخاص من علامء الشيعة ـ أو ممن روى عنهم الشيعة ـ قد كنّوا بأيب 

  :بكر يف هذا العهد وهم

 .)١(ّحممد بن العباس:  ـ أبو بكر اخلوارزمي١

 .أمحد بن عبد اهللا بن جلني:  ـ أبو بكر الدوري٢

 .)٢(ّحممد بن مهام بن سهيل:  بكر بن مهام ـ أبو٣

ّويف حرف الباء يوجد اسم بكر بن أمحد بن خملد من مشايخ الطويس 

كام نقله تلميذه ابن ) ذيل تاريخ بغداد(ّ ذكره ابن النجار يف ؛والنجايش

 ).األمان من أخطار األسفار واألزمان(طاوس يف كتاب 

نفي الشايش من مشايخ ّوبكر بن عيل بن حممد بن الفضل احلاكم احل

ّإنام ذكرته ليعلم أن الصدوق يتعرض ملذهب : (الصدوق، قال آغا بزرك ّ ّ

 .)٣()ّشيخه لو كان من العامة

عمر بن أمحد بن محدان القشريي يف : قال آغا بزرك) العني(ويف حرف 

 . من مشايخ الصدوق٣٣٢ّطبقة عبد العزيز بن حييى اجللودي املتوىف 

                                                             

، ٢٧٠ ت / ٢٤٨ :٢، الطليعة من شعراء الشيعة ٨٣٧ ت ٣٧٧ :٩أعيان الشيعة ) ١(
 .٦٨٦٥ ت/ ٣٤٨  :، قاموس الرجال للتسرتي٥٧ :١معجم البلدان 

 .١٠ صفحة): القرن الرابع(طبقات أعالم الشيعة ) ٢(
 .٦٦صفحة ): القرن الرابع(طبقات أعالم الشيعة ) ٣(



 ١٨٩

 ).األمايل(ري من مشايخ الصدوق يف وعمر بن سهل الدينو

 ).األمايل(وعمر بن أيب عسالن الثقفي من مشايخ الصدوق كام يف 

حديث (ّوعمر بن الفضل املطريي الراوي عن حممد بن احلسن الفرغاين 

 كام يف ٣٨٥ويرويه عنه التلعكربي املتوىف ) تنصيص زيد الشهيد باالثني عرش

 ).كفاية األثر(

ّراق الطربي الذي روى عنه أبو غالب الزراري ـ وعمر بن الفضل الو

 . ـ بعض خطب أمري املؤمنني يف رسالته٣٦٨املتوىف 

ّوعمر بن حممد بن سامل بن الرباء املعروف بابن اجلعايب، ترمجه يف 
 .ّالفهرست وذكر أنه يروي عن املفيد

ّوعمر بن حممد بن عيل املعروف بابن الزيات الصرييف، يروي عنه املفيد  ّ
، ويروي عنه املفيد ٣٢٥ّ، وهو يروي عن ابن أيب الثلج املتوىف )اإلرشاد( يف

 .ًيف األمايل كثريا

ّوعثامن بن أمحد، أبو عمرو الدقاق من مشايخ املفيد املتوىف  ّ ّ٤١٣. 

وعثامن بن أمحد الواسطي من مشايخ النجايش، فالواسطي والدعلجي 

 .والتلعكربي يف طبقة واحدة أدركهم النجايش

ّ كان من خواص تالميذ ٣٩٢ّامن بن جني النحوي الشهري املتوىف وعث
 .أيب عيل الفاريس النحوي، وقرأ عليه الرشيفان الريض واملرتىض

ِإذن أسامء الثالثة موجودة عند الشيعة يف هذا القرن، وهو ما يفنّد مزاعم 

ُابن تيمية وغريه القائلني بأن الشيعة هجروا هذه األسامء يف العصور األ  .وىلّ



 ١٩٠

  :القرن الخامس الهجري

) النابس يف القرن اخلامس(مل أقف عىل اسم أيب بكر، وبكر يف كتاب 

ّللشيخ آغا بزرك الطهراين، بل وقفت عىل اسم واحد قد سمي بعمر، وهو ُ :

ّعمر بن حممد بن عمر بن حييى من أحفاد زيد الشهيد، وثالثة أشخاص سموا  ُ ّ
 :بعثامن هم

ّوهو نفس الذي تقدم (اسطي من مشايخ النجايش  ـ عثامن بن أمحد الو١

 ).اسمه يف القرن الرابع اهلجري

: أقول: ( ـ عثامن بن إسامعيل بن أمحد املكنّى بأيب بكر، قال آغا بزرك٢

ّظاهر االسم والكنية أن املرتجم له عامي، إال أن القراءة عليه مبعدة له، ثم إن  ّ ّّ ّّ َ
 ).منية الداعي(عن كتاب ًنقل أحرازا ) مهج الدعوات(ّيف أول 

 ـ ٣٧٢( ـ عثامن بن حاتم بن املنتاب التغلبي، من مشايخ النجايش ٣

فقال أستاذنا عثامن : ، قال النجايش يف ترمجة سعدان بن مسلم ما لفظه)٤٥٠

 .بن حاتم بن منتاب التغلبي

ًوأنت ترى أن أسامء الثالثة أخذت تقل منذ هذا القرن عند الشيعة، شيئا  ّ ّ

ّ وذلك ملا فعلته احلكومات السنية هبم يف العصور السابقة، ولوقوفهم ًفشيئا،
ّعىل روايات أهل البيت يف كتب املحمدين الثالث ـ الكليني، الصدوق، 
ًالطويس ـ يف ظالمات الظاملني للعرتة، وما سيجري عليهم الحقا من 

مصائب وفتن يف عهد السفياين، وقتل من يسمى بعيل وحممد واحلسن 

 . وفاطمة ىف آخر الزمانواحلسني



 ١٩١

  :القرن السادس الهجري

) الثقات العيون يف سادس القرون(ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراين يف 

  :ثالث أسامء قد سموا بعمر وهم

» ّرباعيات اخليام«، صاحب )١(ّعمر بن إبراهيم اخليامي النيشابوري

 .٥٢٥ أو ٥١٧ أو ٥١٥ّاملتوىف 

أحفاد احلسني ذي الدمعة بن زيد ّوعمر بن إبراهيم بن حممد، من 

، ترجم له ياقوت يف معجم األدباء ونقل ٥٣٩ وتويف ٤٤٢الشهيد، ولد 

ًوالدته ووفاته عن تلميذه السمعاين وأنه رأى له جزء يف احلديث مرتمجا ً ّ :

هذا ال : ، امتنع من قراءتـه عليه وقال)ّتصحيح األذان بحي عىل خري العمل(

 .يصلح لك، له طالب غريك

 .عمر بن إسكندر، ذكره منتجب الدين بن بابويهو

أبوبكر، أو بكر، أو عثامن فيام كتبه : ومل يذكر الشيخ آغا بزرك من اسمه

  ).القرن السادس اهلجري(عن أعالم الشيعة يف 
 

ّإساءة املفتي السلجوقي للصديقة البتول ّ : 

ّإن التعصب الطائفي قد طغ: وهنا نكتة جيب اإلشارة إليها، وهي ى يف ّ

ّهذه الفرتة، وإن الرصاعات احتدمت بني الطائفتني، وقد كان للدولة 

ِّالسلجوقية يف العراق وإيران، ولطوام صالح الدين األيويب يف مرص والشام،  َ ِ

                                                             

ّالعلمية ودقة ملا أتى به الشيخ الطهراينّمل يثبت تشيعه لكنّا أتينا باسمه رعاية لألمانة ) ١( ّ. 



 ١٩٢

ْالدور األكرب يف تشديد اخلالف واألزمة بني الطرفني، وقد كتبت آنذاك  َ ِ ُ

ق كثرية موجودة عن ذلك ّمؤلفات يف نقد عقائد الشيعة، وبيدنا اليوم وثائ

واألخرى باللغة الفارسية أو اللغة الرتكية، )١(العرص، بعضها باللغة العربية

ًأنقل لكم نصا واحدا منها، أورده عن كتاب قديم فاريس، ألف ردا عىل ما  ِّ ً ًُ ّ
ّكتب من قبل أتباع احلكومة السلجوقية ضد الشيعة، وهو يرتبط بموضوع  ِ َ ِ ُ

، وقد كانت مسألة تطابق أسامء أوالد األئمة )النقض (اإلمامة والوالية اسمه

 .مع أسامء اخللفاء من املسائل التي بحثت يف ذلك الكتاب

  ِّلف يف حدود سنة ُّهو للقزويني الرازي ـ الذي أ» النقض«فكتاب 

 هـ ـ ويف هذا الكتاب مقطع مهم يشري إىل مسألة تارخيية عقائدية ٥٦٠ 

ًارت حدا فاصال وفيصال قاطعا لرتك الشيعة حدثت يف ذلك التاريخ، وقد ص َ ًً ً ّ

التسمية بأسامء اخللفاء يف أواخر القرن اخلامس اهلجري وأوائل القرن 

ًالسادس، ثم ازدادت هذه احلساسية شيئا فشيئا بني الشيعة والسنة إىل أن  ً ّ
ّانعدمت التسمية بعمر يف أواخر القرن الثامن اهلجري عند الشيعة، حتى صار 

ّسم غري مألوف عند أوالدهم، ألهنم أحسوا باإلجحاف وعدم املباالة هذا اال ّ
ّوالسطو عليهم من قبل احلكام، يف حني أن الشيعة كانوا قبل هذا التاريخ  ّ

يريدون العيش املشرتك بينهم وبني اجلمهور جادين يف التأكيد عىل املشرتكات 

ّودرء بعض اخلالفات، لكن اآلخرين كانوا يستغلون  للني وهذه هذا اّ

ً ضعفا، وهذا دعاهم إىل أن يرتكوا التسمية بأسامء ّدوهناالسامحة منهم ويع

ّالثالثة يف العصور الالحقة ألن ظلم ابن أيب سفيان، واحلجاج، والعباسيني،  ّ

                                                             

 .منها كتب ابن تيمية) ١(



 ١٩٣

ّوالسلجوقيني، وصالح الدين األيويب مل تنته حتى أعقبتها فتاوى لعلامئهم 

ة فاطمة الزهراء، وأنا أذكر ًمتس رموزهم وخصوصا بنت الرسول السيد

النص بعينة لرتى فيه الظالمة واإلجحاف من الطرف اآلخر بحّق بضعة 

ّالرسول الزهراء البتول، وأراه كافيا لتصوير ظلم احلكام ومساسهم  ً

َباملقدسات والقيم، وهو نص مرتجم من اللغة الفارسية القديمة إىل العربية ّ ّ: 

ًجميبا » النقض«الشيعي صاحب كتاب قال عبد اجلليل القزويني الرازي 

 :إذ قال فيه» بعض فضائح الروافض«دعاوى صاحب كتاب 

ّونقول يف جواب ما ادعيتموه من أنكم... « ّ تسمون أبناءكم باحلسن )١(ّ
واحلسني، والشيعة ال تسمي بأيب بكر وعمر، فهو كذب حمض وهبتان ال 

وعمر وعثامن، ّأصل له، فكثري من الشيعة يسمون أوالدهم بأيب بكر 

د ـن ذلك نرى اسم يزيـّواألهم م.  وزستانـًوخصوصا يف العراق وخ

يزيد اجلعفي ومعاوية بن عامر : ومعاوية بني الرواة عن أئمة أهل البيت مثل

 .وغريمها

ّوفوق كل ذلك قد سمى اإلمام أمري املؤمنني أوالده بأيب بكر وعثامن،  ّ

ّومها اللذان قتال مع أخيهام احلسني بالطّف، ولعمر بن عيل أوالد وذرية  ّ ّ ُ َِّ

 .كثرية

ّأما سبب كثرة اسم احلسني، وحممد، وعيل، واحلسن، وموسى، وجعفر،  ّ
يعة فهو أمر طبيعي، ومهدي، وحيدر، وأبو طالب، ومحزة وأمثاهلا عند الش

                                                             

ّإشارة إىل قول العامة وأهنم يسمون باسم احلسن واحلسني والشيعة ال تسمي بأيب بكر ) ١(
 .وعمر



 ١٩٤

ُألن اإلنسان حيّق له أن يأكل ويرشب مما حيبه، وبام أن التسمية من األمور  ّ ّّ ّ

ّاملباحة فلكل إنسان أن يسمي بام حيب ويرتك ما ال حيب، فلو كان لشخص  ّ ّ ّ

ّزوجتان مثال، إحدامها حتب احللوى واألخرى السكباج، فال حيّق ملن حتب  ّ ً

ملاذا ال حتبني احللوى، والعكس : رى بقوهلااحللوى أن تعرتض عىل األخ

بالعكس، وذلك الختالف الطبائع، فلو قاهلا شخص لضحك عليه الناس، 

ّفهو يشبه حال بعض الناس اليوم من الذين حيبون ملك اليمني وال حيبون 
 .الزواج

ّوعليه فالتسمية من األمور املباحة التي ختضع ملتطلبات النفس، وليس  ُ

ّعبد، إال اسم حممد وعيل واحلسن واحلسنيٌفيها إلزام وت ٌ  حيث ورد فيه ؛ ُّ

ّالنص يف أن التسمية هبا من السنَّة، فلو سمى الشيعي ابنه هبذه األسامء وباسم  ُّ ّ

َّمحزة وجعفر وعقيل وحيدر وموسى ومهدي فقد عمل بالسنة، وسمى  َ
ّباألسامء املحبوبة عند أئمة أهل البيت، فال حيّق للمشبهة واملجرب ة أن ّّ

يعرتضوا عىل الشيعي لتسمية أوالدهم هبذه التسميات، ومثال الشيعة هو 

ّمثال غريهم من أتباع املذاهب، فاألحناف يسمون باسم إمامهم فال حيّق 
ّللشخص الشافعي االعرتاض عليهم بدعوى أن التسمية بأيب حنفية أو 

لحنفي أن التسمية بالنعامن هو مساس بالشافعي، وهكذا العكس فال جيوز ل

 .يعرتض عىل الشافعي لو سمى باسم إمامه ـ أو من حيب ـ 

إذن اختيار اسم عيل واحلسن واحلسني ليس هلا الداللة عىل العداوة مع 

ّأيب بكر وعمر وعثامن، وال غبار عند اجلميع بأن الشيعة حتب هؤالء األئمة  ّ

ّأكثر من أيب بكر وعمر وعثامن، لكن هذا ال يدعوهم لسبهم ّ... 

ّام أنا ال ننكر بأن التسمية بأيب بكر وعمر وعثامن يف الري وقم ك ّ ّ



 ١٩٥

ّ هي أقل من غريها من املحافظات يف إيران، وهلذه القلة سبب )١(وقاسان ّ

ّ، لكن بغضه ألمري املؤمنني )بعض فضائح الروافض(يعلمه مصنّف كتاب 
  :جيعله يتجاهل هذا األمر، واحلادثة هي

ّإن أحد وعاظ السالطني  املتوىف ( أواخر عهد ملكشاه السلجوقي يف[ّ

  )]٤٩٨ وتويف سنة ٤٧١الذي ولد (وأوائل عهد ابنه بركيارق )  هـ٤٨٥

ٌأفتى بأمر تقشعر له األبدان، وهو أنه كان لفاطمة الزهراء عليها السالم عيب  ّ ّ
ِّوعلة ال يمكن معها إال أن تزوج البن عمها ـ  َ َّ َ ُ ّْكربت كلمة خترج من ُ ُِ ُِ َْ َ ً َ َْ ْ أفواههم َ ِ َِ َ ْ

ًإن يقولون إال كذبا ُِ َ َ ُْ َ ِ)٢(.  

ّنعم، إن العلة والعيب هو عصمتها وعدم وجود كفو هلا إال ابن عمها،  ْ ّ َُّ

ّألن املعصومة ال يتزوجها إال املعصوم ّ.  

َوأضاف هذا املفتى السنّي بأن الروافض تسمي أبناءها بأيب بكر وعمر  ّ ّ

إليهم الكفر واإلحلاد والوالدة من الزنا، ، وتنسب )٣(ًوعثامن بغضا للصحابة

ّكل ذلك كي يمكنهم سب الصحابه، بدعوى أهنم يسبون أوالدهم، يف حني  ّّ ّ

ّأن مقصودهم اخللفاء الثالثة، وهنا ثارت ثائرة الشيعة فجاؤوا اىل علامئهم، 

ّمثل عيل بن حممد الرازي ـ والد أيب الفتوح الرازي املتوىف  ّ   ـ)٤( هـ٥٣٥ّ

                                                             

 .يعني كاشان) ١(
 .٥ :الكهف) ٢(
ري الس(ّهذه الدعوى تشبه دعوى معاوية ضد اإلمام عيل والتي ذكرناها يف أول ) ٣(

 ).التارخيي للمسألة
 الشيعة وأعيان ١٢٦ :٤ والذريعة ٥٨٥ :١انظر إيضاح املكنون . هذا ما استظهرناه) ٤(

١٢٥ :٦. 



 ١٩٦

 ، وشمس اإلسالم)١(أيب املعايل سعد بن احلسن بن احلسني بن بابويهوالشيخ 

ّاحلسن بن احلسني بن بابويه القمي نزيل الري املدعو  ّ  ـ جد الشيخ)٢(»حسكا«ّ

: هـ، وأيب طالب  ٥١٠ًمنتجب الدين صاحب الفهرست ـ كان حيا سنة 

ّإسحاق بن حممد بن احلسن بن احلسني بن بابويه القمي ري  ـ من مشاه)٣(ّ

، والسيد )٤(ّتالمذة الشيخ الطويس ـ، والسيد حممد بن احلسني الكيسكي

سني األصغر ـاد احلـن أحفـم بن إسامعيل بن عقيل مـدين مانكديـريض ال

ّ، وطلبوا منهم حال ملا يمرون به من أزمة نفسية )٥(بن عيل بن احلسني ِ

ًوروحية، فمن جهة يسمون بتلك األسامء تبعا لتسمية اإلمام  عيل، ومن جهة ّ

ّأخرى يواجهون مثل هذا االهتام من قبل العامة، فقال هلم بعض أولئك 

  :األعالم

ّاتركوا التسمية بأسامء الثالثة حتى ال يشنّعوا عليكم هذا األمر؛ ألن  ّ

                                                             

   :١، طرائف املقال للسيد عيل الربوجردي ١٨٧ ت ٦٩ :الفهرست ملنتجب الدين) ١(
 .٢٧٣ :، مرآة الكتب للتربيزي٥٥٦ ت ١٢٧

، أعيان الشيعة ١٧١ ت ٦٤ :٢مل ، أمل اآل٧٢ ت ٤٦  :فهرست منتجب الدين) ٢(
٦٢٤ :٤. 

، ٢٧٩ :٣، أعيان الشيعة ٣٣٩ ـ ٣٣٨ :، مرآة الكتب٤ت ٣٣:الدين فهرست منتجب) ٣(
، مستدركات ١١٨٠ ت ٢٣٢  :٣، معجم رجال احلديث ٨٥ ت ٣٢ :٢أمل اآلمل 

 .٥٨٠ :١علم رجال احلديث للنامزي 
، معجم رجال ٦٧٧ ت ٤٥ :٢، أمل اآلمل ٦٣ ت ٤٤  :فهرست منتجب الدين) ٤(

 .٢١٠  :٢٤، ١٨٥ :٧، الذريعة ١٩١٥ ت ٢٨٢ ـ ٢٨١ :٤احلديث 
، معجم ٦٧٧ ت ٢٢٧ ـ ٢٢٦ :٢، امل اآلمل ٣٦٢ ت ١٠٢ :فهرست منتجب الدين) ٥(

 .٩٨٤٨ ت ١٨٠ :١٥رجال احلديث 
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ّهؤالء أبعدوا املرمى وجتاوزوا احلد، وبذلك تركت التسمية بأسامء الثالثة، 

ُويعود وزر ترك هذا العمل إىل ْ ّ فتوى ذلك العامل السنّي املتعصب الذي افرتى ِ ّ
ّكذبا عىل شيعة آل حممد ً. 

ّيعلم خلفية » بعض فضائح الروافض« ّن املؤسف أن مصنّف كتاب ـوم
ُهذه األمور، ومع ذلك يشنّع عىل الشيعة لرتكهم هذه األسامي، فكان 

 )١(»رتينن املفـًا كغريه مـون مأثومـّحتى ال يك، ّاألحرى به أن ال يتهمهم

 .انتهى كالم عبداجلليل القزويني الرازي

ًوهذا النص يفرس لنا متاما احلرب األسامئية الشعواء التي كان يقودها  ِّ ّ
ّاحلكام وأتباعهم ضد أهل البيت وشيعتهم، واستمرارها إىل القرن السادس  ّ

ً وباال عليهم يف هناية املطاف، فانقرضت ـ أو تاهلجري، وهذه احلرب صار

أن تنقرض ـ أسامء خلفائهم الثالثة يف العصـور الالحقة من قاموس كادت 

 .الشيعة
 

 : القرن السابع الهجري

يف حرف ) األنوار الساطعة يف املائة السابعة(قال الشيخ آغا بزرك يف 

  ):العني(

عمر بن احلسن بن خاقان، تلميذ نجيب الدين حييى بن أمحد بن سعيد 

                                                             

، وأيضا ذكر الدكتور السيد جالل الدين ٤٠٥ ـ ٤٠٢ :النقض، للقزويني الرازي) ١(
يف ترمجته لكتاب الفهرست ملنتجب ) النقض(ا األمر عن كتاب املحدث األرموي هذ

 .فراجع »مانكديم الدين ريض ترمجة« هامش ٣٦٢ ت ٤١٦  :الدين
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، حكاه يف البحار عن جمموعة ٦٧٤ز له سنة احليل، قرأ عليه املبسوط وأجا

  .ّاجلبعي عن خط الشهيد

ّوعمر بن احلسن بن عيل بن حممد الكلبي، ترمجه ابن خلكان وقال ّ :

ّكانت أمه بنت ابن بسام من أوالد جعفر بن عيل  ) اجلواد(ّبن حممد ) اهلادي(ّ

، ذو النسبني: بن موسى بن جعفر، وكان يكتب عن نفسه) الرضا(بن عيل 

 .ويقصد به دحية واحلسني

 .٦٥٨وعمر بن صالح من العلامء املجازين عن ابن طاوس يف سنة 

ّوعمر بن عيل بن مرشد بن عيل احلموي األصل املرصي املولد، من 
 ٥٧٦ ذي القعدة ٤، ولد يف )١(أكابر الصوفية، واملعروف بابن الفارض

 .٦٣٢ّبالقاهرة، وتويف هبا يف 

ّ من سمي بأيب بكر أو بكر أو عثامن يف حريف ومل يذكر الشيخ آغا بزرك ُ
 ).العني(و ) الباء(

 

 :القرن الثامن الهجري

للشيخ آغا بزرك ) احلقائق الراهنة يف املائة الثامنة(مل أقف يف كتاب 

ّالطهراين عىل من سمي بأيب بكر، أو بكر، أو عمر، أو عثامن، إال عىل وجود  ُ
 .اصةّكنية أيب بكر لبعض املسمني بأسامء خ

 .ًوعليه فالتكنّي بأيب بكر كان موجودا ال غري

                                                             

ّمل أسمع أنه شيعي إمامي، وإن ذكره األمني يف أعيانه ) ١(  بيان دون ٨٢٣ ت ٢٧٥ :٢ّ
بوا ونس ّبتشيعه مجع ّرصح ٢٧٤  :١ّ، وقال عنه القمي يف الكنى واأللقاب حاله رشح

ِبآل حممد عرف الصواب: إليه هذه األشعار وأظنّها للناشئ األصغر ُ ّ.... 
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 :القرن التاسع الهجري

من ) ّالضياء الالمع يف القرن التاسع(مل يذكر الشيخ آغا بزرك يف كتابه 

ِّسمي بأيب بكر، أو بكر، أو عمر، أو عثامن، إال وجود توقيع عىل وقفية البقعة  ُ
ّحرره أبو  (٨٨٦ حدود سنة احلسينية الواقعة يف حملة شهشهان بإصبهان يف

ًال نعلم أنه كان شيعيا، أم مستبرصا، أم ) بكر بن أمحد بن مسعود الطهراين ً

  .ًسنيا

 :القرن العاشر إلى الثالث عشر الهجري

الروضة النضـرة يف علامء (و ) إحياء الداثر من القرن العارش(مل أقف يف 

)  الثاين بعد العشـرةالكواكب املنثرة يف القرن(و ) املائة احلادية عرشة

للشيخ آغا بزرك الطهراين، مل ) الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة(و

ِّأقف عىل من سمي بأيب بكر، أو بكر، أو عمر، أو عثامن، وهذا يؤكد ما قلناه  ُ
ًبأن التسمية بأسامء الثالثة أخذ يقل شيئا فشيئا حتى انعدمت يف العصور  ً ّ

 .املتأخرة
*** 

 :مورُأّ من كل ما سبق ّوتلخص

ّ ّ عمر بن اخلطاب طلب من اإلمام عيل أن يسمي ابنه بعمر،  ـ إن١
ًوأهدى غالمه موركا للطفل، يف حني أن اإلمام عليا ّ ًّ مل يفعل ذلك مع 

 . مثل عيل بن عبداهللا بن عباسّسامهمن 

ّ ـ استغالل اآلخرين هذه التسمية إلحراج اإلمام عيل، لكن اإلمام ٢
ًهذه املشكلة عند والدة ابنه الثالث من أم البنني فسامه بعثامن مؤكدا بأن جتاوز  ِّ ّ
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 ؛ هذه التسمية جاءت ملكانه أخيه عثامن بن مظعون عنده، ال لعثامن بن عفان

َقاهلا درءا لتلك التهم، أي  َُّ ً ّنه عرض باآلخرين كنايةإْ ّ. 

مام عيل،  ـ تسمية عائشة غالمها بعبدالرمحن بن ملجم بعد مقتل اإل٣

ّويف املقابل عدم رغبتها يف أن تسمي اإلمام باسمه الرشيف يف بعض 
 ).ورجل آخر(الروايات مكتفية بقوهلا 

َّ ـ اهتام معاوية اإلمام بأنه إنام سمى أوالده بأسامء الثالثه كي يربر ٤ َ ّ ّ ّ

َّأعني بذلك بني: إذا سئل قال َّنفسه لو ترحم عليهم، و ِ َ. 

سني عىل تسمية أوالده بعيل رغم قول مروان بن  ـ تأكيد اإلمام احل٥

ما يريد أبوك أن يدع «: ّاحلكم ـ وإيل معاوية عىل املدينة ـ لعيل بن احلسني

ًأحدا من ولده إال سامه عليا وييل عىل ابن الزرقاء : حيث قال اإلمام! ؟»ً

ًدباغة األدم، لو ولد يل مائة ألحببت أن ال أسمي أحدا منهم إال عليا ً ّ َ ََّ َ. 

 ـ إن قبول اإلمام عيل بتسمية أو تكنية اآلخرين البنيه بأيب بكر وعمر ٦

سحب البساط من حتت رجل معاوية الذي يريد : رجا فيه فوائد كثرية، منها

 .االحتامء بالشيخني وعثامن

 ـ بدء النهج األموي يف املضادة مع اسم عيل وكنية أيب تراب وقتل من ٧

ّسمي أو كني هبام وحذف اسمه  . من الديوان بل حذف اسم كل شيعيُ

ّ ـ اتباع معاوية وابنه يزيد سياسة عمر بن اخلطاب يف التسميات فكانوا ٨

ّيعطون هدايا ملن يسمي باسمهام، فجاء عن معاوية أنه قال لعبداهللا بن جعفر 

ِّسم ولدك باسمي ولك مخسامئة ألف درهم، اشرت هبا لسميي ضيعة، وهكذا  ِ َِ ِّ َ
 .ّية بن عبداهللا بن جعفر إذ طلب منه أن يسمي ابنه يزيدفعل يزيد بمعاو
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ّ ـ ملا رأى أهل البيت مضادة النهج احلاكم مع اسم عيل وهنجه، ٩ ّ

ّوالدعوة إىل التسمية بأسامء خلفائهم ـ يف حني أن التسمية بأسامء أهل البيت 

ّكانت حمبوبة عند رب العاملني ومشتقة من اسمه جل وعال، وهي من أحسن 

 .امء ـ تركوا التسمية بأسامء الثالثة من بعد اإلمام زين العابديناألس

دون التعريض بأسامء من  ـ تقعيد األئمة قواعد عامة يف التسميات ١٠

ّاألشخاص، منها أن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا حممد يا عيل ذاب كام  ً ّ

ٍّيذوب الرصاص، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدا ِ ئنا اهتز ً

 .وصال

 .وما الدين إال احلب والبغض: وقوهلم يف نص آخر

ّ ّ اإلمامني الباقر والصادق أكدا عىل حمبوبية التسمية بعىل وحممد  ـ إن١١

 ّ اإلمام الكاظم هنى من التسمية بحمرياء مع أنه واحلسن واحلسني، كام أن

 .سمى بعائشة

يك كالم اإلمام  ـ وجود اسم عيل عند غالب األئمة، فقد مر عل١٢

ّاحلسني قبل قليل، كام أنه كان بني أوالد اإلمام السجاد املعقبني من اسمه عيل 

 .األصغر

 .هو عيل) احلسن األصغر(وكذا كان اسم أحد أبناء أخيه 

اسمه احلسني ذي الدمعة، ) زيد الشهيد(ًوأيضا أحد أبناء أخيه األخر 

 .وابنه كان اسمه عيل

 .ق عيل العرييضوأحد أبناء اإلمام الصاد

 .ولعمر بن عيل بن احلسني ابن واحد أعقبه اسمه عيل
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 .وقد خلف اإلمام الكاظم ابنه عيل بن موسى

 .ّولإلمام الرضا حممد اجلواد، ولألخري اإلمام عيل اهلادي

ًوعليه فإن اسم عيل حمبوب عند اهللا ورسوله وأهل البيت خصوصا بعد  ّّ
 . عىل طمسهوقوفنا عىل أهداف اآلخرين وإرصارهم

ّ ـ هجر بني هاشم لعبداهللا بن جعفر ألنه سمى ابنه باسم معاوية١٣ ُ ْ َ. 

ّ ـ انتشار سياسة اخلوف من التسمية بعيل، حتى أن عيل بن رياح ١٤ ّ
َال تسموين عليا فأنا عيل، وقال اآلخر: قال ُ ًَ ًعقني والدي حيث سامين عليا، : ّ ّّ ّ

يب زينب عن رسول اهللا، أعني لو قلت عن أ: ّوعن احلسـن البرصي أنه قال

 .ًعليا

ّ ـ الواقف عىل سياسة معاوية واألمويني يعلم بأهنم كانوا يريدون ١٥
ّواهللا لود معاوية أنه ما بقي من بني :  قولهإبادة بني هاشم، فجاء عن عيل َّ َ َ

ًهاشم نافح رضمة إال طعن يف نيطه إخفاء لنور اهللا  ِ ِ ِ ِ ُ َويأبى َْ َّإال أن يتماهللاُ َ ُِ ُ نوره َ َ ُ

َولو كره الكافرون ُ ِ َ ْ ََ ْ َِ َ عىل ً، واألئمة كانوا يريدون أن يبقوا اسم عيل وهنجه قائام

 . اإلرهاصاتّكلمن رغم ال

 ـ شيوع ظاهرة التسمية بخالد والوليد ومعاوية، واخلوف من ١٦

ّهنم رسموا إ :التسمية بعيل واحلسن واحلسني يف العرص األموي والعبايس، أي

 . التسمياتالبديل يف

ـ تغيري األمويني والعباسيني للمفاهيم واألسامء، بل سعى ١٧

) القائم(و) املهدي(و) اهلادي(العباسيون ملنح أنفسهم ألقاب أهل البيت مثل 

لقاهبم إال أب هموتلقيب، واإلمام الباقر هنى عن تسمية أعدائهم )املهتدي(و 
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 .عند الرضورة

ّسابقة مع أسامء الثالثة، بل إهنم ـ عدم حساسية الشيعة يف العصور ال١٨
ّكانوا يسمون هبذه األسامء عىل عهد األئمة ثم من بعدهم، إذ يوجد هناك كثري 
ّمن رواة الشيعة ومشايح اإلجازة قد سموا بأيب بكر وعمر وعثامن، لكن 
ّوعاظ السالطني واحلكام الظلمة ـ بأفعاهلم ـ شوهوا هذه األسامء عند  ّ

 ّ الشيعة قد وقفوا عىل أعامل اخللفاء املشينة بمرور أنالشيعه، غري منكرين ب

  .التاريخ

ـ ال جيوز حتميل احلكومات الشيعية مثل الصفوية مسؤولية ترك ١٩

ّالتسمية بعمر وأيب بكر وعثامن، بل إهنا كانت نتيجة طبيعية ملا فعله اآلخرون 
ات بالشيعة، ألن قضية التسميات ال حتدث فجأة بل حدثت نتيجة للرصاع

ّالدامية بني الطرفني، ولعدم الثقة املتبادلة بينهم وبني الشيعة، حتى قبل أن 

ّيعرَف التاريخ الصفويني وقبل أن يولد جدهم   .»صفي الدين«ُ

*** 

: ّواآلن بعد هذه املسرية الطويلة الشاقة ندخل إىل صلب املوضوع لنرى

ّهل حقا أن هذه األسامء كانت ألبناء املعصومني؟ أم أهن ّ ً ا حتريفات ّ

ّوتصحيفات املتأخرين؟ وهل أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بارزة يف أسامئهم  ّ

إبراهيم،   ّحممد، وأمحد، وعيل، واحلسن، واحلسني، وجعفر، و: كظهور اسم

ّأم أهنا أسامء نادرة وضعت حتت ظروف خاصة وليس هلا داللة عىل شيوع  ّ
داقة واملحبة بني اآلل ّهنا دليل عىل الصإ :ّهذه األسامء عندهم حتى يقال

 واخللفاء؟
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ّوكذا احلال بالنسبة إىل التكنية بأيب بكر، فهل أهنا كانت رائجة عندهم، 
  ّأم أن هذه الكنية وضعها اآلخرون هلم؟

 :التسميات عند الطالبيين بين النظرية والتطبيق

عنوان كبري، حيتاج إىل » التسميات عند الطالبيني بني النظرية والتطبيق«

ّلبيانه، ألنه يرتبط بعلم األنساب واختالف أقوال النسابة يف عدة ات جملد

املسمني، وهو بحث استقرائي وثائقي وقد بحثناه إمجاال يف كتابنا التسميات 

ُ يف الطبقات الثالث األوىل معتمدين عىل ذاكرين أسامء ولد اإلمام عيل

 املتأخرين يف  أشهر كتبّنهأل» عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب«كتاب 

 .أنساب الطالبيني

مهات أوالده، لكي نعرف ُأكام كانت لنا وقفة عند زوجات اإلمام عيل و

ّتاريخ الزواج من هؤالء النسوة، ومن خالله نتعرف عىل املتقدم واملتأخر من  ّ

ّاألوالد، ومدى صحة ما قالوه عن اإلمام عيل، وأنه وضع أسامء ولده برتتيب  ّ
ّا هبم أم ال؟ وإليك اآلن خالصة ما قدمناه هناكاخللفاء الثالثة حب ً. 

 

  : أوالد اإلمام علي

ّاختلف النسابة يف عدد أوالد اإلمام عيل بعد االتفاق عىل أن ذكورهم  ّ ّ ّ
  .أكثر من إناثهم

: ، وقيل)٢(مخسة وثالثون: ، وقيل)١(تسعة وثالثون: ّفقالوا بأن أوالده

                                                             

 ١٩٢ :قال صاحب املجدي. ١٨٥ :٢١، الوايف بالوفيات ٤٧٩  :٢٠هتذيب الكامل ) ١(
 . ال أثق هبا تسعة وثالثوننسخة ويف

 .٦٣  :، عمدة الطالب١٤٧ :٣ّينابيع املودة ) ٢(
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: ، وقيل)٣(ثامنية وعرشون: ، وقيل)٢(ونثالثة وثالث: ، وقيل)١(أربعة وثالثون

 .)٤(سبعة وعرشون

ومن مجلة أسباب هذا االختالف هو اختالط األلقاب والكنى باألسامء، 

 .للشخص الواحدّعدة وكذا وجود أسامء 

دون من دون عقب أو من ومن مجلتها موت الشخص وهو صغري أو 

ْدور سيايس أو اجتامعي ملحوظ، مما يدعو بعضهم لذكره،  يف حني يغفله َ

 .بعض آخر، هذا إىل أسباب أخرى ليس ها هنا حمل ذكرها

 سواء ؛ُهم حسب ترتيب الزواج باألمهاتؤوكيفام كان فإليك اآلن أسام

 :ّاحلرائر أم أمهات األوالد

 : ـ فاطمة الزهراء١

 :هلا من الولد ثالث، ومن البنات اثنتان

 .ّ حممداملكنّى بأيب:  ـ اإلمام احلسن املجتبى السبط١

 .املكنّى بأيب عبداهللا:  ـ اإلمام احلسني الشهيد السبط٢

 .عقيلة بني هاشم:  ـ زينب الكربى٣

                                                             

 .٢٠  :٣الطبقات ) ١(
 .٥٧  :، تذكرة اخلواص١٨ :ليد للطربيستاج املوا) ٢(
عىل قول بعض الشيعة ومثله يف أعالم : وفيه ٣٥٤  :١، اإلرشاد ١٨  :تاريخ املواليد) ٣(

 .٣٩٦  :١الورى 
، العمدة البن ٦٧ :٢، كشف الغمة ٣٩٦ :١، أعالم الورى ٣٥٤  :١اإلرشاد ) ٤(

 .٢٤٢ :قويةال العدد عن ١ ح ٧٤ :٤٢، بحار األنوار ١٩٢ :، املجدي٢٩ :البطريق
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ّ ـ أم كلثوم٤ ّاملسامة رقية: ُ ّ)١(. 

ُوهو الذي قتل ـ أو أسقط ـ يف اهلجوم عىل بيت :  ـ املحسن٥ ِ ُ

 .الزهراء

 :ّ ـ خولة بنت قيس احلنفية٢

 :هلا من الولد

 .املكنّى بأيب القاسم: ّ بن احلنفية]كرباأل  [ّ ـ حممد ٦

 .ّ ـ حممد األصغر٧

ّ ـ أم احلسن٨ ُ. 

 .)٢( ـ رملة٩

 

ّ ـ الصهباء التغلبية املكناة بأم حبيب٣ ُّ ّ: 

ً توأما مهاّولدت لعيل ْ َ: 

 .بأيب حفص: املكنّى بأيب القاسم، وقيل: )٣( ـ عمر األطرف١٠

 .)٤(ّوقد تزوجها مسلم بن عقيل: ّ ـ رقية١١

 

                                                             

 .الكويف املوضح العمري ّالنسابة عن ذلك ١٩٩  :حكى صاحب املجدي) ١(
 .١٩٣  :املجدي) ٢(
ّوقد مر وجه تسميته وأنه كان بطلب من عمر، يف صفحة ) ٣(  .٩٣ و ٩ّ
ًوفيه بأن له ولدا آخر منها اسمه. ٢٠٠، ١٩٧ :املجدي) ٤( العباس األصغر، ومل يثبت : ّ

ًوهذا ما نوضحه الحقا ّن هذا هو من أ ـ و٣٧٩ ـ عند الكالم عن زوجاته يف صفحة ّ
 .زيادات شيخ الرشف ومل يوافقه عليه أحد
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ّ ـ أم البنني الكالبية٤ ّ ُ: 

 :هلا من األوالد

ّويكنّى بأيب الفضل، ويلقب بالسقاء وبـ : ّ ـ العباس١٢ َّّ ُ َأيب قربة«ُ ْ ِ َ« ،

 . وله أربع وثالثون سنةاستشهد مع أخيه احلسني

ّويكنّى بأيب حممد، استشهد بالطف وهو ابن مخس :  ـ عبداهللا األكرب١٣ ُ
 .وعرشين سنة، ال عقب له

 بالطّف يكنّى بأيب عمرو، استشهد مع أخيه احلسني: امن ـ عث١٤

 .وهو ابن واحد وعرشين سنة، ال عقب له

ِيكنّى أبا عبداهللا، قتل مع أخيه احلسني:  ـ جعفر١٥ ُ ُال عقب له ،. 
 

ّ ـ ليىل النهشلية الدارمية التميمية٥ ّ ّ: 

 : ابنني، مهاّولدت لعيل

  ّبني متيم بالبرصة، حتى كان مع أخواله ) أبو عيل: (ـ عبيداهللا١٦

حرض وقائع املختار فأصابته جراح وهو مع مصعب، فامت وقربه مشهور 

 .)١(َباملذار

ّوهو املكنّى بأيب بكر، وقيل بأن املكنّى بأيب بكر اسمه :  ـ عبداهللا١٧

ّ وقيل أن اسمه عتيق وهو قول ضعيف، ؛ )٣(عبدالرمحن: ، وقيل)٢(ّحممد

                                                             

 .٣٩٧ :٣، الكامل يف التاريخ ١٩ :٣، الطبقات الكربى ١١٨ :٤تاريخ الطربي ) ١(
 .٣٥٤  :١اإلرشاد ) ٢(
 .حكي ذلك عن احلافظ املقريزي) ٣(



 ٢٠٨

 .، ال عقب لهخيه احلسنيًسنذكره الحقا، استشهد مع أ

ًومما أحتمله هنا ومجعا بني األقوال هو ّإن اسم حممد كان من وضع أبيه : ّ ّ

 .ّاإلمام عيل أمرياملؤمنني

ّأما اسم عبداهللا أو عبدالرمحن فهو املوضوع من قبل أمه وأخواله،  ّ
ّوذلك ألنه كان من السنة تسمية الطفل بمحمد إىل سبعة أيام، واإلمام أوىل  ّ ّ

ن غريه بتطبيق هذه السنة عىل ابنه، ويتأكد احتاملنا هو وقوع السالم عليه م

 .»ّالسالم عىل حممد بن أمرياملؤمنني«: ّباسم حممد يف الزيارة الرجبية

ًفبهذه القرائن يمكننا أن نرجح أن يكون ابن ليىل النهشلية اسمه حممدا  ّ ّ
ّعند اإلمام عيل، أما االسم الثاين الرمحن فهو املوضوع من قبل عبداهللا أو عبد: ّ

ُأمه أو جده األمي أو أخواله، وأن ّ  أيب بكر ته ّ اشتهار هذا الوالد باسم أو كنيّ

 ّ كتابة التاريخ مه كانوا من أتباع اآلخرين أو أنُأمه أو عائلة ُأ ّ يعود إىل أن

ّكتبت بريشة احلكام وألجله سموه بأيب بكر، وعليه فاالسم هو لشخص 

  .ة أو ثالثواحد ال لشخصني
 

 : ـ أسامء بنت عميس٦

 :هلا من الولد

 . ـ حييى١٨

ٌ، وقد نسب إليها ابن آخر وهو غري صحيح)١( ـ عون١٩ ُ)١(. 

                                                             

ّلدت له حييى وعونا فأما حممد األصغر فمن و: الواقدي وقال ٢٠ :٣الطبقات الكربى ) ١( ّ ً

 .٣٣٢ :٧البداية والنهاية . ّأم ولد
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ّوال خيفى عليك بأن بعض النسابة أضافوا ابنا آخر لإلمام عيل ً ّّ  من 

ّأمامة بنت أيب العاص، اسمه حممد األوسط، ومل يثبت ُ. 

ًوقيل بأن له ابنا آخر من  ّغري هذه النسوة، من أم ولد اسمهّ ّحممد : ُ
 يف الذكور أسامء عدة من األوالد وجاء يف زيادة شيخ الرشف .)٢(األصغر

عبدالرمحن، عمر األصغر، عثامن األصغر، عون، جعفر : الذكور هم

 .)٣(األصغر، حمسن

ّوباعتقادي أن زيادات شيخ الرشف هنا خمتصة به، وذلك لعدم موافقة  ّ

ّ ألنه لو وافقه اآلخرون ملا سميت بزيادة؛ اآلخرين له ّنعم إن اسم  .ّ

ّضمن األسامء املتفق عليها، لكن األسامء يف عبدالرمحن وعون موجودان  ّ

ّاألخرى ال يوافقه عليها اآلخرون، فهناك قول بأن ألم البنني ابنا اسمه حممد  ًّ ُ

ّاألصغر ومل يثبت، وقيل بأن ألسامء بنت عميس ابنا باسم حممد    .األصغرً

ّلعيل بن أيب طالب قد سموا ّعدة وهذه االقوال تشري إىل وجود أوالد 
ّبمحمد، وهكذا وجود أسامء أخرى يف ولد عيل ال يتفق عليها النّسابة 

ّواملؤرخون، تركنا اإلشارة إليها مكتفني بام اتفق عليه النسابة فقط ّّ. 

                                                             

ّوهو حممد األصغر وقيل قتل هذا مع أخيه احلسني يف كربالء، انظر تاريخ الطربي ) ١(
 .٣٣٢ :٧، البداية والنهاية ٢٦٢  :٣ التاريخ يف الكامل يف وعنه ١٦٢ :٣

ّإن ألسامء ابنَني سميا بمحمد أحدمها ابن  (١٣٩ :١١ويف الرشح الكبري البن قدامة   ِّ ُ ْ ّ

ّومل يذكر ابنا هلا من عيل اسمه حممد). جلعفر بن أيب طالب واآلخر ابن أليب بكر ّ ً. 
 األصغر بن عيل قتل مع ّوحممد ٢٠ :٣، ويف الطبقات الكربى ٥٦ :مقاتل الطالبيني) ٢(

 ).١٧ :األئمة تاريخ( زيدمُأ اسمها :البغدادي أم ولد، وعن الكاتب مهُأ واحلسني
  .١٩٣  :املجدي) ٣(
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ّمد بن قال حم: ّوجدت بخط شيخ الرشف): املجدي(قال العمري يف 

 من الذكور ـ مات من مجلة أوالد أمرياملؤمنني:  ّحممد ـ يعني نفسه ـ

ًوعدهتم تسعة عرش ذكرا ـ يف حياته ًثالثة عرش نفسا، : ّستة نفر، وورثه منهم: ّ

ّوقتل منهم يف الطّف ستة رضوان اهللا عليهم ِ ُ)١(. 
 

  :المعقبون من ولد علي

 :، هم بن أيب طالبّواملعقبون من ولد اإلمام أمرياملؤمنني عيل

ّويسمى أوالده بالسادة احلسنية:  ـ احلسن السبط١ ُّ 

ّويسمى أوالده بالسادة احلسينية:  ـ احلسني الشهيد٢ ّ 

ّ ـ حممد بن احلنفية٣ ّويسمى أوالده باحلنفية: ّ ّ 

ّويسمى أوالده بالعمرية:  ـ عمر بن عيل٤ ّ 

ّويسمى أوالده بالعباسية: ّ ـ العباس٥ ّ ّ 

من ولد  هموأحفاد دراستي أسامء أوالد هؤالء املعقبني وقد فصلت يف

اإلمام إىل زمان ابن عنبة كي أتأكد هل بينهم من سمي بأيب بكر وعمر وعثامن 

ّأم ال؟ وإين أنقل لكم هنا خالصة ما قلته هناك وعىل الباحث الرجوع عىل 

 .أصل الكتاب
 

 : ـ اإلمام الحسن السبط١

 :ن عيل انحرص يف رجلني ال ثالث هلامّقلنا بأن عقب اإلمام احلسن ب

                                                             

 .١٩٣  :املجدي) ١(



 ٢١١

 .ـ زيد بن احلسن١ 

 .ـ احلسن بن احلسن السبط٢

 فلم أقف يف ولد زيد بن احلسن السبط وأحفاده السبعة عىل من سمي* 

 بأسامء الثالثة واسم طلحة والزبري وعائشة، بل كان غالب أسامئهم أسامء

، حييى، داود، هارون، إبراهيم، إسامعيل، إسحاق: األنبياء والطالبيني، مثل

 ّأمحد، وحممد، وعيل، والقاسم، ومحزة، وطاهر، واحلسن، واحلسني،

 وعبدالرمحن، وعبداهللا، وعبدالعظيم، ونارص، ومهدي، وزيد، وجعفر،

 .ّوالعباس

نفيسة، ميمونة، أسامء، محدانة، فاطمة، : وأسامء النساء كانت من قبيل

 .ا اسم عائشةوأمثاهلا، وليس بينه. ّصفية، زينب، خدجية

ّأما االبن الثاين املعقب لإلمام احلسن املجتبى السبط*  ّ فهو احلسن 

 :ّاملثنّى، واملعقبون له، هم

 ديباجة بني هاشم:  ـ عبداهللا املحض، يقال له١

 )أبو إسامعيل( ـ إبراهيم الغمر ٢

 )أبو عيل(ّ ـ احلسن املثلث ٣

 )أبو سليامن( ـ داود ٤

 ).أبو احلسن( ـ جعفر ٥

من سمي بأيب بكر وعمر  هوأحفادلم أقف بني أوالد احلسن املثنى ف

وعثامن إال اسم واحد يف ولد إدريس بن عبداهللا املحض بن احلسن املثنى، 

وهو عمر بن إدريس الثاين، فقد يكون إدريس الثاين سمى ابنه بعمر لظروف 



 ٢١٢

 سمى ابنه ًه كان حاكام عىل املغرب العريب آنذاك، فقد يكونّنكان يعيشها، وأل

ًال يستغل العباسيون عدم التسمية باسم عمر سالحا ضده، وهو ما كان  كي

 .يتخوف منه هو وأجداده عيل بن أيب طالب واحلسن السبط من استغالله

وهناك ولد آخر يف أبناء حممد الرببري بن سليامن بن داود بن احلسن 

د اإلمام احلسن املثنى بن احلسن السبط، وبذلك تنحرص التسمية بعمر يف أوال

   يف شخصني ال ثالث هلام، أو ثالثة ال رابع هلم إىل زمان ابن عنبة املجتبى

 إىل أواسط القرن التاسع اهلجري ـ وال يستبعد أن تكون هذه األسامء :ـ أي

 ّ  ّ تنقيط احلروف واحلركات جاءت متأخرة، فإنًأيضا مصحفة من عمرو، ألن

حتامل اًا ما نوضحه الحقا حتت عنوان ُ عمر يشبه كتابة عمرو، وهذبةكتا

 .آخر

ّمؤكدين بأن التسميات لو كانت فهي ال تدل عىل املحبة إال بنص، ألن  ّ ّ

 .ّاإلنسان ال يعرف ضامئر اآلخرين، وليس له أن يقول الناس ما ال يقولونه

وحتى لو كانت هناك تسمية يف األزمنة املتأخرة ويف أوالد غري 

 وال حجة لعملهم اعتيادينيّة علينا ألهنم أناس ّاملعصومني فهي ليست بحج

ّعلينا، ومع ذلك فاألمانة العلمية دعتنا إىل استقراء األسامء يف كل عمود من 
ّالطالبيني كي ال يرمنا أحد بالتحيز إىل جهة أو كتامن احلقائق كام يقولون، 

عموديه وإليك األسامء الثالثة املوجودة يف ولد اإلمام احلسن املجتبى ـ بكال 

 :، هم) هـ٨٢٨(ِزيد واحلسن املثنى ـ إىل زمان ابن عنَبة 

 .عمرو بن احلسن السبط املجتبى=  ـ عمر ١

 . ـ عمر بن إدريس بن إدريس بن احلسن املثنّى بن احلسن املجتبى٢
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ّ ـ عمر بن أمحد بن عيل بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن أمحد ٣ ّ
ّبن حممد بن أمحد بن حممد بن ال ّطاوس بن احلسن بن حممد الرببري بن سليامن ّ

 .ّبن داود بن احلسن املثنّى بن احلسن السبط بن عيل بن أيب طالب

وإين ال أستبعد استمرار هذه التسميات يف ولد اإلمام احلسن 

 بعد هذا التاريخ، وأهنا ال تدل بنظري عىل يشء، وإن مل تكن يف املجتبى

 .ّاملشجرات املوجودة عندي اليوم

ّغري منكرين بأن السادة احلسنية كانت هلم ظروفهم اخلاصة، ألهنم كانوا  ّ ّ

  عىل اتصال بأهل السنّة واجلامعة، ومنهم من حيكم املغرب واألردن اآلن، 

ّفال أستبعد أن تكون أسامء الثالثة موجودة عندهم ألي علة كانت، لكنها  ّ
ّليست بحجة علينا، ألهنا تسميات وضعت يف العصور امل تأخرة، وليس فيها ّ

ّنص واحد يرصح بأن التسمية كانت حلب فالن أو فالن ّّ ّ. 

ّولنقرر املوضوع بشكل آخر كي نؤكد عىل إمكان وقوع تصحيف أو 

حتريف يف اسم عمرو بن احلسن إىل عمر بن احلسن أو تبديل كنية عبداهللا بن 

 .احلسن إىل اسم له
 

  هو عمر أم عمرو؟ ابن اإلمام احلسن

يف اسمه، هل هو عمرو بن احلسن بن عيل بن أيب طالب أم عمر لف ُاخت

 بن احلسن؟

فقد ذهب مصعب الزبريي وابن حزم من النسابة إىل أن اسمه عمرو بن 

ّاحلسن وحذا حذومها رعيل من املحدثني كالبخاري ومسلم وابن شيبة 



 ٢١٤

  .وغريهم... وأمحد والدارمي وابن حبان وابن خزيمة

، مثل ابن »عمرو«ليني وأصحاب الرتاجم بـ ًوأيضا ضبطه بعض الرجا

ّسعد والبالذري والرازي والباجي واملزي وابن حجر، وكذا غريهم من 

 .املؤرخني وأصحاب السري كأيب خمنف والطربي وابن عساكر وابن اجلوزي

الشيخ املفيد يف اإلرشاد، وعنه أخذ الشيخ عباس القمي : ومن الشيعة

 .يف منتهى اآلمال، وغريمها

ّما من ذهب إىل أن اسمه وأ فهم األقل، مثل البيهقي » عمر بن احلسن«ّ

يف لباب األنساب، وابن الصباغ يف الفصول املهمة، وأيب الصالح احللبي يف 

تقريب املعارف، والطربي كام يف بعض نسخ تارخيه، والعلوي صاحب كتاب 

 بني املجدي، وابن عنبة يف عمدة الطالب، وذلك عند ذكرهم خرب املصارعة

بن احلسن بن عيل بن أيب طالب وخالد بن يزيد بن معاوية ) عمرو(= عمر 

وال يستبعد وقوع » عمرو«بن أيب سفيان، وعليه فاملشهور هو أسم 

ًخصوصا بعدما وقفنا ) عمر(بـ) عمرو(ستبدل االتصحيف يف هكذا موارد، ف

األموي  السياسة يف هذا األمر، عرفنا مالبسات األمور يف العرصين أثرعىل 

 .والعبايس
 

 أبو بكر بن احلسن كنية أم اسم؟

ـ والبالذري يف )١(يستفاد من كالم أيب خمنف يف مقتل احلسني

                                                             

 .٢٣٧ ،١٧٤ :مقتل احلسني اليب خمنف األزدي) ١(



 ٢١٥

، واملسعودي يف مروج )٢(، والدينوري يف األخبار الطوال)١(األنساب

، وابن الصباغ يف الفصول )٤(، وابن العديم يف بغية الطلب)٣(الذهب

، والطربي يف )٧(، وأبو الفرج يف املقاتل)٦(شادِ، واملفيد يف اإلر)٥(املهمة

 .ّ، وغريهم ـ إىل أنه اسم، وقد استشهد مع عمه احلسني يف كربالء)٨(تارخيه

ّوقد مر عليك ما نقله العلوي يف املجدي عن املوضح النسابة من أن  ُ َِ ْ
 وليس هو اسم له، وهو )٩(أبابكر املقتول يف الطف هو كنية لعبداهللا بن احلسن

 .)١٠(ًعنبه عن املوضح النسابة أيضا نقله ابنما 

ّوقد استفاد التسرتي مجعا بني كالمي الشيخ املفيد يف اإلرشاد للقول بأن  ً

فصل ذكر أوالد اإلمام (اسمه عمرو، وكنيته أبو بكر، حيث قال املفيد يف 

ً مخسة عرش ولدا ذكرا أوالد احلسن بن عيل): احلسن بن عيل وأخبارهم ً

م بشري بنت أيب ُأم احلسني أمهم ُأم احلسن وُأن احلسن، وأختاه زيد ب: وأنثى

مه خولة بنت ُأمسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة اخلزرجية، واحلسن بن احلسن 

                                                             

 .٢٠١ :٣أنساب األرشاف للبالذري ) ١(
 .٢٥٧ :األخبار الطوال للدينوري) ٢(
 .٣٧٥  :١مروج الذهب ) ٣(
 .٢٦٢٨ :٦بغية الطلب يف تاريخ حلب ) ٤(
 .٨٤٦ ـ ٨٤٥ :٢فة األئمة الفصول املهمة يف معر) ٥(
 .١٢٥ و ١٠٩  :٢اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد ) ٦(
 .مقاتل الطالبيني) ٧(
 .٣٥٩ :٤تاريخ الطربي ) ٨(
 .٢٠١  :املجدي) ٩(
 .٦٨ :عمدة الطالب) ١٠(



 ٢١٦

منصور الفزارية، وعمرو بن احلسن وأخواه القاسم وعبداهللا ابنا احلسن أمهم 

 )١(...م ولدُأ

استشهد مع اإلمام احلسني  فصل يف ذكر أسامء من( ًاملفيد أيضا يف ثم قال

 ...)٢(والقاسم وأبو بكر وعبداهللا بنو احلسن بن عيل):... يوم عاشوراء

واملفهوم من اإلرشاد كون ): أبو بكر بن احلسن(قال التسرتي يف ترمجة 

، وقال يف ولد َّ عد يف مقتويل الطف أبا بكر بن احلسنإذاسمه عمر 

ِم القاسم، ُأعمر بن احلسن من : احلسن   وبذلك يكون[، )٣(استشهد مع عمهِّ

 ]. أبوبكر بن احلسن هو عمرو بن احلسن عند الشيخ املفيد

 ً:ثم أضاف يف رسالته يف تواريخ النبي واآلل قائال

م ُأمن ) أبا بكر بن احلسن(يف مقتويل الطف ] املفيد[قد ذكر : قلت

َالقاسم، وهنا بدله بعمرو بن احلسن، فلعل األصل واحد، عرب هن َّ َ ّ ا باالسم ّ

ّوثمة بالكنية، إال أن الرسوي جعلهام اثنني وقال َ ًن عمرا من إ: ََّ ، )القاسم(م ُأّ

ّم إسحاق بنت طلحة، لكن الظاهر ومهه، فرصح أبو الفرج بأن ُأوأبا بكر من  َّ َ ّ
ّمه أم ولد، وأبو بكر وعمرو هنا نظري أيب بكر وحممد يف أوالد أمري ُأأبا بكر  ّ

                                                             

 .٢٠  :٢اإلرشاد ) ١(
 .١٢٥ :٢املصدر السابق ) ٢(
 ٢٠ :٢) ولد احلسن(اد يف ، املوجود يف اإلرش٢٣٣ ـ ٢٣٢ :١١قاموس الرجال ) ٣(

فصل (ويف » مهم ام ولدُأأخواه القاسم وعبداهللا ابنا احلسن و احلسن بن وعمرو«
والقاسم وأبو بكر ): أسامء من قتل مع احلسني بن عيل من أهل بيته بطف كربالء

هو الصحيح ال عمر كام حكاه التسرتي ) فعمرو(وعليه . وعبداهللا بنو احلسن بن عيل
 .عن املفيد



 ٢١٧

ّ واالحتاد والتعدد، وقد عرفت أن املفيد جعل عبداهللا املؤمنني يف االختالف ّ

، وجعل أبو الفرج عبداهللا من بنت الشليل البجيل، )القاسم(م ُأوعمر من 

م ُأّوابن قتيبة عمر من الثقفية، وتقدم قول املفيد أن احلسني األثرم من 

م ُأ ّ القاسم من م ولد، وكيف كان فال ريب أنُأإسحاق، وجعله ابن قتيبة من 

 .)١(ولد

ّوهبذا فقد عرفت أن ما قالوه من وجود ابنني لإلمام احلسن املجتبى 

باسم الشيخني مل يثبت عند املؤرخني والنسابة، أو قل هو مشكوك عندهم 

عىل أحسن التقادير، فقد يكون هذا التشكيك هو أحد أسباب عدم ذكر 

 .خطباء املنرب احلسيني السمهام حينام يذكرون وقائع الطف

ّد يعود سبب عدم ذكرمها أسامء أولئك لعدم وجود أدوار مهمة هلام، وق
 أو عدم وجود حرارة يف قتلهام تضاهي فجاعة قتل القاسم بن احلسن

، وأيب الفضل العباس بن عيل، ومسلم بن عقيل، والطفل الرضيع وحرارته

 ال ّ، وأن ترك اسمهام من قبل اخلطباء عىل املنابر)عبداهللا بن احلسني بن عيل(

يأيت لتشابه اسميهام وكنيتيهام مع اسم وكنية أيب بكر وعمر حسبام يشيعه 

 .اآلخرون عنا بل للتشكيك يف وجودمها وأدوارمها

ّن ما قيل عن وجود ابن لإلمام عيل بن إ: ًومما يمكن احتامله هنا أيضا هو

أيب طالب باسم عمر أو أيب بكر وقتلهام يف الطف، يرجع إىل تشابه ذلك مع 

ًالد اإلمام احلسن املجتبى، واختالطه عىل املؤرخني والنسابني الحقا، إذ أو ّ
عمرو بن احلسن بن عيل بن = قد يكون املقصود من عمر بن عيل هو عمر 

                                                             

  .٨١ :رسالة يف تواريخ النبي واآلل) ١(



 ٢١٨

قتل أو جرح عمر بن عيل بن أيب : أيب طالب، فسقط اسم احلسن فقالوا

. مى بعبداهللاطالب، ومثله احلال بالنسبة إىل أيب بكر بن عيل بن أيب طالب املس

 .فتأمل

 

 :  ـ اإلمام الحسين بن علي٢

ّ سنة أربع من اهلجرة، واستشهد يف سنة إحدى وستني، ولد اإلمام

ً مخسون يوما، وقيل طهر  ووالدة أخيه احلسنوكان بني احلمل به

 :أوالده. واحد

 .)١(ّ ـ عيل األكرب١

 .)٢( ـ جعفر٢

 .)٣(ٌّ ـ عيل األصغر٣

 .)٤( ـ عبداهللا٤

                                                             

ّأمه ليىل بنت أيب مرة، مل يعقب ) ١(  وقد) ١٥٢ :٣، ينابيع املودة ٨٤٤ :٢الفصول املهمة (ّ
 كرسى بنت زنان شاه مهُأ بأن قال حينام ١٣٥ :٢ اإلرشاد يف املفيد الشيخ أخطأ

 املقتول يف أنب قاال حيث ٣٠٩ :٣، وكذا أخطأ هو وابن شهرآشوب يف مناقبه يزدجرد
 .كربالء هو عيل األصغر ال األكرب

 .١٣٥  :٢مه قضاعية، اإلرشاد ُأ) ٢(
، كشف الغمة يزدجرد كرسى بنت زنان شاه ّمه ُ، وأ ّوهو اإلمام السجاد) ٣(

 .٨٥١  :٢، الفصول املهمة ٢٤٩ :٢
 .١٣٥ :٢، اإلرشاد ٥٩  :ّأمه الرباب بنت امرئ القيس، مقاتل الطالبيني) ٤(



 ٢١٩

 .)١( فاطمة ـ٥

 .)٢( ـ سكينة٦

 استشهد ومل يكن بني ولده من ّوال خيفى عليك بأن اإلمام احلسني

ّسمي بأيب بكر وال عمر وال عثامن، نعم حكى السيد اخلوئي يف معجم رجال  ّ ُ
 عن املناقب )٤(ّوالشيخ حممد تقي التسرتي يف قاموس الرجال)٣(احلديث

: ًمام ولدا كان يقال له عمرّبأن لإل]  ٣٥٩ :٣ [١١٣  :٤البن شهرآشوب 

ِقتل مع أبيه« ً، لكن التسرتي قال معلقا عىل كالم ابن شهرآشوب»ُ ّ أصل «: ّ

 .»وجوده غري معلوم

                                                             

ّ إىل ابن عمها احلسن املثنّى فأولدها ثالثة، ذكرنا أسامءهم يف أصل الكتاب، خرجت) ١(
 .، ينابيع املودة٢٨١:انظر املجدي

 .٤١٥ :٢خرجت إىل مصعب وقتل عنها، أنساب األرشاف ) ٢(
  . ٨٧٢١ رقم ٣٠ :١٤معجم رجال احلديث ) ٣(
واريخ النبي ت(ً، وحكى التسرتي أيضا يف ٥٥٩٢ الرقم ١٦٦  :٨قاموس الرجال ) ٤(

ً، عن الدينوري وأعثم الكويف أهنام ذكرا للحسني ابنا باسم عمر٨٣ ):واآلل إذ جاء . ّ
 إال ابناه عيل أخيه وولد وولده احلسني أصحاب من ينج ومل ٢٥٩ :يف األخبار الطوال

 وكان ٢٦١ ً:األصغر ـ وكان قد راهق ـ وإال عمر وقد كان بلغ أربع سنني، وفيه أيضا
 غداؤه دعا عيل بن احلسني وأخاه عمر فيأكالن معه، فقال ذات يوم حرض إذا يزيد

بل : هل تصارع ابني هذا؟ يعني خالد، وكان من أقرانه؟ فقال عمر: لعمر بن احلسني
ًأعطني سيفا وأعطه سيفا حتى أقاتله فتنظر أينا أصرب ً. 

 الصباغ لكني مل اقف يف الفتوح البن أعثم عىل ما يؤيد كالم التسرتي، فإن ابن  
 من الفصول ٨٣٨ ص ٢ّاملالكي مع أنه حكى جواب عمر بن احلسني ليزيد يف ج 

 . فتدبر٨٥١ ص ٢ّاملهمة لكنه مل يعده ضمن أوالد اإلمام احلسني يف ج 



 ٢٢٠

ّوالظاهر أن هذا هو ابن اإلمام احلسن ال احلسني ـ وذلك ملن يعتقد 

بوجود ابن لإلمام احلسن يف كربالء باسم عمر كالشيخ املفيد ـ وبذلك يكون 

 .احب املناقب هو تصحيف عن احلسن ال غريما نقله ص
 

ّ ابنان باسم أيب بكر وعمر أم أهنام كانا ألخيه  هل كان للحسني
ّ وصحفا؟ احلسن ُ  

ً ابنا باسم أيب بكر، وكذا له هناك نصوص توحي بأن لإلمام احلسني

 ّ التشكيك فيهام ظاهر ّابن آخر باسم عمر، لكن ال يمكن البت يف ذلك، ألن

ً ّ الذي يأيت باسم أيب بكر بن احلسني يأيت غالبا  ألن؛ النصوصحسب تلك

، يف حني ال يأيت باسم أيب بكر بن ضمن الذين قتلوا مع احلسنييف باسمه 

احلسن هناك، وهو يشري إىل وقوع تصحيف بني اسم احلسن واحلسني فهام إما 

 أبناء احلسن أو أبناء احلسني؟

  احلسني بن عيل ريض اهللا وقتل مع : قال ابن سعد يف الطبقات

   ـ جعفر بن احلسني وأبو بكر بن احلسني قتلهام عبداهللا بن ١١ ـ ١٠... عنهام

   ـ وعبداهللا بن احلسن قتله ابن حرملة الكاهيل من بني ١٢. عقبة الغنوي

 .)١( ـ والقاسم بن احلسن قتله سعيد بن عمرو األزدي١٣. أسد

غنوي أليب بكر بن احلسن ال أليب فبقرينة اشتهار قتل عبداهللا بن عقبة ال

بكر بن احلسني، وكون عبداهللا املكنّى بأيب بكر، وعمرو، والقاسم مها أبناء 

اإلمام احلسن، وقد شهدوا كربالء وقتلوا يف املعركة حسب النصوص اآلنفة 

                                                             

 .٤٧٥  :١٠الطبقات الكربى البن سعد ) ١(



 ٢٢١

 .قبل قليل، فال يستبعد وقوع التصحيف بني ابن احلسن وابن احلسني

  : م الكبري أسامء شهداء الطف فقالوكذا ذكر الطرباين يف املعج

 احلسن ألم ولد، وعون بن عبداهللا وأبو بكر بن احلسني ألم ولد، والقاسم بن

 .)١(...بن جعفرا

قال عقبة بن برش األسدي، قال يل : قال أبو خمنف: ويف تاريخ الطربي

ورمى عبداهللا بن عقبة الغنوي أبا بكر ... ّأبوجعفر حممد بن عيل بن احلسني

 : احلسني بن عيل بسهم فقتله، فلذلك يقول الشاعر وهو ابن أيب عقببنا

ٌغني قطرة  وعند  َويف أسد          ن دمائناــم ٍّ ُخرى تعد وتذكرُأَ َ ُ ُّ َُ)٢( 

م ُأمه ُأوأبو بكر بن احلسني بن عيل بن أيب طالب و: ويف مقاتل الطالبيني

 أيب خمنف، عن ابن أيب مه، ذكر املدائني يف إسنادنا عنه، عنُأولد وال نعرف 

 .)٣(ّأن عبداهللا بن عقبة الغنوي قتله: راشد

ُورمى عبداهللا بن عقبة : وقال ابن عساكر يف ترمجة اإلمام احلسني

 :أبا بكر بن احلسني بن عيل فقتله، فقال سليامن بن قته الغنوي

ٌغني قطرة  وعند  َويف أسد          ن دمائناــم ٍّ ُخرى تعد وتذكرُأَ َ ُ ُّ َُ )٤( 

                                                             

 .١٠٣  :٣املعجم الكبري ) ١(
 .٣٤٢ :٤تاريخ الطربي ) ٢(
 يف موجود ًأيضا وهو ٣٦ :٤٥، وعنه يف بحار األنوار ٥٨ ـ ٥٧ :مقاتل الطالبيني) ٣(

، البداية ٤٣٠  :٣، والكامل يف التاريخ خمنف ايب عن ٣٤٣ ،٣٣٢ :٣ الطربي تاريخ
 م، وترمجة اإلمام احلسني من ١٩٨٨ إحياء الرتاث العريب دار طبعة ٢٠٣  :٨والنهاية 

 .٧٦ ،٧٣  :طبقات ابن سعد
 .٧ / ٧٣ر ترمجة اإلمام احلسني البن عساك) ٤(



 ٢٢٢

، واألشعار التي قيلت من قبل ًاإذ ال يعقل أن يكون القاتل واحد

  .ًسليامن بن قته جاءت فيهام مجيعا

وهل أن عبداهللا بن عقبه ـ أو عقبه الغنوي ـ اختصا فقط بقتل من اسمه 

أبوبكر من ولد عيل؟ وملاذا ال نرامها يقتالن آخرين من ولد عيل، وعقيل، 

  .وجعفر

قوع التصحيف بني أيب بكر بن عيل، وأيب بكر بن وبذلك ال يستبعد و

احلسن، وأيب بكر بن احلسني، وبتصوري أن التصحيف واضح من ابن 

 .احلسن إىل ابن احلسني

  ستبعد أن يكون عبداهللا بن عقبة الغنوي قد قتل أبا بكر بن احلسنأوال 

  كرً وأبا بكر بن احلسني معا، لكن السؤال ملاذا ال يقع السالم عىل أيب ب

  أيب (بن احلسني يف الزيارة الرجبية وزيارة الناحية كام وقع السالم عىل 

ّبكر بن احلسن الزكي الويل، املرمي بالسهم الردي، لعن اهللا قاتله عبداهللا بن 
، وهذا يشككنا يف وجود ابن لإلمام احلسني باسم أيب بكر )١()عقبة الغنوي

قل البالذري يف أنساب األرشاف ّويؤكده ارتباك املؤرخني يف نقوالهتم، فقد ن

ّقتل احلسني والعباس وعثامن وحممد بنو عيل، وعيل بن : عن املدائني قوله َ ُِ

ّ، وعون وحممد ابنا عبداهللا )٢(احلسني وعبداهللا وأبو بكر والقاسم بنو حسني

                                                             

 الورى إعالم  ، و٤٩٠ ـ ٤٨٩ :، واملزار للمشهدي٧٥ :٣انظر إقبال األعامل ) ١(
٤٦٦ :١. 

بنو حسن : كذا يف األصل، ولعل الصواب«: قال حمقق كتاب األنساب األستاذ زكار) ٢(
 . ّ القاسم وأيب بكر مها ابنا احلسن ال احلسني ّ الثابت أنإن: أقول. »وحسني كذلك



 ٢٢٣

 )١(...بن جعفر

 :هذا عن أيب بكر بن احلسني ـ أو احلسن ـ وإليك اآلن الكالم عن
 

 ؟  بن احلسن أم ابن احلسنيعمر= عمرو 

ًوقع التصحيف كثريا بني األسامء املتشاهبة يف الرسم والصورة، مثل 

عبداهللا وعبيداهللا، وعمرو وعمر، واحلسن واحلسني، فال يستبعد أن يكون 

 .بن احلسن بن عيل بن أيب طالب» عمر«عمر بن احلسني هذا هو نفس عمرو 

ضمن أوالد اإلمام يف  هذا االسم  هـ٨٢٨أجل، مل يذكر ابن عنبة املتوىف 

 وغريمها، ويف )٢(احلسني بن عيل، وكذلك الشيخ املفيد مل يذكره يف اإلرشاد

ّضمن أوالد اإلمام السبط أيب حممد احلسن بن يف املقابل ترى هذا االسم جاء 
ّأمري املؤمنني، ومنشأ ذلك هو ما قيل عن يزيد أنه طلب من عمر بن احلسني 

ًأعطه سكينا وأعطني سكينا: الد، فقال عمر بن احلسنيأن يصارع ابنه خ ً)٣(. 

فاحتملوا وجود ابن لإلمام احلسني باسم عمر، يف حني كان عليهم أن 

 .ًحيتملوا أيضا وقوع التصحيف بني احلسن واحلسني

ٌّاخلرب كام أراه أموي يريد تبييض الوجه البغيض ليزيد وبيان ندمه من 
 .الواقعة من ابن احلسن إىل ابن احلسنيقتله احلسني بن عيل فأبدلوا 

ومل ينج من أصحاب «: ومثله ما جاء عن الدينوري يف األخبار الطوال

                                                             

 .٨١ :١١، وانظر كالم الصاحلي يف سبل اهلدى والرشاد ٤٢١ :٣رشاف أنساب األ) ١(
، أنساب ٨١٧  :١، تعريب منتهى اآلمال ٤٧١ :١، إعالم الورى ١٣٥  :٢اإلرشاد ) ٢(

 .٢٤٦ :٢، تاريخ اليعقويب ٣٠٠ :٢، تاريخ اخلميس ١٤٦ :٣األرشاف 
  .٨٣٨  :٢، الفصول املهمة البن الصباغ ٢٦١ :األخبار الطوال) ٣(



 ٢٢٤

احلسني وولده وولد أخيه إال ابناه عيل األصغر وكان قد راهق، وعمر وقد 

 .)١(»كان بلغ أربع سنني

وهذا النص ليس له داللة عىل كون عمر هذا هو ابن اإلمام احلسني، 

ًون هو عمرو بن احلسن، خصوصا لو مجعناه مع قوله يف أول النص فقد يك

 .»ومل ينج من أصحاب احلسني وولده وولد أخيه إال ابناه«

السبط ال احلسني  اإلمام احلسن أن يكون عمر هذا هو ابن وبذلك حيتمل

 .الشهيد، ويؤيده النصوص األخرى الصادرة هبذا الصدد

 الدراسة ليس نفي وجود اسم وعليه فالغرض من هذا التحقيق وهذه

ّعمر أو أيب بكر بني ولد اإلمام عيل، أو عدم وجودمها بني الطالبيني، ألن 

 وأن التسمية بأسامء هؤالء ال ترضنا، ،ًحسبام فصلناه سابقا موجودة التسمية

ًوخصوصا بعد وقوفنا عىل ترصحيات األئمة بكون أيب بكر وعمر غصبا حّق 

َّاإلمام عيل وتعديا وتس َلطا عىل ما ليس هلامّ َّ. 

مور هو إثبات عدم وجود ابنني لإلمام ُأفالغاية من التفصيل يف هكذا 

َّاحلسني باسم أيب بكر وعمر حتى يتهم ويفرتى عىل خطباء املنرب احلسيني  ُ
ّبالتمويه والتسّرت عىل احلقائق، أو أهنم تركوا ذكر بعض شهداء كربالء، وهم 

 . للشيخنيًمن نسل عيل بن أيب طالب بغضا

فاخلطباء تركوا ذكر أسامء هؤالء ال لتطابق اسميهام مع اسم أيب بكر 

وعمر، بل لعدم ثبوت مشاركتهام يف املعركة أو شهادهتام فيها، أو لعدم وجود 

ّأدوار مهمة هلام، أو لتصحيف املؤرخني والنسابة بني تلك األسامء، فسموا من 
                                                             

 .٢٥٩ :األخبار الطوال) ١(



 ٢٢٥

 للحسن بابن احلسني، أو ّهو عمرو بعمر، أو أهنم ذكروا من هو ابن

 .ًلتحريفهم كنية بعض هؤالء وجعلها اسام هلم
 

 : من السجاد فقط انحصار عقب احلسني

ًذكرنا سابقا ستة من ولد اإلمام احلسني وقلنا بأن عقبه انحرص باإلمام 

، )١(ّحممد الباقر: ً وكان هلذا أحد عشـر ذكرا، همعيل بن احلسني

، )٥(، والقاسم، واحلسني األصغر)٤(حلسني األكرب، وا)٣(، وعبداهللا)٢(واحلسن

 .)١٠(، وعيل)٩(، وعبدالرمحن)٨(، وسليامن)٧(،  وعمر)٦(وزيد

ّواملعقبون من هؤالء ستة، هم ّ: 

ّأمه وأم عبداهللا فاطمة بنت اإلمام احلسن :  ـ اإلمام الباقر١ ُّ

 .السبط
                                                             

ُأمه وأم عبداهللا الباهر فاطمة بنت احلسن بن عيل) ١( ّ ُّ رس السلسلة ٣٣٩ :، املجدي ،
 .١٦٧:ّاملستجاد للعالمة احليل ،٢:١٥٥للمفيد اإلرشاد ،٤٥:املواليد تاج ،٣١:العلوية

 .ّال بقية له) ٢(
 .وهو الباهر) ٣(
ّأمه أم ول: ال عقب له، قال املفيد) ٤(  .دُّ
ّأمه أم ولد، اإلرشاد ) ٥(  .٣١١ :، وقال ابن عنبه اسمها ساعدة، عمدة الطالب١٥٥ :٢ُّ
ّأمه وأم عمر األرشف وعيل األصغر جيداء) ٦(  درهم ألف بامئة املختار اشرتاها جارية ؛  ُّ

 .٣٤٤ :، املجدي٣٢ : اإلمام عيل بن احلسني، رس السلسلة العلويةإىل وبعثها
 .بقانظر اهلامش السا) ٧(
ّأمه أم ولد: قال املفيد) ٨( ُّ ُ. 
ّأمه أم ولد: قال املفيد) ٩( ُّ. 
 .٢٨٣  :املجدي) ١٠(



 ٢٢٦

 . ـ عبداهللا الباهر٢

ّأمه أم ولد يقال هل:  ـ زيد الشهيد٣  .ا جيداءُّ

ّهو أخو زيد ألمه وأبيه:  ـ عمر األرشف٤ ُ)١(. 

ّأمه أم ولد:  ـ احلسني األصغر٥ ُّ.  

ّوهو أخو زيد وعمر ألمهام وأبيهام:  ـ عيل األصغر٦ ُ)٢(. 

    هو اإلمام جعفر الصادقواملعقب من ولد اإلمام الباقر* 

، )٣(يل، وإسامع اإلمام الكاظم:  من األوالد ولإلمام الصادق .فقط

 .)٦(، وإسحاق املؤمتن)٥(ّ، وحممد الديباج)٤(وعيل العرييض

                                                             

 .٣٤٤  :املجدي) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
ّحممد وعيل، وملحمد: َأعقب إسامعيل ابناه) ٣( : ّ، ولعيلالثاين إسامعيل  جعفر الشاعر و: ّّ

ّحممد واحلسني وأمحد وعيل، عمدة الطالب ومل أقف يف عقبه إىل . ٢٤٠، ٣٣٤ ـ ٢٣٣ :ّ
: ّزمان ابن عنبة عىل من سمي بأسامء الثالثة، وغالب أسامئهم هي أسامء األنبياء مثل

 .وأمثاهلا ومحزة وزيد حييى األئمة و
: وألمحد. عبداهللا: وللحسن. عيل: وجلعفر. ّجعفر األصغر، احلسن، أمحد، حممد: أعقبه) ٤(

ّحممد وعيل وعبيداهللا ومل أقف يف . ٢٤٥ ـ ٢٤٢ :ى، عمدة الطالبعيس: ّوملحمد. ّ
 .ّولده إىل زمن ابن عنبة عىل من سمي باسم أحد الثالثة

: وللقاسم. احلسن واحلسني: ّولعيل. عيل اخلاريص، القاسم الشبيه، احلسني: أعقبه) ٥(
ّحممد وعيل، عمدة الطالب: ّعبداهللا وعيل وحييى، وللحسني ومل أقف . ٢٤٧ ـ ٢٤٥ :ّ

 .ّزمان ابن عنبة عىل من سمى باسم الثالثةيف عقبه إىل 
ّعيل : وللحسن. ّحممد: وللحسني. محزة: ّوملحمد. ّحممد، واحلسني، واحلسن: أعقبه) ٦(

، ومل أقف يف ولد هذا إىل زمان ٢٥٠ ـ ٢٤٩  :الطالب عمدة ٢٩٠ :ّوحممد، املجدي
 .ّابن عنبة عىل من سمي باسم أحد الثالثة



 ٢٢٧

ً سبع وثالثون بنتا واثنان وعرشون ذكرا غري ولإلمام الكاظم ً

 سليامن، عبدالرمحن، الفضل، اإلمام الرضا: ، وأسامء الرجال)١(األطفال

أمحد، عقيل، القاسم، حييى، داود، احلسن، هارون، إبراهيم، إسامعيل، 

ّ، حممد، زيد، إسحاق، محزة، عبداهللا، العباس، عبيداهللا، جعفراحلسن ّ. 

   أو يف ولد أحد إخوته األربعة ومل أقف يف ولد اإلمام الكاظم

ّـ إسامعيل، عيل العرييض، حممد الديباج، إسحاق املؤمتن ـ عىل من تسمى  ّ
ّبعمر أو أيب بكر أو عثامن، وهذا الكالم َخيطئ ما حكاه الشيخ حممد ت ُ ّ قي ُ

ّعن زيادات ابن اخلشاب بأنه كان ملوسى ) تواريخ النبي واآلل(التسرتي يف  ّ

ًعرشون ابنا، زاد فيهم عمرا وعقيال وثامين عرشة بنتا(الكاظم  ً ًً َ()٢(. 

، )عمدة الطالب(، و)املجدي: (ّفإنك لو راجعت كتب األنساب ـ مثل

ّرس السلسلة العلوية(، و)األصييل(و  لبخاري، و املنسوب أليب نرص ا) ّ

) هتذيب األنساب(للفخر الرازي، و ) ّالشجرة املباركة يف أنساب الطالبيني(

، )الفخري يف أنساب الطالبيني(، و )ّالتذكرة يف أنساب املطهرة(للعبيديل، و

ًوغريها مل تر فيها ولدا لإلمام الكاظم َ َ باسم عمر أو عمرو، فلو وجد يف 

، وهي تؤكد رؤيتنا )عمرو (بعض الزيادات كزيادات ابن اخلشاب فهي

ُالسابقة بأن بعض من سموا  ُعمرو(كانوا يف األصل ) ُعمر(ّ ، وعليه فلم )َ

تكن هذه األسامء موجودة يف ـ عمود اإلمام الباقر ـ يف مجيع ولد جعفر بن 

                                                             

 .٢٩٨  :املجدي) ١(
 من قاموس ١٢املطبوعة آخر ج ( يف تواريخ النبي واآلل للتسرتي رسالة) ٢(

  .٨٥ ):الرجال



 ٢٢٨

 .ّحممد الصادق املعقبني الستة

مام أخو اإل(ترى األمر نفسه بالنسبة إىل أوالد عبداهللا الباهر  ًوأيضا* 

ّ، وحممد األرقط أعقبه )أبو عبداهللا(ّ، فقد أعقبه ابنه حممد األرقط )الباقر
، ومل أقف يف ولد )١(ّاحلسني البنفسج، وحممد: ابنه إسامعيل، وإلسامعيل

َعبداهللا الباهر إىل زمان ابن عنَبة صاحب  ِّعىل من سمي بعمر ) عمدة الطالب(ِ ُ
ُأو عثامن أو سمي أو كنِّي بأيب بكر َ ِّ ، بل كانت غالب أسامئهم وكناهم هي ُ

ّاألسامء املعروفة والرائجة عند الطالبيني، والتي تدور مدار أسامء األنبياء 
ّوكبار الطالبيني كعيل، واحلسن، واحلسني، ومحزة، وجعفر، وعقيل، 

 ...ّوالفضل، والعباس و

 ّوكذا احلال بالنسبة إىل ولد أخيه زيد الشهيد، فاملعقبون من ولد زيد* 

 :ّبن عيل بن احلسني الشهيد، هم

 ).أبو عبداهللا( ـ احلسني ذو الدمعة ١

 . ـ عيسى مؤتم األشبال٢

 ).أبو جعفر(ّ ـ حممد ٣

 .)٢(كانت له بنت ترضع: قال الشيخ البخاري. ال عقب له:  ـ حييى٤

فلم أقف يف ولدها هؤالء األربعة إىل زمان ابن عنبة عىل من سمي باسم 

عمر بن حييى بن احلسني ـ ذو الدمعة ـ : ص واحد، وهوأحد الثالثة إال شخ

وقد يكون هذا االسم مصحف عن عمرو، وقد يكون وضعها تقية ومداراة 
                                                             

 .٢٥٣ ـ ٢٥٢ :، عمدة الطالب٥٢ ـ ٥٠ :رس السلسلة العلوية) ١(
 .٦١ :رس السلسلة العلوية) ٢(



 ٢٢٩

 .مع اآلخرين وذلك للظروف التي كان يعيشها الطالبيون آنذاك

ّأما عمر األرشف بن عيل بن احلسني فكان له من الولد*  عبداهللا، : ّ

ّ، ومل يعقب الثالثة األوائل من أوالد )١(وموسى، واحلسني، وعيل األصغر

 :عمر األرشف، وانحرص نسله يف عيل األصغر، واألخري له ثالثة أوالد، هم

وهو من أم ولد، وقد انقرض نسله ) صاحب الطالقان( ـ القاسم ١

 .)٢(ّحسبام نص عليه الشيخ جالل الدين بن عبداحلميد

ّ ـ عمر الشجري، وأمه أم ولد، وقد سمي ٢ ُ ّ ُّ ًحفيد هذا بعمر أيضا، وابن ُ

ّقد سمي بعمر كذلك)  عمر الشجري الثاين:أي(هذا احلفيد   وجود :أي. )٣(ُ

 .ثالثة أشخاص سموا بعمر يف هذا العمود ال غري

ّ ـ احلسن، وهو من أجداد النارص الكبري األطروش ـ اجلد األمي ٣
ّ ـ ومل أقف يف هذا العمود عىل من سمي بأسام)٤(ّللسيد املرتىض ء اخللفاء ُ

  .)٥(الثالثة

ّإن التسمية يف عمود فيه من األجداد من سمي بعمر يدعونا للقول بأن  ّّ ُ
ّهذه التسميات جاءت تكريام واعتزازا باجلد األعىل املسمى بعمر عندهم ال  ّ ً ً

                                                             

، اسمي جعفر، ٥٣ :، وأضاف البخاري يف رس السلسلة العلوية٣٠٥  :عمدة الطالب) ١(
 .٣٤٥ ـ ٣٤٤ :وكذا يف املجدي. ّحممد

 .٣٠٦ ـ ٣٠٥ :عمدة الطالب) ٢(
 .٣٤٦ :املصدر السابق واملجدي) ٣(
 .٣١٠ :، عمدة الطالب٣٥٢ ـ ٣٤٩  :املجدي) ٤(
 .وغريها ٣٠٧ :ّللتأكد مما قلناه راجع أسامء أبنائه يف عمدة الطالب) ٥(



 ٢٣٠

ًبعمر بن اخلطاب، ألن اإلنسان غالبا ما يتغنّى بأجماده ومآثر أجداده، فالظاهر  ّ ّ

ّن العلوي إً جاءت اعتزازا بأجدادهم والتذكري بمآثرهم، إذ ّأن هذه التسميات ّ

 وما جرى عىل أمه الزهراء ،الواقف عىل جمريات األحداث بعد رسول اهللا

ّيعلم بالتضاد املوجود بني جده اإلمام عيل وعمر بن اخلطاب وعدم  ّ ّ
ً من األخري، فال يسمي شخص علوي ابنه بعمر حبا بعمر بن ارتياحه ّ

 .ًمن الراجح أن تكون التسمية حبا بجده عمر األرشفاخلطاب، ف

الذين وّأما احلسني األصغر بن عيل بن احلسني فله من الولد كثري، * 

 :أعقبوه مخسة، هم

 . ـ عبيداهللا األعرج١

 . ـ عبداهللا العقيقي٢

 . ـ عيل٣

ّ ـ جدنا احلسن املحدث٤ ّ. 

 .)١( ـ سليامن٥

سم أحد اعىل وأحواهلم  فلم أقف يف أوالد وأحوال هؤالء اخلمسة

الثالثة إال أشخاص يف أعقاب عبيداهللا األعرج، عاشوا يف األزمنة املتأخرة 

ّعن عهد املعصومني، وأن تسمية املتأخرين منهم ليس بحجة علينا، بل إن  ّ
ّهذه التسميات كانت يف كثري من األحيان تسمى باسم اجلد األعىل، أو  ّ

ّ، وهي تؤكد بأن »عامر« معدول عن  اسم عمرّنإبلحاظ املعنى العريب و

                                                             

ً، وحممدا، وًزيدا ٣٩٦ :وزاد صاحب املجدي. ٣١٢ ـ ٣١١ :عمدة الطالب) ١( إبراهيم  ّ
 .وعيسى، ثم ذكر أوالد هؤالء الثالثة يف الطبقة األوىل ثم انقراضهم
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َّالطالبيني مل يكونوا حساسني من هذه األسامء ملجرد كون بعض املسمني هبا  ّ ّ
من األشخاص املخالفني لنهج الرسول والعرتة، غري مستبعدين وضع بعض 

ّن ظروف التقية احلاكمة عىل إتلك التسميات حتت ظروف استثنائية، أو 

ّوضع اسم عمر عىل أبنائهم، أما اسم أيب بكر أو املجتمع اإلسالمي دعت إىل 
 .ًعثامن فال يوجد بني أبنائهم بتاتا

َّأما عيل األصغر بن عيل بن احلسني، فلم يسم*   يف أوالده وأحفاده إال ّ

ِّحفيده وحفيد حفيده اللذان سميا بـ  ال غري، ثم انقرضت التسمية ىف » عمر«ُ

عمر بن عيل بن عمر :  احلفيد هووإسم)  هـ٨٢٨(عموده إىل زمان ابن عنبة 

بن احلسن بن عيل األصغر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، وال أرى 

ّن التسمية يف ولد عيل األصغر بعمر إ :غري هذين االسمني يف هذا العمود، أي

ّ يف أواسط العرص العبايس األول:قد انتهت يف العصور األوىل، أي ّ. 

ًكان هذا عرضا رسيعا لول ،  د اإلمامني السبطني احلسن واحلسنيً

ّوقد أتيت بكل ما هو موجود يف الطبقات األوىل والثانية والثالثة كي أنفي ما 

ّ ألن ندرة هذه األسامء بالنسبة اىل ؛ ّيقال عن شدة العالقة بني اآلل واخللفاء

ّعيل واحلسن واحلسني : مئات األسامء األخرى املوجودة عندهم ـ مثل اسم
ّإسامعيل وحييى وداود وسليامن وجعفر وزيد ـ تدل عىل أن   هيم وإبرا  و ّ

ُأو غريه ال تعني شيئا بالنسبة إىل األسامء األخرى املوجودة » عمر«التسمية بـ  ً

ّعندهم، وأن التسمية هبذه األسامء مع تأكيد أئمة أهل البيت عىل ظلم الثالثة 

 .هلم ال يعطي مفهوم املحبة

ُنقارن وجود اسم الثالثة مع األسامء األخرى أجل، نحن لو أردنا أن 
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 ّ األسامء وضعت ّاملوجودة عند الطالبيني، لعرفنا سقم كالم من يدعي أن

 . ّ كالمهم عار عن الصحةّللمحبة، وأن
 

 :)ابن الحنفية( ـ محمد بن علي ٣

ّوهو الولد األكرب لإلمام عيل بن أيب طالب بعد اإلمامني احلسن 
ّـ وقد كان أشبه الناس بأمرياملؤمنني له ستة عرش  شهرعىل األ واحلسني ـ

 .ًرجال

مل أقف بني ولده وأحفاده وأحفاد أحفاده إال عىل شخص واحد و

 أو عمرو، بل األسامء الغالبة عىل ولده هي أسامء )١(مشكوك التسمية بعمر

 .األنبياء وأسامء كبار الطالبيني كام هو املشهود يف أنساهبم
 

 :بن علي بن أبي طالب ـ عمر األطرف ٤

ّانحرص عقب عمر األطرف يف ولده حممد، وملحمد أربعة أوالد، هم ّ: 

 .ّأمحد، وحممد، وعيسى، وحييى: له من األوالد:  ـ عبداهللا١

 .له عقب) أبو يعىل السامكي(عبدالرمحن ومحزة : وألمحد

حييى وأمحد، : وللقاسم. ّالقاسم وصالح وعيل وعمر وجعفر: ّوملحمد

حممد املشلل والقاسم واحلسن وعيل وجعفر :  القاسم، ولعيل:ولصالح

حممد األكرب، وحممد األصغر، وأمحد األكرب : ولعمر املنجوراين. واحلسني

                                                             

 ذكر إنام ، واحلنفية ابن ولد تسمية عند) عمر (٢٣١ ـ ٤٢٨  :مل يذكر صاحب املجدي) ١(
 .األصغر جعفر بن عبداهللا ولد يف ذلك
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  .إسحاق: وجلعفر. وأمحد األصغر

 ..أمحد وله عيسى ولألخري حممد: ولعيسى

عيل الرضير واحلسن : ّحممد واحلسن، وملحمد الصويف: وليحيى

 .حممد: هللا، وللحسنواحلسني وعبدا

ّفتسمية بعض الطالبيني بأسامء أحد الثالثة خيطئ ما ادعاه ابن تيمية  ّ

ّواملفتي السلجوقي واهتامهام الشيعة بأهنم ال يسمون بأسامء الثالثة، وهو  ّ
ّاألخر خيطئ ما قيل من أن الشيعة يسمون هبذه األسامء كي يلعنوهم، كام أنه  ّ ّ

ّ سفيان من أهنم يسمون هبذه األسامء لكي خيالف ما قاله معاوية بن أيب ّ
ّيعذروا أنفسهم لو اضطروا للرتحم عىل الثالثة فيرتمحون عليهم ويعنون  ّ

 .درسة أهل البيتملبذلك أوالدهم، إىل غريها من التهم املوجهة 

ّإن تسمية شخص أو شخصني أو ثالثة ـ وحتى لو قيل عرشة ـ بعمر يف 

ّني شيئا، بل إنه ليؤكد بأن الشيعة ال ختالف ّعمود يتصدره عمر األطرف ال يع ًّ

ّاألسامء بام هي أسامء، وال تقتل الناس عىل اهلوية كام يفعله اآلخرون، بل إن 

ًالظروف املتتالية دعتهم إىل ترك التسمية بأسامء الثالثة شيئا فشيئا ً. 

وهو االبن الثاين املعقب من ولد : ّ ـ عبيداهللا بن حممد بن عمر األطرف٢

ّحممد األكرب، : ًمر األطرف، له ثالثة عرش ولدا، منهم ثالث نساء، والرجالع
إلياس، حييى، احلسن، احلسني،  ّحممد األصغر، العباس، والعباس األصغر، و

إبراهيم وأمحد : عيسى، عيل، وقد انحرص نسله يف عيل الطبيب، وهلذا

هللا من اسمه واحلسن وعبيداهللا، ومل يذكر صاحب عمدة الطالب يف ولد عبيدا
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  .عمر أو أبو بكر أو عثامن

ًنعم ذكر صاحب املجدي شخصا واحدا من ولد عيل الطبيب اسمه  ً

 .)١(عمر

ّوهو االبن الثالث املعقب من ولد : ّ ـ عمر بن حممد بن عمر األطرف٣

إبراهيم، ومل يذكر صاحب  إسامعيل، و: عمر األطرف، واملعقبون عنه مها

ّإبراهيم ابنَي حممد بن عمر األطرف من  ل وعمدة الطالب يف ولد إسامعي
ِّسمي باسم أحد الثالثة ُ. 

فمن ولده عمر بن ... ّما إسامعيل وأ: ّلكن صاحب املجدي قال

ًإسامعيل بن عمر بن حممد بن عمر األطرف، كان صديقا للمنصور، أعقب  ّ
 .)٢(ومل يطل ذيله

ستة : فّوولد إبراهيم بن عمر بن حممد بن عمر األطر: ًوقال أيضا

ّحممد، وحممد األصغر، وعيل، وعمر، وفاطمة، وخدجية، واملعقب : وهم ّ
  .)٣(منهم عيل وحده

وهذا ما مل أقف عليه يف عمدة الطالب وغريه من كتب األنساب، بل إهنا 

  .من منفردات صاحب املجدي

َ ـ جعفر بن حممد بن عمر األطرف، املشهور باألبله، ويقال لولده ٤ بنو (ّ

ّ ومل أقف يف عمدة الطالب عىل من سمي من ولده باسم أحد الثالثة، ،)َاألبله ُ
                                                             

 .٤٥٩ :انظر املجدي) ١(
 .٤٥١  :املصدر السابق) ٢(
 .٤٥٣  :املصدر السابق) ٣(
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ّوولد جعفر بن حممد بن عمر بن عيل يعرف : ّلكن صاحب املجدي قال
والرجال ... مه خمزومية جليلة، له سبعة أوالد منهم البنات ثالثُأَباألبله، و

َحممد واحلسني واحلسن وعمر امللقب باألبله ّ)١(.  

   عمر يف عمود يف رأسه عمر األطرف بن اإلمام عيل ّ وجود اسمإن

َّ ال يمكن محله عىل عمر بن اخلطاب، إذ ظاهر السياق أهنم سموا هبذا االسم  َ ّ
 ّ من أخالق ًإحياء لذكر جدهم عمر األطرف بن عيل بن أيب طالب، ألن

  .العرب أن يسمي األحفاد بأسامء األجداد ال الغرباء

 :احتامل آخر

آخر البد لنا من ذكره، وهو احتامل وقوع التصحيف ـ إن مل وهنا احتامل 

نقل التحريف ـ يف بعض أسامء الطالبيني، وهو ما يقع يف احلديث والتاريخ 

ِجوارح ـْال:ًكثريا، وجاء يف كتب القراءة بأن بعض املغرضني قراء قوله تعاىل ِ َ َ
َمكلبني ِ ِّ َ ُ) ٢()اخلوارج مكلبني(. 

بعيد، وذلك لتقارب الكلامت العربية يف ذن التصحيف ممكن وليس بإ

 .الرسم

ّفال يستبعد بعد كل هذا أن يكون بعض املسمني بعمر من الطالبيني، إنام  َّ
كان اسمه عمرو، وقد يكون العكس، وذلك لتقارب الكتابة بينهام، فكتابة 

ْعمر يف صورته األولية تشبه كتابة عمر، قال العيني يف  ََ عمدة القارئ رشح (ُ

                                                             

 .٤٥٥ ـ ٤٥٤  :در السابقاملص) ١(
 احلمقى وأخبار ٥٠ :٥، وميزان االعتدال ٥٦ :انظر أخبار املصحفني للعسكري) ٢(

 .٧٢  :واملغفلني
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ليس يف الصحابة من اسمه عمر بن اخلطاب غريه، ويف «): البخاريصحيح 

ًالصحابة عمر ثالثة وعرشون نفسا عىل خالف يف بعضهم، وربام يلتبس 

بعمرو بزيادة واو يف آخره وهم خلق فوق املائتني بزيادة أربعة وعرشين عىل 

  .)١(»خالف يف بعضهم

اتليهم يف زيارة ولو ألقيت نظرة عابرة عىل أسامء شهداء كربالء وق

عمرو «ًالناحية والرجبية يف املصادر احلديثية مثال لرأيتها خمتلفة، ففي بعضها 

ويف أخرى » عمرو بن قرظه«، أو »عمر بن خالد«ويف األخرى » بن خالد

عمر بن «أو » عمرو بن ضبعة الضبيعي«، أو »عمر بن قرظه أو قرطه«

ُ بن األحدوث عمر« أو» ُعمرو بن األحدوث احلرضمي«، و»ضبيعه

عمر بن صبيح «أو » عمرو بن صبيح الصيداوي«، أو »احلرضمي

أو » عبداهللا بن عمر الكلبي«أو » عبداهللا بن عمري الكلبي«، و »الصيداوي

وأمثاهلا، وهذا » عمر بن كعب األنصاري«أو » عمران بن كعب األنصاري«

املشهور يشري إىل إمكان وقوع التصحيف يف أمثال هكذا أسامء، فقد يكون 

ُبعمر ـ من الطالبيني ـ اسمه عمرو، وقد يرجح الثاين عندهم أكثر من عمر يف  ِّ َُ
ُالظروف الطبيعية واملستقرة هلم عدة نقاط َّ:  

 للنصوص التي مرت يف عمرو بن احلسن بن عيل، وأن اسمه يف :األوىل

وليس بعمر، ثم قوهلم بوجود ابن لإلمام احلسني ) عمرو(غالب النصوص 

 .عمرو، وهذا مل يثبت= عمر باسم 

ّ، وهذا يرجح )عمرو العىل(ّ لكون جد الطالبيني األعىل اسمه :الثانية

                                                             

 .١٨ :١عمدة القارئ ) ١(



 ٢٣٧

 .زيادة وجود اسم عمرو عندهم أكثر من عمر

ُ لشيوع اسم عمرو عند العرب أكثر من عمر، وبذلك ترتفع نسبة :الثالثة

 .ُتسمية الطالبيني أوالدهم باسم عمرو أكثر من عمر

 يعني بأنا نريد نفي وجود اسم عمر يف عمود عىل رأسه ّعىل أن هذا ال

» عمر«عىل » عمرو«عمر األطرف، لكنّنا نريد أن نرجح إمكان وجود اسم 

 .ُيف سائر املوارد األخرى عند الطالبيني
 

 :  ـ العباس بن اإلمام علي٥

ّأعقب العباس بن عيل بن أيب طالب ستة أوالد، مخسة منهم ذكور، هم ّ: 

 ً.مات طفال: م الفضلّ ـ أوهل١

ً عاما ١٦ّ ـ ثم القاسم، الذي استشهد يف واقعة الطف، وله من العمر ٢

 .عىل قول

ّ ـ ثم حممد، الذي استشهد يف واقعة الطف، وله من العمر ٣  سنة ١٤ّ

 .عىل قول

 .ّ ـ واحلسن من أم ولد، وله عقب وانقرض٤

ّ ـ عبيداهللا، بقي بعد أبيه وبعد جدته أم البنني وو٥ ّرث أباه وجدته أم ّ ّ

ّالبنني، أمه لبابة بنت عبيداهللا بن العباس بن عبداملطلب ّ. 

ّفلم أقف بني ولد العباس بن عيل بن أبى طالب عىل من سمي باسم  ُ ّ
أحد اخللفاء الثالثة أو عائشة وطلحة وأمثاهلا، وكانت غالب أسامئهم هي 

 .ه الطالبيونأسامء األنبياء وأسامء أهل بيت الرسالة ومما تعارف علي
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كان هذا جممل الكالم عن ولد اإلمام عيل بن أيب طالب املعقبني، ذكرته 

ّكي يقف القارئ عىل الصفة الغالبة عىل أسامئهم وكناهم، وأنه ليس كام 

 ّ تلك يقولونه من وجود الوحدة والوئام بينهم وبني النهج احلاكم، وكام إن

ّقد سموا بعمر يف القرون األوىل األسامء مل تكن باملرتوكة أصال عندهم، فهم 
ًإما مداراة لآلخرين، أو خوفا منهم، أو لكوهنا كانت أسامء رائجة عند  ّ
ّالعرب، وإن كنّا نرجح غلبة طابع اخلوف والتقية يف مثل تلك الظروف،  ّ
ّوكالمي هذا ال يعني ورود هني خاص من أئمة أهل البيت بحرمة التسمية  ّ

  .)١(بتلك األسامء

ّنلخص القول بأن التسمية بأسامء الثالثة وغريها كانت وعليه، ف

موجودة عند الطالبيني، لكنّها مل تكن صفة غالبة عليهم وسجية مستمرة 

جلميعهم ـ وهي مل تكن كالتسمية بعيل واحلسن واحلسني وحييى وزيد وأمثاهلا 

 .ّهنا وضعت للمحبةإّـ حتى يقال 

ب بل يشمل أسامء أوالد وما أقوله ال خيتص يف ولد عيل بن أيب طال

بكر وعثامن بينهم إال   ّإخوانه مثل عقيل وجعفر، فإنك ال ترى اسم عمر وأبا

 .ًنادرا

ًوعليه فالتسمية بأسامء األعداء ال يرض، خصوصا لو قرن بالتثقيف 

  .والتذكري بأفعال أولئك الناس مع الرسول والرسالة وأهل البيت

                                                             

 هم ألوالدهم أو رضائهم نعم، هناك عمومات قد تفيد ذلك، لكن تسميتهم) ١(
ً تلك التسميات رمزا بتسميات األمهات هو خري دليل عىل جوازه رشيطه أن ال تصري

 .للتبجيل والتجليل من الظاملني
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وم يقلل من اعتبار وضع األسامء عن  ّ التسمية مع التذكري بأفعال القفإن

 ّ حتريفهم وتصحيفهم لألسامء والكنى يشء يعرفه املحققون وإن حمبة، وإن

 .كان قد خيفى عىل عموم الناس، لكنه بمرور األيام يتضح للناس

واآلن لندرس مسألة التسميات من زاوية أخرى، وهي ترتيب زوجات 

 ّ اإلمام عيل وضع روحة ـ بأناإلمام عيل كي نقف عىل صحة االشكالية املط

 ّ اإلمام نإ ياألسامء عن حمبة لرتتيبها بأسامء اخللفاء الثالثة ـ أو سقمها؟ أ

 .ّسمى ابنه األول بأيب بكر، ثم الثاين بعمر ثم الثالث بعثامن
  

 :زوجات اإلمام علي وأمهات أوالده

 مامة بنت أبى العاص هي أولُأّمر عليك أسامء زوجات اإلمام عيل، ف

إهنا تكون لولده : من تزوجها اإلمام بعد فاطمة الزهراء لوصيتها وقوهلا

 . وهذه ماتت بال عقب، ثم تزوج معها أو بعدها نساء أخريات)١(مثيل

 فولدت له حممد األكرب :أم حممد بن احلنفية=  ـ منها خولة بنت جعفر١

 .املعروف بابن احلنفية، وحممد األصغر، وأم احلسن ورملة

 وقيل عن هذه بأهنا :أم عمر بن عيل ورقية بنت عيل= ء التغلبية ـ صهبا٢

 ّ عمر األطرف كان هو أول من تسمى بأسامء سبية من عني التمر، ومعناه أن

ّاخللفاء، وقد تزوج عمر األطرف بابنة عمه أسامء بنت عقيل بن أيب طالب، 
رف ّوتزوجت رقية بابن عمها مسلم بن عقيل، وقد انحرص أوالد عمر األط

                                                             

 .٤ / ٣٦٠: ٢مستدرك الوسائل ) ١(



 ٢٤٠

 . من أسامء بنت عقيل)١(يف ولده حممد

:  وأولدها)٢(وقد تزوج حممد هذا خدجية ابنة عىل بن احلسني بن عيل

 .عبداهللا وعبيداهللا وعمر وكان له ابن رابع من ولد اسمه جعفر األبله

ًوقد نوهنا سابقا إىل قلة وجود اسم عمر بالنسبة اىل األسامء األخرى 

 العمود الذى يتصدره عمر األطرف فال نرى عند الطالبيني، وحتى يف هذا

:  هـ إال ألربعة أشخاص هم٨٢٨ًاسم عمر كثريا عندهم حتى زمان ابن عنبة 

عمر املنجورانى بن . ٣عمر بن حممد بن عمر األطرف . ٢عمر األطرف . ١

عمر املوضح النسابة بن عىل . ٤حممد بن عبداهللا بن حممد بن عمر األطرف 

 بن حممد الصوىف بن حييى بن صالح بن عبداهللا بن حممد بن احلسني بن عبداهللا

 .بن عمر األطرف

وهذه األسامء األربعة ـ حتى لو قلنا بأهنا عرشة ـ هي ال يشء بالنسبة إىل 

مئات األسامء األخرى املوجودة عند الطالبيني وىف عمود يتصدره عمر 

 .ًاتابكر أو عثامن فلم أقف عليهام عندهم بت األطرف، أما اسم أيب

ً وهذه كان قد تزوجها أوال جعفر بن أيب طالب : ـ أسامء بنت عميس٣

ته تزوجها أبوبكر ؤً وعونا، وملا قتل جعفر يوم مًافولدت له عبداهللا و حممد

 عىل أهنا ولدت له حييى ناسًفولدت له حممدا ثم تزوجها اإلمام عيل واتفق ال

ه؟ أو أن أحدمها هو ولد واختلفوا يف حممد وعون هل مها ولداه أم من ربائب

اإلمام عيل واآلخر ولد غريه أو أهنام ولدا أخيه جعفر لوجود هذين االسمني 

                                                             

 .٤٥٠: املجدي) ١(
 .٤٥١: ، املجدي٢٠٨: ٣مناقب آل أيب طالب ) ٢(



 ٢٤١

 .يف ولد جعفر فسميا باسمه

ً ّ حممدا وعونا مها اسامن لشخص واحد، أم غري ذلك من وهل أن ً

 :االحتامالت؟ أنا ال أستبعد أحد أمرين

لطيار، واآلخر ابن  ـ أن يكونا اسمني لشخصني أحدمها ابن جعفر ا١

 لشخص واحد، ني، وقد يكونا ـ حممد وعون ـ اسم)١(طالب  عيل بن أيب

ّسمت أحدمها األم واآلخر هو تسمية األب، وهذا جائز عند العرب حسبام 
 .ًفصلناه سابقا

 ـ أن يكونا ابني زوجها األول جعفر بن أيب طالب، فنسبا إىل اإلمام ٢

 . ّ اإلمام كان بمنزلة األب هلامنعيل الهنام ربيباه وابنا أخيه، وأ

وعىل هذا التفسري يكون حممد اسم لثالثة أوالد ألسامء بنت عميس، 

: حممد بن جعفر بن أيب طالب، والثالث: حممد بن أبى بكر، واآلخر: أحدمها

ّحممد بن عيل بن أيب طالب، الن اسم حممد هو املحبوب عند املسلمني، وكان 

 .من السنة التسمية به

بنا أسامء اوعثامن األصغر وعون : انفرد اليعقويب يف تارخيه بالقولوقد 

 وهو خطأ الشتهار اسم عثامن البن أم البنني الذي وضعه )٢(بنت عميس

اإلمام عيل عىل ابنه بعد مقتل عثامن، فلو ثبت ذلك جيب أن يكون ابن أسامء 

 .بنت عميس هو األكرب ال األصغر لزواجه هبا قبل أم البنني

                                                             

 .حممد بن جعفر بن أيب طالب وحممد بن عيل بن أيب طالب) ١(
 .٢١٣: ٢تاريخ اليعقويب ) ٢(



 ٢٤٢

 .أم العباس وعبداهللا وعثامن وجعفر= م البنني الكالبية  ـ أ٤

 هـ وكان عمره الرشيف ٢٦ ـ فالعباس هو أكرب ولدها وقد ولد سنة ١

  . سنة وهو الوحيد الذي أعقب من ولد أم البنني٣٥ أو ٣٤أيام الطف 

 ـ عبداهللا وهذا ولد بعد أخيه العباس بثامن سنني، وكان عمره وقت ٢

 وقد كان هلذا أخ من ليىل النهشلية سميه وكان )١(رشين سنةًالشهادة مخسا وع

يكنى بأيب بكر وكان أصغر منه، استشهد يف كربالء وقد وقع اخللط 

 ).أبوبكر اسم أم كنية(وااللتباس بني هذين وسنتكلم عنه حتت عنوان 

 ـ عثامن وهو الثالث من ولد أم البنني وقد ولد بعد أخيه عبداهللا ٣

 . وعرشين سنةًاه وقت الشهادة ثالثبسنتني وكان عمر

 ـ جعفر ولد بعد عثامن بسنتني وكان عمره الرشيف وقت الشهادة ٤

  .إحدى وعرشين سنة

 وأحفاده ئهومل يعقب أحد هؤالء األربعة إال العباس، وليس يف أبنا

 . هـ من سمى بعمر وعثامن وأبو بكر٨٢٨وأحفاد أحفاده إىل زمن ابن عنبة 

 بأنه تسمى بأسامء ام البنني هو االبن الثاين الذى قالو ّ عثامن ابن أوأن

الثالثة وهو اكرب من عبداهللا بن ليىل النهشلية املكنى بأيب بكر، وهبذا التوضيح 

 .ً ّ اإلمام وضع أسامء أوالده برتتيب اخللفاء حبا هبميفند ما قالوه بأن

 أو حممد وعبداهللا) املكنى بأيب عيل(أم عبيد اهللا =  ـ ليىل النهشلية ٥

 ).املكنى بأيب بكر(

                                                             

 .٥٣: مقاتل الطالبيني) ١(



 ٢٤٣

فعبيد اهللا قيل أنه قدم عىل املختار بالكوفة وطلب مساعدته وبام أنه مل 

يكن معه كتاب من حممد بن احلنفية فشك املختار فيه فحبسه ثم خىل سبيله، 

ًفخرج هاربا إىل مصعب بن الزبري فأكرمه ملكانة خاله عنده، ثم ختلف عنه يف 

 عىل خاله نعيم بن مسعود التميمي بعض حروبه، فعتب مصعب

 فعبيداهللا قتل ىف املذار وقربه مشهور هناك، أما عبداهللا أو حممد )١(...النهشيل

 هل هو اسم له أو كنية؟» أبو بكر« ّ ، فقد اختلفوا يف أن)املكنى بأيب بكر(
 

 أبو بكر اسم البن اإلمام عيل أم كنية؟

 جاء يف بعض النصوص ً االستدالل عىل كونه اسام بامهمأراد بعض

 .بكر وعبيد اهللا أبو: ًالتارخيية، إذ جعلوه قسيام لعبيد اهللا فقالوا

ًوذهب آخرون إىل أن تلك النصوص ال داللة هلا عىل كونه اسام له، فقد  ّ

ّوإين أرجح أن يكون النهج احلاكم قد . تكون كنية اشتهر هبا فاد من هذه أّ

ّ وذلك لوجود إخوة له يسمون بعبداهللا الشهرة لتمييزه عن غريه من أبناء عيل،
ًوحممد من أمهات أخرى، مثل عبداهللا ابن أم البنني املكنّى بأيب بكر أيضا عند  ّ ّ
ّبعض املؤرخني واملقتول مع أخيه العباس يف كربالء، وحممد األصغر الذي 

ّ إن هناك ابن ثالث لعيل اسمه حممد األصغر هو :، وقيل)٢(م ولدهو ابن أل ّ

                                                             

 .١١٧: ٥قات الطب) ١(
، ٢٠: ٣ الطبقات الكربى البن سعد ٢٣٥، ١٨٦: مقتل احلسني اليب خمنف األزدى) ٢(

، ٨٩ الرقم ٨٨: ١، معرفة الصحابة ٣٤٣: ٣، تاريخ الطربي ٤: ١اجلمهرة 
 ٢٢٤: ١، االمايل الشجرية ٣٠٩: ١، صفة الصفوة ٦٩: ٥، املنتظم ٨٢: االختصاص

: ٧، البداية والنهاية ١١٧ـ ١١٦: خائر العقبى، ذ٤٤٣: ٣، الكامل يف التاريخ ٨٠٧/ 
 .٨٤٤ ـ ٨٤٣: ٢، الفصول املهمة يف معرفة األئمة ٣٣٢



 ٢٤٤

 .ء بنت عميسابن أسام

ّأحدمها قد سمي من قبل أمه : فقد يكون املكنى بأيب بكر له اسامن ّ ُ
ّبعبداهللا، واآلخر من قبل أبيه بمحمد، وهذان االسامن عبداهللا وحممد يشرتك 
فيهام مع أسامء إخوته اآلخرين، سواء الذين سمتهم األمهات كعبداهللا، أو 

ّالذين سموا من قبل أبيهم مثل اسم حممد،  ُّ  .ّلكي يميزوه عن أخويهُ

ًبني إخوته، وأيضا تسميته بأكثر ) حممد وعبداهللا(فوجود هذه األسامء 

ًمن اسم، دعت املؤرخني وأصحاب املقاتل أن يكنّوه بكنية أيب بكر متييزا عن  ّ
 .ًإخوانه ثم اشتهرت هذه الكنية فيه حتى صارت اسام له

 ليىل النهشلية بعد ُقد أطلقت عىل ابن» أيب بكر«ّومعنى هذا أن كنية 

ّمقتل احلسني، ومل يكن يعرف هبا يف الصدر األول، وهذه الرؤية ختالف 
ّنصوص أخرى توحي بأن هذه الكنية كانت موضوعة عليه منذ زمن اإلمام 

 . عىل لسان معاويةعيل بن أيب طالب

نعم هناك عبداهللا آخر غري ابن ليىل النهشلية وهو أخو العباس وجعفر 

ء أمري املؤمنني من أم البنني بنت حزام الكالبية، الذي استشهد يف وعثامن أبنا

 .الطف مع أخيه احلسني

ًوحممد األصغر هو من ابن أم ولد، وهذا أيضا استشهد مع أخيه احلسني  ّ ّ
ّوبام أن أبا بكر بن عيل املسمى بعبداهللا أو حممد من ليىل النهشلية  .يف كربالء ّ

ّن يف كربالء فال يستبعد أن يكون النسابة ّقيل عنه أنه كان من املستشهدي
ّواملؤرخون وأصحاب املقاتل ميزوه عن أخويه بكنية أيب بكر ثم صارت هذه 

  .ًالكنية يف الزمان املتأخر اسام له



 ٢٤٥

ّوهناك احتامل ثالث وهو أن تكون هذه الكنية أخذت له من حممد بن 
ّهد يف كربالء، ألن أباه عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب املكنّى بأيب بكر واملستش

ّعبداهللا بن جعفر هو ابن أسامء بنت عميس ـ التي تزوجها اإلمام عيل بعد 
املكنّى  عيل  زوج ليىل النهشلية ـ أم عبداهللا بن)١(جعفر وأيب بكر ـ ، وكذا هو

بأيب بكر ـ فقد تكون هذه الكنية جاءته من ابن ربيبه عبداهللا بن جعفر بن أيب 

 .طالب

ّتامل رابع وهو أن املكنى بأيب بكر هو ابن اإلمام احلسن وهناك اح

ّاملجتبى ال اإلمام عيل املبارش، لورود اسمه يف الزيارة وأن قاتله هو عبداهللا  ّ
ّالغنوي أو عقبة الغنوي، والذي قيل عنه بأنه وجد يف ساقه مقتوال، أو أن  ً ّ

حقهام يدعونا هلذا ًرجال من مهدان قد قتله، وأن احتاد االشعار التي قيلت يف 

ّالقول، وهذه األقوال يشرتك فيها مع ما قيل يف أيب بكر بن عيل بن أيب طالب، 
سقط ـ لعلل سنشري إىل بعضها ُأفقد يكون اسم اإلمام احلسن قد سقط ـ أو 

ً يف آخر هذا القسم إن شاء اهللا تعاىل فقالوا أبوبكر بن عيل بن أيب طالب بدال

  .احلسن بن عيل بن أيب طالب أبوبكر بن : أن يقولوامن

وال . ًوعليه فهذا االشتهار ال داللة له عىل كونه اسام البن اإلمام عيل

، فال يستبعد أن ّ عدةأسامءبّن العرب كانت تسمي أوالدها أخيفى عليك 

ّعبداهللا، وعبدالرمحن، وحممد األصغر، : يكون للمكنّى بأيب بكر ثالثة أسامء
م ـ من األخوال واجلد ـ قد سموه بعبداهللا أو ُئلة األّألنا احتملنا بأن تكون عا

ًعبدالرمحن مثال، واألب سامه حممدا ّ ً.  

                                                             

 . عبداهللا بن جعفر:يأ) ١(



 ٢٤٦

هبذا التقريب يمكن اجلمع بني األقوال املطروحة فيه، مع احلفاظ عىل 

ّكنية أيب بكر له، وبذلك يكون املسمى يف بعض املصادر عبداهللا، ويف بعض 
ّ، كلها أسامء لشخص واحد، فأحدها ُآخر حممد االصغر، ويف ثالث بأيب بكر

ّهو ما سمته به أمه، واآلخر ما سامه به أبوه، وثالث خاله، ورابع هي كنية  ّ ّ
وإليك اآلن األقوال التي قيلت يف . أطلقوها عليه يف قبيلته للتمييز عن إخوته

 :»بكر  أبو«ّأن اسمه هو 

 :ًأبو بكر اسام

وقد قيل : »لسرية النبويةا«ّأنه قال يف )  هـ٢١٣ت (حكي عن ابن هشام 

ّإن أبا بكر بن عيل قتل يف ذلك اليوم، وأمه ليىل بنت مسعود بن خالد بن 

 .)١(مالك بن ربعي

وعبيداهللا بن عيل : »الطبقات الكربى«يف )  هـ٢٣٠ت (وقال ابن سعد 

قتله املختار بن أيب عبيدة باملذار، وأبو بكر بن عيل قتل مع احلسني وال عقب 

 .)٢(ام ليىل بنت مسعود بن خالدّمه هلام، وأ

): ريض اهللا عنه(ولد عيل: »املعارف«يف )  هـ٢٧٦ت (وقال ابن قتيبة 

 .)٣(ّعبيداهللا وأبو بكر، أمهام ليىل بنت مسعود بن خالد النهشيل... فولد عيل

وكانت ليىل بنت : »أنساب األرشاف«يف )  هـ٢٧٩ت (وقال البالذري 

عبيداهللا وأبا بكر، ثم : الب فولدت لهمسعود بن خالد عند عيل بن أيب ط

                                                             

 .٣٧٠ :١السرية النبوية البن هشام ) ١(
 .٢٠ ـ ١٩  :٣الطبقات الكربى البن سعد ) ٢(
 .٢١٠ :املعارف، البن قتيبة) ٣(



 ٢٤٧

  .)١(خلف عليها عبداهللا بن جعفر

ًوحممدا وعبداهللا وأبا بكر قتل :... ًوقال أيضا يف ولد عبداهللا بن جعفر ّ
ُمهم اخلوصاء من ربيعة ُمع احلسني، وأ ُّ. 

ًوصاحلا وموسى وهارون وحييى وأم أبيها، أمهم ليىل بنت مسعود 

 .)٢(بعد عيل]  عبداهللا بن جعفر:يأ[النهشلية، خلف عليها 

ّمهام ليىل بنت   وأبا بكر، وأ] عبيد اهللا: [وولد: وقال يف مكان آخر

  .)٣(مسعود من بني متيم، ال بقية هلام

وعبيد اهللا وأبو بكر ال عقب : »تارخيه«يف )  هـ٢٨٤ت (وقال اليعقويب 

 .)٤(ّهلام، أمهام ليىل بنت مسعود احلنظلية من بني متيم

 )هـ٦٣٠ت(األثري  وعنه أخذ ابن» تارخيه« يف )هـ٣١٠ت( الطربي وقال

فولدت له عبيداهللا وأبا بكر، ... وتزوج ليىل ابنة مسعود بن خالد: يف الكامل

ّفزعم هشام بن حممد أهنام قتال مع احلسني بالطف، وأ ّما حممد بن عمر   ّ ّ
 عبيدة باملذار، ّفإنه زعم أن عبيداهللا بن عيل قتله املختار بن أيب]  الواقدي[

 .)٥(ّوزعم أن ال بقية لعبيداهللا وال أليب بكر ابني عيل

                                                             

 .١٢٤  :١٢أنساب األرشاف، للبالذري ) ١(
 .٣٢٥ :أنساب األرشاف، للبالذري )٢(
 .٤١٢ :٢أنساب األرشاف ) ٣(
 .٢١٣  :٢تاريخ اليعقويب ) ٤(
قتال مع احلسني ومل يذكر : وفيه ٢٦٢ :٣، الكامل يف التاريخ ١٦٢ :٣تاريخ الطربي ) ٥(

ّأن ذلك هو زعم هشام بن حممد ّ. 



 ٢٤٨

وكان له أبو بكر : »اهلداية الكربى«يف )  هـ٣٣٤ت (وقال اخلصيبي 

 .)١(ّمهام ليىل ابنة مسعود النهشلية  وعبيداهللا وأ

ّ إن أبا بكر بن عيل :وقد قيل: »الثقات«يف )  هـ٣٥٤ت (وقال ابن حبان 

 .)٢(ّمه ليىل بنت مسعود  ُ قتل يف ذلك اليوم، وأبن أيب طالب

بإسناده عن الليث بن » املعجم الكبري«يف )  هـ٣٦٠ت (وروى الطرباين 

واستخلف يزيد ويف سنة إحدى وستني قتل ... تويف معاوية: ّسعد أنه قال

ُّمه ليىل   ُوأبو بكر بن عيل وأ... وعبداهللا... وجعفر... احلسني وقتل العباس
 .)٣(دبنت مسعو

البدء «يف ) ّاملتوىف أواخر القرن الرابع اهلجري(وقال املقديس 

ُ أحد عرش ذكرا، وسبع عرشة أنثى، منهمكان له: »والتاريخ أبو بكر ... ً

 .)٤(وعبيداهللا من ليىل بنت مسعود النهشلية

ولد هنشل : (»مجهرة أنساب العرب«يف )  هـ٤٥٦ت (وقال ابن حزم 

مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن نشهل بن خالد بن : ، منهم)بن دارم

ُدارم، كان سيدا، وابن ابنه عباد بن مسعود بن خالد، كان سيدا، وأخته ليىل  ً ً

فولدت له أبا بكر ) رض(بنت مسعود، كانت حتت عيل بن أيب طالب

وعبيداهللا، قتل عبيداهللا يوم هزيمة أصحاب املختار، وكان عبيداهللا مع 

                                                             

 .٩٥ :اهلداية الكربى) ١(
 .٣١١ :٢الثقات، البن حبان ) ٢(
 .٢٨٠٣ ح ١٠٣  :٣املعجم الكبري للطرباين ) ٣(
 .٧٤ ـ ٧٣ :٥البدء والتاريخ ) ٤(



 ٢٤٩

 .)١()رض(ملختار، وقتل أبو بكر مع احلسنيمصعب بن الزبري عىل ا

أبو بكر وعثامن : ولعيل من الولد: وقد كان قد قال قبله يف أوالد عيل

 ...ّوجعفر وعبداهللا وعبيداهللا وحممد األصغر وحييى

وعبيداهللا قتل يف جيش ... ليىل بنت مسعود بن خالد: وأم عبيداهللا

ّ مع حممد بن األشعث، وقتل مصعب بن الزبري يوم لقوا املختار بن أيب عبيد
 .)٢(أبو بكر وجعفر وعثامن والعباس مع أخيهم احلسني ريض اهللا عنهم

باب الكنى من » رجاله«يف )  هـ٤٦٠ت (وقال الشيخ الطويس 

ّ، أمه ليىل ، أخوه، قتل معهأبو بكر بن عيل: أصحاب احلسني بن عيل
بن هنشل من بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمة بن جندل 

 .)٣(بني دارم

وليىل هي : »هتذيب مستمر األوهام«يف )  هـ٤٧٥ت (وقال ابن ماكوال 

ُأخت عباد بن مسعود، ولدت لعيل بن أيب طالب ... بنت مسعود بن خالد

َعبيداهللا وأبا بكر، درجا، قال ذلك ابن الكلبي َ)٤(. 

ّ أبيها وأم حممد ّصالح وأم: ِّمهام ُوإخوة عبيداهللا وأيب بكر أل: ًوقال أيضا ّ
عبداهللا بن ] ِّأي عىل أمهام[بنوعبداهللا بن جعفر بن أيب طالب، خلف عليها 

                                                             

 وابن (٢٣٠ :هارون عبدالسالم ّحممد حتقيق يف واملوجود ٢٣٠ :مجهرة أنساب العرب) ١(
 ). ابن مسعودعباد ابنه

 .٣٨ ـ ٣٧ :مجهرة أنساب العرب البن حزم) ٢(
 رجال ابن داود، القسم األول باب وعنه يف. ١٠٥٥ ت ١٠٦ :رجال الشيخ الطويس) ٣(

 .١١ الرقم ٢١٥  :الكنى
 .٦٩ :١هتذيب مستمر األوهام ) ٤(



 ٢٥٠

 .)١(جعفر بعد عيل بن أيب طالب، مجع بني ابنته وزوجته

 )٢(»اإلرشاد«يف )  هـ٤٧٨ت (وقد يستفاد من كالم الشيخ املفيد 

ابنا أمري وعبداهللا وأبو بكر : ّ بأن أبا بكر هو اسم لقوله)٣(واالختصاص

 رصح ـ يف باب أوالد أمري املؤمنني أمهام ليىل بنت مسعود الثقفية، لكنه

ّاملؤمنني ـ بأن اسم أيب بكر بن عيل هو حممد األصغر، فقال  ّحممد األصغر «ّ
املكنى أبا بكر وعبداهللا الشهيدان مع أخيهام احلسني بالطّف، أمهام ليىل بنت 

 .)٤(»مسعود

فجميع من قتل مع : »إعالم الورى«يف )  هـ٥٤٨ت (وقال الطربيس 

ً من أهل بيته بطف كربالء ثامنية عرش نفسا، هو صلوات اهللا عليه احلسني

 ابنا أمري املؤمنني، )٦( وأبو بكر)٥(وعبيداهللا... تاسع عرشهم، منهم العباس

  .)٧(ّوأمهام ليىل بنت مسعود الثقفي

نده إىل الزبري بس: »تاريخ دمشق«يف )  هـ٥٧١ت (وروى ابن عساكر 

... وولد عيل بن أيب طالب: بن بكار، قال يف تسمية ولد عيل بن أيب طالب

ّوعبيداهللا وأبا بكر ابني عيل ال بقية هلام، وكان عبيداهللا بن : فذكر مجاعة ثم قال

                                                             

 .٧٠ :١املصدر السابق ) ١(
 .، يف أسامء من قتل مع احلسني١٢٥  :٢اإلرشاد ) ٢(
 .، تسمية من شهد مع احلسني بن عيل بكربالء٨٢  :االختصاص) ٣(
 .٣٥٤  :١اإلرشاد ) ٤(
 .ري وقربه باملذارقتل مع مصعب بن الزب) ٥(
 .هناك قول بذلك لكنه مل يثبت) ٦(
 .٤٧٦ :١إعالم الورى بأعالم اهلدى ) ٧(



 ٢٥١

ّعيل قدم عىل املختار بن أيب عبيد الثقفي، وأم عبيداهللا وأيب بكر ابني عيل ليىل 
 .)١(وكان قتلهام يف سنة سبع وستني.. .بنت مسعود بن خالد

ِوولد له من : »تاريخ األئمة«يف )  هـ٥٦٧ت (وقال الكاتب البغدادي  ُ
 .)٢(أبو بكر وعبيداهللا: ليىل بنت مسعود

مطالب السؤول يف «يف )  هـ٦٥٢ت (ّوقال حممد بن طلحة الشافعي 

 : ًنقال عن كتاب صفوة الصفوة وغريه» مناقب آل الرسول

ُ الذكور أربعة عرش ذكرا، واإلناث تسع عرشة أنثى، هّن أوالدإ ً

ّاحلسن، احلسني، حممد األكرب، عبيداهللا، أبو بكر، : وهذا تفصيل الذكور
ّالعباس، عثامن، جعفر، عبداهللا، حممد األصغر، حييى، عون، عمر، حممد  ّ

 ...األوسط

 .)٣(وعبيداهللا وأبو بكر أمهام ليىل بنت مسعود

وأما :... أوالده: »رشح النهج«يف )  هـ٦٥٦ت (د وقال ابن أيب احلدي

 .)٥(ّمهام ليىل بنت مسعود النهشلية من متيم ، فأ)٤(أبو بكر وعبداهللا

وعبيداهللا قتله املختار، وأبو بكر ):  هـ٦٩٤ت (ّوقال املحب الطربي 

 بن خالد النهشيل، وهي التي )٦(ّقتل مع احلسني، أمهام ليىل بنت مسعود

                                                             

 .١٣١ :٥٢تاريخ دمشق ) ١(
 .١٧ ):املجموعة(تاريخ األئمة ) ٢(
 .٣١٣ :مطالب السؤول) ٣(
 .الصحيح عبيداهللا وهو املوافق للمصادر) ٤(
 .٢٤٢  :٩رشح هنج البالغة ) ٥(
 .الصحيح مسعود) ٦(



 ٢٥٢

 بن جعفر وخلف عليها بعد عمه، مجع بني زوجة عيل وابنته، ّتزوجها عبداهللا

وأيب بكر ] الصحيح عبيداهللا[ًصاحلا وغريه، فهم أخوة عبداهللا : فولدت له

 .)١( ذكره الدارقطني؛  ّابني عيل ألمهام

وأبا :... »املجدي«وقال العمري العلوي من أعالم القرن اخلامس يف 

 .)٣( بني النهشلية)٢(بكر وعبداهللا

وأم عبيداهللا وأيب بكر : للربي» اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله«يف و

 .)٤(ليىل بنت مسعود بن خالد النهشيل: ابني عيل

  ّوتزوج عيل ليىل بنت : »تارخيه«يف )  هـ٧٣٢ت (وقال أبو الفداء 

 قتال مع ؛ مسعود بن خالد النهشيل التميمي وولد له منها عبيداهللا وأبو بكر

 .)٥(ًاحلسني أيضا

َهناية األرب«يف )  هـ٧٣٣ت (وقال النويري  ّوتزوج ليىل بنت : »َ
مسعود بن خالد النهشلية التميمية، فولدت عبيداهللا وأبا بكر قتال مع 

 .)٦(ّاحلسني، وقيل إن عبيداهللا قتله املختار بن أيب عبيد

عبداهللا : »ّالبحر الزخار«يف )  هـ٧٤٠ت (وقال املرتىض الزبيدي 

                                                             

 .١١٧ :ذخائر العقبى) ١(
 .الصحيح عبيداهللا وهو املوافق للمصادر) ٢(
 .١٩٨  :املجدي) ٣(
 .٥٨ :اجلوهرة) ٤(
 .٢٥٢ :١تاريخ أيب الفداء ) ٥(
َهناية األرب ) ٦( َ١٣٦ :٢٠. 



 ٢٥٣

 .)١(أبو بكر أمهام ليىل بنت مسعود النهشلية وال عقب هلامو ]عبيداهللا[=

 : »البداية والنهاية«يف )  هـ٧٧٤ت (وقال ابن كثري 

فولدت له عبيداهللا وأبا بكر، قال ... ومنهن ليىل بنت مسعود بن خالد

ّأن عبيداهللا قتله : ًأيضا، وزعم الواقدي وقد قتال بكربالء: هشام بن الكلبي

 .)٢(بيدة يوم املذاراملختار بن أيب ع

قتل احلسني بن عيل : »جممع الزوائد«يف )  هـ٨٠٧ت (وقال اهليثمي 

وأبو بكر بن عيل بن أيب طالب وأمه ... وأصحابه لعرش ليال خلون من حمرم

  .)٣(ليىل بنت مسعود النهشلية

ًوتزوج أيضا : »جواهر املطالب«يف )  هـ٨٧١ت (وقال ابن الدمشقي  ّ
وأبا بكر، قتال ] عبيداهللا[= فولدت له عبداهللا ... خالدليىل بنت مسعود بن 

 .)٤(مع احلسني بالطف

  وعبداهللا : »سمط النجوم العوايل«يف )  هـ١١١١ت (وقال العصامي 

قتله املختار، وأبو بكر قتل بالطف مع احلسني، أمهام ليىل بنت ]  عبيداهللا[= 

 جعفر، خلف عليها ّمسعود بن خالد النهشيل، وهي التي تزوجها عبداهللا بن

ٍّ، مجع بني زوجة عيل وابنته، فولدت له]بن أيب طالب[ّبعد عمه عيل 
ًصاحلا : ِ

 .إىل آخر ما جاء يف الرياض النرضة للمحب الطربي... و

                                                             

 .’، باب فيه ذكر العرشة املشهورين من أصحابه٣٨٤ :٢البحر الزخار ) ١(
 .الدار بدل يوم املذاريوم : وفيه ٣٣٢ :٧البداية والنهاية ) ٢(
 .سعد بن الليث عن ١٩٧ :٩جممع الزوائد ) ٣(
 .١٢٢ ـ ١٢١ :٢جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب ) ٤(



 ٢٥٤

 :ّ عدةمورُأهذه النصوص توقفنا عىل 

عبيداهللا وكان :  ّ لليىل النهشلية ابنني من اإلمام عيل اسم أحدمها ـ إن١

ّعيل، واآلخر أبو بكر واسمه عبداهللا أو حممد ، وقد وقع التصحيف يكنّى بأيب 
ًكثريا عند املؤرخني والنسابة بني اسم عبداهللا وعبيداهللا فنسبوا مواقف هذا اىل 

  .ًذلك وبالعكس، وهو كثريا ما يقع يف التاريخ

ّنه استشهد مع إ : ـ اختالفهم يف مقتل عبيداهللا بن عيل، فمنهم من قال٢

ّ انه قتل باملذار مع مصعب بن الزبري، :سني يف كربالء، واآلخر قالأخيه احل

 .قتله املختار بن أيب عبيد

ّوكذا احلال بالنسبة إىل أيب بكر بن عيل فالغالب أهنم قالوا بشهادته يف 
 .الطف، وهناك من شك يف شهادته يف كربالء

ّوقد شكك الطربي يف كالم هشام بن حممد بأهنام قتال مع احلسني ّ 

 .بالطف، وكذا قتل املختار لعبيداهللا بن عيل باملذار

ّ ـ إن عبيداهللا وأبا بكر ال عقب هلام، وشكك الطربي وغريه يف هذا ٣ ّ

 .الكالم

ّ ـ إن ليىل النهشلية تزوجها عبداهللا بن جعفر بعد اإلمام عيل، وبذلك ٤ ّ

) م كلثومزينب املكناة بأ(يكون عبداهللا بن جعفر قد مجع بني بنت اإلمام عيل، 

 ).ليىل (وزوجته

ّصاحلا، وأم أبيها، وأم حممد: وقد أولد عبداهللا بن جعفر ليىل النهشلية َّ َّ ً .

َّوال خيفى عليك أن أم عبداهللا بن جعفر كانت أسامء بنت عميس، وأسامء بنت  ُ ّ



 ٢٥٥

ُ من اإلمام عيل باسم حممد األصغر ـ وهو الذي شك يف ٌعميس كان هلا ابن ّ
ّحلسني يف كربالء ـ كام كان لعبداهللا بن جعفر ابنا باسم حممد قتله مع ابن عمه ا ً

األصغر، وكان يكنّى بأيب بكر، وقد قتل هذا يف الطف فال يستبعد أن خيتلط 

 .اسم ابن أسامء من اإلمام عيل مع اسم ابنها من جعفر بن أيب طالب

 وكذا كان لإلمام احلسن ابن باسم عبداهللا وقد كان يكنّى هذا بأيب بكر

ّأيضا فال يستبعد أن يقع اخللط يف املصادر فيمن اسمه حممد األصغر أو  ً

ّعبداهللا من الطالبيني وخصوصا بني املقربني من أوالد اإلمام عيل بن أيب  ّ ً

 .طالب وأوالد أخيه جعفر

ّ بأن القوم كانوا يطلقون كنية أيب بكر عىل من تسمى بعبداهللا َوال تنس

 . وكنيتهيب قحافةًحفظا للتجانس بني اسم ابن أ

وقد يكونوا راعوا هذا التجانس يف التسميات لبيان الصلة واملحبة بني 

ًالصحابة واآلل، وهذا ما سنوضحه الحقا يف املبحث الثاين من هذه الدراسة 

 .فراجع) التكنية بأيب بكر(

ٌ ّ أبا بكر بن عيل هو اسم البن  ـ ظاهر النصوص السابقة تشري إىل أن٥
، لكنّا ال نستبعد أن تكون كنية له ـ لكوهنا تشابه ما قاله املوضح ليىل النهشلية

النسابة يف أيب بكر بن احلسن بن عيل بن أيب طالب وأن اسمه عبداهللا ـ 

ّ أردنا أن نعطي رؤية توفيقية بينهام، فكنية أيب بكر إما أن تكون إذاًوخصوصا 
سمه عبدالرمحن، وإليك ّملن اسمه عبداهللا، أو ملن اسمه حممد األصغر، أو ملن ا

 .اآلن األقوال يف ذلك
 



 ٢٥٦

 :أبو بكر اسمه عبداهللا

ّثم تقدم ): الفتوح(يف كتاب )  هـ٣١٤ت (قال أمحد بن أعثم الكويف 
ّإخوة احلسني عازمني عىل أن يموتوا من دونه، فأول من تقدم أبو بكر بن عيل 

اب عمر فحمل عليه رجل من أصح... ّواسمه عبداهللا وأمه ليىل بنت مسعود

 )١(...بن سعد يقال له زجر بن بدر النخعي فقتله

ولد لعيل بن أيب : »البصائر والذخائر«يف )  هـ٣٨٠ت (وقال التوحيدي 

] عبداهللا[= عبيداهللا : ومن ليىل بنت مسعود الدارمية:... لصلبه) رض(طالب

ّومن أم ولد حممد األصغر... وهو أبو بكر ِّ)٢(. 

للعمري العلوي من أعالم القرن » بينياملجدي يف أنساب الطال«ويف 

وأبو بكر واسمه عبداهللا، قتل بالطف، وأبو : قال املوضح: اخلامس اهلجري

ّعيل عبيداهللا أمهام النهشلية، فأما عبيداهللا فكان مع أخواله بني متيم بالبرصة 
حتى حرض وقائع املختار فأصابه جراح وهو مع مصعب، فامت وقربه باملذار 

: ة يزار إىل اليوم، وكان مصعب شنع عىل املختارية ويقولمن سواد البرص

ِقتل ابن إمامه َ َ ََ)٣(.  

) ّاملتوىف أواسط القرن الرابع اهلجري(وقال أبو العباس أمحد بن إبراهيم 

إن أبا بكر هذا هو عبداهللا الذي : وعبيداهللا وأبو بكر، وقيل: »املصابيح«يف 

 .)٤(قدمنا ذكره، وأمهام ليىل بنت مسعود
                                                             

 .١١٢  :٥الفتوح ) ١(
 .ّ ولد آخر من آم ولد اسمه حممد األصغر ، أي له٢١٤ :١البصائر والذخائر ) ٢(
 .١٩٩ ـ ١٩٨  :املجدي) ٣(
 . عيل أوالد باب ١٧٣ :١املصابيح ) ٤(



 ٢٥٧

ّثم تقدمت : قالوا: ًخربا عن املقاتل فيه)  هـ١١١١ت (وروى املجليس  ّ
ّإخوة احلسني عازمني عىل أن يموتوا دونه، فأول من خرج منهم أبو بكر بن 

وأمه ليىل بنت مسعود بن خالد بن ] الصحيح عبداهللا[عيل واسمه عبيداهللا 

 :ربعي التميمية فتقدم وهو يرجتز

ِشيخي عيل ذو الفخار  َ ُ ِاألطــولٌّ َ ْ ِاشم اخلري الكريم املفضلـه من         َ ِ ْ ُ ِ ِِ 

عبداهللا بن عقبة : فلم يزل يقاتل حتى قتله زجر بن بدر النخعي وقيل

 يف ال يعرف اسمه، وذكر أبو جعفر الباقر: الغنوي، قال أبو الفرج

ّاإلسناد املتقدم أن رجال من مهدان قتله، وذكر املدائني أنه وجد يف ساقية  ً ّ

َقتوال ال يدرى من قتلهم ُ ً...)١(. 

ّللشيخ حممد مهدي شمس الدين ترى اسم سبعة ) أنصار احلسني(ويف 
عرش من بني هاشم الثابت شهادهتم يف كربالء، ثم عرشة أشخاص مشكوك 

يف ...: أبو بكر بن عيل بن أيب طالب: يف شهادهتم يف كربالء، كان أول هؤالء

 .)٢( بنت مسعوداسمه عبداهللا أمه ليىل: اخلوارزمي

وكان له أبو بكر وعبداهللا ـ من امليالء بنت : ويف تاريخ مواليد األئمة

  .)٣(مسعود

                                                             

 .٣٦  :٤٥بحار األنوار ) ١(
 .١٣٥ :أنصار احلسني) ٢(
 لـ قديمة كتابة هي) ليال (أن بام و »مسعود بنت ليال« والصحيح ١٥ :مواليد األئمة) ٣(

 ).امليالء (إىل) ليال (فصحفت »ليىل«



 ٢٥٨

 كام جاء يف خرب آخر هو )١(»اهلمالء«و » امليالء«ّوالذي أحتمله أن 

 .ليىل= تصحيف لليالء 

مها تصحيف ملسعود كام » مرسوق«و » معوذ«وكذا ما جاء يف اسم أبيها 

ّى، وعبداهللا تصحيف لعبيد اهللا، ألن من يقابل أبا بكر جاء يف نصوص أخر

  .»عبداهللا«ال » عبيداهللا«هو 

:... وفيه) األمايل الشجرية(ومثل هذا التصحيف وقع يف كتاب 

ّوعبداهللا بن عيل بن أيب طالب وأمه أيضا أم البنني وأبو بكر بن عيل بن أيب ... ًّ

 .حيح هو عبيداهللافالص. )٢(طالب وأمه ليىل بنت مسعود النهشلية

ّإن النسابة واملؤرخني كثريا ما كانوا يصحفون اسم عبيداهللا إىل عبداهللا،  ً ّ

ّيف حني أن املقتول يف كربالء ـ عىل فرض وجوده يف كربالء ـ هو عبداهللا ال 

ًعبيداهللا، فكيف جيعلون عبداهللا قسيام أليب بكر يف حني أن عبيداهللا هو الذي 

 .»اهللاعبد«ال » أبا بكر«يقابل 

ّموضحني بأن هذا املكنى بأيب بكر قد ال يكون ابنا لإلمام عيل، فهو ابن  ً ّ

ّ اإلمام عيل جده أو حلذف ّنّلإلمام احلسن املجتبى فنسب إىل اإلمام عيل أل ّ
 .اسم أبيه احلسن من النصوص

ّوقد يكون هو حممد األصغر بن عبداهللا بن جعفر زوج ليىل النهشلية ـ 
ّسابقا ـ فنسب إىل اإلمام عيل ألنه حفيد أسامء بنت عميس ّزوجة اإلمام عيل  ً

 .زوجة اإلمام عيل

                                                             

نت مرسوق ومن اهلمالء ب: وفيه ٨٩ :٣) ٥٨٨ت (هو ما جاء يف مناقب آل أيب طالب ) ١(
 ].الصحيح عبيداهللا[أبو بكر وعبداهللا : النهشلية] الصحيح مسعود[

  .٨٠٧ ح ٢٢٤ :١األمايل الشجرية ) ٢(



 ٢٥٩

 :ّأبو بكر اسمه حممد األصغر

ّخر تقول إن املكنّى بأيب بكر ـ من ولد عيل ـ اسمه ُأوهناك نصوص 

 .، وإليك تلك النصوص»عبداهللا«ّحممد األصغر ال 

 األصغر يكنّى ّوحممد: »التنبية واإلرشاف«يف ) ٣٤٥ت (قال املسعودي 

 .)١(...أبا بكر وعبيداهللا و

ت (ًنقال عن املفيد » إعالم الورى«يف )  هـ٥٤٨ت (وقال الطربيس 

ّوحممد األصغر املكنى بأيب بكر وعبيداهللا الشهيدان مع أخيهام ):  هـ٤٧٨
 .)٢(ّمهام ليىل بنت مسعود الدارمية  احلسني بطف كربالء، وأ

ّحممد األصغر املكنّى بأيب بكر وعبيداهللا و: وقال الطربيس يف تاج املواليد
ّالشهيدان مع أخيهم احلسني بالطف ريض اهللا عنهم، أمهام ليىل بنت مسعود 

  .)٣(الدارمية

ّحممد األصغر املكنّى : »العمدة«يف )  هـ٦٠٠ت (وقال ابن البطريق 
ة ّبأيب بكر وعبيداهللا الشهيدان مع أخيهام احلسني بطف كربالء، أمهام ليىل ابن

                                                             

 .٢٥٨  :التنبيه واألرشف) ١(
، وهذا الكالم ال ينايف ما قاله الطربيس يف ٣٥٤ :١، واإلرشاد ٣٩٦ :١إعالم الورى ) ٢(

 بكر ابنا أمري املؤمنني وأمهام ليىل وعبيداهللا وأبو: ٤٧٦ :مكان آخر من إعالم الورى
ّدون ذكر اسمه، وهذا يوضح بأن من فإن النص الثاين اكتفى بكنيته . بنت مسعود

املؤرخني والنسابة كانوا يكتفون بالكنية يف بعض األحيان الشتهار الشخص هبا، فال 
 .ًيمكن بعد هذا القول بأن أبا بكر كان اسام

 .١٩  :تاج املواليد) ٣(



 ٢٦٠

 .)١(مسعود الدارمية

ـ يف )  هـ٧٠٥ت (ّوقال عيل بن يوسف احليل ـ أخو العالمة احليل 

األصغر املكنّى ] ّحممد[وكان له من ليىل ابنة مسعود الدارمية : »العدد القوية«

 .)٢(بأيب بكر وعبيداهللا

 : »املستجاد من اإلرشاد«يف ) ٧٢٦ت (ّوقال العالمة احليل 

بأيب بكر وعبيداهللا الشهيدان مع أخيهام احلسني ّوحممد األصغر املكنّى 

 .)٣(ّبالطف، أمهام ليىل بنت مسعود الدارمية

 : »الدر النظيم«يف )  هـ٦٦٤ت (وقال ابن حاتم العاميل 

ّحممد األصغر املكنّى أبا بكر : وكان له من ليىل بنت مسعود الدارمية
  .)٤(وعبيداهللا

ّوحكى األربيل  قول الشيخ املفيد دون » مةكشف الغ«يف )  هـ٦٩٣ت (ّ

  : زيادة

ّوحممد األصغر املكنّى أبا بكر وعبيداهللا الشهيدان مع أخيهام احلسني «
 .)٥(بالطف، أمهام ليىل بنت مسعود الدارمية

الفصول املهمة يف معرفة (يف )  هـ٨٥٥ت (وقال ابن الصباغ املالكي 

                                                             

 .٣٠ :مدةالع) ١(
 .٢٤٣ ـ ٢٤٢ :العدد القوية) ٢(
 .١٣٩  :املستجاد من اإلرشاد) ٣(
 .عبيداهللا والصحيح ٤٣٠ :الدر النظيم) ٤(
 .٦٧  :٢كشف الغمة ) ٥(



 ٢٦١

ًلشهيدان أيضا مع  ا)١(ّوحممد األصغر املكنى بأيب بكر وعبداهللا): األئمة

 .)٢( احلسني بكربالء أمهام ليىل بنت مسعود الدارمية أخيهام
 

 :أبو بكر كنية ملن اسمه عبدالرمحن أو عتيق

اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني «يف )  هـ٨٤٥ت (انفرد املقريزي 

نت ّوعبدالرمحن الذي يكنّى أبا بكر، وعبيداهللا، أمهام ليىل ب: بالقول» اخللفاء

  .)٣(مسعود بن خالد التميمي

وتبعه الصفدي يف » هتذيب الكامل«يف )  هـ٧٤٢ت (كام انفرد املزي 

ًالوايف بالوفيات بالقول بأن عتيقا هو اسم ملن يكنّى بأيب بكر من ولد عيل بن  ّ

ّنه قتل بكربالء، إ :وعبيداهللا يكنّى أبا عيل يقال«:  إذ قال؛ أيب طالب

 .»...)٤(ّنه قتل بالطفإ :عتيق يقال: درج، وأبو بكروعبدالرمحن درج، ومحزة 

يف أبو بكر » مجهرة أنساب العرب«يف )  هـ٤٥٦ت (وذكر ابن حزم 

ّضمن اخوة العباس بن عيل بن أيب طالب السقاء، وهو كالم ال يوافقه عليه 
ّأحد، وقد يفهم من كالمه بأن أبا بكر هو كنية لعبداهللا بن عيل من أم البنني  ّ

ّضمن أوالد أم البنني، بل اكتفى بأيب بكر، يف ّنه مل يذكر عبداهللا إ إذ ؛ةالكالبي

                                                             

الصحيح عبيداهللا واألخري مل يستشهد يف كربالء بل قتل يف وقعة املذار مع مصعب بن ) ١(
 .الزبري قتله املختار حسبام اشتهر يف كتب التاريخ

 .٦٤٤ :١الفصول املهمة ) ٢(
 .اتعاظ احلنفاء، اجلزء األول يف ذكر أوالد أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه) ٣(
، سبل اهلدى والرشاد ١٨٥ :٢١، الوايف بالوفيات ٤٧٩ :٢٠هتذيب الكامل ) ٤(

٢٨٨ :١١. 



 ٢٦٢

وقتل أبو بكر وجعفر وعثامن والعباس مع أخيهم احلسني «: فقال ابن حزم

  .)١(»ريض اهللا عنهم

ًهبذا فقد عرفت أن أبا بكر مل يكن اسام كام يتصوره املطالع ابتداء، بل هو  ّ ً ّ

ّما دعوى أهنا كنية ملن اسمه   ّ حممد األصغر، وأكنية، ملن اسمه عبداهللا، أو ّ
عبدالرمحن أو عتيق، فهي دعوى بعيدة عن الصحة، وهي من منفردات املزي 

هو ملن كنيته بأيب بكر » عتيق«وتبعه الصفدي، وتلوح عىل دعوى كون اسم 

يف ابناء » أيب بكر«و » عتيق«هنم هبذا القول مجعوا بني إ إذمالمح الوضع، 

 .يلاإلمام ع

إبصار العني يف أنصار (يف )  هـ١٣٧٠ت (قال الشيخ الساموي 

ّمه ليىل   ّوأبو بكر بن عيل بن أيب طالب اسمه حممد أو عبداهللا وأ): احلسني

بل عقبة الغنوي، : قيل قتله زجر بن بدر النخعي، وقيل... بنت مسعود

َوجد يف ساقية مقتوال ال يدرى من: بل رجل من مهدان، وقيل: وقيل ُ  قتله، ً

ّوذكر بعض الرواة أنه تقدم إىل احلرب وهو يقول ّ: 

َعيل ذو الفخ شيخي  ُاشم وهاشم ال تعدلـــمـــِن ه           ِولـَاألط ِار ــٌّ َ ُْ ٌ ِ)٢( 

 .)٣(ومل يزل يقاتل حتى اشرتك يف قتله مجاعة منهم عقبة الغنوي

ّوالذي أحتمله هو وقوع خلط للنسابة واملؤرخني، ولو تأملت يف  هذا َ

                                                             

 .٣٨ :مجهرة أنساب العرب) ١(
 .فصلمن هاشم اخلري الكريم امل: تقدمت روايته بنحو آخر) ٢(
 .٧١  :ابصار العني) ٣(



 ٢٦٣

ّالنص لرأيت اخللط واضحا مشهودا، ألن املشهور بأن عقبة الغنوي ّ ً  ـ أو )١(ً

عبداهللا بن عقبة الغنوي ـ هو قاتل أيب بكر بن احلسن بن عيل ـ املسمى 

  . ـ )٢(بعبداهللا، حسب قول املوضح النسابة

َوكذا ما قيل بأن قاتله رجل من مهدان إذ وجد يف ساقية مقتوال ال يدرى  ْ ُ ً ّ

ًن قتله، فإن هذا ورد أيضا يف عبيداهللا بن عيل ابن ليىل النهشلية املقتول يف م

  .جيش مصعب بن الزبري الذي قربه باملذار يف البرصة مشهور

ّنعم، نسب بعض املؤرخني هذا األمر إىل أخيه عبداهللا بن عيل بن ليىل 
  .النهشلية، لكنّه غري صحيح حسب التحقيق العلمي

ّلك بأن حممدّوهبذا فقد اتضح  من بني دارم  الذي قتله رجل األصغر ًاّ

ّبكر بن عيل، ألن  النهشلية الدارمية الشهري بأيب ابن ليىل وليس هو من أم ولد،

 ًطبقا لألعراف الدارمية بعيد ليىل بن األصغر دارم ملحمد بني قتل رجل من

                                                             

 ٧٠  :٢٢، معجم رجال احلديث ١٠٩  :٢، اإلرشاد ١٧٤ :مقتل احلسني أليب خمنف) ١(
، وذكر الطربي يف ٢٦٢٨  :٦، بغية الطلب ٢٥٧ :، األخبار الطوال١٤٠٠٠ رقم

  عيل بن احلسني بن بكراأب قتل الغنوي عقبة بن عبداهللا ان ٣٤٣  ،٣٣٢ :٣تارخيه 
، وانظر ١٨٧ :٨ والنهاية والبداية ٤٣٠  :٣ يف الكامل يف التاريخ وكذلك ابن األثري

 .للحسن تصحيف هو احلسني أن وباعتقادي ١٠٣  :٣املعجم الكبري 
ّيف الزيارة املنسوبة إىل الناحية املقدسة ما خيالف كالم املوضح النسابة إذ فرق بني أيب ) ٢(

زكي الويل، املرمي بالسهم الردي، السالم عىل أيب بكر بن احلسن ال: بكر وعبداهللا ففيه
لعن اهللا قاتله عبداهللا بن عقبه الغنوي، والسالم عىل عبداهللا بن احلسن بن عيل الزكي، 

 و ٣٦٤:٤٥انظر بحار األنوار (لعن اهللا قاتله وراميه حرملة بن كاهل األسدي، 
 ).٧٤٣ و ٧٥ :٣، إقبال األعامل ٣٤١ :١٠١ و ٣٣٩ و ٢٧ :٩٨



 ٢٦٤

 .ّالقبلية

ِإن كون القاتل من بني دارم مبعدا ال: وبعبارة أخرى ً ِّّ َ ْ َن يكون املقتول ُ

ّابن ليىل الدارمية، ألن القاتل من عشريهتا وقبيلتها فال يقدم عىل قتل من كان 

  .ّمنها بالنظر البدوي، وهبذا يكون قتله ملن هو ابن أم ولد أقرب إىل الواقع

وبذلك نحتمل وجود ولدين أو ثالثة أوالد لإلمام عيل بن أيب طالب قد 

َّتسموا بمحمد األصغر وقت  .لوا يف الطف مع أخيهم احلسنيَ

 . أمه أم ولد وهو قتيل األباين الدارمي:أحدهم

 . هو الشهري بأيب بكر بن عيل وأمه ليىل الدارمية النهشلية:واآلخر

 عىل ّ يمكن أن نقول إنه ابن أسامء بنت عميس، وهو ليس ببعيد:وثالثهم

 .بعض النصوصوفق 

داهللا بن جعفر بن أيب وقد يكون املسمى بمحمد األصغر هو ابن عب

ّطالب الذي تكون جدته أسامء ـ زوجة اإلمام عيل ـ وبذلك يكون حممد هذا 
، وكذا حفيد زوجته أسامء، )جعفر(هو حفيد أخ اإلمام عيل بن أيب طالب 

ًفاختلط األمر عىل النسابة إذ عدوه ابنا لعيل بن أيب طالب ّ ّ. 

قع السالم ـ يف زيارة ملاذا ال ي: لكن قد يقال يف جواب ما احتملناه

الناحية والرجبية ـ عىل أيب بكر بن النهشلية، أو ابن أسامء بنت عميس كام 

 ّوقع عىل حممد األصغر قتيل األباين الدارمي؟

ِّإن السالم الواقع يف الزيارات كان عىل العينة من أهل البيت : اجلواب َ ّ

 فقد يكون وأصحاب اإلمام احلسني ال عىل مجيع املستشهدين بني يديه،

ّملحمد األصغر ابن أمري املؤمنني قتيل األباين خصوصية مل تكن عند اآلخرين،  ّ
  .وقد تكون هناك أجوبة أخرى مل نقف عليها
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 : الخالصة

اسم : ّأن لإلمام عيل من ليىل الدارمية النهشلية ابنني: ّفتلخص مما سبق

 .أحدمها عبيد اهللا املكنّى بأيب عيل

 .ّمد األصغر املكنّى بأيب بكرواآلخر عبداهللا أو حم

ّوبام أن لعيل بن أيب طالب ابنني آخرين يشرتكان مع االبن الثاين لليىل 

 :النهشلية يف االسم

 ابن أم البنني الكالبية والذي اسمه عبداهللا ـ أخو العباس :أحدمها

 .وعثامن وجعفر ـ 

ُ حممد األصغر ابن أم ولد، واللذان استشهدا يف كرب:والثاين َّ ّ الء، فال ّ

ّيستبعد أن يكون املؤرخون والنّسابة وأصحاب املقاتل كنّوا املسمى بعبداهللا 
َأو حممد بن ليىل النهشلية بأيب بكر كي يميزوه عن أخويه من قبل األب ّ ّ.  

ّوقد يكون أبا بكر هذا هو ابن اإلمام احلسن املجتبى ابن اإلمام عيل 
  .ّفنسب إىل اإلمام عيل لعلل رجوها

ًكنية البن ليىل النهشلية بل هو اسم، خصوصا ) أبو بكر( يكون وقد ال

ّإن صح كتاب معاوية املروي يف كتاب سليم بن قيس إىل اإلمام عيل، والذي  َّ
ّوقد بلغني وجاءين بذلك بعض من تثق به من خاصتك بأنك تقول «: فيه ّ

 أبا ّإين قد سميت ثالثة بنني يل«: وبطانتك بطانة السوء]  الضالة[لشيعتك 

ّبكر وعمر وعثامن، فإذا سمعتموين أترحم عىل أحد من أئمة الضاللة فإين  ّ َّ
َّأعني بذلك بني ِ َ«.  

فلو صح خرب كتاب سليم بن قيس وادعاء معاوية بن أيب سفيان 
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ّفيتصور بدوا بأن أبا بكر هو اسم ألحد ولد عيل بن أيب طالب، واألرجح أن  ً ُ َّ َ َُ

ُ ليس بني ولد اإلمام عيل من سمي أو كنِّي بأيب ّيكون ابن ليىل النهشلية، ألنه ِّ ُ
 .بكر غري هذا

 ّ اسم أيب بكر قد أطلق عىل ابن ليىل وهذا اخلرب سيدعونا إىل القول بأن

النهشلية منذ زمان معاوية بن أيب سفيان ال بعد واقعة كربالء كام يستفاد من 

 .حتليلنا السابق

 من االسم ّمأع التسمية ّلكن هذا الكالم هو اآلخر غري صحيح، ألن

ًوالكنية واللقب، وأن رسول اهللا حينام أمرنا بتحسني األسامء عنى أيضا  ّ

ِوال تنابزوا باأل: ًحتسني الكنى واأللقاب أيضا، ومثله قوله تعاىل ْ ُ َ ََ َقاب بئس ْلََ ْ ِ ِ َ

ُاالسم الفسوق ُْ ُ ُْ ِ فهو ال يعني عدم التنابز باأللقاب بام هي ألقاب، بل يعني 

 .ً التنابز باألسامء والكنى واأللقاب معاعدم

من كتاب سليم بن ) جـ(ًمضافا إىل ذلك وجود هذه اجلملة يف نسخة 

إنك قد سميت ثالثة بنني لك، كنيت أحدهم أبا بكر، وسميت «: قيس

ًوهو مبعد أن يكون أبو بكر اسام البن ليىل النهشلية» االثنني عمر وعثامن ٌ ِّ َ ُ. 

ًة االسم تطلق عىل الكنية أيضا، إذ أخرج ّويضاف إىل ذلك أن لفظ

واهللا، : ّمسلم والبخاري بسندهيام عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال يف عيل

 .)١(ّ سامه بأيب تراب، ومل يكن له اسم أحب إليه منهّإن رسول اهللا

                                                             

، صحيح مسلم ٥٩٢٤ ح ٢٣١٦ :٥، ٣٥٠٠ ح ١٣٥٨ :٣صحيح البخاري ) ١(
 .٢٤٠٩ ح ١٨٧٤ :٤



 ٢٦٧

ًومما يمكن احتامله يف أيب بكر بن عيل أيضا هو وقوع االلتباس عىل 

حاب املقاتل وخلطهم بني ولد عبداهللا بن جعفر وبني املؤرخني والنسابة وأص

ّولد اإلمام عيل بن أيب طالب، أو بني أيب بكر بن احلسن بن عيل بن أيب طالب 
ّأعني عبداهللا بن عيل ابن ليىل النهشلية ـ زوجة عبداهللا : وبني املكنّى بأيب بكر

 .ّبن جعفر بعد اإلمام عيل ـ 

ّعفر قد تزوج ليىل النهشلية بعد اإلمام ّ ّ املعروف بأن عبداهللا بن جألن
ّ، وأن أوالد ليىل )زينب(وبنته ) ليىل(عيل، فقد مجع بني زوجة اإلمام عيل 

النهشلية وزينب بنت عيل بن أيب طالب وأوالد غريهم من نساء عبداهللا بن 

ّجعفر كانوا مع احلسني بن عيل يف كربالء، ألن عبداهللا بن جعفر كان قد 

خيرجوا مع احلسني، فليس من البعيد أن خيلط النسابة سمح لولده بأن 

ّواملؤرخون بني أيب بكر بن عبداهللا بن جعفر وبني أحد ولد عيل من ليىل 
النهشلية، املسمى بعبداهللا ويطلقوا عليه لقب أيب بكر ملكانة أسامء بنت 

  .عميس

ّوقد يكون هذا األمر مقصودا من قبل بعض املؤرخني والنّسابة لكي  ً

 .لوا وجود أسامء الثالثة يف ولد عيليكم

ًولعل املسمى بعبداهللا أو حممد ابن ليىل النهشلية مل يكن ابنا لعيل بل هو  َّّ ّ
 .ابن عبداهللا بن جعفر

ّوقد يكون هذا هو أخو عبداهللا بن جعفر ال ابنه، ألن أمهم أسامء بنت  ّ

عفر بن أيب ّعميس قد تزوجها اإلمام عيل بعد أيب بكر، وكان هلا ولدان من ج

 :ّطالب باسم حممد
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 .ّحممد األكرب الذي قتل مع عمه عيل يف صفني وقيل بتسرت

 .ّواآلخر حممد األصغر املقتول مع ابن عمه احلسني يف كربالء

ّوقد يقال أيضا بأن ما حكوه عن عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب وأنه  ّ ً

ّسمى أحد ولده بأيب بكر، أهنا كانت كنية ملن اسمه حم َّ ّمد األصغر من ولده َ

  .املقتول يف كربالء

وعليه فال يستبعد أن خيتلط ولد ليىل الدارمية النهشلية من عيل، مع 

ولدها من عبداهللا بن جعفر، وقد يمكن أن ينسب ولد عبداهللا بن جعفر 

ّاآلخرين إىل جدهتم أسامء بنت عميس، وقد ينسب ولد أسامء من غري عيل إىل 

 .اإلمام عيل، وبالعكس

وقد يكون أبو بكر بن عيل هذا هو عبداهللا بن احلسن بن عيل بن أيب 

 .طالب املكنّى بأيب بكر واملستشهد يف كربالء، وذلك الحتاد ما قيل فيهام

 حال فحياة أيب بكر بن عيل بن أيب طالب مل تكن واضحة املعامل ةّوعىل أي

ّـ كأخيه عمر االطرف ـ ومل يكن له دور مهم كالعباس أو مسلم  بن عقيل أو ٌ

ًزهري بن القني أو غريهم من أصحاب احلسني، ومل يكن قتله مفجعا كقتل 

عبداهللا الرضيع بن احلسني بن عيل، فهذه العلل وأمثاهلا، واختالط اسمه 

ًوكنيته مع اسم وكنية اآلخرين، كل هذه األمور ال جتعل حياته واضحة متاما  ُّ

َلط خطباء املنرب احلسيني الضوء كحياة غريه من أبطال كربالء، وألجله مل يس ّ

 .ّعىل شخصيته كام يسلطون الضوء عىل كبار رجاالت كربالء

ّفأبو بكر بن عيل مل يثبت قتله يف كربالء، بل إن شهادته مشكوك فيها، 

ضمن يف ّحتى أن الشيخ شمس الدين ذكره كام ذكر عمر بن عيل األطرف 
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 .)١(العرشة املشكوك يف قتلهم ىف الطف

ِّعدم ذكرهم جاء هلذه العلل واألسباب، ال لتكنيه بأيب بكر ـ كام وعليه ف
 ّ اخلطباء يتعرضون إىل الشخصيات البارزة  أن يصور ذلك ـ وأنهميريد بعض

واملهمة يف واقعة كربالء مثل موقف زينب، وخطبة عيل بن احلسني يف جملس 

 سيزيد، ودخول مسلم إىل الكوفة، وأخبار ساقي عطاشى كربالء العبا

ّوأمثاهلا، فإن تلك املواقف مل تكن كمواقف أيب بكر بن عيل، أو عمر بن عيل، 

أو عثامن بن عيل، وهؤالء ـ عىل فرض شهادهتم ـ فهم شهداء وهلم حرمة 

 .كغريهم من الشهداء

 إذ ترى بني الشهداء من ؛ ّهذا، مع أن اخلطباء ال يذكرون مجيع الشهداء

هم ؤقيل بن أيب طالب وغريهم، وأسامهم من أوالد جعفر بن أيب طالب وع

روهنم بأمجعهم، فاخلطباء ال يذكرون إال ذكغري أسامء الثالثة ومع ذلك ال ي

ِالعينة من الشهداء، وهذا ال يعني عدم احرتامهم وجتليلهم للشهداء غري 

أيب بكر بن : ُاملذكورين عىل املنابر، فكيف بمن شك يف قتله يف كربالء مثل

  .عيل، وعمر بن عيل

ًفعمر بن عيل بن الصهباء التغلبية مل يثبت مشاركته يف الطف فضال عن 

 ّ أمر شهادته ال خيتلف عام قيل يف أخيه أيب بكر بن عيل ووقوع شهادته، بل إن

التصحيف فيه، فال يستبعد أن يصحفوا عمرو بن احلسن بن عيل إىل عمر ثم 

الب يف كربالء، يف يسقطو اسم احلسن فيقولوا بوجود عمر بن عيل بن أيب ط

                                                             

 .١٣٦ :انظر أنصار احلسني) ١(
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عمر بن احلسن بن = عمرو :  بكرحني لوصح لكان املستشهد هو ابن أخ أيب

 .عيل ابن أيب طالب ال عمر بن عيل بن أيب طالب

 ّ له ابنان باسم أيب بكر ًوهذا ما قالوه أيضا يف أبناء اإلمام احلسني وأن

ال لإلمام وعمر، يف حني مل يثبت هذا األمر، ولو كان فهام لإلمام احلسن 

 .احلسني حسبام مر الكالم عنه قبل قليل

ّوهبذا فقد عرفت حال أيب بكر بن عيل بن ليىل النهشلية، وأنه مل يكن له 

ّدور كغريه من أبطال كربالء، كام أنه قد شك يف قتله، وعىل فرض كونه من 

ّشهداء كربالء، فدوره ليس بأكرب من أدوار عبداهللا وجعفر وعثامن أبناء أم 
َّنني الذين مل يسلط الضوء عليهم حينام ننقل وقائع كربالء كام يسلط عىل الب َُّ َُ

 .كل ذلك بعد التشكيك يف مقتله يف الطف. ّأخيهم العباس السقاء

ّإذن احلساسية مل تكن مع أسامئهم ـ بام أهنا أسامء تطابق ألسامء الثالثة ـ 
  .ءبل لعدم وجود أدوار رئيسة هلم، كغريهم من رجاالت كربال

ّنعم، إن خطباء املنرب احلسيني يذكرون الوقائع التفصيلة ملأساة كربالء 

يف السنة مرة، أى يف يوم عاشوراء، وعند قراءهتم للمقتل احلسيني يف اليوم 

ّالعارش، أما يف غري تلك املناسبة فيقترصون عىل نقل املشاهد اهلامة من واقعة 
 ...ل والرضيعكربالء كمواقف العباس وزينب ومسلم بن عقي

ًهبذا أختم جوايب عن السؤالني املطروحني سابقا، وأقول ملن يثري هكذا 

  :شبهات

ِ ـ عرفت عىل ضوء الصفحات السابقة بأن اإلمام عليا مل يسم ابنه ١ ّ ُ ًّ ّ

ّبعمر، بل إن عمر بن اخلطاب هو الذي طلب من اإلمام عيل أن هيبه تسمية 
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السم األول من أسامء الثالثة يف ولده، بعمر، وبذلك يكون اسم عمر هو ا

  .أوالد اإلمام عيل

ثم يأيت اسم عثامن، وقد وضع هذا االسم من قبل اإلمام بعد مقتل 

 .عثامن ال لعثامن بن عفان بل لعثامن بن مظعون

ثم يأيت االسم الثالث وهو املشتهر بأيب بكر، وهذا آخر من تسمى 

هؤالء الثالثة من ولد اإلمام عيل ّوإن معرفتنا بوالدة . وتكنى بأسامء الثالثة

ّ إن :ّيدلنا عىل عدم وجود الرتتيب يف أسامء الثالثة، بل يثبت كذب من قال

ّ سامهم بالرتتيب مستدال عىل وجود املحبة بني اإلمام عيل اإلمام ً ّ ّ
 .والثالثة

 ـ مل يثبت وجود ولدين لإلمام عيل باسم عمر أو عثامن أو جعفر، ٢

ُّومن أراد التأكد اجلريدة يف أصول أنساب (ّ من صحة كالمنا فلرياجع كتاب َ

ّللسيد حسني الزرباطي فإنه) العلويني ّ سعى أن حيصل عىل أكرب عدد 

والشبلنجي ) اإلرشاد(ممكن من ولد اإلمام عيل، فجمع بني روايتي املفيد يف 

ًفذكر مخسة عرش ابنا وإحدى وعرشين بنتا، فصاروا ) نور األبصار(يف  ً٣٦ 

 .ًشخصا

فلم أقف بني تلك األسامي عىل اسم عمر األصغر، وعمر األكرب، أو 

 .جعفر األصغر، وجعفر األكرب

ّمع أنه ذكر ثالثة أوالد سموا بمحمد ّ : 

 .ّ ـ حممد بن احلنفية١

 .ّ ـ حممد األصغر٢
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ّ ـ حممد األوسط، وبنتان سميتا بزينب٣ زينب الكربى وزينب : ّ

لثوم الصغرى، ورملة، ورملة الصغرى، الصغرى، وأم كلثوم الكربى، وأم ك

 .ورقية، ورقية الصغرى

َفلو كان لإلمام عمران أو عثامنان أو جعفران أو أي يش آخر لذكره  ُ

 .ّالزرباطي كام شاهدناه يف حممد، وزينب، وأم كلثوم، ورملة، ورقية

ّإن ما جاء به الزرباطي كان أقىص ما يمكن أن يقال يف ولد اإلمام عيل، 

ع بني الثابت واملنسوب من ولد عيل، إذ مل نقف عىل ولد لإلمام عيل ّألنه مج

ّأكثر مما جاء يف هذا اجلمع بني روايتي املفيد والشبلنجي، وهو يؤكد بأن زيادة  ّ

شيخ الرشف هي زيادة منه مل يوافقه عليها اآلخرون، وكالمنا هذا يؤيده ما 

ليحيى بن ) اماألحك(ًجاء يف كتب الزيدية وخصوصا ما جاء يف كتاب 

ًاحلسني الزيدي الذي مر سابقا حني الكالم عن عمر األطرف، قال حييى بن  ّ
ًد عرش رجال ـا بنيه وهم أحـّنا عن عيل بن أيب طالب أنه دعـبلغ:  احلسني

ّاحلسن بن عيل، واحلسني، وحممد األكرب، وعمر، وحممد األصغر، : أوهلم ّ
، وأبو بكر بنو عيل بن أيب وعباس، وعبداهللا، وجعفر، وعثامن، وعبيداهللا

  .)١(...طالب

َ ّ من أراد القول بأن لإلمام عمرين أو عثامنني أو جعفرين أراد أن إن
ّ ألنه رأى عند الذهبي السني مثال كلمة عمر األكرب، ؛ جيمع بني شتى األقوال

ّوعند اآلخر عمر األصغر، فأراد اجلمع بينهام والقول بأن هناك عمرين،  َ ْ َ

                                                             

 .٥٢٤ :٢األحكام ) ١(
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ّما عىل هذا اجلمع حينام وقف عىل أن أحدمها عاش إىل سنة ثامنني وازداد عز ً

أو مخسة وثامنني واآلخر قتل يف الطف، ومن هؤالء كان الشيخ النامزي الذي 

تذكرة (وبعد أن ذكر قول ابن اجلوزي يف ) مستدركات علم الرجال(قال يف 

  ):اخلواص

ًيستفاد من ترصحيه بعمر األكرب وأنه عاش مخسا: أقول ّأنه مل :  وثامننيّ

 . عمر األصغر وهو من الشهداءّيكن من شهداء الطّف، وأن له

 .األصغر واألكرب: فله ابنان يسميان بعمر

 .فاألصغر أمه الصهباء كان من شهداء الطف

َّواألكرب بقي إىل مخس وثامنني سنة، فيكون له عمران، كام أن له حممدين َّ ُ :

ّمد بن احلنفية ـ بل له ثالثة أوالد تسمى أحدمها من شهداء الطف، والثاين حم

: ، وملوالنا عيل بن احلسني...ّبمحمد ـ وكام أن له عباسني وعثامنني وجعفرين

 .)١(احلسني، واحلسني األصغر، وكذلك غريهم

ّوالعجيب من الشيخ النامزي أنه ال يفطن إىل أن الصهباء كانت ـ يف  ّ

 للهجرة، وأن عمر ١٢ ـ ١١ة  يف سن:إحدى االقوال ـ من سبي الياممة أي

 .٢٤ إىل ١٢األطرف ولد حينام قام عمر بني سنة 

 للهجرة هو األصغر عند واقعة الطف ١٤فكيف يكون من ولد يف سنة 

 .٦١الواقعة يف سنة 

فلو أراد ! بل من هي أم عمر األكرب وما اسمها، ومتى تزوجها اإلمام؟

يه أن يذهب إىل والدته قبل القائل إثبات كونه أكرب من ابن الصهباء كان عل

                                                             

 .١٠٢  :٦مستدركات علم رجال احلديث ) ١(



 ٢٧٤

 أن تكون والدته قبل زمن أيب :أخذ أرسى عني التمر أو الياممة إىل املدينة، أي

ّبكر، ويف زمن رسول اهللا، وللزم عليه أن يكون أكرب من حممد بن احلنفية، مع 
ُأنا مل نقف عىل اسم عمر بني ولد فاطمة، أو أمامة، أو خولة، أو أسامء، وكذا  ّ

 .قف عىل اسمه بني من هي من أم ولد من إماء اإلمام عيلاحلال مل ن

 عثامنني وجعفرين وعباسني، بل ّوكذا ليس من الثابت أن لإلمام

 .هي من زيادات شيخ الرشف انفرد هبا ومل يوافقه عليها أحد

ّوعليه فاالختالف يف اسمه وأنه هل هو حممد األصغر، أو عبداهللا، وكذا  ّ

ّ الشك يف مقتل حممد األصغر الذي هو من أم ولد ً، وأيضا)١(الشك يف مقتله
، وعدم وجود دور بارز مشهود أليب بكر بن عيل أو )٢(أو من ليىل النهشلية

ُعمر بن عيل كدور أيب الفضل العباس وغريها من األمور، كلها جعلت 

اخلطباء ال يأتون باسم عمر وأيب بكر ابني عيل بن أيب طالب يف املجالس 

 ً.قليالاحلسينية إال 

  ونحن هبذا الكالم قد فنّدنا ما أثاره بعض املغرضني من شبهات يف

 موضوع التسمية، وإليك اآلن الكالم عن املبحث الثاين وهو موضوع 

 .التكنّي بأيب بكر

*** 

                                                             

 .٦١٠ :١أعيان الشيعة ) ١(
مه أم ُأحممد األصغر درج، و: ، عن مصعب الزبريي، قال١٢٥ :٩قاموس الرجال ) ٢(

 .ولد
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 :وهو يقع يف ثالثة حماور

عند العرب، » أيب بكر«و » بكر« وفيه نبحث عن معنى :املحور األول

ًن هذه الكنية تأيت للمدح أم للذم، أم هلام معا، أم ال هذا وال ذاك؟وهل أ ّ 

ابن أيب « تاريخ إطالق هذه الكلمة عىل ىل وفيه نتكلم ع:املحور الثاين

طلقت عليه يف اإلسالم؟ وهل ُأّ، وهل أهنا كانت له يف اجلاهلية، أم »قحافة

ًأهنا كنية خاصة به أم كنِّي هبا آخرون أيضا؟ ُ ّ 

ّ وفيه نشري إىل املسمني أو املكنَّني بأيب بكر من ولد أئمة :الثالثاملحور  َّ
ّ، وهل أن هذه الكنية هي من أهل البيت، أو املكنني من األئمة أنفسهم

 أم من وضع غريهم؟ وبيان دور املتأخرين يف إبدال كنية بعض وضعهم

  .ًالطالبيني وجعلها اسام هلم
 

 :»أبي بكر«و» بكر«في معنى : المحور األول

ّمما ال شك فيه أن احلياة يف اجلزيرة العربية ختتلف عن غريها  وذلك ؛ ّ

ّ يتنقلون بني الصحارى ٌلّ رحٌدو الساكنني فيها بّنلطبيعتها الصحراوية، وأل



 ٢٧٨

 .ًواألودية واجلبال بحثا عن الكأل واملاء

ّونظرا هلذه احلالة االجتامعية والطبيعية كانوا هيتمون بالنبات واحلي وان ً

ًكثريا وقد صنف العرب كتبا يف الزرع والكرم والبقول واألشجار والرياح  ً

 .والسحاب واألمطار واحليوان وأسامء اخليل ونسب اخليل واإلبل وغريها

ًوكانت اخليل واإلبل رأس تلك احليوانات، وخصوصا اإلبل منها، 

ن وذلك ملعرفتها بالطرق، وصربها عىل األذى والبالء، ومحلها لإلنسا

ّواالستفادة منها يف مأكوله وملبوسه ومتاعه، وقدرهتا عىل حتمل العطش ملدة  ّ
عشـرة أيام، وعيشها يف الصحراء وعشقها للشمس، وقدرهتا يف التعرف عىل 

  .النبات املسموم بالشم

، )١(ٌّفاإلبل عز ألهلها، والغنم بركة كام جاء يف احلديث النبوي الرشيف

 .سميت بالقصواء أو العصباء أو اجلدعاءوقد كانت لرسول اهللا ناقة 

ّكل هذه األمور جعلت العرب تعتز باإلبل وهتتم وتتفاخر هبا، وتؤلف  ّ ّ ُ

ًكتبا يف صفاهتا وخصائصها وأسامئها، وتنظم األشعار فيها، وقد سمت 

العرب لكل فرتة من فرتات عمرها أسامء، كالفصيل وابن خماض وابن لبون 

ًمثال لوقفت عىل أسامء كثرية ) صاح يف فقه اللغةاإلف(ولو راجعت كتاب  ...و

موضوعة لرأس البعري، وعنقه، وصدره، وبطنه، وكرشه، وذنبه، ورضعه، 

 .وقوائمه، وأنواع رضاعه

                                                             

، واملعجم الكبري عمر ابن عن ٤٨٧  :١، زوائد اهليثمي ٣٤٥  :٧لبزار مسند ا) ١(
 . عن رسول اهللاهاين أم عن ٤٢٤ :٦، ومسند أمحد ٤٢٦ :٢٤



 ٢٧٩

ّكام أهنم ميزوا بني الذكر واألنثى منها، فوضعوا اسم اجلمل عىل الذكر  ّ
 .ًمن اإلبل، والناقة لألنثى منها، والبعري هلام معا

د سبحانه وتعاىل عىل خصائص هذه األنعام للناس يف قوله ّوقد أك

 َواال َنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ُ َ َ َُ َ ْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ ْ ٌَ ُ ْ ٌولكم فيها مجال * ْ َ ََ َ ِ ْ ُ َ

َحني ترحيون وحني ترسحون  َُ َ َُ ْ َ َُ َِ َوحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بال* ِِ َ َْ َ َ َ َ ْ ُُ ُ َُ ْ َّ ِ ْ َ ِ ْ ِغيه إال َ ِ

ٌبشق األنفس إن ربكم لرؤوف رحيم  َّ َ ْ َِ ٌِ َ ُ َّ َّ ِ ِ ُ َ ِّ ْواخليل والبغال وال* ِ ْ ََ َ ََ َ ِ ْ َحمري لرتكبوها ـَْ ُ ََ َْ
ِ ِ

َ
َوزينة وخيلق ما ال تعلمون ُ ََ ُ ًْ َ ََ َ ََ ُ ْ ِ)١(. 

َأفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت وإىل الساموقوله تعاىل  َّ ْ ُ ََ َ َ َِ َِ ْ ُ َِ َ ِ ِ َ ُ َ َء كيف َ ْ َ ِ

ِرف ْعتُ َ)٢(. 

َأومل يروا أنا خلقنا لوقوله تعاىل  ْ َ َْ َ َّ َ َْ ََ َ ْ َهم مما عملت أيدينآ أنعامـا فهم لـَ َ ً َْ ُْ َُ َْ َ ََ ِْ ِ َّ َها ـِّ

ِمالكون  ُ ِ َوذللناها ل* َ ْ ََّ ََ َهم فمنها ركوهبم ومنها يأكلون ولـَ ُ ََ ََ ُ ْ ُ ْْ َ ْ ُ ُ َ َْ َ ُِ ُهم فيها منافع ـِ ِ َِ َ َْ ُ

ُومشارب أفال يشكرو َ َُ ْ ََ َ َ ُِ  .)٣(َنَ

ّوهي أسامء للفتي من » البكرة«و » البكر«ومن تلك األلفاظ املوضوعة 
 .اإلبل، ذلك احليوان املحبوب واملهم يف اجلزيرة العربية

مل تكن كنية بذيئة عند العرب، وليس يف إطالقها » أيب بكر«وعليه فكنية 

رون من ٌعىل أحد عيب ذايت، ومل تكن خمتصة بابن أيب قحافة، فقد تكنى به آخ

  .قبله ومن بعده

                                                             

 .٧ ـ ٥  :النحل) ١(
 .١٧  :الغاشية) ٢(
 .٧٣ ـ ٧١  :يس) ٣(



 ٢٨٠

ًاستنقاصا للطرف، وتصغريا له، وذلك » أيب الفصيل«أجل، قد يؤتى بـ  ً

ّحسب االستعامل، ومثلها يف ذلك مثل الرقاع قبال احلذاء، والكنّاس مقابل  َ ِ ّ
 .ِّاملنظف، والنجار مقابل مهندس الديكور، إىل غريها من عرشات الكلامت

 ن أيب قحافة بأيب بكر؟ما وجه تكنية اب: لءواآلن لنتسا

ّهنا كانت كنيته يف إوملاذا هذه الكنية له باخلصوص ال غري؟ وهل 

ُاجلاهلية أم أهنا أطلقت عليه يف صدر اإلسالم؟ ّ 

ّبل ماذا يعني ما حكوه عن رسول اهللا من أنه غري اسم ابن أيب قحافة من  ّ

 بكر؟ غري كنيته إىل أيب عتيق أو عبد الكعبة إىل عبداهللا، كام أنه

ّفامذا كانت كنيته يف اجلاهلية حتى يغريها رسول اهللا؟ وملاذا ال يشريون  ّ

 إىل تلك الكنية؟

ّبل ملاذا ال يكنّيه رسول اهللا بأيب عبدالرمحن وأيب حممد وأمثال ذلك؟ مع 
ِّ شخص رسايل هادف يف أعامله يدعو إىل توحيد اهللا والتسمية بام عبد ّأنه ُ ّ

ِّومحد، وأفضل األسامء   .والكنى واأللقاب عنده هو ما محد وعبدُ

ُهذه األمور جيب توضيحها، كي نقف من خالهلا عىل دواعي وضع 

   أو عىل بعض اآلخرين هذه الكنية عىل املعصومني من أهل البيت

  .أوالدهم
 

متى كُني أبو بكر بأبي بكر؟ ولِم؟ وما هي : المحور الثاني

 كنيته السابقة؟

ً تأيت غالبا الشتهار خصلة أو انتساب إىل جهة أو ّمن املعلوم أن الكنية

 .صفة، أو لتالزم وتقارب، فبعضها تأيت رصحية وأخرى مضمرة



 ٢٨١

 :مورُأواملقتيض للتكنية : قال األهدل

ُ اإلخبار عن نفس، كأيب طالب، كنِّي بابنه طالب، وهذا هو :ّاألول

 .األغلب

ْ التفاؤل والرجاء، كأيب الفضل:الثـاين ًولدا جامعا للفضائل ملن يرجو ؛َ ً. 

 . كأيب حييى مللك املوت؛ ِّ اإليامء إىل الضد:الثالث

ّ اشتهار الشخص بخصلة فيكنى هبا، إما بسبب اتصافه هبا يف :الرابع ّ
نفسه أو انتسابه إليها بوجه قريب أو بعيد، كأيب الوفاء ملن اسمه إبراهيم، وأيب 

 .)١(الذبيح ملن اسمه إسامعيل أو إسحاق

ّفال يمكن تصوره يف التكنية بأيب بكر البن أيب : ّحتامل األولّأما اال
 .)٢(ّقحافة، ألنه ليس له ولد هبذا االسم

ُفقد يمكن تصوره إذا أريد منه الداللة عىل السخاء : ّأما االحتامل الثاين

َوالكرم، وهذا ما أراده اآلخرون بأخرة ، ساعني للتدليل عليه من خالل )٣(َ

 .)٤(حتهاأخبار أثبتنا عدم ص

ًفيعني وضع هذه الكنية تعريضا بأيب بكر، كأن : ّأما االحتامل الثالث

أبو : (، ولألقرع)أبو بصري: (، أو لألعمى)أبو البيضاء: (يقال لألسود

، وهذا بعيد لو قلنا بوضع هذه الكنية )ابن ذي الرجل: (، ولألعرج)اجلعد

ِعليه من قبل رسول اهللا َ ِ. 
                                                             

 .٥٢  :١الكواكب الدرية، لألهدل ) ١(
 ً.مثال ١٣٤ :١انظر حتفة املولود ) ٢(
 .ر يف زمان متأخ:أى) ٣(
 .٤٤٠ ـ ٤٣٤انظر أصل الكتاب يف الصفحات ) ٤(



 ٢٨٢

 لكن بعناية ما، وهو الذي دعا ؛  ًد يكون واردافق: ّأما االحتامل الرابع

ّ أن يبدل كنيته من أيب الفصيل إىل أيب بكر، وهو سبب يف عدم رسول اهللا

ُتكنيته بأيب عبدالرمحن أو أيب حممد، كل ذلك جماراة لكنيته األوىل يف اجلاهلية،  ّ ّ
ّن ، أل)مجيلة(إىل ) عاصية(، و )سهل(بـ ) حزن( قد بدل كلمة كام رأيناه

ّ أبا قحافة وابنه كانا يناديان عىل مائدة ابن جدعان، فكأن ّمن املعروف أن

التكنية بذلك جاءت لكونه يرعى إبل ابن جدعان أو غريه، فصارت كنية 

 .مالزمة له» أيب الفصيل«

ّن املناوئني البن أيب قحافة كانوا يسمونه يف اجلاهلية وصدر اإلسالم بـ إ ّ

 .ًتعريضا به» لذي اخلال«و » أيب الفصيل«

، )٢(، واصله من القطع)١(مهُأولد الناقة إذا فصل عن : والفصيل

ّبخالف البكر ـ بالفتح ـ وهو الفتي من اإلبل ِ َ ْ البكر الناقة التي : ، وقيل)٣(َ

ًولدت بطنا واحدا واجلمع أبكار  .)٥(، وهو أكرب من الفصيل)٤(ً

ّمن أنت حتى : له نفأعداء أيب بكر كانوا يريدون أن يستنقصونه فيقولو َ

                                                             

 .٣٢٩ :٨املحكم واملحيط األعظم ) ١(
 وانظر ٣١٤ :١، تفسري غريب ما يف الصحيحني للحميدي ٤٠٦ :٣كشف املشكل ) ٢(

 .٥٤  :١أدب الكاتب للصويل 
، رشح النووي عىل ٢٠  :٧، املحكم واملحيط األعظم ٨٤  :١املغرب يف ترتيب املعرب ) ٣(

  .٧٧ :٨ مسلم صحيح
 .١٢٧ :١٠، هتذيب اللغة ١٩ :٧املحكم واملحيط االعظم ) ٤(
 ولسان ٣٤ :١البكر والبكرة بمنزلة الغالم واجلارية اللذين مل يدركا، هتذيب اللغة ) ٥(

 .٣٦٠  :٣ العرب



 ٢٨٣

َتكنَّى بأيب بكر؟ ُّ، إذ كل ما عرفناه عنك أنك ووالدك كنتام من الذين تدعون !ُ ُ

َ، فإنك أب)١(عىل مائدة عبداهللا بن جدعان  .وليس أبا بكر الفصيل وَّ

ًكام إهنم كانوا يدعونه أيضا  ًتشبيها بالفصيل الذي يراد ) بذي اخلالل(ّ

ِ خاللة، فإذا هلج الفصيل بالرضاع نخس فطمه من الرضاع، فيغرزون يف أنفه

 .)٢(اخلالل رضع الناقة فمنعته من الرضاع

ّإليك اآلن بعض النصوص الدالة عىل تكنيته بأيب فصيل قبل إطالق   و

 :كنية أيب بكر عليه

ّما جاء يف كتب التفسري والتاريخ أن املرشكني يف مكة فرحوا : منها ّ

ُوشمتوا باملسلمني ملا غلبت فارس ال ّروم، ألن أهل الروم كانوا نصارى ومن ّ َ
امل : ّأهل الكتاب، أما فارس فكانت جموسية وليس هلا كتاب، فنزلت اآلية

ِغلبت الروم يف أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضِع سنني  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ ُ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َ َُ َ ْ ِّ ُ ُِّ ُ اال َمر هللاََ ْ ْ

ْمن قبل ومن بعد ويومئذ يف َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُْ ُ ْرح الَ ُ ِمؤمنون بنرص ـَ ْ َ ُِ َ ِْ َ ينرص من يشاهللاُِ َ َ َُ ُء وهو العزيز اُ ِ َ َ ُ َْ ُ

ُالرحيم َِّ)لتسكني قلوب املؤمنني)٣ ،. 

َّال يقرن اهللا أعينكم، فواهللا : ّوجاء عن أيب بكر أنه قال للمرشكني َّ
َلتظهرن الروم عىل فارس بعد بضع سنني ُ َّ. 

َبت يا أبا فصيل، اجعل بيننا كذ]: من املرشكني[فقال له أيب بن خلف 

ُأجال أناحبك عليه، واملناحبة املراهنة ُ َُ َ َُ ِ ُ ً)٤(. 
                                                             

 .٤٣٦ :١، وتاريخ دمشق ٢٠٦ :٣نظر التفسري الكبري ُأ) ١(
 .٣٨٨ :١ث للخطايب ، غريب احلدي٣٩٢ :٢انظر خزانة األدب ) ٢(
 .٤ ـ ١سورة الروم ) ٣(
 .٤٦٨ :١، تاريخ الطربي ٤٧٢  :٣، الكشاف ٣ :٣تفسري مقاتل ) ٤(



 ٢٨٤

أيب «ّوهذا النص ليشري إىل أن ابن أيب قحافة كان يكنّى يف اجلاهلية بـ 

ً، وقد يكون قاهلا استنقاصا وحتقريا له»الفصيل ً. 

 إىل ّأن أبا بكر خرج: ّوقريب من اخلرب اآلنف ما جاء يف املحرر الوجيز

ّأرسكم أن غلبت الروم، فإن نبينا أخربنا عن اهللا تعاىل أهنم : املسجد فقال هلم َّ َّ ِ ِ ُ ُ َّ َ

َسيغلبون يف بض ُ َِ ْ  . سننيعَ

َفقال له أيب بن خلف، وأمية أخوه، وقيل تعال يا : أبو سفيان بن حرب: ُّ

ِّأبا فصيل ـ يعرضون بكنيته بالبكر ـ فلنتناحب، أي  نرتاهن يف ذلك، :َ

 .)١(...هم أبو بكرفراهن

ّومن املعلوم أن الكنية ال تظهر فجأة بني عشية وضحاها لألشخاص،  ّ

بل هي ظاهرة مالزمة لصاحبها منذ نشوئه وبلوغه، واملرشكون كانوا يعرفونه 

 .هبذه الكنية وألجله خاطبوه هبا

ِّوالنص السابق حيدد لنا تاريخ إطالق كنية أيب الفصيل عىل ابن أيب  ُّ
ّعرب اجلزيرة، وأهنم كانوا ال يقبلون بإطالق كنية أيب بكر عليه يف قحافة عند 

ّاجلاهلية، ألنه أصغر من أن حيملها، وصدور هذا النص كان يف بداية الدعوة 

ُامل غلبت الروماإلسالمية وحني نزول آية  ُّ ِ َِ ُ.  

ًوال أستبعد أن يكون املرشكون كنوه هبذه الكنية استنقاصا منه، وهو 

 .ّا أن كنية أيب الفصيل كانت لالستنقاص ال املدحّيؤكد لن

ُوعىل كال التقديرين، فإن كنية أيب الفصيل هي إحدى كنى أيب بكر قبل  ّ

 .ُاإلسالم سواء وضعت من قبل أصدقائه أو من قبل أعدائه

                                                             

 .٣٢٨ :٤املحرر الوجيز ) ١(



 ٢٨٥

 :أبو الفصيل كنية ابن أيب قحافة يف اجلاهلية

ية عثامن بن عامر كام كن» أبو قحافة«و : قال التربيزي يف اللمعة البيضاء

 .يف القاموس، وعثامن أبو أيب بكر

واسم أيب بكر هو عبداهللا، فأبو بكر هو عبداهللا بن عثامن بن عامر، 

 ّوكانت كنية أيب بكر يف اجلاهلية أبا الفصيل، فلام أسلم كنّاه رسول اهللا

 .بأيب بكر

وتكنية أبيه بأيب قحافة، ألن القحف ـ بالكرس ـ نصف القدح من 

: خلشب عىل مثال قحف الرأس، وهو العظم الذي فوق الدماغ، ثم يقالا

اقتحف الرجل إذا رشب ما يف اإلناء، والقحافة ـ بالضم ـ ما يقتحف من 

ًاإلناء، سمي عثامن املذكور بأيب قحافة، إما لكونه مضيفا للناس، أو لكونه  ّ ِّ ُ
ًداعيا لضيافة الناس، أو لكونه طباخا ونحو ذلك ّر املأثور أنه كان واملشهو. ًّ

 .)١(ًداعيا لضيافة عبداهللا بن جدعان يف اجلاهلية

 التكنّي بأيب :أي[ّ إنه :وقيل: ويف مرآة العقول يف رشح أخبار الرسول

  ّكان كنيته قبل إظهار اإلسالم، وبعده كنّاه النبي بأيب بكر، وروي أن] الفصيل

ًفصيل خيال ورجالّألمألهنا عىل أيب :  أبا سفيان قال يوم غصب اخلالفة ً. 

 يف الكنى املعاين ّدوقد يع: ّوذكر السيد الرشيف يف بعض حواشيه

ُاألصلية، كام روي أن يف بعض املفردات نادى بعض املرشكني أبا بكر أبا : ّ

  .)٢(الفصيل

                                                             

 .٦٥١ :اللمعة البيضاء للتربيزي األنصاري) ١(
 .٢٧٠ :١٢صول الكايف للامزندراين ُأوانظر رشح . ١١٨ :٢٦مرآة العقول ) ٢(



 ٢٨٦

َوالناس كنَّوا أبا بكر بأيب : ّقال الشيخ حممد العريب التباين اجلزائري

ال واهللا ال نبايع أبا الفصيل : بيلة أسد وفزارةًالفصيل احتقارا له، وقالت ق

ّأبدا، فتقول هلم خيل طي  .)١(َأشهد ليقاتلنكم حتى تكنّوه أبا الفحل األكرب: ً

 

 :ًأبو فصيل كنية ابن أيب قحافة بعد وفاة رسول اهللا أيضا

ُقبض رسول اهللا وأبو سفيان عىل صدقة : روى املدائني عن مسلمة، قال

ّإين ألرى ! أبو الفصيل؟: أبو بكر، قال: م باألمر؟ قالوامن قا: نجران، فقال

ّأمرا ال يسكنه إال الدم ُ ً)٢(.  

ّملا اجتمع الناس عىل : ويف نص الطربي وابن األثري والنص عن الثاين

ّإين ألرى عجاجة ال يطفئها إال دم، : بيعة أيب بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول

أين املستضعفان، أين األذالن ! كم؟َيا آل عبدمناف، فيم أبو بكر من أمور

ّما بال هذا األمر يف أقل حي من قريش؟! عيل والعباس؟ : ثم قال لعيل! ّ

ًابسط يدك أبايعك، فواهللا لئن شئت ألمألهنا عليه خيال ورجال، فأبى  ً ّ َ َ
 .بشعر املتلمس] أبو سفيان[، فتمثل عيل

ُيراد به َيقيم عىل خسـف  ولن  ُ إال األذالن عيـر  ُ ْ ُاحلي والوتد  َ ِ َ ِّ 

ِهذا عىل اخلسف مربوط برمته  ِ َِّ ُ ُّ وذا يشج فال يبكي   ٌ  ُه أحــدـل َُ

                                                             

، البداية ٢٦١ :٢، والنص موجود يف تاريخ الطربي ١٤٠ :٢ري انظر حتذير العبق) ١(
 .٣١٧ :٦والنهاية 

 .١٨ :٥، ويف طبعة زكار ١٢ :٥أنساب األرشاف ) ٢(



 ٢٨٧

ّواهللا إنك ما أردت هبذا إال الفتنة، وإنك طاملا بغيت : فزجره عيل وقال ّ

ًلإلسالم رشا، ال حاجة لنا يف نصيحتك ّ)١(. 

النبي ّإن أبا سفيان كان حني قبض : وعن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال

ً بعث به مصدقا؛ ًغائبا َِّ َ َ َُ)٢(. 

أبو : أبو بكر، قال: من قام باألمر بعده؟ قيل: ّفلام بلغته وفاة النبي قال

ًين ألرى فتقا ال يرتقه إال الدمإ! الفصيل؟ َ)٣(. 

ّوروى أمحد بن عمر بن عبدالعزيز، عن عمر بن شبة، عن حممد بن  ّ
ّكان النبي قد بعث : نار، قالمنصور، عن جعفر بن سليامن، عن مالك بن دي

، فلقيه قوم ًأبا سفيان ساعيا فرجع من سعايته، وقد مات رسول اهللا

أبو بكر، : من ويل بعده؟ قيل: ، فقالمات رسول اهللا: فسأهلم، فقالوا

ّأما !  فام فعل املستضعفان عيل والعباس: نعم، قال: قالوا! أبو فصيل؟: قال
 .)٤(من أعضادمهاّوالذي نفيس بيده ألرفعن هلام 

ّومقولة أيب سفيان تشري إىل مرتكز فكري كان حيمله عن ابن أيب قحافة، 
: ّنه أراد أن يقولإ :ّوأنه كان يعرفه يف اجلاهلية بأيب الفصيل ال بأيب بكر، أي

 .ما كنّا نعرفه يف اجلاهلية إال بأيب الفصيل! تعنون أبا فصيل، أبا بكر؟

ًعرفه يف اجلاهلية، وقد يكون تعريضا به، ّفقد يكون كالمه هو إخبار عام 

                                                             

 .منه والنص ١٨٩ :٢، الكامل يف التاريخ ٢٣٧ :٢تاريخ الطربي ) ١(
ًأي جامعا آخذا للصدقات عامال عليها) ٢( ً ًِ. 
 .٢٧١  :٢ زكار طبعة ويف ٥٨٩ :١أنساب األرشاف ) ٣(
 .٣٤٦ :٢٦، مرآة العقول ٤٤  :٢رشح هنج البالغة ) ٤(



 ٢٨٨

ّوعىل كال التقديرين نفهم من إطالق كلمة أيب فصيل عليه أهنا كانت كنية 
ّمعروفة له عند غالب قريش، وأهنا مل تكن من وضع بني هاشم وأعدائه ممن 

َّنعتوا بأصحاب الردة كام قد يد ُ  .عىّ

ّوجاء عن أيب سفيان أيضا أنه نادى الناس بقوله  يا بني هاشم، يا بني :ً

 )١(....عبدمناف، أرضيتم أن ييل عليكم أبو فصيل

ملا : وجاء يف تاريخ الطربي بسنده عن محاد بن سلمة بن ثابت، قال

 )٢(...ما لنا وأليب فصيل: استخلف أبو بكر، قال أبو سفيان

ًأجل، إن أئمة أهل البيت ذكرو ابن أيب قحافة أيضا هبذه الكنية ّّ. 

ّئر الدرجات مسندا عن أيب جعفر الباقر أنه قالفجاء يف بصا ملا كان : ً

ّإين ألنظر اآلن إىل : رسول اهللا يف الغار ومعه أبو الفصيل، قال رسول اهللا

: جعفر وأصحابه الساعة تعوم هبم سفينتهم يف البحر، فقال أبو الفصيل

ّوأرس يف نفسه أنه ساحر!... الساعة؟! أتراهم يا رسول اهللا َّ)٣(. 

ُالكايف أن اإلمام الصادق سئل عن قوله تعاىلويف  ّ : َوإذا مس اإلنسان َ َِ َّ ََ ِ

ًرض دعا ربه منيبا ِ ُ َُ َّ َ َ ٌّ ُ٤(نزلت يف أيب الفصيل: ، قال(. 

                                                             

 .٢٧١ :١، اعالم الورى ١٩٠  :١اإلرشاد ) ١(
 .عرش احدى سنة حوادث ٢٣٧ :٢تاريخ الطربي ) ٢(
 الفتن يف املجليس وعلق ١٣ ح ١ باب ٤٤٢ :التاسع اجلزء ١٢٥ :بصائر الدرجات) ٣(

عن أيب بكر بأيب الفصيل لقرب معنى ويكنّى : بالقول عليه ١٩٣ :٣٠ بحاره من
 .٦٢ ح ٦٠٧  :٣١ًالبكر وهو الفتي من اإلبل، وذكره يف خامتة املطاعن مستدركا 

 وبحار ٢٧٠ :١٢ و ١٤٠ :١ للامزندراين الكايف رشح وانظر ٢٤٦ ح ٢٠٤ :٨الكايف ) ٤(
 .الكايف عن ٣٧٥ :٣٥، ٢٦٨ :٣٠، ١٢١  :٢٤ األنوار



 ٢٨٩

األوثان : ُ سئل عن أعداء اهللا؟ فقالًويف تفسري العيايش أيضا أنه

 .األربعة

 من هم؟: فقيل

من دان بدينهم، فمن أبو الفصيل، ورمع، ونعثل، ومعاوية، و: فقال

 .)١(عادى هؤالء فقد عادى أعداء اهللا

ّكل هذه النصوص تشري إىل أن كنية ابن أيب قحافة األصلية هي  أبو (ّ

ّعند أهل البيت ومناوئي ابن أيب قحافة، وتتأكد صحة دعوانا حينام ) فصيل
نرى اآلخرين ال يذكرون كنيته السابقة مع تأكيدهم عىل تغيري رسول اهللا 

ه وكنيته من عبدالكعبة أو عتيق إىل عبداهللا، فام هي الكنية السابقة له السم

 !حتى تغري إذن؟ إن كانت غري ما قلناه؟
 

  ّذو اخلالل مدح أليب بكر أم ذم؟

أليب بكر، فقد » ذي اخلالل«ذكرت كتب السرية والتاريخ وجود لقب 

ن طي عن رافع بن عمرو ـ رجل م» موضح أوهام اجلمع والتفريق«جاء يف 

ّأن رسول اهللا بعث عمرو بن العاص عىل جيش يف ذات السالسل، وبعث : ـ

يف ذلك اجليش أبا بكر وعمر ورساة أصحابه ريض اهللا عنهم، فانطلقوا حتى 

ّانظروا لنا رجال يدلنا عىل الطريق يأخذ بنا : انتهوا إىل جبل طي، فقالوا ً

ً كان رجال ربيال يف اجلاهلية، ّال نعلمه إال رافع بن عمرو، فإنه: املفاوز، فقالوا ً

اللص الذي يأخذ القوم وحده ثم يأخذ يف : ما الربيل؟ قال: قال، فقلنا

  .املفاوز
                                                             

 .٦٠٧ :٣١، ٥٨  :٢٧ بحار األنوار يف وعنه ١٥٥ ح ١١٦ :٢تفسري العيايش ) ١(



 ٢٩٠

فانطلقت معهم حتى إذا رجعوا من املكان الذي حاجتهم فيه، : قال

َومل؟ : َّياذا اخلالل توسمتك من بني أصحابك، قال: ُأتيت أبا بكر فقلت: قال
ِ

َأردت أن ختربين بيشء يسري :  قد اجتهدت، قال، فقلت:لتعلمني، قال: قال ُ

ُإذا فعلته كنت معكم ومنكم، قال نعم، : قلت: حتفظ أصابعك اخلمس، قال: ُ

ًفذكر شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا: قال ّّ)١(.  

ِّه بعض آخر ذما له، ولكل من الطرفني ّدً مدحا له وعّعده بعضهموقد  ً

َ تؤيدهم، وبام أن األمر خمتلف فيه، فعلينا نقل تلك نصوص يف ذلك َ

ّالنصوص لنتعرف هل أنه مكرمة له أو منقصة؟ فقبيلة هوازن كانت تعريه  ّ

ّهنا إ :، لكن هناك من يقول)٢(ه منقصة ملن اشتهر بأيب بكرّدهبذا اللقب وتع

ّة عىل زهده وتقشفه، ألنه تصدق بجميع ماله قبل الفتح وبعدهّدال ّ ّ. 

وذو اخلالل أبو بكر : القاموس وتاج العروس والنص لألول ـ قالففي 

ِالصديق ألنه تصدق بجميع ماله وخل كساءه بخالل، انتهى ُ َ َّ َ َّ ّ)٣(. 

  نزل عىل النبيأن جربئيل: وروى البغوي، يف هذا اإلطار

َّمايل أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها يف صدره بخالل: فقال أنفق : فقال. َ

  . قبل الفتحَّماله عيل

اراض أنت عنّي يف : إقرأ عليه السالم وقل له: فإن اهللا تعاىل يقول: قال

ّ يا أبا بكر إن اهللا عزوجل يقرأ رسول اهللا: فقال. فقرك هذا أم ساخط ّ

                                                             

 .١٠ :١٨، وانظر تاريخ دمشق ٨٦ :٢موضح أوهام اجلمع والتفريق ) ١(
 .٣٠٠ :٣٠، تاريخ دمشق ٣٤٤٣٤ ح ٩٢  :٧مصنف ابن أيب شيبة ) ٢(
 .٤٢٦ :٢٨، وانظر تاج العروس ١٢٨٥  :١القاموس املحيط ) ٣(



 ٢٩١

  أراض أنت يف فقرك هذا أم ساخط؟:عليك السالم ويقول لك

ّأأسخط عىل ريب، إين عن ريب راض، إين عن ر: فقال أبو بكر يب راض، ّ

ّوهلذا قدمه الصحابة عىل أنفسهم وأقروا له بالتقدم والسبق ُّّ)١(. 

لعباءة كان » ذو اخلالل«ّيلقب ] أبو بكر[كان : ويف الوشاح البن دريد

 .)٢(ّخيلها عىل صدره

رأيت أبا بكر كان : ويف مصنف ابن أيب شيبة، عن رافع بن أيب رافع، قال

نلبسه أنا وهو إذا نزلنا، وهو الكساء ّله كساء فدكي خيله عليه إذا ركب، و

 .)٣(ّالذي عريته به هوازن

ًجاء مدحا أليب بكر ال » ذو اخلالل«ّكل هذه النصوص تؤكد بأن لقب 

ًذما له، فلو كان كذلك فكيف جترؤ هوازن عىل تعيريه به؟ وأي عيب أو 

  !!ّمنقصة يف العباءة حتى تعريه هبا هوازن؟

 و إظهار عيب الطرف أو ما فيه مسبة له؟أمل يكن التعيري عند العرب ه

ًفام هو العيب الكامن يف هذا اللقب إذن؟ فكل ما قرأناه كان مدحا البن 

ّ ّ النهج احلاكم حرفوا هذا اللقب من الذم إىل املدح، ًأيب قحافة ال ذما، فهل أن َّ
ّأم حقا أن هذا اللقب وضع للمدح؟ فقد افتخر النبي بالفقر، ونزلت آيات  ً

ّالفقراء واملستضعفني، مؤكدة بأن غالب أتباع األنبياء هم من متدح  ّ

                                                             

 .٢٩٥ :٤ ريهتفس يف كثري ابن وعنه ٢٩٥  :٤تفسري البغوي ) ١(
 .١٨٤ :٣ اإلكامل وانظر ١٧٢ :١٦عمدة القارى ) ٢(
، وانظر تاريخ ٥٨٠  :٩، املطالب العالية ٩٢ :٧ و ١٧٣ :٥مصنف ابن أيب شيبة ) ٣(

 .٣٣٣، ٣٣٢ :٣٠دمشق 



 ٢٩٢

املستضعفني، وبتعبري القرآن الكريم ـ حكاية لقول الكافرين ـ األرذلون 

َواتبعك اال َرذلون: بقوله تعاىل ُ َ ْ ْ َ َ َ ََّ. 

ّوكذا كنية أيب تراب كانت مدحا لعيل لكنّهم جعلوها ذما له، وكام أن  ً ً

ّ ـ مها من األسامء احلسنة واملمدوحة، لكنّهم أبدلوها بأم زمزم وطيبةـ املدينة
 .)١(جعالن واخلبيثة

ًهل أن هوازن عريت ابن أيب قحافة قبل إسالمه ظاهرا أم : واآلن نسأل ّّ
ّبعده؟ فلو تأملت النصوص لرأيتها تؤكد الثاين، ألهنم قالوا أذا اخلالل نبايع : ّ

 !!؟)٢(بعد رسول اهللا

فهم مقصود هوازن وسبب تعيريها البن أيب ونحن ال يمكننا أن ن

َّقحافة إال بعد أن نتعرف عىل معنى كلمة اخلالل يف لغة العرب، وكيفية ربطها 
ّبنزاعات ما يسمى بالردة، وهل أن هذا يرتبط بنحو وآخر بام قاله أبو بكر  ّ

ّملخالفيه وأنه ال يرتكهم حتى وإن منعوه عقال بعري؟ ّ! 

 

 :ربمعنى اخلالل يف لغة الع

عود جيعل يف لسان الفصيل لئال يرضع وال يقدر عىل املص، : اخلالل

 :قال امرؤ القيس

َّفكـــر  ِبمربات إليــــه  َ ّكام خل ظهر اللسان املجر  ِه ـِْ َِ ُ َ َّْ َ 

                                                             

 .الكتاب أصل من ٢١٢ إىل ١٩٣  :انظر الصفحات) ١(
 .٢١٤ :١١، لسان العرب ٩٢  :٧مصنف ابن أيب شيبة ) ٢(



 ٢٩٣

َخله شقَّ لسانه ثم جعل فيه ذلك العود: وقيل ُ َّ َ. 

ُ عىل أنفه لئال يرضع أمه، وذلك ٌرز خاللُإذا غ: وفصيل خملول ّأهنا ّ
ُتزجيه إذا أوجع رضعها اخلالل َ...)١( 

 :ويف غريب القرآن لألصفهاين

َّخل سنَّه، وخل ثوبه : ّواخلالل ملا ختلل به األسنان وغريها، يقال َُّ ِ َ

 .)٢(َباخلالل خيلها، ولسان الفصيل باخلالل ليمنعه من الرضاع

: ّإذا أرادوا أن يمنعوا الفصيل من الرضاع خلوه: وعن األصمعي قال

َّأدخلوا يف أنفه من داخل خالال حمدد الرأس بأسفله حجنة ً)٣(. 

ّإن الفصيل إذا هلج بالرضاع جعلوا يف أنفه : ويف خزانة األدب للبغدادي

ّخاللة حمددة، فإذا جاء يرضع أمه نخستها تلك اخلاللة فمنعته من 
  .)٤(الرضاع

» صيلأيب الف«ّواآلن بعد كل هذا التفصيل هل يمكننا ربط مقولتي 

 بقول َمن قبل مناوئيه أثناء األحداث التي تلت وفاة النبي» ذي اخلالل«و

ً، والقول بأن هناك ارتباطا )٥()ًلو منعوين عقاال جلاهدهتم عليه(أيب قحافة  ابن ّ

                                                             

 .٢١٤ :١١عرب لسان ال) ١(
 .١٥٣ :١املفردات يف غريب القرآن لالصفهاين ) ٢(
 .٢٦٣ :١غريب احلديث للحريب ) ٣(
 .٣٩٢ :٢خزانة األدب ) ٤(
، تاريخ ٣٢٧٣٥ ح ٤٣٨ :٦، مصنف ابن أيب شيبة ٦٠٥ ح٢٦٩  :١موطأ مالك ) ٥(

احلبل : والعقال. ٢٠٩ :١٧، رشح النهج ٣١٢  :٦، البداية والنهاية ٢٥٥ :٢الطربي 
 .لذي يعقل به البعري الذي كان يؤخذ يف الصدقةا



 ٢٩٤

ًبني الفصيل واخلالل والعقال، وأن البن أيب قحافة ارتباطا نفسيا بالناقة، أم  ً ّ

 ور الصدقات فقط؟مُأّأن ذلك يشري إىل اهتاممه ب

ّوإذا كان يشري إىل اهتاممه بالصدقات، فلامذا ال يشري إىل الغالت األربع 

 !أو النقدين، أو البقر والغنم؟

ّلو منعوين حبة حنطة، أو مترة واحدة؟ أبلغ وأوىف إليصال : أمل يكن قوله
 املطلوب، وهو مما يبني اهتاممه وحرصه عىل الزكوات أكثر؟

للداللة عىل حرص اخلليفة عىل حقوق املسلمني، أهي ّوأهيام هو األبلغ 

ًمقولته تلك، أو ما قاله اإلمام عيل ممتنعا من قبول ملفوفة األشعث بن قيس، 

ً كأهنا عجنت بريق احلية، قائالّعدهاالتي  ٌوأعجب من ذلك طارق طرقـنا : ّ ُ
. ّبملفوفة يف وعائها، ومعجونة شـنئتها كاهنا عجنت بريق حية أو قيئها

الذا : فقال. َّأصلة، أم زكاة، أم صدقة؟ فذلك حمرم علينا أهل البيت: قلتف

 .وال ذاك ولكنها هدية

أعن دين اهللا أتيتني لتخدعني؟ أخمتبط أنت أم !   هبلتك اهلبول: فقلت

ُذو جنة، أم هتجر، واهللا لو أعطيت األقاليم السبعة بام حتت أفالكها عىل أن  ُ

ّشعرية ما فعلته، وإن دنياكم عندي ألهون أعيص اهللا يف نملة أسلبها جلب 

 .)١(...من ورقة يف فم جرادة تقضمها

ّوعليه فالقبائل العربية مثل هوازن وقريش وغريها كانت تعري ابن أيب 
ّقحافة بأيب الفصيل وذي اخلالل، وإن تأكيدهم عىل هاتني الكلمتني حتمل 

                                                             

 .٢٠٦ :١، خالصة األثر ٢٤٥  :١١، رشح النهج ٢٢٤ اخلطبة ٣٤٦: هنج البالغة) ١(



 ٢٩٥

 .معاين كثرية واضحة للبصري العامل

ًوهي تؤكد أيضا بأ مل تكن البن أيب قحافة يف اجلاهلية، » أيب بكر«ّن كنية ّ

أراد أن يسد ما كان حيسه من » خليفة«ّوأنه ملا صار  .ًبل وضعت له الحقا

ّعوز، فراح جيرد خصومه من اإلبل، وكانت احلروب املسامة بـ  حروب «ّ

َحرب أموال مدارها اإلبل، إذ مل نعهد ومل نقرأ ومل نر أبا بكر حيار» الردة ب َ

ًأحدا عىل منعه زكاة النقدين، أو الغالت األربع، أو حتى البقر واألغنام، بل 

، ولذلك »خاللية«أو » فصيلية«أو قل » ّدعاوي إبلية«انحرصت حروبه بـ 

ّراح مناوؤه يشريون إىل ذلك ويرصحون بكل وضوح بأن احلرب معهم  ّ
ًليست دينية زكوية، وإنام هي من أجل اإلبل، جتريدا هلم عن ّ مصادر القوة ّ

 .ًآنذاك، وإشباعا لنهمه

  » عقال بعري«ّوإذا أردت التأكد من ذلك فانظر إىل تأكيد أيب بكر عىل 

دون البواقي، واقرأ معي ما فعله زياد بن لبيد عامل أيب بكر عىل صدقات 

 :حرضموت

ّفقد أخذ يوما من األيام ناقة من إبل الصدقة فوسمها ورسحها مع  ً

ًن يوجه هبا إىل أيب بكر، وكانت هذه الناقة لفتى من كندة اإلبل التي يريد أ ّ
يقال له زيد بن معاوية القشريي، فأقبل إىل رجل من سادات كندة يقال له 

ّبن عم، إن زياد بن لبيد قد أخذ ناقة يل فوسمها  ايا: حارثة بن رساقة، فقال له

ها فلعله أن يت أن تكلمه فيأوجعلها يف إبل الصدقة، وأنا مشغوف هبا، فإن ر

 .يطلقها ويأخذ غريها من إبيل، فإين لست أمنع عليه

ّفكلمه وأبى زياد وشبت ... فأقبل حارثة بن رساقة إىل زياد بن لبيد



 ٢٩٦

ّنحن إنام أطعنا رسول اهللا : احلرب واستعرت، وكان فيام قاله حارثة بن رساقة

قحافة فامله ّما ابن أيب  ًإذ كان حيا، ولو قام رجل من أهل بيته ألطعناه، وأ

 .)١(طاعة يف رقابنا وال بيعة

ُفهؤالء مل يكونوا مانعني للزكاة، بل استاءوا من أيب بكر وعامله، 
ّوطمعهم يف إبلهم، خصوصا وأهنم كانوا قد رأوا كيف كان رسول اهللا ً صىل (ِ

ّيأخذ منهم الصدقات والزكوات بكل رقة ولطف، بحيث كان ) اهللا عليه وآله

 . عن طيب خاطراملسلمون يعطون ذلك

ّإذا أردت املزيد فقارن ما فعله أبو بكر وعامله يف كيفية أخذ الزكوات   و
 : لعامله عىل الصدقات حيث كتب هلمبام كتبه أمري املؤمنني

ِانطلق عىل تقوى اهللاِ وحده ال رشيك له، وال تروعن مسلام وال جتتازن عليه  ِ ِْ ْ ُ ََ َ ََ َ َّ َ ِّ َ ُ ُ ْ َ َ ََّ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ َ ًَ َ ِْ َ ْ

ِكار ِها، وال تأخذن منه أكثر من حق أبياهتم، مالهَ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ٍّ ْ ُ َْ َ ْ َُ ََ ًْ َّ َ ْ َ. 

ْفإذا قدمت عىل ال َ ََ َ ْ ِ َ َحي فـَِ ِّ َّنزل بامئهم من غري أن ختالط أبياهتم، ثم اَ ْ َ ْ ُْ ُ ََ ْ َْ َ َِ ِْ ِ َِ َ ُْ ْ ِ ِ ْمض إليهم اِ ْ ِْ َ ِ ِ

َبالسكينة و ِ َِ َّ ِّلوقار؛ حتى تقوم بينهم فتسلاِ َْ ْ ْ َُ َ َ ََّ ُ َُ َ َ َم عليهم، وال ختدج بالتحية لَ َِ ِ َِّ ْ ْ ََّ ِ ْ َ َْ ُ َ َّهم، ثم ـِ ُْ ُ

َتقول ُ ْعباد اهللاِ، أرسلني إليكم ويل اهللاِ وخليفته، آلخذ منكم حق اهللاِ يف أمولكم، : َ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ََ َِ َّ ْ ُ ُ ََ َ ََ ِ ِ

ِفهل هللاِ يف أموالكم من حق فتؤدوه إىل وليه؟ فإ َِ َ َِ ِ ِ ِِّ ْ َْ ُ ُّ َ ْ ََ َْ ُ ٍّ ُ َ ِ ٌن قال قائلَ ِ َ ََ ُال فال تراجعه: ْ ْ ِ َ ُ َ َ َ. 

ُوإن أنعم لك منعم، فآنطلق معه من غري أن ختيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه  ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ٌ ُ َُ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ََ َ ُ ْ ِْ َ ْ َ َْ َ ِ

َّفخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة ِ ِْ َ ْ َْ ََ َ َْ َ ُ َ.  

َفإن كان له ماشية أو إبل فال َ ٌ ٌَ َِ ِ ِْ َُ َ َِ َ َ ندخلها إال بإذنه، فإن أكثرها له، فإذا أتيتها فال َْ ََ َ َ ََ ََ َ ُ ْْ ََ ََ َ ْ ِْ ِ ُِ َ ْ َّ ِ ِ ِ

ِتدخل عليها دخول متسلط عليه وال عنيف به ِ ِِ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َْ َّ َ َْ ُ ُ ْ ََ َوال تنفرن هبيمة وال تفزعنها، وال . َ َ ََ َ َ ََ َّ ُ َ ُِ ْ ًِّ َ َ َِ َّ
                                                             

 .١٧١ ـ ١٦٩ :انظر تفصيل القضية يف كتاب الردة للواقدي) ١(



 ٢٩٧

َتسوءن صاحبها فيها َِ َِ َ َّ َ ُ َ. 

ْواصدِع ال َ ْ َامل صـَ َ ُدعني ثم خريه، فإذا اختار فال تعرَضن ملا اختارهَ َّ ْ ُ ََ َ ِّ َّ َْ ْ َ َ ْ َ َِْ ِ َ َ َ َُ ِ ْ ُفال تزال . ِ َ َ َ َ

ِكذلك حتى يبقى ما فيه وفاء حلق اهللاِ يف ماله ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِّ ََّ ٌ َ ََ ْ َ َ َقبض حق اهللاِ منه فإن استقالك اَ ف؛  َ َْ َ َ َْ ْ َّْ ِ ُ َِ ِ

ِفأقله، ثم اخلطهام ثم اصنع م ِ ِْ ْ َُ َّْ َُّ ُ ََ ُ ْ ْ ِثل الذي صنعت أوال حتى تأخذ حق اهللاِ يف مالهَ ِ َِ ِ َّْ ُ َ َّ َ ََ َ َّ ْ ََ َّ ًَ َ ْ. 

ُوال تأخذن عودا وال هرمة وال مكسورة وال مهل َْ َ َ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ٌَ ْ ً ًِ َّ ُ َوسة، وال ذات عوار، والَْ َ َ ََ َ َ ً َ 

ِتأمنن عليها إال من تثق بدينه، رافقا بامل  َ ِ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ َ َْ َ ََّ َ ُالـم ُْ َسلمنيْ ِ ُ حتى يوصله إىل وليهم فيقسمه ْ َ ُ ِّ َ ََ َ ْ ِّ ُِ ِْ َ ِ َ َِ َّ

ْبينهم ُْ َ َ. 

َوال توكل هبا إال ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا، غري معنف وال جمحف، وال  َ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُُ ْ ََ َ ًَ ً ً َ ًَ ِ ْ ِّ

ِملغب وال متعب ِْ ُ َُ َ ْ. 

َّثم  َحدر إلينا ما اجتمع عندك نصريه حيث أاُ ُ ْ ِّ َ َ ْ َْ ُ َ َ ْ ْْ ُ َ ََ ْ َ َ ُِ َمر اُهللا به، فإذا أخذها أمينك ِ ُ َِ َِ ََ َ َ ِ َ ِ َ َ

َفأوعز إليه إال حيول بني ناقة وبني فصيلها، وال يمرص لبنها فيُرض ذلك بولدها َ َ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ََّ ََ ْ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ ََ ُْ َ َ َ ِ َ وال ؛ َ َ

َجيهدهنا ركوبا، وليعدل بني صواحباهتا يف ذلك وبينها، َ ََ َْ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َْ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ْ ً ُ ِ ولريفه عىل الالغب، َ ِ َّ َ َْ ْ َِّ َ ُ

ِوليستأن بالنقب والظالِع، وليوردها ما متر به من الغدر ُِ ِّ َُ َْ ْ َْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُِّ َ ُ ْ َُ َّ ِ ِ ْ. 

ِوال يعدل هبا عن نبت األرض إىل جواد الطرق، ولريوحها يف الساعات،  ِ َِ ْ ِّ َ ِّ َ َ ْ ْ َ ْ ََّ ُ ُ َ َِ َ َ ْ َِ ُّ ِْ َ ِ َ

َوليمهلها عند النطاف و َِ َِ ِّ َ ْ َ ْ ِْ ْ َاال َعشاب، حتى تأتينا بإذن اهللاِ بدنا منقيات، غري متعبات ُ َ ُ َ ْْ ْ ْ َ َ َُّ ْ َ ُ ََ َ َِ ًِ ِ ْْ ِ ِ ِ ْ

َوال جمهودات، لنقسمها عىل كتاب اهللاِ وسنة نبيه ـ صىل اهللاُ عليه وآله ـ فإن ذلك  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ِّ ُ ََ َّ َِ َّ َ َ ْ َِ َ ُ َ

ْأعظم أل ِجرك، وأقرب لرشدك، إن ِ َ َِ ِْ ُْ َ ُُ َ ْ َْ َِ َ َ شاء اهللاَُ َ.  

فالفرق إذن بعيد بعد األرض عن السامء بني كيفية أخذ الزكاة عند النبي 

 .ّوالويص، وكيفيتها عند أيب بكر وعامله

ّوهذا بنظرنا هو السبب الواقعي الذي جعل مناوئي أيب بكر يذكرونه 



 ٢٩٨

ّ، وذلك أنه هلج ولج»أبو اخلالل» «أبو الفصيل«بكنيته القديمة ولقبه القديم  َ َ ّ 

ْبأخذ اإلبل، بل أخذ خصوص اإلبل اجليدة منها بالقرس، فامتنع عليه بعض  َ ّ
ّمن امتنع لسريته وسرية عامله وراحوا يذكرونه بامضيه القديم دون الكنى  ّ
ًواأللقاب واملدائح املتأخرة التي كاهلا عليه أصحابه وأتباعه كيال جزافا  ً

  .اليتفق مع حقائق التاريخ

ألن النزاع مل يكن » أيب الدوانيق«ّ أهنم مل ينعتوه بـ والذي يعزز ما قلناه

حول النقدين ـ وإن كانت هي أعظم وارشف عند الناس من اإلبل ـ وال 

أو أو، بل وصفوه بام كان » أيب حنطة«أو » أيب شعرية«أو » أيب حبة«وصفوه بـ 

 .عليه يف اجلاهلية

بقة، لكنّها أرشف ـ جاراه بكنية توافق كنيته الساـ كام حكي عنهوالنبي

ّوأحسن من تلك، ومل يكنه بأيب عبدالرمحن وأيب حممد وأمثال ذلك، ويف هذه 
التفاتة جيب الوقوف عندها، والتأمل فيها، والكتابة عنها، فهي من املواضيع 

  .اجلديدة التى مل يتطرق اليها أحد قبىل

 

 بكر؟ أو أوالدهم بأبي كنوا أنفسهم األئمة هل: الثالث المحور

بعد أن انتهينا من بيان عدم داللة التسميات عىل املحبة، أرشنا إىل 

 مسمى بأيب بكر، فذهب اختالف النصوص يف وجود ابن لإلمام عيل

ّاره معتقدا أن املولـنكإ إىل وبعضهم اآلخر إىل وجوده، همبعض ود من ليىل ـً

  .كرـ اسمه حممد أو عبداهللا ويكنّى بأيب ب النهشلية ـ زوجة اإلمام عيل

ًوهذا ما قالوه أيضا يف ولد اإلمام احلسن املجتبي السبط، إذ رصح 



 ٢٩٩

 وإن كان هناك من )١(اسمه عبداهللا: ّاملوضح النسابة بأن أبا بكر بن احلسن

ّبت بأن اسمه أبو بكر ّ. 

أما اإلمام احلسني فلم يثبت أن يكون له ولد قد سمى أو كنّي بأيب بكر، 

ّ، ألن ما )احلسني(إىل ) احلسن(م األب من وكل ما يف األمر هو تصحيفهم اس

ً ايضا بحذافريه، وال أنكر قالوه يف ابن احلسني هو موجود البن احلسن

 .ٌإمكان التعدد فيه، لكنه بعيد بنظرنا، ولنا شواهدنا وأدلتنا

ً بدءا من اإلمام عيل وكذا احلال بالنسبة إىل األئمة من ولد احلسني

م احلجة، فلم نجد فيهم أو يف أوالدهم من سمي بن احلسني السجاد إىل اإلما

 .بأيب بكر

ونحوه القول بالنسبة إىل ما قيل من وجود ولد لعبداهللا بن جعفر باسم 

ّأيب بكر، فبتصوري أنه كنية البنه حممد األصغر وليس باسم له ّ ّ. 

ّوال خيفى عليك أن األمر يعود لتعدد األسامء للشخص الواحد، فقد  ّ

وقد يكنّى ذلك . ًاسام، واالسم اآلخر هو من وضع األميضع األب لولده 

   .املسمى بكنية واحدة أو كنيتني

ًواإلمام عيل سمى ابنه من ليىل النهشلية بمحمد عمال بالسنة النبوية 

ّالقاضية برجحان تسمية الطفل بمحمد لسبعة أيام، أما األم أو اجلد ألمه من 
 .ّبني دارم فقد سامه بعبد اهللا

ًقوم سعوا إىل تكنية املسمى بعبداهللا بأيب بكر، جتانسا بني اسم ّفكأن ال َ
ّابن أيب قحافة وكنيته، ثم أطلقوا هذه الكنية أيضا عىل املسمى من قبل أبيه  ً  

                                                             

 .٢٠١  :املجدي) ١(



 ٣٠٠

ّحممد األصغر بن عيل بن أيب طالب من ليىل النهشلية، : ، فقالوا»ّحممد«بـ 
 .املكنّى بأيب بكر

ّثم تطور األمر فكنّوا االبن اآل ّخر لإلمام ـ من أم ولد ـ املسمى بمحمد ّ
  .ًاألصغر بأيب بكر أيضا

ّوهناك قول شاذ انفرد به املزي ـ وتبعه عىل ذلك الصفدي ـ بأن اسم  ّّ

، )١(ًاملكنّى بأيب بكر بن عيل هو عتيق، فقالوا بأن عتيقا استشهد يف كربالء

 .رّوهذا يؤكد حماوالت التبديل يف األسامء والكنى لصالح أيب بك

ّقالوا بكل ذلك كي يدللوا عىل وجود املحبة بني عيل وايب بكر، وذلك 

 .لتقارب االسم والكنية بني ولد عيل وأيب بكر

ّ ّ املشهور عندهم أن كنية أيب بكر هو ملن شغل منصب اخلالفة بعد  إنإذ

ّرسول اهللا، فارادوا أن يقولوا بأن من يسمى بعبداهللا ويكنّى بأيب بكر هو ممن 

 !! خلليفة ويتوالهحيب ا

ّيف حني أنك عرفت أن املسمى من قبل اإلمام هو حممد وليس بعبداهللا، 
مه، لكن هذا ال يسمح بإطالق كنية ُأطلق عليه من قبل ُأوقد يكون عبداهللا 

 ّ اإلمام ًأيب بكر أيضا عليه، ومل تكن هناك نصوص ظاهرة واضحة تدل عىل أن

  .كناه بتلك الكنية

لكنية ثابته له، ملا اختلفوا يف إطالقها عىل ابن ليىل إذا كانت تلك ا  و

ّم ولد معا، كام أهنم مل خيتلفوا يف أهنا اسم له أم كنيةُأالنهشلية وابن  ّ ً. 

                                                             

 تاريخ يف كريالديارب وعنه ١٣٢ ـ ١٣١  :١، مرآة اجلنان ٢١٦ :٣سري أعالم النبالء ) ١(
 .٣٣٣ :٢اخلميس 



 ٣٠١

ّوهذا ما أجروه عىل عمر األطرف أيضا، فقالوا بأن كنيته أبو حفص، يف  ً

ّحني أطبق النسابة عىل أن كنيته أبو القاسم، وهناك قول مذكور عىل  سبيل ّ

 .أبو حفص، ال يؤخذ به عند النسابة: التمريض

م وأخت فهو يف سياقه ُأ ّ ما يتصدر بأيب وابن ووال خيفى عليك بأن

ّالطبيعي موضوع للكنية ال لالسم، فال نرى بني أوالد األئمة من سمي بأيب  ُ
ّعبداهللا، أو أيب حممد، أو أيب القاسم، أو أيب احلسني، فلو جاءت هذه الكلامت 

ّ كنية للشخص ال اسام له، وهو خيطئ ما قالوه بأن أبا بكر هو اسم البن فهي ّ ً

 .النهشلية أو لغريه

هي كنية » أبا بكر« ّ ّواآلن لنناقش النصوص املتمسك هبا للداللة عىل أن

، ّموضوعة لألئمة املعصومني من أهل البيت كالسجاد والرضا واهلادي

 .منتحلة؟ وهل أهنا صحيحة أم وقيل لإلمام احلجة

 !!  ّهم إياه بأيب بكرت ـ اإلمام عيل بن احلسني السجاد وتكني١

 :يف اهلداية الكربى)  هـ٣٣٤ت (قال احلسني بن محدان اخلصيبي 

ُوكنيته أبو احلسن، واخلاص أبو حممد، وروي أنه كنّي بأيب بكر ومل « ّ ّ
  .)١(»ّتصح هذه الكنية

ّوقال حممد بن جرير الطربي الشيعي املتوىف  يف أوائل القرن الرابع ّ

عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب بن «: اهلجري يف دالئل اإلمامة

ّأبا حممد وأبا احلسن وأبا بكر، واألول أشهر : يكنّى... عبداملطلب بن هاشم
                                                             

 .٢١٣ :اهلداية الكربى) ١(



 ٣٠٢

  .)١(»وأثبت

ْيف املجدي) من أعالم القرن اخلامس(وقال العلوي  ّوجدت بخط «: َ

ّابدين كان يكنّى أبا حممد، وكان يكنّى أبا بكر، َّشيخنا أيب احلسني أن زين الع
 .)٢(»ّواألول الصحيح

وقال منتجب الدين الرازي من أعالم القرن اخلامس اهلجري يف 

ضمن خطبة الكتاب وذكره يف ) فهرست أسامء علامء الشيعة ومصنفاهتم(

 بن عبداهللا الباهر بن اإلمام زين العابدين،... «: نسب أيب القاسم حييى قال

أيب بكر بن احلسني : أيب القاسم، ويقال أيب احلسن، ويقال: ّأيب حممد، ويقال

 )٣(»...بن عيل

: وكنيته«: يف مناقب آل أيب طالب)  هـ٥٨٨ت (وقال ابن شهرآشوب 

ّأبو احلسن، واخلاص أبو حممد، ويقال أبو القاسم، وروى أنه كنّي بأيب  ّ
 .)٤(»بكر

ّما كنيته، فاملشهور أبو   فأ«يف كشف الغمة ) ٦٩٣ت (وقال األربيل 

  .)٥(»أبو بكر: ّأبو حممد، وقيل: احلسن، ويقال

                                                             

 .١٩٢  :دالئل اإلمامة) ١(
 .٢٨٣  :املجدي) ٢(
، ط ـ  املكتبة الرضوية ـ طهران، ويف ٤  :فهرست أسامء علامء الشيعة ومصنفاهتم) ٣(

 .الفارسية إىل املرتجم من ٣٧٢ :صفحة
 .ًأيضا ٢٩  :لكاتب البغدادي، وانظر تاريخ األئمة ل٣١٠ :٣مناقب آل أيب طالب ) ٤(
 .٢٨٥  :٢كشف الغمة ) ٥(



 ٣٠٣

هو : نسبه: يف الفصول املهمة)  هـ٨٥٥ت (وقال ابن الصباغ املالكي 

كنيته املشهورة . عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، وقد تقدم بسط ذلك

 .)١(أبو بكر: ّأبو حممد، وقيل: أبو احلسن، وقيل

ّألقوال التي قيلت يف هذا الباب، وهي تؤكد بوضوح عىل أن هذه هي ا ّ

 إلطباقهم ذكرها عىل سبيل ؛ مل تكن ثابتة لإلمام السجاد» أيب بكر«كنية 

َّالتمريض ـ بل ذكروها آخر الكنّى املمرضة ـ مثل َ َُ » قيل«و » روي«  و: ِ

أو قول ابن » ومل تصح هذه الكنية«: مع ترصيح اخلصيبي بقوله» يقال«و

، أو قول ابن شهرآشوب »ّواألول أشهر وأثبت«رير الطربي الشيعي ج

وغريهم، » ّاألول الصحيح«أو قول صاحب املجدي » ّواخلاص أبو حممد«

 ً.هذا أوال

ًمل يعرف أن لإلمام ولدا باسم : ًوثانيا حتى يكنّى به، وكالمنا هذا ) بكر(َّ

 الكنى توضع عىل ّال يعني لزوم التكنية باسم الولد يف مجيع احلاالت، ألن

ّاالشخاص من الصغر وهو أمر مستحب، لكن بام أن التسمية بمحمد 

ّمستحبة، فالتكنّي بأيب حممد تكون أقرب إىل اإلمام واقعا، واألئمة سموا  ًّ

ّأوالدهم بمحمد وتكنّوا به، واإلمام السجاد كنِّي بأيب حممد ـ وهو املشهور  ُ ّ
 .اقرّعنه ـ لولده األكرب املسمى بمحمد الب

ُفهي األخرى أقرب إىل اإلمام من كنية أيب بكر، » أيب احلسن«ّما كنية   أ

ِّألهنا موضوعة لكل من سمي بعيل عىل مر التاريخ وحلد هذا اليوم، ولذلك  ِّ ِّ ُ ّ
ّعدها اخلصيبي وابن شهرآشوب من الكنى العامة لكل من اسمه عيل ـ مقابل 

                                                             

 .٨٥٥  :٢الفصول املهمة البن الصباغ ) ١(



 ٣٠٤

فهى ليست بكنية » أيب بكر«ية ّما كن  ، وأ»أبو حممد«الكنية اخلاصة به وهي 

ّخاصة وال عامة للسجاد، فيبقى أهنا كنية ملصقة ألصقها به أبناء العامة ُ ّ َّ. 

ّوعليه فمن غري البعيد أن يكنّى اإلمام السجاد بأيب احلسن، ألهنا كنية 
جده اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، وهو املشتهر عنه يف كتب احلديث 

 .ّل الشيعيةوالرتاجم والرجا

ّأما كنية أيب بكر فهي أجنبية عنه، وال يمكن حلاظها إال من خالل 
  .ًإحدى االحتامالت املطروحة الحقا

 بأيب ُمن املعلوم أن كنية اإلمام ال تنحرص بأيب بكر، فقد كنّى: ًوثالثا

 ...، )٣(، وأيب القاسم)٢(، وأيب احلسني)١(احلسن

                                                             

، ٢٨٢  :، املجدي٢٨٦ :٢، كشف الغمة ٤٨٠ :١، إعالم الورى ٣١٠  :٣املناقب ) ١(
، ١٩٢ :، دالئل اإلمامة٥٨  :، العدد القوية٥٠ ):املجموعة(ألقاب الرسول وعرتته 

، ٢٥ :١، منتهى املقال ٦٩ برقم ٣٧ :ّحلفاظ للسيوطي، طبقات ا١٨٤ :جامع املقال
يف نسخة (، ٢٧٥ :٣، رشح األخبار ٢٩ :، تاريخ األئمة للبغدادي)الطبعة املحققه(

، املقتنى يف رسد ٣٠ :، فهرست منتجب الدين٣٥ :، تاج املواليد للطربيس)بدل
، تاريخ دمشق ٥٢١ ت ٢٦٨  :٧، هتذيب التهذيب ١٥٨٤ برقم ١٨٦  :١الكنى 

 .٤٨٧٥ ت ٣٦٠ :٤١
، عن طبقات ٦٢٩ :١، أعيان الشيعة ٢٧٥ :٣، رشح األخبار ٧٨ :تاريخ أهل البيت) ٢(

 ١٨٦ :١، املقتنى يف رسد الكنى ٢٩  :، تاريخ األئمة للبغدادي٢١١ :٥ابن سعد 
 ٦٣٠ :٤١، تاريخ دمشق ٨١٧ ت ٥٢٧  :٢، رجال صحيح البخاري ١٥٨٤ برقم

 .٤٨٧٥ ت
، جامع ٣٠ :، فهرست منتجب الدين٤٨٠ :١ الورى ، إعالم٣١٠ :٣املناقب ) ٣(

 .١٨٤ :املقال



 ٣٠٥

، )٤(، وأيب احلسني املدين)٣( وأيب عبداهللا املدين،)٢(، وأيب عبداهللا)١(ّوأيب حممد

، ووجود هذه الكنى الكثرية له، واشتهاره )٦(، وابن اخلريتني)٥(وأيب األئمة

ّببعضها يف كتب احلديث واألنساب مع نفي الناقل األول خلرب الكنية وهو  ْ َ

وتأكيد ابن جرير الطربي ) ومل تصح هذه الكنية: (بقوله) ٣٣٤ت (اخلصيبي 

 .لشيعي، وصاحب املجدي بأن األول هو الصحيح واألثبت واألشهرا

ّكل هذه األمور تشري اىل عدم إمكانية تقبل كون هذه الكنية موضوعة  ُ

ّنا ال نرى تكنية اإلمام السجاد هبذه  عليه من قبل أهل البيت أو الطالبيني، أل

خرين ّالكنية يف كتب احلديث واألنساب، وبذلك فالقول بأهنا من وضع اآل

                                                             

، ٥٠  :، ألقاب الرسول وعرتته٢٩ :، تاريخ األئمة للبغدادي١٩٢ :دالئل اإلمامة) ١(
، جامع ٣٠ :، فهرست منتجب الدين٣٥ :، تاج املواليد٤٧٢ :املقنعة للمفيد

، العدد ٤٨٠ :١، إعالم الورى ٣١٠ :٣، املناقب البن شهرآشوب ١٨٤ :املقال
، التعديل والتجريح ٦٢٩ :١، أعيان الشيعة ٢٨٦  :٢، كشف الغمة ٥٨ :القوية

 ت ٥٢٧ :٢، رجال صحيح البخاري ٥٢١ ت ٢٦٨ :٧، هتذيب التهذيب ٩٥٦ :٣
 .٢١٣ :٥، الطبقات الكربى ٨٤٧٥ ت ٣٦٠ :٤١، تاريخ دمشق ٨١٧

ريخ اإلسالم ، تا٣٨٦  :٤، سري أعالم النبالء ٨٤٧٥ ت ٣٦٠ :٤١تاريخ دمشق ) ٢(
٤٣٦ :٦. 

، ٥٢١ ت ٢٦٨  :٧، هتذيب التهذيب ٦٩ برقم ٣٧  :السيوطي يف طبقات احلفاظ) ٣(
 .١٣٢٣ ت ٣٩٥ :٦هتذيب الكامل 

 .٢١  :ّإسعاف املبطا) ٤(
 .٢٥٣ :٣، رشح األخبار ٣١٠ :٣املناقب ) ٥(
، وفيات ٣٢١ ت ٢٣١ :٢٠، الوايف بالوفيات ٣٠٤ :٣املناقب البن شهرآشوب ) ٦(

، الكامل ٣١٨ :٢، كشف الغمة ٢٣٢ :١ نثر الدر  ،)٤٢٢ت ( ٢٦٧ :٣ ناألعيا
 .٢١٤ :الكربى ، اهلداية٢٤  :ّ، تاريخ األئمة للبغدادي٤٦٧  :١، الكايف٩١ :٢للمربد



 ٣٠٦

 .هو األقرب

ّإن التكنّي عند العرب تارة تكون من قبل األب، وأخرى من : ًورابعا

ًقبل األم أو اجلد، وقد تكون من قبل أهل البلد، أو السلطان أيضا، فقد يكون 

ّأتباع النهج احلاكم أطلقوا عىل اإلمام كنية من حيبونه، بزعم تشاهبهام يف بعض  َ
 !!  الصفات والسامت

ًكثريا من الناس يطلقون اسم عمر عىل بعض األشخاص وقد رأينا 

 .لتشبيههم سلوكه بسلوك عمر

َّفكأن أهل الشام أو بعض أهل املدينة ـ من أتباع أيب بكر ـ أطلقوا هذه 

ًالكنية عىل اإلمام حبا به، ولتقارب سامته مع سامت من حيبونه ـ بالطبع  ّ
 .جالحسب زعمهم ـ وهذا ليس بعزيز يف كتب التاريخ والر

ّفأهل العراق كنّوا عثامن بن عفان بأيب عمرو القريش، يف حني أن كنيته 

ُ كنّي باسم ابنه من رقية ربيبة رسول ؛)أبو عبداهللا(كانت عند أهل املدينة 

  .)١(اهللا

ّبأن عطاء بن يسار قدم الشام وكان أهلها ) الثقات(وجاء يف كتاب 

  .)٢(يكنّونه بأيب يساريكنّونه بأيب عبداهللا، وقدم مرص وكان أهلها 

ّويف العلل للدارقطني وهتذيب الكامل أن أبا حممد اهلذيل الكويف كان 
 .)٣(يكنّى من قبل أهل البرصة بأيب املورع

                                                             

 .١٢ :٣٩تاريخ دمشق ) ١(
 .١٩٩ :٥الثقات ) ٢(
 .٢٦٣ :٣٤، هتذيب الكامل ١٩٧ :٤علل الدارقطني ) ٣(



 ٣٠٧

ّويف تاريخ بغداد أن أمحد بن احلسني بن عيسى كان يكنّى بأيب بكر، ثم  ّ

 .)١(كناه الناس بأيب احلسن وغلبت عليه

رص بن احلسني بن القاسم كان يكنّى بأيب ليث، ّأن ن: ويف تاريخ اإلسالم

فال يستبعد أن يكون بعض أهل املدينة أو . )٢(ّفلام قدم مرص كنّي بأيب الفتح

 .أهل الكوفة أو أهل الشام كنوه هبذه الكنيه

ّعىل اإلمام السجاد ال تتفق مع ما » أيب بكر«ّأن إطالق كنية : ًوخامسا

ًهلية، فإنك لو ألقيت نظرة فاحصة عىل  وكناهم إّقدمناه من كون أسامئهم ً ّ ّ
ُأسامء املصطفني من األنبياء واألوصياء ملا رأيت بني أسامئهم وكناهم من كنّ ي َ

ّأو سمي باسم أحد احليوانات و ّ ألن ذلك ال ؛  إن كانت من خيار احليوان ُ

 .)٣(يتطابق مع اشتقاقها من املفاهيم الربانية اإلهلية

َأيب بكر هي أوىل باإلمامني الباقر والصادق ال ّإن التكنية ب: ًوسادسا

ّاإلمام السـجاد، ألن كتب الرتاجم ذكـرت أن اإلمام الباقر قد تـزوج  ّ م ُأّ

مها أسامء بنت عبدالرمحن بن أيب ُأّفروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر، و

   .بكر

ّفأبو بكر هو جد اإلمام الصادق وجد زوجة اإلمام الباقر  ) ةم فروُأ(ّ

 .)٤(حسبام يقال
                                                             

 .٩٣ :٤تاريخ بغداد ) ١(
 .١٩٣ ـ ١٩٢ :٣٣ريخ اإلسالم تا) ٢(
 .فراجع) التسميات(هذا بحث فصل فيه املؤلف يف كتابه االم ) ٣(
 ٤٧٢: بحث املؤلف مسألة انتساب اإلمام الصادق اىل أيب بكر ىف كتاب التسميات) ٤(

 .فراجع



 ٣٠٨

ّوبذلك تكون هذه الكنية أقرب إىل الصادقني من غريمها، لكن القوم مل  ْ َ ِ

ّيقولوا بذلك بل حرصوا األمر بكل من اسمه عيل من املعصومني، ويف هذه 

 .)١(املالزمة التفاتة جيب الوقوف عندها والتأمل يف معانيها

بني ولد اإلمام ) عيل(ملن اسمه ) أيب بكر(ملاذا وضعت كنية : ًوسابعا

  !عيل ابن أيب طالب املعصومني فقط؟

فلامذا ال يكنّى احلسن أو احلسني أو الباقر أو الصادق أو الكاظم أو 

  هبذه الكنية؟اجلواد أو العسكري

ّ عفوية أم هي كنى مزورة ّاءت هذه الكنية عىل من اسمه عيلفهل ج ُّ

 بوجود هذه الكنية مقصودة؟ كل ذلك مع األخذ بنظر االعتبار التشكيك

  يف كتب احلديث الشيعية؟هلم

ّأال يؤكد ذلك أهنم أرادوا هبذا العمل أن يقاربوا بني أيب بكر وعيل؟ ّ !

ره للحصول عىل ـذ فكـوشح، ذا تساؤل ندعو القارئ للتأمل فيه ـوه

 !!جوابه

                                                             

: وهبذا فال يستهجن ما جاء عن جابر اجلعفي عن أيب جعفر الباقر يف تأويل قوله تعاىل) ١(
َّإن َ عدَة الشهور عند ِ َِّ ِِ ُ ً اثنا عرش شهرااهللاُّ ْ َ َ َْ َ َقال   : يا جابر أما السنة فهي جدي

ًاثنا عرش إماما حجج اهللا يف خلقه وأمناؤه ... ًرسول اهللا، وشهورها اثنا عرش شهرا

: عىل وحيه وعلمه، واألربعة احلرم الذين هم الدين القيم، أربعة خيرجون باسم واحد
ّؤمنني، وأيب عيل بن احلسني، وعيل بن موسى، وعيل بن حممدعيل أمري امل ُّ ُّ الغيبة ...) ُّ

، وروى مثله النعامين يف كتاب ٣٧٧ :، واهلداية الكربى١١٠ح / ١٤٩ :للطويس
: قال الرقي كثري بن داود عن بسندمها ٣٠ :، واجلوهري يف مقتضب األثر٩٠  :الغيبة

 .ه  عن آبائعن صحيفة ورثها... ّحممددخلت عىل جعفر بن 



 ٣٠٩

 ّ ـ اإلمام عيل بن موسى الرضا وتكنيتهم إياه بأيب بكر؟٢

 )هـ٣٥٦ت (ة نص واحد ذكره أبوالفرج اإلصفهاينّإن مستند هذه التكني

ويكنّى أبا «:  إذ قال يف ترمجة اإلمام عيل بن موسى الرضا؛ حسبام وقفت عليه

 .يكنّى أبا بكر: احلسن وقيل

حدثنا عيسى بن : ّحدثني احلسن بن عيل اخلفاف، قال: قال أبو الفرج

ًمون يوما عن مسألة، سألني املأ: ّمهران، قال، حدثنا أبو الصلت اهلروي، قال

أبو !  أبو بكر] هو[من ]: املأمون[قال . قال فيها أبو بكر كذا وكذا: فقلت

من : قلت أليب الصلت: قال عيسى. أبو بكرنا: ّبكرنا أو أبو بكر العامة؟ قلت

ُأبو بكركم؟ فقال  .»)١(عيل بن موسى الرضا: َ

ّوهذا النص يؤكد مدعانا بأن إطالق كنية  األئمة كانت عىل » أيب بكر«ّ

ُمن قبل املستبرصين أو من له اختالط معهم ال من قبل الطالبيني َ. 

ّأنه عامي: فقد قال الشيخ يف رجاله عن أيب الصلت ، وتبعه عىل ذلك )٢(ّ

ً، ويستفاد من أحد خربي الكيش أنه كان خمالطا للعامة )٣(ّالعالمة يف اخلالصة ّ َ َ َ

 .)٤(ًوراويا ألخبارهم

  ّثقة إال أنه خمتلط بالعامة وراو:... د الرجالوقال التفريش يف نق

ألخبارهم كام يظهر من كالم الكيش، وكالم الشهيد الثاين يف حاشيته عىل 

                                                             

 .٣٧٤  :مقاتل الطالبيني) ١(
 . الثاين احلسن أيب أصحاب يف ١٤ ت / ٣٦٠  :رجال الطويس) ٢(
 .٦ ت/ ٤٢٠ :خالصة األقوال) ٣(
 .١١٤٩، ١١٤٨، ح ٨٧٢ :٢رجال الكيش ) ٤(



 ٣١٠

 )١(...اخلالصة

 مورُ، ألّإذن هذه الكنية هي من إطالق اآلخرين عليه وال تصـح بنظـرنا

 :ّعدة

تكنيته ّ إن املشهور يف كتب احلديث وتراجم الرجال الشيعية هو ً:أوال

، أو أيب )٤(، أو أيب احلسن اخلراساين)٣(، أو أيب احلسن)٢(بأيب احلسن الثاين

ّ وليس فيها أنه )٨(، وأيب إسامعيل)٧(ّ، أو أيب حممد)٦(، أو أيب القاسم)٥(عيل

                                                             

 .٢٩١٢ ت/ ٦٠ :٣نقد الرجال ) ١(
، و حجرية ٦  :، منتهى املقال١٩٣ :٧، جممع الرجال ١٨٥ ـ ١٨٤ :جامع املقال) ٢(

، الرسائل ٥٠٤٠ ت ٣٣٩ :، رجال الطويس٤٨ :، تاج املواليداملحققه ٢٥ :١
، ٨٥٤٧ ت ٢٠٤  :١٣، معجم رجال احلديث ١٧٧  ،١٥ :٢الرجالية للكلبايس 

 .٦٣ :ألقاب الرسول وعرتته
، عمدة ٤٨ :، تاج املواليد٦٦ :، ألقاب الرسول وعرتته٢٧٧ :اهلداية الكربى) ٣(

، ١١٤ :، اإلمامة والتبرصة٣٢٢ :، املجدي٣٨:سلة العلويةالسل ، رس١٩٨  :الطالب
، ٩٧٠ ـ ٩٦٩  :٢، الفصول املهمة ١٢ :، تاريخ األئمة٨٣ :٦هتذيب األحكام 

، ٤٧٦ :، املقنعة للمفيد٥٣ :٣، كشف الغمة ٣٥٩، دالئل اإلمامة ٤٧٥ :٣املناقب 
رجال ، معجم ٨٩٤ :٢، منتهى املطلب ١٩٣  :٧، جممع الرجال ١٨٤ :جامع املقال

، اللباب يف هتذيب ٤ ت ١٥٤ :٢٢، الوايف بالوفيات ٨٥٤٧ ت ٢٠٤  :١٣احلديث 
 .٣٠  :٢األنساب 

، الرسائل الرجالية للكلبايس ٨٠٩ برقم ٧٣٠ :٢، ٢٢٩ برقم ٣٥٧ :١رجال الكيش ) ٤(
 .٣٥٦ ،٣٣٠  :١، تفسري العيايش ١٨٧ :٢

 .٤٧٥ :٣املناقب ) ٥(
 .١٢٤  :٢ ، حترير األحكام٨٩٤ :٢منتهى املطلب ) ٦(
 .٢٧٩  :، اهلداية الكربى٣٥٩  :دالئل اإلمامة) ٧(
 .٣٦ :تاريخ مواليد األئمة البن اخلشاب البغدادي) ٨(



 ٣١١

ّكنِّي هبذه الكنية ولو ملرة واحدة ُ. 

خبار  وعيون أ)١(ال تتفق مع ما جاء يف الكايف» أيب بكر«ّ إن كنية :ًوثانيا

ّإين قد نحلته كنيتي، وال خيفى عليك : ّ، عن اإلمام الكاظم أنه قال)٢(الرضا

 .»أبو احلسن«ّبأن كنية اإلمام الكاظم هي 

ّال تتجانس مع كنى املعصومني اإلهلية حسبام » أيب بكر«ّ إن كنية :ًوثالثا ُ

 .قلناه قبل قليل

ت عىل سبيل ّ إن قول أيب الفرج االصفهاين ومن أخذ عنه جاء:ًورابعا

، ثم ذكر مستند )يكنّى أبا بكر: ُيكنَّى أبا احلسن، وقيل و(التمريض لقوله 

 .كالمه

ّ الصلت كناه بذلك تقية، أو استاملة لقلوب و قد يكون أب:ًوخامسا

 !اآلخرين أو العتقاده بوجود الشبه بينه وبني أبى بكر

 كنّاه بذلك  قد يكون املأمون العبايس ـ وهو املعروف بالدهاء ـ:ًسادسا

 وسخط كثري ّليجمع بني الشيعة والعامة بعد البيعة بوالية العهد للرضا

ّمن العباسيني عىل تلك البيعة، فكأن املأمون أراد تقريب وجهات النظر بني 

َمجعا بني رمزي اخلالفة » أيب بكر «بـ» أيب احلسن «الطرفني، فكنّى املكنّى بـ ً

ًبا ألطراف النزاع، وحفاظا عىل ملكه، الظاملة واإلمامة املظلومة، وتقري ً

 .ًوتنفيذا خلطـطه ومآربه

                                                             

 .١٠ و ١ ح / ٣١٣ و ٣١١ :١الكايف ) ١(
 .٢ ح/ ٣١ :٢عيون أخبار الرضا ) ٢(



 ٣١٢

ّ ـ اإلمام عيل بن حممد اهلادي وتكنيتهم إياه بأيب بكر؟٣ ّ 

، بل هي مل أقف يف كتب الرجال والرتاجم عىل وجود هذه الكنية له

ًمعلومة خاطئة ادعاها بعض اجلاهلني أو املغرضني من أعداء الشيعة، حميال  ّ
املصادر التارخيية واحلديثية، لكنّي بمراجعة تلك الكتب وقفت عىل إىل بعض 

ّسقم كالمه، وأن ليس هناك من ادعى هذا القول قبله، فقد يكون األمر 
اختلط عليه فنسب ما هو حمكي عن اإلمام السجاد إىل اإلمام اهلادي، وقد 

ّيكون مغرضا يف احاالته للمصادر، والثاين هو األقرب إىل نفسية أم ثال ً

 .هؤالء

ّوحمدثيهم  البيت ّوحمدثي أهل عند فقهاء املتواتر خيالف ًولو كان حقا فهو

 )٣(، وأبواحلسن الثالث)٢(، وأبواحلسن األخري)١(هي أبواحلسن ّبأن كنيته

                                                             

 ٢٥ :١، منتهى املقال ١٨٤ :، جامع املقال٤١١ :، دالئل اإلمامة٥٠٥  :٣املناقب ) ١(
، اهلداية الكربى ١٩٣ :٧، جممع الرجال ٥ :ّ، ملخص املقال)ةقاملحق(

، ٥٤ :، تاج املواليد٨٩٥ :٢، منتهى املطلب ٤٨٥  :، املقنعة للمفيد٣١٣  :للخصيبي
، التدوين يف ٣٤٠  :٢، اللباب يف هتذيب األنساب ٣ ت ٤٨ :٢٢الوايف بالوفيات 

، ١٩٩ :١٨م ، تاريخ اإلسال١٥٦٢ ت ٧٤ :١٢، املنتظم ٤٢٥  :٣أخبار قزوين 
 .٨٥ :١، أنساب السمعاين ٢١٨ :١٩

 .١٨١  :، جممع النورين١٩٠ :٢، الرسائل الرجالية ٥٧  :نوادر املعجزات) ٢(
، ١٨٥ :، جامع املقال١٩٠  :٣، كشف الغمة ١٠٩ :، إعالم الورى٥٠٥ :٣املناقب ) ٣(

سائل ، الر)املحققة (٢٥  :١، منتهى املقال ١٩٣ :٧، جممع الرجال ٥٤ :تاج املواليد
، ألقاب الرسول ٣٦٧ :، مصباح املتهجد١٧٧  :٢الرجالية للكلبايس 

، ١٤٢، ١٠٠، ٦٢ :، خالصة األقوال٣٨١ :، رجال الطويس٧٣ ،٦٣ :وعرتته
٢٤١. 



 ٣١٣

، )٣(، وابن الرضا)٢(، وأبو احلسن العسكري)١(وأبو احلسن صاحب العسكر

، )٥( وابن شهرآشوب يف املناقب،)٤(ّيف حني أكد اخلصيبي يف اهلداية الكربى

ّ، وغريهم بأن كنية اإلمام اهلادي أبو احلسن )٦(ّوابن الصباغ يف الفصول املهمة

ًونحن لو أضفنا إىل هذا ما قلناه سابقا من استبعاد وجود هذه الكنية  .ال غري

ّلإلمامني السجاد والرضا لثبت كذب مدعيات القائل، وأهنا ال تتطابق مع 
ّاء اإلهلي لألئمة، بل لزوم السمو هبم عن وضع أسامء نظرية االصطف ّ

 .احليوانات عليهم

ّوهناك قول ضعيف واستنتاج غري صحيح للمحدث النوري أراد أن * 

 ؛)املناقب القديمة(ينتزعه من كالم وقف عليه يف كتاب قديم اصطلح عليه بـ 

م حلد يشتمل عىل جممل أحوال األئمة، ومل يعل«: حيث قال عن ذلك الكتاب

ّ، وذكر ألقابا كثرية له، ونحن نعرب )٧(ًاآلن مؤلفه، وقد نقل هذه الرواية أيضا ً

                                                             

 :، رجال النجايش٢٩٠ :رجال الكيش ،٢٨٩ :، كفاية األثر٨٠٥  :مصباح املتهجد) ١(
، ٢٨٥ :٣يل اللئايل ، عوا٢٤٧ :٢، إعالم الورى ٢٢١  :٢، نقد الرجال ١٦١، ٤٤

 .٤٠٤ :٤خامتة املستدرك 
، علل ٣٣٢، ٣٢٦  :١، الكايف ٢٩ :، فقه الرضا البن بابويه١١٨ :اإلمامة والتبرصة) ٢(

 .، وغريها٨٢  :، الغيبة للطويس٢٨٢ :٢، عيون أخبار الرضا ٢٤٥ :١الرشايع 
 .٨ ح ٥٠٢  :١، الكايف ٤١٩ :، دالئل اإلمامة١٢١  :إعالم الورى) ٣(
 .٣١٣ :داية الكربىاهل) ٤(
 .٥٠٥ :٣مناقب ابن شهرآشوب ) ٥(
 .١٠٦٤ :٢الفصول املهمة، البن الصباغ ) ٦(
ّبأن لإلمام احلجة كنية أحد «قد يعني املحدث النوري بكالمه ما ذكره اخلصيبي وغريه ) ٧(

ًعرش إماما من آبائه ومن عمه احلسن بن عيل السبط أيضا  =      ومن خالل نقله هلذه. »ً
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الثاين :  هذا اخلرب سوف تكون من ألقابهفق وعىل، و)باملناقب القديمة(عنه 

، ...أبو تراب، والكنيتان ألمري املؤمنني: أبو احلسن، الثالث عرش: عرش

 الرضا كام ذكرها أبو الفرج يف ُأبو بكر، وهي إحدى كنى اإلمام: الرابع عرش

 .)١(»...أبو صالح: مقاتل الطالبيني، اخلامس عرش

َوهذا الكالم غري صحيح أيضا، ألن مسألة التسميات أخذت طابعها  ّ ً

ّ، ثم نضجت يف عهد اإلمام احلجة، اخلاص من بعد شهادة اإلمام احلسني
يني ومن بعدهم  ألن اخللفاء األمو؛  لكن بالكناية والتأويل، ال بالترصيح

ًالعباسيني كانوا ال يرتضون اجلمع بني االسم والكنية معا، فال جييزون ملسلم 

ٌّأن يسمى بعيل ويكنّى بأيب احلسن، العتقادهم بأنه دال عىل املحبة، وقد مر  ّ َّ َ ُ
عليك هني عبدامللك بن مروان، عيل بن عبداهللا بن عباس عن ذلك، وألزمه 

َّ، فغري الكنية دون االسم، وقد غري )الكنيةاالسم أو (ّأن يغري أحدمها 
 .ًالبحرتي كنيته من أيب احلسن إىل أيب عبادة إرضاء للمتوكل العبايس

وعىل ضوء هذه املجريات واألحداث، ووقوفنا عىل جتريح األئمة 

ًللخلفاء الثالثة كنائيا، فال نقبل تكنية اهلاشميني ألئمة أهل البيت هبذه 

ّ نقف عىل املحكي عن أيب حممد العسكري أنه قال ًالكنية، وخصوصا حينام ّ ّ
ْلعثامن بن سعيد العمري ـ بفتح العني ـ  ال جيتمع عىل امرئ بني عثامن وأيب : َ

                                                             

الرواية أراد أن يثبت ما قيل يف كنية اإلمامني السجاد والرضا ثم تطبيق ذلك عىل اإلمام     =
 حتى الرضا أو ّالسجاد لإلمام الكنية هذه تثبت مل إذ ؛ احلجة، وهذا استنتاج باطل منه

 .احلجة لإلمام جيعلها
 .١٣ :٢، أعيان الشيعة ١٧٢ :النجم الثاقب) ١(
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ّ، ويضاف إىل هذا أن الثابت عند )١(عمرو، وأمر بكرس كنيته فقيل العمروي

ّاجلميع أن رسول اهللا قال عن اإلمام احلجة بأن اسمه اسم رسول اهللا وك نيته ّ

 .)٢(كنية رسول اهللا

فلو كانت كنيته هي كنية رسول اهللا وكنية عمه احلسن السبط واألحد 

ًعرش من آبائه بدءا من رسول اهللا إىل اإلمام العسكري، فهل هو بحاجة إىل  ْ َ
ًكنية أخرى؟ إال أن يكون اآلخرون قد احتاجوا إليها فوضعوها عليه طبقا 

 .ألهوائهم

ّن مرة عىل أن القوم كانوا يسعون لتحريف ّأجل، نحن أكدنا أكثر م

ّاألمور ومنها رسقة األلقاب، فقد منحوا ابن أيب قحافة لقب الصديق  َ ُ

ّ، كام أهنم رووا حديثا عن مشاهدات النبي يف املعراج وأنه رأى عىل )٣(ًجزافا ً ّ
، وحني »ّال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، أبو بكر الصديق«ًالعرش مكتوبا 

َّسبحان اهللا غريوا كل يشء حتى : مام الصادق هذا اخلرب استاء وقالسمع اإل
 !! )٤(هذا

ومن هذا الباب جاء تغيريهم لألسامء وإطالقهم للكنى عىل أهل البيت 

ًوأوالدهم جزافا، فقد غريوا اسم عمرو بن احلسن إىل عمر بن احلسن، ثم 

                                                             

 .٢٢١ ـ ٢٢٠ :، خالصة األقوال٣٥٤ :الغيبة للشيخ الطويس) ١(
، مستدرك ٨٣ ،٦٧ :، كفاية األثر٢٨٦ :، كامل الدين١٨٨ :٢دعائم اإلسالم ) ٢(

 .١٣٣ :١٥الوسائل 
 ).من هو الصديق ومن هي الصديقة(هذا ما وضحناه يف رسالتنا ) ٣(
 .٣٧٦ :٢، وعنه يف مدينة املعاجز ٢٣٠ :١االحتجاج ) ٤(
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 للمشهور يف كنيته ًقالوا بوجود عمر بن احلسني، وكنّوا عمر األطرف ـ خالفا

ـ بأيب حفص، وجعلو املكنّى بأيب بكر من ولد اإلمام عيل اسمه ) أبو القاسم(

ًعتيقا مقارنة بني االسم والكنية، وادعوا أيضا بأن أبا بكر هو اسم لولد عيل  ً ً

 :واحلسن واحلسني فقالوا

 . ـ أبو بكر بن عيل بن أيب طالب١

 . ـ أبو بكر بن احلسن السبط٢

 .كر بن احلسني الشهيد ـ أبو ب٣

ٌّكل ذلك لتوثيق الصلة بني اآلل واخللفاء، يف حني ليس بأيدينا نص 
واحد ولو كان من ضعاف األخبار يشري إىل هذه املحبة والوئام بني اآلل 

 .ّوالصحابة أو أن األئمة أطلقوا هذه الكنية عىل أنفسهم أو عىل أوالدهم

 

*** 
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 خالصة البحث

 

مر، عثامن، أيب بكر، عائشة وأمثاهلا هي من األسامء العربية ّ ـ إن اسم ع١

ّالرائجة يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، وليست خمتصة بعبد الكعبة أو عتيق بن 
أيب قحافة أو بعمر بن اخلطاب أو بعثامن بن عفان أو غريهم، فال مانع من 

َّالتسمية هبا، وقد سمى أئمة أهل البيت ببعضها، وأقر اآلخر منه ُّا، كل ذلك َ

 .ًقبل أن تصري تلك األسامء رمزا ألشخاص معهودين

 ـ اإلسالم هنى عن التسمية باألسامء القبيحة لغة، وما حتمل معنى ٢

الرشك والوثنية، كعبدشمس وعبدالكعبة، وما يتضمن صفات الباري كخالد 

وحكم وحكيم، وما يدلل عىل ترك أوامر الرسول ونواهيه كأن يكنّى من 

ٌد بأيب القاسم، أو أن يسمي أحد ابنته بـ ّاسمه حمم ّ عداوة لعيل بن أيب » محرياء«ُ

ّ ألن اسم محرياء صار علام لعائشة، بعكس اسمها الذي كان يسمى به ؛طالب ً ّ

 .نساء كثريات منها ابنة اإلمام الكاظم

فالتسمية بعمر وعثامن وأيب بكر لو مل حتمل يف مطاوهيا املخالفة مع 
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ّدة مع الويص فهي جائزة، أما لو أريد هبا التجليل والتبجيل رسول اهللا واملضا
للمواقف االعرتاضية لعمر عىل رسول اهللا كام يف قضية أرسى بدر، أو خمالفته 

ّلرسول اهللا يف صالته عىل املنافق، أو تأييدا ملوقفه ضد الرسول يف رزية يوم  ً

ًاخلميس، أو تصحيحا وترجيحا ملوقف أيب بكر يف أخذه مخس  آل البيت ً

 .وأرض فدك وغصبه اخلالفة من آل البيت، فهي غري جائزة

ُفالتسميات من األمور القلبية التي قد جيوز فعلها أو يستحب كتعظيم 

النبي واآلل، وقد حيرم االتيان هبا إن كان فيها تعريض أو مساس بصفات اهللا 

 .أو تعريض بالرسول والويل

ّوإن اسم احلسن واحلسني ـ ّ ـ إن اإلسالم أمر بتحسني األسامء، ٣

ُاملوضوعني من قبل اهللا ورسوله ـ مها من أحسن األسامء، فلو كان اخللفاء  َ

ًالثالثة حمبني لرسول اهللا حقا، وكانت األسامء هلا داللة عىل املحبة، وعدمها  َ ِّ
ُّعىل املباغضة فلم مل يسموا أوالدهم وأحفادهم وأسباطهم باسم احلسن  َ َُ ِ

ّلرسول اهللا واتباعا لسنته، بل ملاذا ال يسمون بأسامء أجداد ًواحلسني كرامة  ً ّ

 .وأعامم رسول اهللا مع كوهنا أسامء عربية رائجة

َّ ـ إن وضع األسامء ال يدل عىل املحبة يف مجيع احلاالت، وكذا عدم ٤ َ َّ

ّالتسمية ال يدل عىل املباغضة، وإن ما قلته فيام سبق جاء من باب اإللزام، فقد 

ّ، لكن »حليمة«و » صفية«، و »خدجية«و » ةمنآ«الطالبيون بناهتم بـ ال يسمي 
ّهذا ال يدل عىل املنافرة واملضادة أو عدم املحبة فيام بني الطالبيني وأمهاهتم ّ. 

ّكام أن عدم تسمية اخللفاء األمويني والعباسيني باسم أيب بكر وعمر ـ 

 .ّإال يف النادر ـ ال يدل عىل التضاد فيام بينهم
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ذلك فاألسامء قد توضع جلاملية االسم، أو لتفاؤهلم بالعيش وطول وب

ْالعمر كالتسمية بعائشة وعمر، وقد يسمي اإلنسان ابنه بأنور أو حسني  ُّ
وأمثال ذلك لتناغمه مع معنى هذين االسمني، مع عدم ارتياحه ألنور 

 .السادات وحسني مبارك

ًوقد توضع األسامء خوفا أو طمعا أو مداراة أو  ً ًجماملة، وقد تكون هناك ً

ُاحتامالت أخرى، فال يمكن حرص سبب التسمية بسبب واحد هو وضعه 

َّللمحبة وتركه للبغض، وعليه فال جيوز أن يقول اإلمام ما ال يقوله إال بدليل  َُ

ّ كام جاء رصحيا يف كالم اإلمام عيل وأنه ؛ ّونص رصيح غري قابل للتأويل ّ ً

ن بن مظعون، أو قول عائشة يف سبب تسمية َّسمى ابنه بعثامن ملكانة عثام

ًأن التسمية كانت حبا لعبدالرمحن بن ملجم، أو ما جاء : خادمها بعبدالرمحن ّ

ّعن عبدامللك بن مروان من أنه سمى ابنه باحلجاج حبا للحجاج بن يوسف  ًّ ّ ّ

 .الثقفي

ّفنحن لو قلنا بأن عثامن بن عفان سمى ابنه بـ    لصلته بأيب جهل ) عمرو(ّ

ّ عمرو بن هشام ـ أو أن عمر بن اخلطاب سمى ابنه بعبداهللا، حلبه لعبداهللا بن ـ ّ

ّأيب بن سلول رئيس املنافقني فال يقبله الرجل العامى منا، فكيف يقولون  ُ

 !ويرمون اآلخرين بام ال يقبلون القول به ألنفسهم وأتباعهم؟

يجب أن عىل ابنه للمحبة، ف» عمر« ـ لو قبلنا وضع اإلمام عيل اسم ٥

املحب لعيل، ألن عمر بن اخلطاب هو املناوئ له ومن » عمر«نبحث عن 

أعدائه حسبام عرفناه من التاريخ، فال يمكن ترشيح أحد إال عمر بن أيب 

سلمة عامل اإلمام عيل عىل البحرين وفارس، وربيب رسول اهللا، والراوي 

ّحلديث األئمة االثني عرش بمحرض معاوية، كام أنه املدعو م ن قبل اإلمام ّ
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ّللمسري معه إىل قتال القاسطني، فال يمكن تصور غري هذا، وكذا احلال يف أيب 
 .ريد تصوره فهو أبو بكر بن حزم األنصاري أو من يشاهبهُأبكر فإن 

ّ ـ مر عليك أن عمر بن اخلطاب طلب من اإلمام تسمية ابنه من ٦ َّ َ
ّ منه، ألن املولود لو كان ّالصهباء التغلبية باسمه، واإلمام أقر تلك التسمية

ّحلرة ملا أمكن لعمر أن يطلب من اإلمام أن هيبه اسمه، ألن ذلك جتاوز عىل  َّ
َالعرف آنذاك، وقد رجا اإلمام يف إمضائه هذه التمسية فوائد كثرية، منها َ: 

الداللة عىل التجويز والتسهيل عىل األمة يف التسمية هبذه األسامء إذا . أ

ُّمروا بظروف صعب ّة، وأن ما فعله اإلمام يشبه فعل رسول اهللا حينام تزوج َ ّ

ّزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة ـ ابن رسول اهللا بالتبني ـ فأراد النبي 
ًبفعله هذا بيان جواز الزواج بنساء أبناء التبنّي الذي كان حمرما يف اجلاهلية ّ. 

ألمويني، أراد اإلمام ـ بإقراره هذا ـ سحب البساط من حتت أرجل ا. ب

والوقوف أمام استغالهلم اسم الشيخني، واحتامئهم هبام يف الرصاع بني 

 .األمويني واهلاشميني

ِّ هذه التسمية أراد بيان سموبإقراره. ج ُ ه وتعاليه عن اخلالفات ُ

ًالبسيطة، فإنه وإن كان خمالفا أليب بكر وعمر ويرامها غاصبني، كاذبني،  ّ

ح مسلم ـ لكنه ال يعكس تلك اخلالفات آثمني، غادرين ـ كام يف نص صحي

َّعىل األسامء اللهم إال أن ترتمز وتتمحض تلك األسامء للرش بمرور الزمان ّ ّ. 

  ّ هبذه األسامء دليل عىل تساميهم، وأن اخلالف فقبول األئمة

ّال يدعوهم إىل حماربة األسامء بام هي أسامء، ألن املعصوم يعنيه عمل 

سمية ببعض األسامء مع التأكيد عىل أعامهلم األشخاص ال أسامئهم، فالت
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 .املشينة، له داللته اخلاصة

ّ كان جياملهم ويدارهيم ويتقيهم، فجاء عن سفيان عن فضيل ّأنه. د

قام رجل إىل أمري املؤمنني : ّبن الزبري عن نقيع عن أيب كديبة األزدي أنه قال

َيا أهيا الذين أم: فسأله عن قول اهللا تعاىل ََ ََ ِ َّ َ َنوا ال تقدموا بني يدي ُّ ِّ ُ َُ ْ َُ َ ْ َ ِ ورسولهاهللاَْ ِ ُ َ َ... 

 ما تريد؟ أتريد أن تغري يب الناس؟:  فيمن نزلت؟ قال

  .يا أمري املؤمنني، ولكن أحب أن أعلم: قال

ًاكتب عامرا، معمرا، أكتب عمر، أكتب : أجلس، فجلس فقال: قال ًّ
ًعامرا، أكتب معتمرا، يف أحد اخلمسة نزلت، قال ً أتراه : قلت لفضيل:  سفيانّ

 .فمن هو غريه، وهذا يؤكد بأن التسمية قد تكون تقية: عمر؟ قال

ّ، كام أن التسمية أو ّ ـ إن اسم عثامن انقرض يف نسل عيل من بعده٧

 )١(ُالتكنية بأيب بكر ال تعرف يف املعصومني أو يف أوالدهم بعد السجاد

ّة بعمر أو عمرو استمرت ، نعم التسميبل وحتى اإلمام زين العابدين
َعند الطالبيني، خصوصا يف ولد العمرين األطرف واألرشف، وولد زيد بن  َ ُ ً

عيل بن احلسني، وولد احلسن املثنى بن احلسن السبط إىل عهود الحقة 

 .لظروف كانوا يعيشوهنا وبقلة قليلة

ّأما بقية الشيعة فكانوا يسمون بأسامء الثالثة حتى أواخر القرن الساد ّ س ّ

ّالظلم واالجحاف الذي كان يصبه الظاملون عىل كل من رغم عىل الاهلجري،  ّ

                                                             

فرج اإلصفهاين عىل لسان أيب الصلت اهلروي يف تكنية اإلمام ّوأما ما انفرد به أبو ال) ١(
ّ فقد تقدم اجلواب عنه وأنه ال يستبعد أن يكون من وضع املأمون نفسه أو  الرضا

 . من التكني بأيب بكر فهو حمض افرتاء ّاملستبرصين، وأما ما لصق باإلمام اهلادي
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ّمن سمي بأسامء األئمة، فلم يقابلوا العدو باملثل، ولو راجعت كتب رجال  ّ ُ
احلديث والرتاجم لوقفت عىل تلك األسامء بني الرواة عن األئمة ومشايخ 

ك األسامء النجايش والصدوق، واألئمة مل يكونوا يمنعوهنم من التسمية بتل

ّبل خياطبوهنم هبا، فال نشاهد إماما من أئمة أهل البيت غري اسم أحد  ً

 .أصحابه من أيب بكر أو عمر أو عثامن إىل اسم آخر

ّنعم، إن هذه األسامء أخذت تنقرض عند الشيعة يف العصور الالحقة  ّ

ّشيئا فشيئا جراء السياسات التعسفية لألمويني واملروانيني والعباسيني  ّ ّ ً ً

ّوالسلجوقيني والعثامنيني واأليوبيني وغريهم ّ ّ. 

ّ ـ إن ترصيح اإلمام عيل بسبب تسمية ابنه بعثامن كان للوقوف أمام ٨

ال : سمني اآلخرين من ولده، فكأنه يريد أن يقولاستغالل اآلخرين لال

ُين سميت ابني بعثامن حبا بعثامن بن عفان، بل بترصحيي أريد أن أّتتصوروا  ً ّ ّ ّ

ًقد يدعى من أين قد سميت أوالدي بأسامء الثالثة حبا هبم وقد يكون أنفي ما  َّ ّ َّ ُ
 .اإلمام قال هبذا الكالم ىف أواخر عمره الرشيف

ّ ـ أهنا  ـ رصحت عائشة بانفعال شديد ـ بعد مقتل اإلمام عيل٩
ًسمت غالمها بعبدالرمحن حبا بعبدالرمحن بن ملجم، وهذا ما ال نشاهده عند  ّ ّ

ّ حينام رصح بتسمية ابنه بعثامن ال جيرح باآلخرين، مام عيلاألئمة، فاإل
ّ وقف أمام التصورات اخلاطئة التي حيملها بعض الناس عن ّنهإ :أي

 .سبب التسمية، وليس فيه جتريح لآلخرين من الثالثة

ُـ اهتم معاوية اإلمام عيل بن أيب طالب١٠ َّ بأنه سمى أوالده بأسامء َّ ّ

ّ ترحم عليهم فقد عنى أوالده، واإلمام جييبه بأن الطلقاء ّالثالثة بدعوى أنه لو
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ًهم أقل شأنا من أن يدخلوا بني املهاجرين واألنصار والسابقني إىل اإلسالم ّ. 

ّيف حني أن أهل الشام كان يسمون بأسامء أهل البيت كي يشتموهم  ّ

م ، وجاء يف كال)١(ويلعنوهم، وهذا ما رواه املدائني عن أيب سلمة األنصاري

ًاملنصور العبايس أيام كان خمتفيا يف زمن األمويني، بأن الشاميني كانوا  ّ  

ال يطيقون التسمية بعيل واحلسن واحلسني، وقد مر تفصيله يف احلديث الذي 

 .)٢(ذكره الصدوق بسنده عن األعمش

ُ ـ إن التصحيف يف األسامء والكنى أمر ممكن بل واقع، لكنا نراه يف ١١ ّ

ًلد اإلمام احلسن واحلسني ـ حتريفا وليس بتصحيف، فهم ـ يف و» عمر«اسم 

 .أبدلوا اسم ابن السبط بعمر

ه ىف الزمن ّدوعّوكذلك كنَّوا عبداهللا بن احلسن السبط بأيب بكر، ثم 

ّأبو بكر بن احلسن، يف حني رصح املوضح النسابة بأن : ًاملتأخر اسام له، فقالوا

َاملكنى بأيب بكر اسمه عبداهللا ُ.   

عد هذا ال يستبعد وقوع االشتباه يف عبداهللا بن عيل بن أيب طالب وب

ّاملكنى بأيب بكر، بن ليىل النهشلية، والقول بأنه كان البن احلسن السبط فسقط 

عبداهللا أو أبو بكر بن عيل الشهيد بكربالء، وذلك : فقالوا» احلسن«اسم 

 .دة فيهامّالحتاد اسم القاتل، وطريقة القتل، ووحدة األشعار املنشو

، )عمر(أقرب إىل أوالد األئمة من ) عمرو(ّوال خيفى عليك بأن اسم 

 اسم جدهم ّن، وأل)عمر(عند العرب أكثر من ) عمرو(وذلك لشيوع اسم 
                                                             

 .١٨٨  :مر يف صفحة) ١(
 .الكتاب أصل من ١٩٠  :مر يف صفحة) ٢(
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 .هاشم هو عمرو العىل

ّوأن التسمية بعمرو كانت ال تزعج اإلمام احلسن وال غريه، مع علمه 

 اسمه عمرو بن عبدالود العامري،  ّ فارس املرشكني الذي بارز والده كانبأن

ّ ّ عدو والده اسمه عمرو بن العاص، وأن اسم أيب جهل كان عمرو بن وأن
 .ّهشام، وأن جده رسول اهللا كان يلعنه يف القنوت

فاألئمة وأوالدهم كانوا يتسامون من هكذا حساسيات، فقد سمى 

عرج مع علمه بن اإلمام السجاد ابنه بعبيداهللا املعروف باألاحلسني األصغر 

 .بدور عبيداهللا بن زياد يف مقتل جده احلسني

ّوقد سمى اإلمام الكاظم ابنه هبارون وابنته بعائشة، ألن اسم هارون 

َليس حكرا عىل هارون الرشيد، بل األوىل أن يكون ملكانة هارون من موسى،  ً

ّوعائشة ليست حكرا عىل ابنة أيب قحافة فقد تسمت هبا نساء كثريات بايع ن ً

  .رسول اهللا

ّ كانوا يسمون ويأمرون بالتسمية بعبداهللا مع ختالفهم مع ّوأهنم
ُعبداهللا ابن أيب رسح، وعبداهللا بن أيب بن سلول، وعبداهللا بن الزبري، وعبداهللا 

 .بن عمر، وعبداهللا بن عمرو بن العاص وغريهم

ّ ـ إن أسامء املعصومني وكناهم مشتقة من األسامء اإلهلية، وهي ١٢ ّ

ختتلف عن بقية األسامء، وألجل ذلك ترى املحاربة مع تلك األسامء حينام 

ّجييء السفياين فيقتل كل من اسمه حممد، عيل، احلسن، احلسني، فاطمة، رقية 
 .وجعفر وطالب

َ ـ إن اقتناص األسامء سلبا أو إجيابا بدأه عمر بن اخلطاب، ثم بدأ ١٣ َ ً ً ّ

 احلجاج بن يوسف الثقفي، حتى ّمعاوية بحرب األسامء، واستمرت يف عهد
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ّعقني والدي حيث سامين عليا(قال بعضهم  ّ َّ ألهنم كانوا يقتلون كل من ؛ )َّ ُ ّ
َعيل(ًكان اسمه عليا، أو يصغرون اسمه فيقولون  ِعيل(بدل ) ُ ، أو كان )َ

ًخوفا من سطوة ) عيل( ولست بـ) ُأنا عيل(الشخص هو يصغر اسمه فيقول 

 .احلاكم

ًقا أن تكون أسامء أوالد األئمة املطابقة ألسامء الثالثة  ـ احتملنا ساب١٤

ّهي من وضع األمهات أو اجلد لألم، وهذا ليس بعزيز عند العرب، فاإلمام  ّ

أنا الذي سمتني أمي حيدره، وقال اإلمام احلسني : ًعيل خاطب مرحبا بقوله

ًأنت حر كام سمتك أمك حرا: للحر بن يزيد الرياحي ّ ّ ّ ّ. 

، االعتيادياتّكن من النساء  ـ ّغري أمهات املعصومني ـ اتّاألمه وهؤالء

وقد سعت بعضهن إىل قتل اإلمام املعصوم مثل جعدة بنت األشعث التي 

ّدست السم إىل اإلمام احلسن املجتبى ّ ّم الفضل التي سمت ُأ، وكذلك ّ
ّاإلمام اجلواد، فأمثال هؤالء النسوة ال يستبعد أن يسمني أوالدهن بأسامء 

ة، واإلمام مل خيالفهن لظروف خاصة كان يمر هبا ولبعض الوجوه الثالث

  .املتقدمة

َ ـ املشاهد يف تسميات اخللفاء يقف عىل مفارقة فيها، فعمر بن ١٥

ّاخلطاب ومعاوية بن أيب سفيان ويزيد جيعالن بدال وهدية ملن يتسمى  ً

ّعيل بن بأسامئهم، بعكس اإلمام عيل الذي مل يمنح عطية بن سعد بن جنادة، و
ِّعبداهللا بن عباس، أو غريمها، غري عطائهام من بيت املال، فعىل أي يشء تدل 

 هذه املفارقة ـ االهداء من قبل معاوية وعمر وعدم االهداء من قبل عيل ـ؟

ّمن الواضح أن اخللفاء كانوا يريدون أن جيعلوا أنفسهم يف مصاّف 

 .لّالرموز الدينية الواجب اتباعها فعملوا هذا العم
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َّأن رسول  ـ احتمل الشيخ املجليس بعد أن نقل كالم اإلمام الصادق ١٦

ِاهللا أراد حني موته أن ينهى عن بعض األسامء، فقبض ُ ومل يسمها، ثم عد ِّ َ ُ
ّمنها احلكم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أهنا كانت ستة أو سبعة واحتمل  ََ

 تيق وعمر وعثامن، وأنهبأن تكون األسامء الثالثة املرتوكة هي ع«: بعدها

 .»ترك ذكرهم تقية

َّ ـ إن املسمني بأسامء الثالثة من ولد عيل مل يثبت وضعها من قبل ١٧
ً، إال اسم عثامن، فقد كان حبا لعثامن بن مظعون، كام أناإلمام  ّ وضعها مل ّ

ًيكن بالرتتيب الذي ادعاه بعضهم زورا وهبتانا، فلو أريد منها الداللة عىل  ًُ ّ
ّبة لكان وضعها برتتيب اخللفاء أوضح وأجىل، لكنّا نرى عمر هو األكرب املح

 .بني األوالد ثم عثامن ثم عبداهللا املكنّى بأيب بكر

َكام ال خيفى بأنه ليس لإلمام عمران أو عباسان أو جعفران أو عثامنان،  ُ ّ

ّنعم كان له حممدان أو ثالثة حممدين، أو اثنان يسميان بعبداهللا أو ثالثة،  أو له ّ

زينب الكربى وزينب الصغرى، وأم كلثوم الكربى وأم كلثوم الصغرى، 

 .ورقية ورقية الصغرى. ورملة ورملة الصغرى

ِّ ـ من املعلوم أن مدرسة أهل البيت جتيز بل حتبذ التسمية بأسامء ١٨ َ ُ ّ

ّاألنبياء وخصوصا اسم النبي حممد ً وترى فضيلة يف ذلك، أما عمر فقد ّ
ْ بأسامء األنبياء والتكنّي بأيب عيسى وأيب حييى، بدعوى أن هنى عن التسمية

ًليس لعيسى أب، وحييى مل يولد له ولد، وقد منع ذلك متذرعا باخلوف من أن  ّ
ّيسب األنبياء هبؤالء األشخاص، لكن املجليس ذهب بعيدا وقال بأن منعه  ً َّ َّ َّ َُ

َّكان لكي ال يبقى عىل وجه األرض من يسمى بمحمد ُ. 
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 باسمه هو حمو قد يكون هدف عمر من تسمية ابن اإلمام عيل ـ ١٩

صفحات املايض وما جرى بينه وبني اآلل، فهو نوع مداجاة أراد هبا غسل 

 ...ًدرن هجومه عىل بيت الزهراء وإسقاطه حمسنا ووو

ّ ـ إن الطالبيني هجروا عبداهللا بن جعفر ومل يكلموه حتى تويف، ٢٠ ّ ّ ِ

 مل يرد يف النصوص عن األئمة هني رصيح عن لتسمية ولده بمعاوية، وإن

َّالتسمية بأسامء الثالثة وحتى معاوية ويزيد، وذلك لرتسخ البغض عندهم 
 .ملعاوية

َّ ـ إن عمر نصب معاوية، ومعاوية نصب يزيد، واألمويون غريوا ٢١ ّ

، وتسميتهم مدينة »أيب كبشة«نبزهم الرسول بـ : املفاهيم واألسامء، منها

ْبيثة أو النتنة، وتسميتهم بئر زمزم بأم اخلنافس أو أم اجلعالن أو الرسول باخل ُ ّ
ْأم اجلرذان، ومن ذلك تسمية بعض املجاميع والقبائل العربية بأعامل قتلة  ُ

أوالد من رفع الرمح الذي كان عليه رأس : احلسني، منهم بنو سنان

بنو الطشت وهم أوالد اللعني الذي وضع رأس : ، ومنهماحلسني

 يف الطشت، ومنهم بنو النعل وهم أوالد من أركض اخليل عىل نياحلس

 ... يف كربالء وجسد احلسني

عيل بن عبداهللا بن خالد بن يزيد بن :  ـ استغالل حفيد يزيد، وهو٢٢

ّمعاوية ـ أيام خالفه مع العباسيني ـ اسم اإلمام عيل وكنيته وشعارات 
ْأنا من شي): عيل(الطالبيني، حتى قال ابنه  ًخي صفني، يعني عليا ومعاوية، َ ّ َ

وقد . كي جيمع املخالفني للعباسيني ـ علويني كانوا أم أمويني ـ يف حمور واحد

ّدعا أئمة أهل البيت إىل الوقوف أمام استغالل اآلخرين ألسامئهم وكناهم 
 .وألقاهبم
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» عمر«ّ أمر أمحد بن عمر أن يسمي ابنه بـ ّ ـ إن اإلمام الرضا٢٢

 .ّ من العامة الذين كانوا يرتبصون به الدوائرًحفاظا عليه،

ما  «: ـ تقعيد األئمة قواعد يف التسميات دون التجريح بأحد، مثل٢٣

ًالشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا حممد يا عيل  «و» الدين إال احلب والبغض

ّذاب كام يذوب الرصاص، وإذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا  ً

 .» ّاهتز وصال

مدة حياته، موته، حضوره كربالء (ّـ إن االختالف يف عمر األطرف ٢٤

اإلمام السجاد، عبداهللا بن احلسن، عبيداهللا (ويف املتنازع معه ) وعدم حضوره

، ويف اخلليفة ...)الصدقات، فدك و(ويف اليشء املتنازع عليه ) بن العباس

د أصابع أموية يف ، يشري إىل وجو)مروان، عبدامللك، الوليد(املتنازع عنده 

، غري »أعوذ باهللا«ِهذه املسألة، كام هي يف زواج أم كلثوم وغناء سكينة 

 .منكرين عدم ارتضاء الطالبيني واألئمة لسريته

ِ ـ مل يطبق األعالم عىل وجود ابن لإلمام عيل باسم أيب بكر، بل ٢٥ ْ ُ
 .و اسم لهاختلفوا هل هو كنية ملن اسمه عبداهللا أو حممد أو عبدالرمحن، أو ه

ـ التكنية بأيب بكر مل تكن بذيئة عند العرب، وليس يف إطالقها عىل ٢٦

ّأحد عيب ذايت، ألهنا تعني الفتي من اإلبل، ذلك احليوان املهم يف اجلزيرة  ّ ّ
العربية، لكنّها مل تطلق عىل ابن أيب قحافة يف اجلاهلية وصدر اإلسالم وحتى 

 الفصيل، وقد عرفه بذلك معارصوه بعد وفاة رسول اهللا، بل كان يكنّى بأيب

ّكأيب سفيان وغريه، كام أنه قد عريته هوازن ورجال قريش واهلاشميني بذلك ّ. 

ّـ إن ابن أيب قحافة مل يعرف كتاجر من جتار قريش، مثل أيب سفيان ٢٧ ُ ّ
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  وأيب جهل وعبداهللا بن جدعان ـ الذي كان هو وأبو قحافة من الدعاة إىل 

َسعد عن عمر أنه لقي ابن أيب قحافة ملا استخلف وعىل ـ بل ذكر ابن مائدته ّ

ِفمن : قال! َتصنع ماذا وقد وليت أمر املسلمني؟: ّرقبته أثواب يتجر هبا، فقال

ّلكن القوم اخرتعوا له نصوصا تدل عىل ماله وسخائه ! ُأين أطعم عيايل؟ ً ّ
 .ملحو نقيصة احلسب والنسب

ترتبط ) ذو اخلالل(أو ) بكرأبو (أو ) أبو الفصيل: (ـ هذه األلقاب٢٨

َ، وإرصار أيب بكر عىل استالب باألحداث التي تلت وفاة رسول اهللا

) ال أترككم لو منعتموين عقال بعري: (اإلبل من معارضيه، وقول أيب بكر

ًدون البواقي تؤكد حقيقة فقره وحماولته سد عقدة نقصه، ولو كان مدافعا عن  ّ ّ

ولذلك كان ) ّ لو منعتموين حبة حنطةال أترككم(الصدقات مجيعها لقال 

ًمناوئو أيب بكر يذكرونه بكنيته السابقة استنقاصا له وتذكريا حلالته السابقة ً ّ ُ. 

ّ ـ التسمية بأيب بكر وعمر وعثامن وعائشة ال تعطي الرشعية هلم، وال ٢٩
ّتدل عىل عدالتهم ووثاقتهم ولزوم طاعتهم، بل هي أسامء فقط، فال ضري من 

  .بوجودهااالعتقاد 

 ..وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 

*** 
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  التسمية بعمر وعثمان وعائشة 
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  ١٩......................................................................ثالث مقدمات

  ١٩......................................المقدمة األولى وضع األسماء عند العرب
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  ٤٧..........................................................األئمة مع أسماء الخلفاء
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  ٦٤.................................التسميات يف )هـ ٧٢٨ ت( تيمية ابن مع وقفة
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  ١٨٣............والثالث الثاني القرنين في يعةالش عند الثالثة أسماء وجود

  ١٨٨............................................................القرن الرابع الهجري
  ١٩٠..........................................................القرن الخامس الهجري
  ١٩١..........................................................القرن السادس الهجري

ّللصديق السلجوقي املفتي إساءة   ١٩١............................... البتول ةّ

  ١٩٧...........................................................القرن السابع الهجري 
  ١٩٨............................................................القرن الثامن الهجري
  ١٩٩............................................................القرن التاسع الهجري
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  ٢٠٤...........................التسميات عند الطالبيين بين النظرية والتطبيق

  ٢٠٤........................................................ علي اإلمام أوالد

  ٢٠٥.......................................................الزهراء فاطمة ـ ١

  ٢٠٦...................................................ّاحلنفية قيس بنت خولة ـ ٢

ّبأم املكنّاة ّالتغلبية الصهباء ـ ٣   ٢٠٦........................................حبيب ُ

ّأم ـ ٤   ٢٠٧..........................................................ّالكالبية البنني ُ

  ٢٠٧...........................................ّالتميمية ّالدارمية ّالنهشلية ليىل ـ ٥
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  احلسن ألخيه كانا ّأهنام أم وعمر بكر أيب باسم ابنان  للحسني كان هل

ّوصحفا؟ ُ.....................................................................٢٢٠  

  ٢٢٣.....................................؟ احلسني ابن أم احلسن بن عمر = عمرو

  ٢٢٥................................فقط السجاد من  احلسني عقب انحصار
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 )أبي بكر(في التكنية بـ
  ٢٧٧.................................»أبي بكر«و» بكر«المحور األول في معنى 
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  ٢٨٥...................................اجلاهلية يف قحافة أيب ابن كنية الفصيل أبو
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