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ملخص البحث:
تناول هذا البحث املوسوم بـ (السيدة أم البنني دراسة تأرخيية) جوانب مهمة 
من حياهتا وسريهتا العطرة، وحماولة اكتشاف رس خلودها، وأسباب تألقها، وأرسار 
وسامهتا  النبيلة  وصفاهتا  املميزة  خصائصها  استجالء  خالل  من  وذلك  شهرهتا؛ 
 كرب من  تعد  والتي  األصيلة  العربية  وقبيلتها  وبأرسهتا  هبا  والتعريف  البارزة، 

القبائل العربية. 
وجداهتا،  وأجدادها  وأمها  أبيها  واسم  باسمها  بالتعريف  البحث  هذا  ونبدأ 
ثمرته  كان  والذي  هلا،  البننيواختياره  بأم   عيل اإلمام  أسباباقرتان  نتناول  ثم 
خلّد  والذين   ،-العباس طليعتهم  -ويف  األبطال،  األوالد  من  أربعة  إنجاب 
أسطورية  ومالحم  بطوالت  من  ملا سطروه  اخلالدة،  يف سجالته  أسامءهم  التاريخ 

يف يوم عاشوراء. 
وبعد ذلك نتطرق إىل كناها وألقاهبا، ثم نشري إىل أهم صفاهتا وسامهتا الشخصية، 
ثم نعرج إىل ورود اسمها يف كتب رجال احلديث، لنختم البحث بذكر أهم نتائجه 

الرئيسة خالصة ألهم األفكار الواردة فيه. 

الكلامت املفتاحية: أم البنني، دراسة تأرخيية، كتب رجال احلديث. 
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Abstract
This research, lady Um Albaneen, PBUH Historical Study, deals 

with an important aspect in her life and her chronicle as an a�empt 
to discover the secret of her immortality, reasons of her brilliance 
and the pillars of her fame. The research study is to manifest her 
dis�nguished traits and to trace her great Arabic clan. 

The ar�cle begins, firstly, with introducing her name and the 
names of her father, mother, and ancestors. Secondly, it discuss-
es the marriage of Imam Ali with Um Albaneen leading to the four 
heroes; their vanguard was Al-Abbas (PBUH). Their names were 
immortalized in the pages of history for their legendary bravery 
and epics on the Day of Ashura’a. Thirdly, the research addresses 
the names and �tles a�ributed to Um Albaneen and the last does 
her characteris�c quali�es and traits. It addi�onally delves into the 
books of hadith for her name. In conclusion, the research is termi-
nated at a list of most essen�al results. 

Keywords: Um Albanein (pbuh) , Historical study , the books of 
hadith's men
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املقدمة

يمِ حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاِّ الرَّ بِسْ

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني حممد وآله 
الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني األخيار وبعد:

تعد السيدة أم البنني زوج أمري املؤمنني من الشخصيات النسائية البارزة 
من  به  اتسمت  ملا  وذلك  وفاهتا،  عىل  قرون  مرور  رغم  خملداً  اسمها  بقي  التي 
يف  رفيعة  ومكانة  عالية  برتبة  حتظى  جعلتها  مشهودة  ومواقف  نبيلة  صفات 

التاريخ اإلسالمي. 

وعىل الرغم من أن أمري املؤمنني تزوج بعدة نساء بعد شهادة السيدة فاطمة 
كام   -الزهراء السيدة  عدا  ما   – زوجاته  من  زوجة  أي  حتظ  مل  أنه  الزهراءإال 

حظيت السيدة أم البنني؛ فقد اشتهرت شهرة عظيمة بني اخلاصة والعامة. 

ومن أهم دوافع هذه الدراسة عن هذه الشخصية التارخيية قلة الكتابة العلمية 
بالكرامات  ترتبط  حياهتا  عن  كتبت  التي  واملؤلفات  الدراسات  أغلب  إذ  عنها، 

والقصص العاطفية، ونادراً ما نجد كتابة جادة وعلمية عن حياهتا. 

املعلومات  لقلة  عدة  بحثية  صعوبات  وسريهتا  شخصيتها  عن  الباحث  وجيد 
بعض  نجد  حني  يف  حياهتا،  تتناول  التي  التارخيية  واملصادر  املراجع  يف  املوثقة 
املعلومات املهمة عن قبيلتها وأرسهتا، وهو ما يساعد الباحث عىل معرفة جوانب 

معينة من حياهتا، وقد أرشنا إىل ذلك يف مطاوي البحث. 
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البنني أم  السيدة  حياة  عن  املوجزة  العلمية  الدراسة  هذه  يف  حاولتُ  وقد 
وسريهتا العطرة، اكتشاف خصائصها وصفاهتا وسامهتا البارزة، والتعريف بأرسهتا 
والفصاحة  والشعر  واجلود  والكرم  والرفعة  بالشجاعة  املعروفة  العربية  وقبيلتها 
من  حمورياً  جانباً  يكشف  ما  وهو  شخصيتها،  عىل  ذلك  وانعكاس  والبالغة 

شخصيتها، واإلشارة إىل كوهنا راوية من روايات احلديث الرشيف. 

ويقع هذا البحث يف مخسة مباحث، هي:

املبحث األول: نبذة تعريفية عنها وعن أرسهتا وقبيلتها. 

املبحث الثاين: االقرتان املبارك والبنون األربعة. 

املبحث الثالث: كناها وألقاهبا. 

املبحث الرابع: صفاهتا وسامهتا الشخصية. 

املبحث اخلامس: أم البنني يف كتب رجال احلديث. 
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املبحث األول

نبذة تعريفية عنها وعن أرسهتا وقبيلتها

املطلب األول: اسمها واسم أبيها وأمها

اسمها

عنبة٢،  وابن  البخاري١،  نرص  كأيب  النسابني:  كبار  ذلك  د  أكّ قد  (فاطمة) 
املعروف  كتابه  من  مواضع  األمني يف عدة  السيد حمسن  ذلك  إىل  وأشار  وغريمها. 

(أعيان الشيعة)٣. 

وقد توهم من قال: إن  اسمها كنيتها (يعني أم البنني). وقد أغرب من ادّعى أنه: 
، وأضاف٤: بل ظاهرهم أن (أم البنني) هو اسمها٥.  مل تذكر املصادر املعتربة هلا اسامً

وسميت (أم البنني) بأفضل ما تسميه العرب من اسم المرأة وهو اسم (فاطمة)، 
فقد ذكرت الفواطم اللوايت تفاخر هبن رسول اهللايف قوله: «أنا ابن الفواطم»٦. 

قال الفريز آبادي: «والفواطم الاليت ولدن النبي كن سبعاً: قرشية، وقيسيتان، 
ويامنيتان، وأزدية، وخزاعية»٧. 

ويكفي هذا االسم رشفاً أنه اسم ألمهات رسول اهللا، وأنه اسم لبضعة املصطفى
، وهو من األسامء الرشيفة واحلسنة ملا له من معانٍ سامية، ودالالت رفيعة. 



أ.د. عبد الله احمد اليوسف

١٧٨

أبوها

يف  الكلبي  ابن  منهم:  النسابون،  أثبته  كام  بالراء  (حرام)  فهو:  أبيها  اسم  وأما 
اجلمهرة٨، والزبري بن بكار يف اجلوهرة٩، ووافقهم: املسعودي١٠، وابن عبد ربه١١، 
وابن  تارخيه١٤،  اليعقويب يف  أثبته  واملقريزي١٣؛  وكذلك  العسقالين١٢،  وابن حجر 
األثري يف كامله١٥، وابن كثري يف بدايته١٦، وابن الشجري يف أماليه١٧، وابن قتيبة يف 
معارفه١٨، والربي يف جوهرته١٩، والباعوين الشافعي يف جواهره٢٠، وابن اجلوزي يف 

منتظمه٢١، والسيد األمني يف أعيانه٢٢، وغريهم من النسابني واملؤرخني. 

ومع ذلك جاء اسمه يف كثري من املصادر املطبوعة القديمة منها واملتأخرة بالزاي؛ 
وهذا  بالراء،  (حرام)  هو  الصحيح  اسمه  إن  قالوا:  والتدقيق  التحقيق  أهل  لكن 

االسم كان متداوالً يف ذلك الزمان. 

وقد قطع املحقق الشيخ عبد الواحد املظفر بأن الصواب هو: (حرام)، وليس 
(حزام)، فقال: «وأبوها أبو املحل حرام- باحلاء املهملة والراء  املهملة بعدها ألف 

وميم – ويأيت يف كثري من النسخ حزام- بالزاء املعجمة – وهو غلط قطعي»٢٣. 

 وإىل هذا الرأي ذهب معظم النسابني واملحققني، فقد صوبوا القول بأن اسم أبيها 
(حرام) بالراء املهملة، وأما ما ذكر يف بعض املصادر من أن اسمه (حزام) فهو تصحيف. 

ومن  واإلسالم،  اجلاهلية  يف  العرب؛  يف  الرشف  أعمدة  من  (حرام)  ويعد 
السخاء  يف  معروفاً  وكان  والبطولة،  والبسالة  الشجاعة  يف  البارزة  الشخصيات 

والكرم واجلود، وإكرام الضيوف. 
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أمها

 وأما اسم أمها فهو: ليىل٢٤بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب٢٥. 

وأمها عمرة بنت الطفيل فارس قرزل بن مالك األخرم رئيس هوازن بن جعفر 
بن كالب٢٦. 

هذا ما ذكره ابن عنبة يف العمدة وابن الكلبي يف اجلمهرة وأبو الفرج األصفهاين 
وأجدادها  آباءها  عرفنا  ومنهم   ،العباس والدة  البنني  أم  جدات  من  املقاتل  يف 

وأخواهلا وأرسهتا. 

يقول السيد عبد الرزاق املقرم: «ويعرفنا التأريخ أهنم فرسان العرب يف اجلاهلية، 
وهلم الذكريات املجيدة يف املغازي بالفروسية والبسالة مع الزعامة والسؤدد حتى 
العرب  يف  ليس  بقوله:  طالب  أيب  بن  عقيل  عناهم  الذين  وهم  امللوك،  هلم  أذعن 

أشجع من آبائها وال أفرس. 

العرب، فإن  الفحولة من  امرأة ولدهتا  البناء عىل  املؤمنني من  وذلك مراد أمري 
اآلباء ال بد وأن تعرق يف البنني ذاتياهتا وأوصافها، فإذا كان املولود ذكراً بانت فيه 
صاحب  أشار  هذا  وإىل  أوالدها،  يف  بانت  أنثى  كانت  وإن  الكريمة  اخلصال  هذه 

الرشيعة احلقة بقوله: اخلال أحد الضجيعني فتخريوا لنطفكم٢٧. 

وقد ظهرت يف أيب الفضل الشجاعتان اهلاشمية التي هي األربى واألرقى، فمن 
ناحية أبيه سيد الوصيني، والعامرية من ناحية أمه أم البنني٢٨. 
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املطلب الثاين: أرسهتا وقبيلتها

وأرشافهم  العرب  سادات  من  وهم   : حيدِ الوَ آلِ  ن  مِ ةُ  يَّ رِ العامِ البَننيَ  أمُّ  تنحدر 
والبسالة  بالشجاعة  عرفوا  وقد  وفرساهنم،  وصناديدهم  وأبطاهلم  وزعامئهم 

والفروسية، ومتيزوا بالكرم واجلود والنبل وغريها من الصفات احلميدة. 

وتعد هذه األرسة من أجلّ األرس العربية التي عرفت بالنجدة والشهامة والنبل 
والبسالة والشجاعة والعز واملجد والرشف، وهم: بنو عامر، وبنو كالب. وكانت 
أرسهتا من كرب قبائل العرب قبل اإلسالم وبعده، إذ كانت فيهم زعامة بني عامر 

بن صعصعة قبل اإلسالم، ومن فرساهنم املعروفني الشاعر عامر بن الطفيل٢٩. 

وكانت مساكنهم يف جنوب نجد عىل مشارف احلجاز ويقال إهنم ملكوا الياممة 
والشام،  األردن  بادية  فوصلوا  العبايس  العرص  يف  شامالً  نزحوا  ثم  القرامطة،  بعد 
املرداسية يف شامل بالد الشام، وذابوا يف  الدولة  بنو مرداس أصحاب  وظهر منهم 

شعوب تلك املنطقة. 

 قال فيهم املؤرخ اليعقويب: «كانت الرئاسة عىل العرب يف أقوام. . . ثم صارت 
يف بني عامربن صعصعة، ومل تزل فيهم»٣٠. 

وقال أبو عبيدة يف كتاب مقاتل الفرسان: «بئر معونة ماء لبني عامر بن صعصعة، 
بني كالب، وعندها كانت  بني سليم وأرض  بئر معونة يف أرض  الواقدي:  وقال 

قصة الرجيع»٣١. 

ذكر  فقد  بالياممة،  دولة  اإلسالم  يف  هلم  كان  أنه  كالب:  بني  ذكر  يف  جاء  وقد 
صاحب  « صبح األعشى »:  «من بني عامر بن صعصعة: بنو كالب، وهم بنو كالب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. قال يف العرب: وكان هلم يف اإلسالم دولة بالياممة، 
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ة وهو محى كليب٣٢، ومحى الربذة يف جهات املدينة النبوية،  وكانت ديارهم محى رضيّ
وفدك والعوايل٣٣؛ ثم انتقلوا بعد ذلك إىل الشأم، فكان هلم يف اجلزيرة الفراتية صيت، 

وملكوا حلب ونواحيها، وكثرياً من مدن الشام»٣٤. 

منهم:  كبري  عدد  واألجواد،  والفرسان،  األبطال،  الرجال  من  عامر  بني   ويف 
الصحابة الكرام والتابعون العظام، وقد ملئت الصحائف بذكرهم٣٥. 

دون يف  – وهم املتشدّ سا٣٦ً وقال أهل اللغة: «بنو عامر- قوم أم البنني – كانوا محُ
ا ومن هلم فيهم والدة، فكان لبني عامر  اهنُ كّ دينهم، واحلُمسُ هم قريش قُطّان وسُ

والدةٌ يف قريش»٣٧. 

البننياىل قبيلة بني كالب زعيم هوازن ورئيسها يف  وينتهي نسب السيدة أم 
حدود  إىل  ومتتد  مكة  من  اجلنويب  الطرف  يف  تقطن  هوازن  وكانت  الوقت،  ذلك 
اليمن، وكان قسم منهم يعيش البداوة والقسم اآلخر يعيش التحرض، وقد نشأت 

عداوات بينهم وبني سكان مكة ونشبت بينهم احلرب عدة مرات٣٨. 

األصيلة؛  العربية  القبيلة  هذه  نساء  من  واحدة  البننيكانت  أم  السيدة  وألن 
األصيلة  العربية  للصفات  واكتساهبا  شخصيتها  تكوين  يف  مهم  دور  لنشأهتا  كان 
كالشجاعة والبطولة والبسالة والفحولة، واتصافها بالوفاء واألدب والكرم واجلود، 

فقد اشتهرت أرسهتا هبذه الصفات النبيلة واحلميدة. 

ومن  كالب،  بني  قبيلة  شخصيات  أبرز  من  وهو  ربيعة-  بن  لبيد  افتخر  وقد 
شعرائهم الفرسان- يف جملس النعامن بن املنذر ملك احلرية بانتسابه اىل أم البنني ( 

ابنة عمرو بن عامر ) املعروف قبيلتها بالشجاعة واألدب، حيث قال:
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ه عَ عصَ رِ بنِ صَ ريُ عامِ نَحنُ خَ ه وَ نو أُمِّ البَننيَ األَربَعَ نَحنُ بَ

ه٣٩ عَ تَ اخلَيضَ بونَ اهلامَ حتَ الضارِ ه           وَ عَ عدَ املُطعِمونَ اجلَفنَةَ املُدَ

وقال: أربعة لرضورة الوزن وإنام هم مخسة٤٠. 

واملراد من (أم البنني) يف هذه األبيات هي (بنت عمرو بن عامر) فارس الضحياء، 
ولدت ملالك بن جعفر بن كالب مالعب األسنة عامراً، وفارس قرزل طفيل اخليل 

د احلكامء معاوية.  ال املضيق سلمى، ومعوّ والد عامر، وربيع املقرتين٤١ ربيعة، ونزّ

الكنية  هذه  وانتقلت  البنني)٤٢،  أم  من  (أنجب  املثل:  سار  هذه  البنني  أم  ويف 
بن  عمرو  بنت  البنني  (أم  أن  املعلوم  ومن   ، العباس  والدة  إىل  البنني)  (أم 
لبيد  مع   تشرتك  وهي  أمها،  من طرف  العباس  أم  البنني)  (أم  عامر) من جدات 
الشاعر يف أهنا جدته من أبيه وهى جدهتا من أمه، كام أن لبيد الشاعر هو عم (حرام) 

والد أم البنني. 

ويعد لبيد بن ربيعة أحد أشهر الشعراء املخرضمني يف زمانه، وهو من الشعراء 
اجلاهليني القالئل الذين دخلوا اإلسالم، وأغنت قصائده الشعر العريب الفصيح، 

 . وتُعدُ من أفصح القصائد وأكثرها بالغةً

البحار) - وهو يعرف شخصية (لبيد) -: «هو  قال صاحب (مستدرك سفينة 
أم  العامري، عم حزام– حرام - بن خالد بن ربيعة والد  لبيد بن ربيعة  أبو عقيل 
البنني زوجة أمري املؤمنني. كان من أرشاف الشعراء والفرسان املعمرين، عمر 
أزيد، وأدرك اإلسالم وأسلم وهاجر وحسن إسالمه، ونزل  أو  مئة وأربعني سنة 
الكوفة أيام عمر بن اخلطاب، فأقام هبا حتى مات يف أواخر رئاسة معاوية. وهو أحد 

شعراء اجلاهلية أصحاب املعلقات »٤٣. 
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وقد روي عن النبي قال: أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد:

أال كل يشء ما خال اهللا باطل٤٤. 

وقيل: إن البيت الوحيد الذي نظمه بعد إسالمه هو:

باال٤٥ احلمدُ هللا الذي مل يأتني أجيل             حتّى لبِستُ منَ اإلسالمِ رسِ  

وأم البنني - حمل البحث –كالبية عامرية من هوازن من اآلباء واألمهات،  وللتمييز 
بالوحيدية  تلقب هي  واحد  جد  إىل  ينتميان  اللذين  الشاعر  لبيد  وقبيلة  قبيلتها  بني 
نسبة إىل جدها عامر الوحيد،  ويلقب لبيد وقومه باجلعفري نسبة إىل جدهم جعفر 

بن كالب وذلك لوجود من هو سمي ألبيها وجدها٤٦. 

قاله  ما  وشهامتهم  وفروسيتهم  هوازن  قبيلة  رجال  شجاعة  بيان  يف  ويكفي 
اإلمام عيل ألخيه عقيل بأن خيتار له زوجة من (فحول العرب)، فوقع اختياره 
بالشجاعة والبسالة  لقبيلة معروفة  تنتسب  الكالبية، وهذا يؤكد أهنا  البنني  أم  عىل 

والفروسية، وهو ما ظهر من بطوالت العباس يف وقعة كربالء. 

فقد روي أنه  ملا أراد أمري املرمننيأن يتزوج بامرأة بعد السيدة فاطمة الزهراء
إىلَ  م-:  «انظُر  هِ بِ وأخبارِ رَ العَ بِأَنسابِ  ةً عاملِاً  ابَ نَسّ قيلٍ - وكانَ  عَ خيهِ  قال ألَِ  ،

ساً.  الماً فارِ تَلِدَ يل غُ ها فَ جَ وَّ َتَزَ ، ألِ بِ رَ نَ العَ ةُ مِ هتَا الفُحولَ دَ لَ أَةٍ قَد وَ امرَ

آبائِها.  ن  مِ عُ  أشجَ بِ  رَ العَ يفِ  لَيسَ  هُ  إِنَّ فَ  ، الكِالبِيَّةَ البَننيَ  اُمَّ  ج  وَّ «تَزَ  : هُ لَ  فَقالَ 
ها »٤٧.  جَ وَّ تَزَ فَ

وهذا  يؤكد أَمهية التدقيق يف اختيار الزوجة، ألن للصفات الوراثية دوراً مؤثراً 
يف شخصية األوالد، ولذلك عىل اإلنسان أن حيرص أشد احلرص عىل اختيار املرأة 
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التي ستكون زوجته، ألن االختيار املوفق يؤدي إىل نجاح احلياة الزوجية، وتأسيس 
عائلة متميزة، وأما سوء االختيار فمصريه الفشل والندم. 

مع  والبسالة  والبطولة  الشجاعة  البننيصفات  أم  امتزجت يف شخصية  وقد 
طليعتهم  ويف  األربعة،  أبنائها  عىل  ذلك  وانعكس  والبالغة،  والفصاحة  األدب 

 .العباس ابن أمري املؤمنني

املبحث الثاين

االقرتان املبارك والبنون األربعة

اختلف املؤرخون يف وقت اقرتان أمري املؤمنني بأم البنني، فذهب قسم من 
جرير  ابن  هؤالء:  ومن   ،الزهراء فاطمة  السيدة  بعد  تزوجها  أنه  إىل  املؤرخني 
الطربي إذ قال عند ذكر فاطمة:   «ثم تزوج بعد أم البنني بنت حزام٤٨ وهو أبو املجل 
العباس  منه  هلا  فولد  بن كالب  ابن عامر  بن كعب  الوحيد  بن  ربيعة  بن  بن خالد 
وجعفر وعبد اهللا وعثامن قتلوا مع احلسني بكربالء وال بقية هلم غري العباس »٤٩. 

وممن قال هبذا الرأي أيضاً ابن األثري إذ قال ما نصه: «وأما أزواجه فأول زوجة 
تزوجها فاطمة بنت رسول اهللامل يتزوج عليها حتى توفيت عنده. . . ثم تزوج 
اهللا وعثامن  العباس وجعفراً وعبد  له  فولدت  الكالبية  بنت حرام  البنني  أم  بعدها 

قتلوا مع احلسني بالطف، وال بقية هلم غري العباس »٥٠. 

وممن قال هبذا الرأي سبط ابن اجلوزي فقد ذكر أوالد أم البنني األربعة قائالً:  
بنت  البنني  أم  وأمهم  احلسني  مع  قتلوا  اهللاّ  وعبد  وجعفر  وعثامن  األكرب  «العباس 

 .٥١«حزام (وقيل بنت خلة) كالبية تزوجها بعد فاطمة
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الفداء حيث قال: «ثم بعد  وممن ذهب إىل هذا الرأي أيضاً صاحب تاريخ أيب 
موت فاطمة تزوج أم البنني بنت حزام الكالبية، فولد له منها العباس وجعفر وعبد 
اهللا وعثامن قتل هؤالء األربعة مع أخيهم احلسني، ومل يعقب منهم غري العباس »٥٢. 

السيدة  شهادة  بعد  تزوج    علياً اإلمام  إليأن  املؤرخني  من  آخر  قسم   وذهب 
فاطمة الزهراء (أُمامة)  بنت أيب العاص، وأمها زينب ابنة رسول اهللا، وتزوجها 

بوصية من الزهراء نفسها لتعتني بأوالدها، فقد ذكر ابن شهر آشوب ما نصه: 

«وأوصت إىل عيل بثالث: أن يتزوج بابنة أختها أمامة حلبها أوالدها. . . »٥٣. 

عن ابن عباس، عن أمري املؤمنني ويؤيد ذلك ما ذكره الراوندي الذي رو
جها بعدها »٥٤.  أنه قال: «فعندي أمامة بنت أيب العاص أوصتني فاطمة بتزوّ

وأشار احللبي إىل وصية فاطمة ألمري املؤمنني بالتزوج من أمامة بعد موهتا، فقال: 

«فدعا رسول اهللاأمامة بنت زينب. . . وتزوجها عيل بعد موت خالتها فاطمة 
ريض اهللا تعاىل عنها بوصية من فاطمة »٥٥. 

بعد موت خالتها  أمامة  بقوله: «وقد تزوج عيل  أيضاً  الذهبي عىل ذلك  ونصّ 
فاطمة »٥٦. 

– الزهراء  املؤمنني لن خيالف وصية  أمري  فإن  وهذا هو األقرب للصحة، 
عىل فرض صحتها - يف الزواج من ابنت أختها وذلك رعاية ألوالدها، وهذا ما 
يفرس لنا الرسعة يف زواجه منها بعد رحيل سيدة النساء فاطمة حلاجة األوالد 

للرعاية واالهتامم. 
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وعىل كل حال؛ فإن اقرتان اإلمام عيل بأم البنني  كان ثمرته إنجاب أربعة من 
األوالد األبطال، -ويف طليعتهم العباس بن عيل، الذين خلّد التاريخ أسامءهم يف 

سجالته اخلالدة، ملا سطروه من بطوالت ومالحم أسطورية يف يوم عاشوراء. 

وقد عاش أمري املؤمنني مع السيدة أم البنني يف وئام وسعادة ملا «رأ فيها 
فأعزها  الصفات،  وحماسن  اآلداب،  وسمو  الوثيق،  واإليامن  الراجح،  العقل  من 

وأخلص هلا أعظم ما يكون اإلخالص »٥٧. 

املبحث الثالث

كناها وألقاهبا

املطلب األول- كناها:

رت بأب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ٥٨.  الكنية هي: ما صدّ

 وكان العرب هيتمون كثرياً بالكنى، فكانوا يستبدلون باالسم الكنية تفاؤالً بأنه 
سيعيش حتى ينجب ذرية. 

قال العلامء: «كانوا يكنون الصبي تفاؤالً بأنه سيعيش حتى يولد له، ولألمن من 
التلقيب ألن الغالب أن من يذكر شخصاً فيعظمه أن ال يذكره باسمه اخلاص به، 
فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، وهلذا قال قائلهم بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن 

تغلب عليها األلقاب، وقالوا  الكنية للعرب كاللقب للعجم»٥٩. 

وقد ذكر الفقهاء أن  من حقوق األوالد عىل آبائهم هو تكنيتهم بكنية منذ الصغر، 
فقد قال العالمة احليل: «ويستحبّ الكنية خمافة النبز »٦٠. 
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وقال الشيخ اجلواهري: «والسادس أن يكنيه، أي املولود ذكراً كان أو أنثى 
مع االسم، واملراد هبا ما صدر بأب وأم ( خمافة النبز )  وهو لقب السوء»٦١، قال 
٦٢ أَنْ  ةَ النَّبَزِ َافَ مْ خمَ هِ رِ غَ نَا يفِ  صِ دَ الَ نِّي أَوْ نُكَ ا لَ الباقر يف خرب حممد بن ختيم: «إِنَّ
نَّى   كَ ربِِّ أَنْ يُ الْ نَّةِ وَ نَ السُّ »٦٣، ويف خرب السكوين عن أيب عبد اهللا: «مِ ِمْ قَ هبِ لْحَ يَ

مِ  أَبِيهِ »٦٤.  لُ  بِاسْ جُ الرَّ

وقد  اشتهرت السيدة أم البنني بعدة كنى، وقد تداخلت أحياناً مع ألقاهبا، وذلك 
أمهها،  إىل  ونشري  املشهودة،  ملواقفها  عليها  أطلق  وبعضها  وسامهتا،  صفاهتا  لتعدد 

وهي:

 أم البنني:١-

هذه الكنية من أشهر  كناها، وقد نصّ عىل ذلك مجع من املؤرخني٦٥، وقد يكتفون 
بذكر كنيتها عن اسمها لشهرهتا هبا، وعندما تطلق ينرصف الذهن إليها دون سواها، 
فقد اشتهرت هبذه الكنية شهرة عظيمة، وشاء اهللا تعاىل أن تنجب من األبناء أربعة، 
فأصبحت هذه الكنية تنطبق عليها متام االنطباق، بعد أن كان يطلق عليها جمازاً ألهنا 
كانت تكنى بأم البنني قبل اقرتان أمري املؤمنني هبا، إذ كانت العرب تكني أوالدها 
اإلناث بأم البنني عىل سبيل التفاؤل هلن بالبنني، ويدل عىل ذلك قول عقيل ألمري 

ج أُمَّ البَننيَ الكِالبِيَّةَ »٦٦، فكانت تكنى هبذه الكنية منذ صغرها.  وَّ املؤمنني: « تَزَ

أم األربعة:-٢

عرفت السيدة فاطمة الكالبية هبذه الكنية أيضاً؛ ألهنا أنجبت أربعة من األوالد 
ألمري املؤمنني  ، وهم: العباس وعبداهللا وجعفر وعثامن. 
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اهللا  وعبد  وعثامن  وجعفر  «العباس  البنني:  أم  أبناء  معدداً  املفيد  الشيخ  قال 
الشهداء مع أخيهم احلسني بن عيل  (صلوات اهللا عليه وعليهم) بطف كربالء أمهم 

أم  البنني »٦٧. ومثله ما ذكره ابن البطريق٦٨، ونحوه ما قاله الشيخ الطربيس٦٩. 

فنسبة إىل هؤالء األوالد األربعة كانت تكنى هبم، فعرفت واشتهرت بكنية 
ةِ  عَ األَربَ الءِ  هؤُ اُمَّ  البَننيَ  اُمُّ  «كانَت  األصفهاين:  الفرج  أبو  قال  األربعة)،  (أم 
هبم،  تكنى  كانت  هؤالء  الشهداء  األربعة  ألوالدها  ونظراً  تىل»٧٠،  القَ ةِ  خوَ اإلِ

فيقال هلا: (أم األربعة). 

 أم الفداء:٣-

اشتقت هذه الكنية ألم البنني من تضحياهتا الكبرية بفلذات أكبادها وأوالدها 
 .٧١األربعة الذين استشهدوا مجيعاً يف يوم الطف دفاعاً عن أخيهم اإلمام احلسني

روح  عىل  وربتهم  الم،  السّ عليه  احلسني  اإلمام  لنرصة  البنني  أم  ادخرهتم  لقد 
الم،  السّ الشهداء عليه  إمامهم سيد  بأنفسهم دفاعاً عن  التضحية والفداء واإليثار 

وعن رسالة اإلسالم. 

 أم الوفاء:٤-

عرفت السيدة أم البنني هبذه الكنية أيضاً لوفائها لزوجها وإخالصها له يف حياته، 
ووفائها ألوالده، وخصوصاً أوالده من نسل فاطمة الزهراءإذ قامت برعايتهم 

وخدمتهم، وتقديمهم عىل أبنائها. 
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يقول الشيخ باقر رشيف القريش (رمحه اهللا): 

 لقد كانت السيدة أم البنني تكن يف نفسها من املودة واحلب للحسن واحلسني»
ما ال تكنه ألوالدها الذين كانوا ملء العني يف كامهلم وآداهبم. 

لقد قدمت أم البنني أبناء رسول اهللاعىل أبنائها يف اخلدمة والرعاية، ومل يعرف 
التاريخ أن رضة ختلص ألبناء رضهتا وتقدمهم عىل أبنائها سو هذه السيدة الزكية، 
فقد كانت تر ذلك واجباً دينياً، ألن اهللا أمر بمودهتام يف كتابه الكريم، ومها وديعة 
رسول اهللا ورحيانتاه، وقد عرفت أم البنني ذلك فوفت بحقها، وقامت  بخدمتها 

خري قيام »٧٢. 

 بنت الفحولة:٥-

 هذه الكنية مستفادة من كالم اإلمام عيل ألخيه عقيل عندما أراد أن خيطب 
تَلِدَ يل  ها فَ جَ وَّ َتَزَ ، ألِ بِ رَ نَ العَ ةُ مِ هتَا الفُحولَ دَ لَ أَةٍ قَد وَ له امرأة فقال له: «انظُر إىلَ امرَ
ساً »٧٣. وقد حتقق ذلك بالفعل، فقد أنجبت أم البنني ألمري املؤمنني الماً فارِ غُ

أوالداً أبطاالً، وبرزت الفحولة فيهم، وكانوا كام أراد أمري املؤمنني وظهر ذلك 
جلياً يف وقعة كربالء. 

من  استنتاجية  أهنا  إال  القديمة؛  املصادر  يف  ترد  مل  الكنية  هذه  أن  من   وبالرغم 
كلمة أمري املؤمنني ألخيه عقيل؛ إذ كانت أم البنني بنت الفحول من حيث الواقع 

والفعل، واملعنى واحلقيقة. 
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املطلب الثاين- ألقاهبا:

وقد  هبا،  عرفت  التي  صفاهتا  لتعدد  وذلك  متعددة،  ألقاب  البنني  أم   للسيدة 
اشتهرت هبذه األلقاب بني اخلاصة والعامة، ومنها:

 الوحيدية:١-

    تلقب أم البنني بـ (الوحيدية)  نسبة إىل جدها عامر  الوحيد٧٤. 

املخدرة:-٢

ال  وخدرها  بيتها  يف  املحبوسة  واملقصورة:  املحجوبة،  املرأة  هي  املخدرة  املرأة 
التي ال تربز للرجال، وال يراها  املرأة  املرأة املخدرة هي  خترج٧٥، وبمعنى آخر أن 

أحد من غري حمارمها. 

وقد كانت السيدة أم البننيمن النساء املخدرات، وكانت امرأة مؤمنة وتقية، 
والسرت  اخلدر  بيت  العلوي  البيت  يف  وعاشت   ،املؤمنني ألمري  صاحلة  وزوجة 

والعفاف، وقد لقبت هبذا اللقب لشدة حجاهبا وخدرها. 

 البدوية:٣-

لقبت السيدة أم البنني هبذا اللقب؛ ألهنا كانت تسكن مع أرسهتا يف البادية، 
ولذلك كان العباس يكنى (ابن البدوية)، وكام قال الشيخ املظفر عن سبب إطالقه 
عىل العباس: « نظراً إىل أن أم العباس كانت من العرب التي تقطن البادية، أنفة من 
ذل األمصار، وفراراً من هوان احلضارة الذي تأباه نفوس العرب األقحاح »٧٦، فأم 

العباس كانت تلقب بالبدوية، وابنها العباس كان يلقب بابن البدوية. 
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أبنائها؛ فاملرأة  البنني اإلجيابية عىل شخصية  وقد انعكست  شخصية السيدة أم 
ما  عادة   البنني أم  كأرسة  وعريقة  ورشيفة  جليلة  أرسة  من  كانت  ما  إذا  البدوية 
والكرم  والشجاعة  والطهارة  والنقاء  بالنجابة  ومتتاز  بالفطرة،  اإليامن  قوية  تكون 
والسخاء واجلود، وتتصف  بالصفاء والصدق واإلباء واألنفة واحلمية والفحولة؛ 
ة، وزادها اقرتاهنا  وقد امتازت السيدة أم البنني بكل هذه الصفات والسامت اخلريّ

بأمري املؤمنني إيامناً وصدقاً وطهارة وشجاعة وحكمة وبالغة. 

املبحث الرابع

 صفاهتا وسامهتا الشخصية

جعلت  فريدة  وخصائص  نبيلة  وسامت  محيدة  صفات  البننيعدة  أم  للسيدة 
منها امرأة متميزة وشخصية خملدة يف التاريخ اإلسالمي، ونشري إىل أمهها يف النقاط 

اآلتية:

أوالً- اإليامن الصادق:

عرفت السيدة أم البنني باإليامن الصادق، والورع، والعبادة، والعفة، والزهد، 
الشهيد  ومنهم  شخصيتها،  عن  احلديث  عند  ذلك  إىل  العلامء  أشار  وقد   ،والتقو
األول بحسب ما حكاه عنه الشيخ جعفر النقدي، إذ قال: « كانت أم البنني من النساء 
الفاضالت العارفات بحق أهل البيت، كام  كانت ورعة، ذات تقى وزهد وعبادة »٧٧. 

والسيدة   ، احلسنني  رعاية  بمسؤولية  للقيام   املؤمنني أمري  واختارها 
زينبيكشف عن متتعها بصفة اإليامن والتدين والصالح،  فضالً عنالصفات 

األخر من الشجاعة والبسالة والبطولة. 
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وقد امتدحها أمري املؤمنني يف غري مناسبة، وأشار إىل أهنا امرأة ولودة ومباركة، 
تنجب األوالد األبطال، مما يدل عىل صالحها وبركتها، فقد قال: «وعندي أمّ 
البنني وهي تأيت يف كلّ عام بابن »٧٨، ويف مدحه هذا هلا داللة عىل رضا اإلمام عنها؛ 

وهذا يدل عىل أهنا من النساء املؤمنات الصاحلات املباركات. 

ثانياً-  الوفاء واإلخالص:

املؤمنني خاصة،  الوفاء واإلخالص ألمري  البنني بصفة  أم  السيدة  متيزت 
رفضت  أهنا   املؤمنني ألمري  وإخالصها  وفائها  شدة  ومن  عامة،  البيت  وألهل 
يرغبون يف االقرتان هبا  الذين كانوا  بالرغم منكثرة اخلطاب  بعده   بأحد  تتزوج  أن 
لوجاهتها ورشفها وفضلها ومكانتها، فقد ذكر أبو النرص البخاري: «ومل خترج أم 
بكراً، ومل  بيته  بأحد، بل وردت  قبله  تتزوج  فلم  بعده»٧٩،  قبله وال  إىل أحد  البنني 
تقبل أن تتزوج بعده بأحد، وفاءً لزوجها وإخالصاً له، بالرغم من أهنا عاشت بعده 
مدة طويلة نسبياً؛ إذ إن اإلمام استشهد يف سنة ٤٠ للهجرة٨٠ بينام توفيت أم البنني يف 

سنة ٦٤ للهجرة٨١؛ وهذا يعني أهنا عاشت بعده ٢٤ سنة تقريباً. 

و كانت وفية ألهل البيت، وموالية هلم، وخملصة أشد اإلخالص لنهجهم، 
وقد وصف العلامء ذلك بأوصاف عدة، ومنهم العالمة املحقق السيد عبد الرزاق 
املقرم (رمحه اهللا)، إذ قال:  «كانت أم البنني من النساء الفاضالت، العارفات بحق 
الوجيه،  ، خملصة يف والئهم، ممحضة يف مودهتم، وهلا عندهم اجلاه  البيت  أهل 
بأوالدها  تعزهيا   املدينة  وصوهلا  بعد   الكرب زينب  زارهتا  وقد  الرفيع،  واملحل 

األربعة كام كانت تزورها أيام العيد»٨٢. 
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للقتال  أبنائها األربعة   من تقديم  البيت  وتظهر شدة إخالصها ووالئها ألهل 
دون أخيهم اإلمام احلسني، قال الشيخ املامقاين: «ويستفاد قوة ايامهنا وتشيعها أن 
املدينة أحداً من أوالدها األربعة قالت (ما معناه):  إليها بعد وروده إىل  برشاً ملا نعى 
أخربين عن أيب عبد اهللا احلسني، فلام نعى إليها احلسني قالت: قد قطعت نياط قلبي، 
أوالدي ومن حتت اخلرضاء كلهم فداء أليب عبد اهللاّ احلسني. فان علقتها باحلسني ليس 
إال إلمامته، وهتوينها عىل نفسها موت مثل هؤالء األشبال األربعة إن سلم احلسني 
يكشف عن مرتبة يف الديانة رفيعة»٨٣. ومل أعثر عىل مستند ومصدر ما ذكره املامقاين 

من مكاملة أمّ البنني مع برش بن حذمل، إالّ أنّه أعلم بام قال، وربام أتى به بلسان احلال. 

بمقتل  علمت  ملا  أهنا  هلم،  والوفاء    البيت  ألهل  الشديد  والئها  جتليات  ومن 
املنورة  املدينة  الم يف  السّ مأتم عزاءلإلمام احلسني عليه  أول  أقامت   الشهداء سيد 
كام تشري بعض املصادر التارخيية، إذ كانت تبكيه ليالً وهناراً، كام كانت تبكي عىل باقي 
 .أهل البيت الشهداء، وعىل أوالدها األربعة املستشهدين مع سيدهم اإلمام احلسني

- اُمُّ  فقد رو أبو الفرج األصفهاين يف كتابه مقاتل الطالبيّني: «  كانَت اُمُّ البَننيَ
قَها،  ةٍ وأحرَ نيها أشجى  نُدبَ بُ بَ تَندُ ، فَ جُ إىلَ البَقيعِ رُ تىل - ختَ ةِ القَ خوَ ةِ اإلِ عَ الءِ األَربَ هؤُ
زالُ  ، فَال يَ ي ءُ لِذلِكَ ن جيَ ي ءُ فيمَ روانُ جيَ نها، فَكانَ مَ عونَ مِ يها يَسمَ عُ النّاسُ إلَ يَجتَمِ فَ

تَها ويَبكي»٨٤.  عُ نُدبَ يَسمَ

وورد يف كتاب األمايل للشجري عن احلسن بن خرض، عن أبيه، عن جعفر بن 
رٍ الكِالبِيَّةُ  عفَ ، وكانَت اُمُّ جَ جٍ جَ سَ حِ  مخَ نيُ د [الصادق ]، قال: «بُكِيَ احلُسَ َمَّ حمُ
ي ءُ  جيَ املَدينَةِ  والِ  وَ  وهُ روانُ  مَ فَكانَ  ها،  ُ بَرصَ فَّ  كُ وقَد  وتَبكيهِ    نيَ احلُسَ بُ  تَندُ

ا»٨٥.  ها ونَدهبَ ع بُكاءَ يَسمَ قِف، فَ تّى  يَ راً بِاللَّيلِ حَ تَنَكِّ مُ
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عىل   – أيضاً  مروان  ويبكي  فيبكون،  املدينة،  أهل  رثائها  لسامع  جيتمع  فكان 
فرض صحة الرواية٨٦- بالرغم من أنه كان شديد العداء ألهل البيت إال أنه كان 
يبكي أيضاً بحسب ما أورده األصفهاين يف مقاتله، ولعل ذلك كان من باب إظهار 
عىل  يسيطر  حتى  وأصحابه   الشهداء سيد  مقتل  مصيبة  مع  الكاذب  التعاطف 
الوضع يف املدينة املنورة التي انتفضت بعد وصول خرب استشهاد اإلمام احلسني؛ 
إذ كان وقتها وايل املدينة، فأراد السيطرة عىل الوضع بإظهار ذلك؛ وإال فإن مروان 
من  ذلك  كان  وإنام  وأصحابه؛   احلسني اإلمام  بمقتل  والشامتة  الفرح  أظهر  قد 
ثارت  إذ  بإظهار خالفه؛  املأساوي  مثل ذلك احلدث  تداعيات  السيطرة عىل  أجل 
بيته  قتل اإلمام احلسني وأهل  نتيجة  أبيها ضد احلكم األموي  بكرة  املدينة عن 
األطهار، وقد فعل مروان مثل ذلك عندما شارك يف تشييع اإلمام احلسن املجتبى

  ومحل جثامنه بالرغم من أنه كان شديد العداء له يف حياته٨٧. 

وكانت أم البننيأول من بادرت إىل إقامة العزاء والنياحة عىل اإلمام احلسني 
الم يف املدينة املنورة، وكانت دائمة البكاء عىل سيد الشهداء وعىل أوالدها  عليه السّ
قتل  حذمل  ابن  نعى  أن  منذ  فؤاد؛  وأحرق   ، ةٍ نُدبَ بأشجى   تندهبم  وكانت  األربعة، 
يف  يومياً  بندبتها   البنني أم  السيدة  وأرادت  املدينة،  ألهايل  الم  السّ عليه  احلسني 
البقيع تأليب الناس ضد احلكم األموي ملا قام به من فعل شنيع  وجريمة نكراء  بقتل 
احلسني وأصحابه؛ ولفت أنظار الناس إىل حجم اجلريمة وبشاعتها، وتوثيق ما 

حدث، وعدم نسيانه بمرور الزمن. 

 ،بكت أمّ سلمة، زوج رسول اهللا وبعد نعي ابن حذمل مقتل اإلمام احلسني
وقالت: «فعلوها، مأل اهللاّ قبورهم ناراً»٨٨. 
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البنني يف دارها العزاء والرثاء عىل اإلمام احلسني، قال صاحب  وأقامت أمّ 
 ،احلسني عىل  العزاء  املؤمنني  أمري  زوجة  البنني  أُمّ  األحزان:  «وأقامت  رياض 

واجتمع عندها نساء بني هاشم يندبن احلسني وأهل بيته »٨٩. 

     وقال السيد حمسن األمني: «وكانت خترج كل يوم إىل البقيع ومعها عبيد اهللا ولد 
ولدها العباس فتندب أوالدها األربعة خصوصاً العباس أشجى ندبه وأحرقها»٩٠. 

ويؤكد ما تقدم أن أم البنني كانت شديدة الوالء واإلخالص واحلب والود 
ألهل البيت األطهار؛ فقد كانت عارفة بحقهم، متمسكة بواليتهم، بصرية بشأهنم، 

مضحية من أجلهم؛ فخلدها التاريخ إلخالصها ووفائها. 

ثالثاً- العطاء والتضحية:

اإلنسان يكون كبرياً بعطائه، وعظيامً بتضحياته النفيسة، وخملداً بمواقفه العظيمة 
 ،خصوصاً يف املواقف الصعبة والشديدة؛ وهذا أحد أرسار خلود السيدة أم البنني
ونيلها الشهرة بني عامة الناس، إذ إن أمري املؤمنني قد تزوج بعد رحيل السيدة 
فاطمة الزهراء بعدة زوجات، إال أنه مل تنل أية زوجة من زوجاته – ما عدا السيدة 
الزهراء - الشهرة التي نالتها السيدة أم البنني، وذلك لتضحياهتا الكبرية، وتقديم 

أوالدها األربعة فداءً لإلمام احلسني  ، ودفاعاً عن بيضة اإلسالم. 

يف  أبطاالً  كانوا  بنني  أربعة   املؤمنني ألمري  أنجبت  البنني  أم  أن  املعلوم  ومن 
معركة كربالء، وترتيبهم من حيث تاريخ الوالدة بحسب ما قاله أبو خمنف األزدي: 

«وأول ما ولدت العباس، وبعده عبد اهللا، وبعده جعفراً، وبعده عثامن»٩١. 
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رابعاً- الصرب والتحمل:

فقد الولد الشاب يقصم الظهر، وحيرق القلب، ويدمي الفؤاد، فقد قال اإلمامُ 
بِدِ »٩٢، كام أن فراق األحبة من أصعب األمور عىل  قُ الكَ رِ دِ حمُ لَ دُ الوَ قْ : « فَ عيلٌّ
النفس، فقد ورد أنه ملا حرضت اإلمام احلسن الوفاة، بكى، ثم قال: «إنّام أبكى 
خلصلتني: هلول املطّلع وفراق األحبّة»٩٣، وهذا يعني أن فراق األحبة أمر صعب عىل 
النفس، فكيف إذا فقدت أم واحدة أربعة من أوالدها وهم يف زهرة الشباب يف يوم 

واحد وبطريقة مأساوية؟!

إن هذا األمر من أصعب األمور، وحيتاج إىل صرب وحتمل، وهذا ما متيزت به 
السيدة أم البنني، فقد كانت رابطة اجلأش، صابرة أشد الصرب، وحمتسبة أمرها 
إىل اهللا تعاىل، وراضية بام قسمه اهللا هلا؛ وإن دلّ هذا عىل يشء فإنام يدل عىل شدة 

إيامهنا وتدينها. 

أنه ملا نعي احلسني يف  ومما يدل عىل صربها اجلميل وحتملها لفقد أوالدها، 
 ،املدينة املنورة مل تسأل عن أوالدها، بل سألت عن سيد الشهداء اإلمام احلسني
عىل  وباكية  متأثرة  كانت  وكيف   ،احلسني ناعي  استقباهلا  حادثة  اشتهرت  وقد 

سيد شباب أهل اجلنة، وهو ما أشار إليه الشيخ املامقاين الذي مرّ ذكره٩٤. 

خامساً- العلم والفصاحة:

كانت السيدة أم البنني من النساء العاملات الفاضالت العارفات بحق أهل البيت؛ 
لسنة٩٦، وشاعرة  بليغة،  فصيحة،  وكانت  بالعاملة٩٥،  العمدة  صاحب  وصفها  وقد 
هة، جليلة٩٨، وهذه الصفة البد وأن تكون لصيقة بمن نشأت يف  فوّ فصيحة٩٧، ومُ
أرسة عرفت بالفصاحة والبالغة والبيان واألدب والشعر، ثم تزوجت بسيد البلغاء 
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معارفه  من  وهنلت  الغزير،  علمه  من  فاستضاءت   ،املؤمنني أمري  الكالم  وأمري 
الوفرية، واستزادت من بالغته وفصاحته ما جعلها عاملة وفصيحة وبليغة وشاعرة. 

املبحث اخلامس

أم البنني يف كتب رجال احلديث

ورد اسم أم البنني راوية من رواة احلديث الرشيف يف بعض كتب رجال احلديث 
يف قسم النساء، وأشاروا إىل أهنا زوج اإلمام عيل، وولدت له أربعة بنني، وممن 
ذكرها الشيخ حممد تقي التسرتي يف كتابه املعروف (قاموس الرجال)٩٩، وترجم هلا 

الشيخ عيل النامزي الشاهرودي يف كتابه: (مستدركات علم رجال احلديث)١٠٠. 

وذكروا من الرواة ممن يمتّ إىل أم البنني نفراً، فقد ذكر البخاري: « زبراء موالة 
أم البنني امرأة عيل ريض اهللا عنه »١٠١. 

وورد اسمها كذلك عند ذكر اسم (سنبلة) إذ جاء يف سند رواية نقلها أبو يوسف 
يعقوب بن سفيان الفسوي (ت ٢٧٧هـ )، بسنده، قال: سفيان: وقد رأيت سنبلة 

كانت تأتيها عىل١٠٢ موالهتا الوحيدية التي كانت تزوجها عيل بن أيب طالب. 

قالت: استأذن ابن جرموز قاتل الزبري عىل عيل، فقال عيل: «ائذنوا له وبرشوه 
بالنار»١٠٣. 

وعن درجتها يف احلديث: قال الشيخ املامقاين يف تنقيح املقال: « وإين اعتربها من 
احلسان إن مل نعتربها من الثقات »١٠٤. 
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نتائج الدراسة

يف ختام هذه الدراسة التارخيية املخترصة عن السيدة اجلليلة أم البننينسجل 
أبرز النتائج التي توصلنا إليها يف النقاط اآلتية:

املهمة -١ اخلصائص  من  بمجموعة   البنني أم  السيدة  متيز  الدراسة  هذه  أثبتت 
شخصيتها  وتألق  خلودها  رس  لنا  يفرس  ما  وهذا  القوية،  الشخصية  والسامت 
واشتهار اسمها وختليد ذكرها يف سجالت التاريخ اإلسالمي عىل  الرغم من توايل 

السنني وتعاقب الزمن. 

هو -٢ اسمها  أن  الصحيح  من  وليس  (فاطمة)،  اسمها  أن  الدراسة  هذه  يف  ثبت 
كنيتها (يعني أم البنني) كام قال بذلك بعض املؤرخني؛ وأما اسم أبيها فهو: (حرام) 
املصادر  بعض  يف  ذكر  ما  وأما  واملحققني،  النسابني  معظم  أثبته  كام  املهملة  بالراء 

املطبوعة قديامً وحديثاً من أن اسمه (حزام) فهو تصحيف، وغلط مطبعي. 

٣- : حيدِ ن أرسة آلِ الوَ اتضح من خالل هذه الدراسة أن أم البَنني العامرية تنحدر مِ
وفرساهنم،  وصناديدهم  وأبطاهلم  وزعامئهم  وأرشافهم  العرب  سادات  من  وهم 
وقد عرفوا بالشجاعة والبسالة والفروسية، كام متيزوا بالكرم واجلود والنبل وغريها 

من الصفات احلميدة. 

يستفاد من هذه الدراسة أَمهية مالحظة الدور الوراثي فيإنجاب الذرية الصاحلة، -٤
الزواج  لتحقيق  الرشيف  والنسب  احلسب  أهل  من  الزوجة  اختيار  واستحباب 
املوفق، إذ نتيجة لالختياراملوفق ألم البنني انعكس ذلك إجيابياً عىل أبنائها األربعة، 
والذين خلّد التاريخ أسامءهم يف سجالته اخلالدة، ملا سطروه من بطوالت ومالحم 

أسطورية يف يوم عاشوراء؛ فقد اتسموا بالشجاعة والبطولة والبسالة. 
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أوضحت الدراسة أن للكنية أَمهية كبرية عند العرب، فقد كانوا هيتمون كثرياً ٥-
بالكنى، فالكنية عند العرب كاللقب عند العجم، فكانوا يستبدلون باالسم الكنية 
أيضاً،  ذلك  اإلسالم  تعاليم  أكدت  وقد  ذرية،  ينجب  حتى  سيعيش  بأنه  تفاؤالً 
واعتربت أن من حقوق األوالد عىل آبائهم هو تكنيتهم بكنية منذ الصغر، تفاؤالً 

بمستقبلهم، وخمافة النبز بلقب السوء. 

تداخلت -٦ وقد  كنى،  بعدة  العباس)  (والدة  حرام  بنت  فاطمة  السيدة  اشتهرت 
ملواقفها  عليها  أطلق  وبعضها  وسامهتا،  صفاهتا  لتعدد  وذلك  ألقاهبا،  مع  أحياناً 
عن  بكنيتها  يكتفون  قد  هبا  ولشهرهتا  البنني)،  (أم  كناها:  أشهر  ومن  املشهودة، 
اسمها، فعندما تطلق ينرصف الذهن إليها دون سواها، فقد اشتهرت هبذه الكنية 
الكنية  فأصبحت هذه  أربعة،  األبناء  تنجب من  أن  تعاىل  اهللا  شهرة عظيمة، وشاء 

تنطبق عليها متام االنطباق، بعد أن كان يطلق عليها جمازاً. 

 أشارت هذه الدراسة إىل ورود اسم (أم البنني) راوية من رواة احلديث الرشيف يف ٧-
بعض كتب رجال احلديث يف قسم النساء، وإن كان قليالً، وذكر رجال احلديث بعضاً 
من الرواة ممن يمتّ إىل أم البنني من حيث السند، وممن ذكروا (زبراء) موالة أم البنني، 

و(سنبلة). وتعد درجتها يف احلديث: من الراويات احلسان إن مل تكن من الثقات. 
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هوامش البحث:
١)رس السلسلة العلوية: ص ٨٨.  

٢)عمدة الطالب: ص ٤٦٩.  
٣)راجع: أعيان الشيعة: ج ٧، ص ٤٢٩. و ج ٨، ص ٣٨٩. و ج ٣، ص ٤٧٩.  

٤)إشارة إىل قول التسرتي يف كتابه: قاموس الرجال: ج ١٢، ص ١٩٦.  
٥)العباس أبو الفضل ابن أمري املؤمنني: سامته وسريته: السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل، ص ٤٨.  
٦) تاريخ اليعقويب: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢م، ج ٢، ص ٨٢.  

٧)القاموس املحيط: الفريوزآبادي، ج ٤، ص ١٦٠.  
٨)مجهرة النسب: ابن الكلبي، ج ٧، ص ٣٥٧.  

٩)راجع اجلوهرة يف النسب: الربي، ج ١، ص ٣٩٥.  
١٠)مروج الذهب ومعادن اجلوهر: املسعودي، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٥هـ 

- ٢٠٠٥م، ج ٣، ص ٥٨.  
١١)العقد الفريد: ج ٥، ص ١٣٤.  

١٢)اإلصابة: ج ٢، ص ١٤٤، رقم ١٩٧٠.  
١٣)اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني اخللفاء: ج ١، ص ١٠٥.  

١٤)تاريخ اليعقويب: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢م، ج ٢، ص 
  .١٤٨

١٥)الكامل يف التاريخ: ابن األثري، دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م م، 
بريوت، ج ٣، ص ٢٦٢.  

األوىل  الطبعة  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الدمشقي،  كثري  ابن  والنهاية:  ١٦)البداية 
١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ج ٧، ص ٣٦٧.  

  .١٧١ – ١٧)األمايل: الشجري، ج ١، ص ١٧٠
١٨)املعارف: ابن قتيبة الدينوري، ص ٣٦٦.  

١٩)اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله: الربي، ص ٥٨.  
٢٠) جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل : حممد بن أمحد الدمشقي الباعوين الشافعي، جممع 

إحياء الثقافة اإلسالمية، قم، الطبعة األوىل ١٤١٦ هـ، ج ٢، ص ١٢٢
٢١)املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك: ابن اجلوزي، ج ٥، ص ٦٩.  

٢٢)أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني، ج ٣، ص ٤٧٥. ولكن ورد يف بعض أجزاء الكتاب نفسه 
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باسم (حزام) كام يف ج ١، ص ١٦٨. و ج ٤، ص ١٢٩. و ج ٧، ص ٤٢٩.  
٢٣)موسوعة بطل العلقمي: الشيخ عبد الواحد املظفر، ج ١، ص ١٠٠.  

٢٤)ورد أن اسمها: ثاممة كام يف مقاتل الطالبيني: ص ٨٢.  
٢٥)مجهرة النسب: ابن الكلبي، ج ٧، ص ٣٢٨.  

٢٦)مقاتل الطالبيني: أبو الفرج األصفهاين، ص ٨٢.  
الَ  : قَ الَ بْدِ اهللاِ، قَ نْ أَيبِ عَ ٢٧)نص احلديث كام يف كتاب الكايف: ج ٥، ص ٣٣٢، ح ٢؛ هو: عَ

  .« ني ِْ يعَ جِ دُ الضَّ الَ أَحَ إِنَّ اخلَْ ، فَ مْ كُ وا لِنُطَفِ تَارُ : «اخْ النَّبِيُّ
٢٨)العباس بن أمري املؤمنني: السيد عبد الرزاق املقرم، ص ١٠٨.  

٢٩)راجع كتاب: األنباه عىل قبائل الرواة: ابن عبد الرب النمريي، ص ٨٨.  
٣٠)تاريخ اليعقويب: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ج ١، ص 

  .١٩٥
٣١)معجم البلدان: ياقوت احلموي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ج 

١، ص ٣٠٢.  
ة فهو أشهرها  ة ومحى الرندة. فأما محى رضيّ ٣٢) جاء يف معجم البلدان: احلمى محيان: محى رضيّ
وأسريها ذكراً؛ يف ناحية منه قرب كليب، وهو سهل املوطيء كثري اخللة وأرضه صلبة. (٢ / ٣٠٨).  

معجم  (انظر  منها  بالقرب  قرية  والعوايل:  يومان.  املدينة  وبني  بينها  باحلجاز،  قرية  فدك:   (٣٣
البلدان ٤ / ٢٣٨ و ١٦٦).  

٣٤)صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: أمحد بن عيل القلقشندي، ج ١، ص ٣٩٣- ٣٩٤.  
٣٥)العباس أبو الفضل ابن أمري املؤمنني: سامته وسريته: السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل، ص ٥٤.  

٣٦)الرسائل: اجلاحظ، ج ١، ص ٢٦٢.  
٣٧)العباس أبو الفضل ابن أمري املؤمنني: سامته وسريته: السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل، ص ٥٤.  
٣٨) تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي، حتقيق: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ج ٢، ص ١٩٥.  
خزانة   .١١٧ ص   ،٢ ج  الثانية،  الطبعة  اجليل،  دار  العسكري،  هالل  أبو  األمثال:  ٣٩) مجهرة 

األدب: البغدادي، ج ٩، ص ٥٤٩.  
٤٠)مجهرة األمثال: أبو هالل العسكري، دار اجليل، بريوت، الطبعة الثانية، ج ٢، ص ٣٢٥.  

٤١)لقب بذلك جلوده وسخائه.  
٤٢) مجهرة األمثال: أبو هالل العسكري، دار اجليل، بريوت، الطبعة الثانية، ج ٢، ص ٣٢٥.  
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٤٣)مستدرك سفينة البحار، الشيخ عيل النامزي الشاهرودي، ج ٩، ص ٢١٧
٤٤)مستدرك سفينة البحار: الشيخ عيل النامزي الشاهرودي، ج ٩، ص ٢١٧

٤٥) السرية احللبية: احللبي، دار املعرفة، بريوت، ١٤٠٠هـ، ج ٢، ص ١٢.  
٤٦)راجع كتاب:  معجم أنصار احلسني: الشيخ حممد صادق الكلبايس، ج ١، ص ١٠٥.  

٤٧)عمدة الطالب: ابن عنبة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٣٦هـ 
- ٢٠١٥م، ص ٤٧٠.  

٤٨)هكذا يف املصدر، والصواب (حرام) كام أوضحنا ذاك.  
٤٩)تاريخ الطربي، حممد بن جرير الطربي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ج ٤، ص 

  .١١٨
٥٠)الكامل يف التاريخ: ابن األثري، دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م م، 

بريوت، ج ٣، ص ٢٦٢.  
٥١) تذكرة اخلواص: سبط ابن اجلوزي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٦هـ - 

٢٠٠٥م، ص ٥٤.  
٥٢) تاريخ أيب الفداء: املخترص يف أخبار البرش، أبو الفداء إسامعيل بن عيل، ج ١، ص ١٩١.  

٥٣) مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج ٣، ص ١٣٧.  
٥٤)مكارم أخالق النبي واألئمة : قطب الدين الراوندي، ص ١٩٧.  

٥٥)السرية احللبية: احللبي، ج ٢، ص ٤٥٠.  
٥٦) تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج ٣، ص ٧١

٥٧)موسوعة سرية أهل البيت: العباس بن عيل، باقر رشيف القريش، ج ٣٧، ص ٢٥.  
٥٨) األنوار اللوامع يف رشح مفاتيح الرشائع: الشيخ حسني آل عصفور، مكتبة أنوار اهلد، د. 

ت، ج ١٠، ص ٢٨٥
والنرش،  للطباعة  املعرفة  دار  العسقالين،  حجر  ابن  البخاري:  صحيح  رشح  الباري  ٥٩)فتح 

بريوت – لبنان، الطبعة الثانية، ج ١٠، ص ٤٨٠.  
٦٠)حترير األحكام: العالمة احليل، ج ٤، ص ٦.  

٦١)جواهر الكالم: الشيخ اجلواهري، ج ٣١، ص ٢٥٥.  
فيام كان  اللقب، وكأنّه يكثر  بالتحريك-:   - باأللقاب. والنَّبَزُ التداعي  التنابز:   » النهاية:  ٦٢)يف 

اً». النهاية، ج ٥، ص ٨( نبز)  ذمّ
٦٣)الكايف: ج ٦، ص ٢٠، ح ١١. التهذيب، ج ٧، ص ٤٣٨، ح ١٧٥٠، الوايف، ج ٢٣، ص 
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١٣٢٤، ح ٢٣٣٢٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٣٩٧، ح ٢٧٣٩٧.  
٦٤)الكايف: ج ٢، ص ١٦٢، ح ١٦. اجلعفريّات، ص ١٨٩، الوايف، ج ٥، ص ٥٠١، ح ٢٤٣٣؛ 

الوسائل، ج ٢١، ص ٣٩٧، ح ٢٧٣٩٨؛ البحار، ج ٧١، ص ٥٧، ح ١٦.  
٦٥)االختصاص: الشيخ املفيد، ص ٨٢.  إعالم الور بأعالم اهلد: الشيخ الطربيس، ص٢٣٨. 

رشح األخبار: القايض النعامن املغريب، ج ٣، ص ١٨٥.  
٦٦)عمدة الطالب: ابن عنبة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٣٦هـ 

- ٢٠١٥م، ص ٤٧٠.  
٦٧)اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد: الشيخ املفيد، ج ١، ص: ٣٥٤.  تاج املواليد: الشيخ 

الطربسی، ص٧٦.  
٦٨)عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار: ابن البطريق، ص: ٣٠

٦٩) إعالم الور بأعالم اهلد: الشيخ الطربيس، ص ٢٣٨. .  
٧٠)مقاتل الطالبيني: ص ٨٥.  

٧١). األخبار الطوال: ص ٢٥٧، تاريخ الطربي: ج ٥ ص ٤٤٨، الكامل يف التاريخ: ج ٢ ص 
٥٧٠، بغية الطلب يف تاريخ حلب: ج ٦ ص ٢٦٢٨.  

٧٢)موسوعة سرية أهل البيت: العباس بن عيل، باقر رشيف القريش، ج ٣٧، ص ٢٥.  
٧٣)عمدة الطالب: ابن عنبة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٣٦هـ 

- ٢٠١٥م، ص ٤٧٠.  
٧٤)راجع كتاب: معجم أنصار احلسني: الشيخ حممد صادق الكلبايس، ج ١، ص ١٠٥.  

٧٥) العني: اخلليل الفراهيدي، مؤسسة دار اهلجرة، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ، ج ٥، ص ٥٨
٧٦)موسوعة بطل العلقمي: الشيخ عبد الواحد املظفر، ج ٢، ص ١٢.  

يف  (كام  األول  الشهيد  جمموعة  عن  نقالً   .١١ ص  النقدي،  جعفر  الشيخ   :الكرب ٧٧) زينب 
اهلامش رقم ١).  

العباسية املقدسة، كربالء،  العتبة  الراوندي،  الدين  : قطب  النبي واألئمة  ٧٨)مكارم أخالق 
الطبعة األوىل ١٤٣٠ هـ، ص ١٩٧.  

األوىل  الطبعة  قم،  الريض،  الرشيف  انتشارات  البخاري،  نرص  أليب  العلوية:  السلسلة  ٧٩)رس 
١٤١٣ هـ، ص ٨٨.  

٨٠)تاريخ الطربي: ج ٣، ص ١٦٤، (أحداث سنة ٤٠).  
٨١) وقائع الشهور وااليام: حممد إبراهيم البري جندي، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل 
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١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢م، ص ٣٥.  
كربالء،  املقدسة،  احلسينية  العتبة  املقرم،  الرزاق  عبد  السيد   :املؤمنني أمري  بن  العباس   (٨٢

الطبعة األوىل ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥م، ص ١١٤.  
٨٣) تنقيح املقال يف علم الرجال: الشيخ املامقاين، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، الطبعة 
٧١.  أدب الطف أو شعراء احلسني: جواد شرب، دار املرتىض،  – األوىل ١٤٣١هـ، ج٣، ص ٧٠

بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م، ج ١، ص ٧٤.  
٨٤)مقاتل الطالبيّني: أبو الفرج األصفهاين، دار املعرفة، بريوت، ص ٨٥، بحار األنوار: 

ج ٤٥ ص ٤٠.  
٨٥)األمايل للشجري: ج ١ ص ١٧٥.  

٨٦)ير السيد املقرم أن رجال إسناد الرواية ال يعبأ هبم، وأن الرواية جمرد فرية واضحة. راجع 
٤٩٩؛ ولكن هناك من العلامء من ير صحة السند وسالمة  – كتابه: مقتل احلسني: ص ٤٩٦

املتن، راجع: كتب رجال احلديث ملعرفة أحوال رجال سند الرواية.  
مقاتل   ،٢٧٦ ص   ٣ ج  النبالء:  أعالم  سري   ،٣٠٠ ص   ٣ ج  األرشاف:  أنساب  ٨٧)راجع: 
الطالبيّني: ص ٧٦، رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: ج ١٦ ص ١٣ و ص ٥١؛ بحار األنوار: 

ج ٤٤ ص ١٤٥ ح ١٣.  
٨٨)بحار األنوار: العالمة املجليس، ج ٤٥، ص ١٢٤.  

٨٩) رياض األحزان: حممد حسن القزويني، ص ٦٠. عىل ما يف هامش رشح األخبار ٣ / ١٨٦.  
٩٠)أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني، ج ٨، ص ٣٨٩.  

٩١)مقتل احلسني: أبو خمنف األزدي، ص ١٩٠.  
٩٢)غرر احلكم: ٦٥٤٢.  

٩٣)بحار األنوار: ج ٤٤، ص ١٥٠، ح ١٩.  
  .٧١ – ٩٤)راجع كتاب: تنقيح املقال: املامقاين، ج ٣، ص ٧٠

٩٥)أدب الطف أو شعراء احلسني : جواد شرب، دار املرتىض، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٩هـ 
- ١٩٨٨م، ج ١، ص ٧٣. لكننا مل نعثر عليها يف املصدر املشار إليه.  

٩٦) زينب الكرب: جعفر النقدي، ص ١١. نقالً عن جمموعة الشهيد األول (كام يف اهلامش رقم ١) 
٩٧)أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ج ٨، ص ٣٨٩.  

٩٨) موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  يف الكتاب والسنة والتاريخ، حممد الريشهري، ج ١، 
ص ١١٤.  
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٩٩)راجع كتاب: قاموس الرجال: الشيخ حممد تقي التسرتي، ج ١٢، ص ١٩٥، رقم الرتمجة ٢١.  
١٠٠)مستدركات علم رجال احلديث: الشيخ عيل النامزي الشاهرودي، ج ٨، ص ٥٥١، رقم 

الرتمجة ١٧٩٥٧.  
١٠١)التاريخ الكبري: البخاري، ج ٦، ص ١٣٠، رقم ١٩٣٢.  

١٠٢) املعرفة والتاريخ، ج٢، ص ٢١٦: كانت تأتينا عن موالتنا الوحيدية.  
١٠٣)تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج ١٨، ص ٤٢١

١٠٤)تنقيح املقال: ج ٣، ص ٧٠. 
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املصادر واملراجع:
 القرآن الكريم. 

(ت * أمحد  بن  حممد  بن  حسني  عصفور،  آل 
مفاتيح  رشح  يف  اللوامع  األنوار  ١٢١٦هـ)، 
عصفور،  آل  حمسن  املريزا  حتقيق:  الرشائع، 

مكتبة أنوار اهلد، د. ت. 
خمنف * بن  سعيد  بن  حييى  بن  لوط  األزدي، 

حسني  تعليق:  احلسني،  مقتل  ١٥٧هـ)،  (ت 
الغفاري، مطبعة العلمية، قم، د. ت. 

الفرج عيل بن احلسني (ت * أبو  األصفهاين، 
رشح  الطالبيني،  مقاتل  ٩٧٦م)،  هـ/   ٣٥٦
وحتقيق: السيد أمحد صقر، دار املعرفة، بريوت 

ـ لبنان، د. ت. 
األمني، حمسن بن عبد الكريم بن عيل بن حممد *

(ت ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م)، أعيان الشيعة، حققه 
وأخرجه وعلق عليه: السيد حسن األمني، دار 
التعارف للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة 

اخلامسة ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م. 
بن * عيل  بن  إسامعيل  الدين  عامد  الفداء،  أبو 

حممود بن حممد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
الفداء:  أيب  تاريخ  ١٣٣١م)،   / ٧٣٢هـ  (ت 
للطباعة  املعرفة  دار  البرش،  أخبار  يف  املخترص 

والنرش، بريوت - لبنان. 
الكرم * أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  األثري،  ابن 

عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  بن  حممد 
يف  الكامل  ٦٣٠هـ)،  (ت  الشيباين  الواحد 
يوسف  حممد  وصححه:  راجعه  التاريخ، 
الرقاق، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، 

الطبعة الرابعة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م. 
ابن البطريق احليل، حييى بن احلسن األسدي (ت *

٦٠٠هـ)، عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب 
إمام األبرار، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. 

الرمحن بن عيل * الفرج عبد  أبو  ابن اجلوزي، 
بن حممد (ت ٥٩٧ هـ)، املنتظم يف تاريخ األمم 
وامللوك، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 

الطبعة األوىل ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. 
بن * أمحد  الفضل  أبو  العسقالين،  حجر  ابن 

بن  حممود  بن  عيل  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل 
يف  اإلصابة  /١٤٤٨م)،  ٨٥٢هـ  (ت  أمحد 
متييز الصحابة، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 
العلمية،  الكتب  دار  معوض،  حممد  وعىل 

بريوت، الطبعة األوىل ١٤١٥هـ. 
بن * أمحد  الفضل  أبو  العسقالين،  حجر  ابن 

بن  حممود  بن  عيل  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل 
الباري:  فتح  /١٤٤٨م)،  ٨٥٢هـ  (ت  أمحد 
للطباعة  املعرفة  دار  البخاري،  صحيح  رشح 

والنرش، بريوت – لبنان. 
بن * حبان  بن  حممد  حاتم  أبو  حيان،  ابن 

التميمي (ت  أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد 
السيد  حتقيق:  الثقات،  ٩٦٥م)،   / ٣٥٤هـ 
رشف الدين أمحد، النارش: دار الفكر، بريوت، 

الطبعة األوىل ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥م. 
أيب * بن  عيل  احلسن  أبو  البيهقي،  فندق  ابن 

القاسم بن زيد (ت ٥٦٥هـ / ١١٦٩م)، لباب 
السيد  مكتبة  واألعقاب،  واأللقاب  األنساب 

املرعيش النجفي العامة، قم، ١٤١٠هـ. 
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بن * اهللا  عبد  حممد  أبو  الدينوري،  قتيبة  ابن 
عبد املجيد بن مسلم (ت ٢٧٦هـ / ٨٨٩م)، 
عامر،  املنعم  عبد  حتقيق:  الطوال،  األخبار 
مراجعة: مجال الدين الشيال، دار إحياء الكتب 

العربية، القاهرة، الطبعة األوىل ١٩٦٠م. 
بن * اهللا  عبد  حممد  أبو  الدينوري،  قتيبة  ابن 

عبد املجيد بن مسلم (ت ٢٧٦هـ / ٨٨٩م)، 
القاهرة،  احلديث،  دار  والشعراء،  الشعر 

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م. 
بن * اهللا  عبد  حممد  أبو  الدينوري،  قتيبة  ابن 

عبد املجيد بن مسلم (ت ٢٧٦هـ / ٨٨٩م)، 
اهليئة  عكاشة،  ثروت  حتقيق:  املعارف، 
مرص،   – القاهرة  للكتاب،  العامة  املرصية 
الرشيف  وطبعة  ١٩٩٢م.  الثانية  الطبعة 

الريض، قم، ١٤١٥هـ. 
ابن سعد، أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع *

الطبقات  ٢٣٠هـ)،  (ت  البغدادي  البرصي 
الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار   ،الكرب

األوىل ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م. 
عيل * بن  احلسن  حممد  أبو  احلراين،  شعبة  ابن 

الرسول،  آل  عن  العقول  حتف  احلسني،  بن 
صححه وعلق عليه: عيل أكرب غفاري، مؤسسة 
النرش اإلسالمي، قم، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ. 
وطبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت 
– لبنان، الطبعة اخلامسة ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م. 

عيل * بن  حممد  جعفر  أبو  آشوب،  شهر  ابن 
آل  مناقب  ٥٨٨هـ)،  (ت  املازندراين  الرسوي 
البقاعي،  يوسف  وفهرسة:  حتقيق  طالب،  أيب 

الثانية  الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  األضواء،  دار 
١٤١٢هـ-١٩٩١م. 

أبو السعادات هبة اهللا بن عيل * ابن الشجري، 
بن حممد بن محزة احلسني العلوي (ت ٥٤٢هـ)، 
حممد  حممود  حتقيق:  الشجري،  ابن  أمايل 
– القاهرة  اخلانجي،  مكتبة  النارش:  الطناحي، 

مرص، الطبعة األوىل ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م. 
أمحد * بن  حممد  بن  عيل  املالكي،  الصباغ  ابن 

املكي (ت ٨٥٥هـ)، الفصول املهمة يف معرفة 
األئمة، حققه ووثق أصوله وعلَّق عليه: سامي 
ـ  قم  والنرش،  للطباعة  احلديث  دار  الغريري، 

إيران، الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ. 
بن * موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  طاووس،  ابن 

جعفر بن حممد (ت ٦٦٤هـ)، امللهوف عىل قتىل 
الطفوف، دار املحجة البيضاء، بريوت – لبنان. 
د. ت. وطبعة مهر، قم، الطبعة األوىل ١٤١٧هـ. 

عمر * أبو  القرطبي،  النمريي  الرب  عبد  ابن 
يوسف بن عبد اهللا بن حممد (٤٦٣هـ)، األنباه 
األنباري،  إبراهيم  حققه  الرواة،  قبائل  عىل 
األوىل  الطبعة  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار 

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م. 
ابن عبد ربه األندليس، أبو عمر أمحد بن حممد *

(ت  سامل  بن  دير  حُ بن  حبيب  بن  ربه  عبد  بن 
الكتب  دار  الفريد،  العقد  ٣٢٨هـ / ٩٣٩م)، 

العلمية – بريوت، الطبعة األوىل ١٤٠٤هـ. 
احلسن * بن  عيل  القاسم  أبو  عساكر،  ابن 

(ت  الدمشقي  عساكر  بن  اهللا  هبة  بن 
١١٧٦م)، تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر، 
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بريوت، طبع عام ١٤١٥هـ. 
احلسني * عيل  بن  أمحد  الدين  مجال  عنبة،  ابن 

يف  الطالب  عمدة  ٨٢٨هـ)،  (ت  الداوودي 
األعلمي  مؤسسة  طالب،  أبى  آل  أنساب 
للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٣٦هـ 

- ٢٠١٥م. 
بن * عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  ابن 

كثري بن ضوء الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، البداية 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  والنهاية، 

الطبعة األوىل ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م. 
بن * حممد  بن  هشام  املنذر  أبو  الكلبي،  ابن 

النسب، حتقيق:  السائب (ت ٢٠٤هـ)، مجهرة 
الطبعة  الكتب، بريوت،  ناجي حسن، عامل  د. 

األوىل ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م. 
ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم م بن *

العرب،  لسان  ١٣١١م)،   / ٧١١هـ  (ت  عيل 
األوىل  الطبعة  لبنان،   - بريوت  صادر،  دار 

١٤١٠هـ - ١٩٩٠م. 
الباعوين الشافعي الدمشقي، حممد بن أمحد، *

 ، عيل  اإلمام  مناقب  يف  املطالب  جواهر 
الطبعة  قم،  اإلسالمية،  الثقافة  إحياء  جممع 

األوىل ١٤١٦ هـ، 
البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل (ت *

اإلسالمية،  املكتبة  الكبري،  التاريخ  ٢٥٦هـ)، 
ديار بكر، تركيا. 

رس * ٣٤١هـ)،  حياً  (كان  نرص  أبو  البخاري، 
صادق  حممد  السيد  حتقيق:  العلوية،  السلسلة 
العلوم، منشورات الرشيف الريض، قم،  بحر 

الطبعة األوىل ١٤١٣هـ. 
الربي، حممد بن أيب بكر األنصاري التلمساين *

عيل  اإلمام  نسب  يف  اجلوهرة  ٦٤٥هـ)،  (ت 
وآله، حتقيق د. حممد التونجي، مكتبة النوري، 

دمشق، الطبعة األوىل ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م. 
عمر * بن  القادر  عبد  البغدادي، 

ولبّ  األدب  خزانة  (ت١٠٩٣هـ/١٦٨٢م)، 
العلمية،  الكتب  دار  العرب،  لسان  لباب 

بريوت، الطبعة األوىل ١٩٩٨م. 
٢٤٥هـ)، * (ت  حبيب  بن  حممد  البغدادي، 

عليه:  وعلق  صححه  قريش،  أخبار  يف  املنمق 
خورشيد أمحد فاروق. (نسخة خمطوطة). 

(ت * جابر  بن  حييى  بن  أمحد  البالذري، 
٢٧٩هـ / ٨٩٢م)، أنساب األرشاف، مؤسسة 
األعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان، الطبعة 

األوىل ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م. 
الشهور * وقائع  ابراهيم،  حممد  البريجندي، 

الطبعة  بريوت،  العرصية،  املكتبة  واأليام، 
األوىل ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢م. 

الرجال، * قاموس  تقي،  حممد  التسرتي، 
الطبعة  إيران،  ـ  قم  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 

الثالثة ١٤٢٥هـ. 
التميمي اآلمدي، عبد الواحد بن حممد (ت *

مؤسسة  الكلم،  ودرر  احلكم  غرر  ٥١٠هـ)، 
األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل 

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م. 
اجلاحظ: أبو عثامن عمرو بن بحر بن حمبوب *

اجلاحظ:  رسائل  ٢٥٥هـ)،  (املتوىف:  الكناين 
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اختيار:  اجلاحظ،  كتب  من  املختارة  الفصول 
عبيد اهللا بن حسان، رشحه وعلق عليه: حممد 
باسل، دار الكتب العلمية، بريوت ١٤٢٠هـ. 

بن * بن حممد  املبارك  السعادات  أبو  اجلزري، 
(ت  الشيباين  الكريم  عبد  بن  حممد  بن  حممد 
٦٠٦هـ / ١٢١٠م)، النهاية يف غريب احلديث 
حممود   - الزاوي  أمحد  حتقيق: طاهر  واألثر، 
بريوت،   - العلمية  املكتبة  الطناحي،  حممد 

١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م. 
اجلاليل، السيد حممد رضا احلسيني، العباس *

وسريته،  سامته  املؤمنني:  أمري  ابن  الفضل  أبو 
للطباعة  الكفيل  دار  املقدسة،  العباسية  العتبة 
األوىل  الطبعة  كربالء،  والتوزيع،  والنرش 

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م. 
اجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح، دار *

احلديث، القاهرة ـ مرص، طبع عام ١٤٣٠هـ ـ 
٢٠٠٩م. 

بن * بن احلسن  أبو جعفر حممد  العاميل،  احلر 
الشيعة  وسائل  تفصيل  ١١٠٤هـ)،  (ت  عيل 
إىل حتصيل مسائل الرشيعة، مؤسسة آل البيت 
إلحياء الرتاث، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل 

١٤١٣هـ - ١٩٩٣م. 
الدين، * برهان  بن  عيل  الشافعي،  احللبي 

األمني  سرية  يف  العيون  إنسان  احللبية:  السرية 
املأمون، دار املعرفة، بريوت، ١٤٠٠هـ. 

بن * يوسف  بن  احلسن  الدين  مجال  احليل، 
حترير  ٧٢٦هـ)،  (ت  احليل)،  (العالمة  املطهر 
األحكام، مؤسسة اإلمام الصادق، قم ـ إيران، 

الطبعة األوىل ١٤٢٠هـ. 
ياقوت * اهللا  عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي، 

بن عبد اهللا (ت ٦٢٦هـ)، معجم البلدان، دار 
الطبعة  لبنان،  العريب، بريوت -  الرتاث  إحياء 

األوىل ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م. 
بن * املجيد  عبد  بن  أمحد  البغدادي،  اخلطيب 

تاريخ  ثابت (ت ٤٦٣هـ/ ١٠٧١م)،  بن  عيل 
الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  بغداد، 

األوىل ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م. 
ي * املكّ أمحد  بن  املوفَّق  د  املؤيَّ أبو  اخلوارزمي، 

حتقيق:   ،احلسني مقتل  هـ)،   ٥٦٨ (ت 
قمّ  ـ   اهلد أنوار  دار  الساموي،  حممد  الشيخ 

سة، الطبعة األوىل ١٤١٨هـ.  املقدّ
اهللا * هبة  بن  سعيد  احلسني  أبو  الراوندي، 

واألئمة،  النبي  أخالق  مكارم  هـ)،   ٥٧٣ (ت 
مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة، 
١٤٣٠هـ-  عام  طبع  العراق،  كربالء- 

٢٠٠٩م. 
 الري شهري، حممد، موسوعة اإلمام عيل بن *

أيب طالب يف الكتاب والسنة والتاريخ، دار 
الطبعة  لبنان،  العريب، بريوت -  الرتاث  إحياء 

األوىل ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م. 
الري شهري، حممد، موسوعة اإلمام احلسني*

مؤسسة  والتاريخ،  والسنة  الكتاب  يف   
التاريخ العريب، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل 

١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م. 
الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن *

عمر  حتقيق:  اإلسالم،  تاريخ  هـ)،   ٧٤٨ (ت 
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عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت 
ـ لبنان، الطبعة األوىل ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م. 

أوغيل * قز  بن  يوسف  اجلوزي،  ابن  سبط 
اخلواص،  تذكرة  ٦٥٤هـ)،  (ت  عبداهللا  بن 
الغني  عبد  خالد  حواشيه:  ووضع  عليه  لَّق  عَ
لبنان،  ـ  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  حمفوظ، 

الطبعة األوىل ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م. 
 السويج، مهدي، أم البنني سيدة نساء العرب، *

دار املنهل، بريوت– لبنان، الطبعة األوىل. 
١٤٠٥هـ)، * (ت  النامزي  عيل  الشاهرودي، 

مطبعة  احلديث،  رجال  علم  مستدركات 
حيدري، طهران، الطبعة األوىل ١٤١٥هـ. 

١٤٠٥هـ)، * (ت  النامزي  عيل  الشاهرودي، 
وتصحيح:  حتقيق  البحار،  سفينة  مستدرك 
النرش  مؤسسة  النامزي،  عيل  بن  حسن  الشيخ 

اإلسالمي، قم، طبع عام ١٤١٨ هـ. 
احلسني* شعراء  أو  الطف  أدب  جواد،  شرب، 

األوىل  الطبعة  بريوت،  املرتىض،  دار   ،
١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م. 

الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني *
األمايل،  هـ)،   ٣٨١ (ت  القمي  بابويه  بن 

مؤسسة البعثة، قم، الطبعة األوىل ١٤١٧هـ. 
 الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني *

اخلصال،  هـ)،   ٣٨١ (ت  القمي  بابويه  بن 
 - بريوت  للمطبوعات،  األعلمى   مؤسسة 

لبنان، الطبعة األوىل ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م. 
بن * أمحد  بن  سليامن  القاسم  أبو  الطرباين، 

٣٦٠هـ  (ت  الشامي  اللَّخمي  مطري  بن  أيوب 

الكبري، حتقيق: محدي عبد  املعجم  / ٩١٨م)، 
تيمية،  ابن  مكتبة  النارش:  السلفي،  املجيد 

القاهرة – مرص، الطبعة الثانية. 
(ت * احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو   الطربيس، 

 ،اهلد بأعالم   الور إعالم  هـ)،   ٥٤٨
طبع  لبنان،  بريوت-  احلياة،  مكتبة  دار 
األعلمي  مؤسسة  وطبعة  ١٩٨٥م.  عام 
للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل ١٤٢٤هـ 
إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  وطبعة  ٢٠٠٤م.   -

الرتاث، قم. 
(ت * احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو   الطربيس، 

مكتبة  (املجموعة)،  املواليد  تاج  هـ)،   ٥٤٨
قم  النجفي،  املرعيش  السيد  العظمى  اهللا  آية 

١٤٠٦هـ. 
يزيد * بن  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي، 

٩٢٣م)،   / هـ   ٣١٠ (ت  غالب  بن  كثري  بن 
تاريخ الطربي: تاريخ األمم وامللوك، مؤسسة 

األعلمي للمطبوعات، بريوت. 
عيل * بن  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  الطويس، 

النرش  مؤسسة  الطويس،  رجال  ٤٦٠هـ)،  (ت 
اإلسالمي، قم- إيران، الطبعة الرابعة ١٤٢٨هـ. 

الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل *
(ت ٤٦٠ هـ)، هتذيب األحكام، دار التعارف 
عام  طبع  لبنان،   - بريوت  للمطبوعات، 

١٤١٢هـ- ١٩٩٢م. 
دار * األمثال،  مجهرة  هالل،  أبو  العسكري، 

اجليل، بريوت – لبنان، الطبعة الثانية، د. ت. 
الفراهيدي، اخلليلبن أمحد بن عمرو بن متيم *
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دار  مؤسسة  العني،  ٧٨٦م)،   / هـ   ١٧٠ (ت 
اهلجرة، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ. 

يعقوب * بن  حممد  الدين  جمد  آبادي،  الفريوز 
دار  املحيط،  القاموس  معجم  ١٤١٥م)،  (ت 
املعرفة، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل ١٤٢٦هـ 

ـ ٢٠٠٥م. 
(ت * مرتىض  بن  حممد  الكاشاين،  الفيض 

عيل  السيد  حتقيق:  الوايف،  كتاب  ١٠٩١هـ)، 
الرتاث  إحياء  دار  العلوم،  بحر  املحسن  عبد 
األوىل  الطبعة  لبنان،   – بريوت  العريب، 

١٤٣٢هـ - ٢٠١١م. 
حممد * بن  النعامن  حنيفة  أبو  املغريب،  القايض 

التميمي (ت ٣٦٣ هـ)، رشح األخبار، حتقيق: 
النرش  مؤسسة  اجلاليل،  احلسيني  حممد  السيد 

اإلسالمي، قم، ١٤٠١هـ. 
القريش، باقر بن رشيف بن مهدي بن نارص *

سرية  موسوعة  ٢٠١٢م)،   / ١٤٣٣هـ  (ت 
أهل البيت: العباس بن عيل: حتقيق: مهدي 
باقر القريش، دار املعروف، قم- إيران، الطبعة 

األوىل ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م. 
(ت * اخلطاب  أيب  بن  حممد  زيد  أبو   القريش، 

صادر،  دار  العرب،  أشعار  مجهرة  هـ)،   ١٧٠
بريوت – لبنان. 

األحزان * رياض  حسن،  حممد  القزويني، 
هـ،   ١٣٠٥ عام  طبع  األشجان،  وحدائق 

(طبعة حجرية). 
القلقشندي، أمحد بن عيل (ت ٨٢١هـ)، *

وزارة  اإلنشا،  صناعة  يف  األعشى  صبح 

الثقافة واإلرشاد القومي، املؤسسة املرصية 
العامة، مرص. 

أنصار * معجم  صادق،  حممد  الكلبايس، 
احلسيني  املركز  اهلاشميون،  احلسني: 

للدراسات، لندن، ٢٠٠٨م. 
٣٢٩هـ)، * (ت  يعقوب  بن  حممد  الكليني، 

الشيخ  عليه:  وعلَّق  وصححه  ضبطه  الكايف، 
التعارف  دار  الدين،  شمس  جعفر  حممد 
عام  طبع  لبنان،   - بريوت  للمطبوعات، 

١٤١٩هـ -١٩٩٨م. 
 الكويف، أبو عيل حممد بن حممد بن األشعث، *

اجلعفريات أو األشعثيات: إسامعيل بن موسى 
بن جعفر. . . بن أيب طالب، حتقيق: مصطفى 
مؤسسة  األعلمي،  عالء  تصحيح:  صبحي، 
األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة األوىل 

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م. 
النجفي * حسن  حممد  بن  اهللا  عبد  املامقاين، 

املقال يف علم الرجال،  تنقيح  (ت ١٣٥٢هـ)، 
الطبعة  الرتاث، قم،  البيت إلحياء  مؤسسة آل 

األوىل ١٤٣١ه. 
(ت * تقي  حممد  بن  باقر  حممد  املجليس، 

لدرر  األنوار  بحار  ١٦٩٩م)،   / ١١١١هـ 
البيت،  أهل  مؤسسة  األطهار،  األئمة  أخبار 

قم، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ -١٩٨٩م. 
املحيل، محيد بن أمحد بن حممد (ت ٦٥٢هـ)، *

نرش  الزيدية،  أئمة  مناقب  يف  الوردية  احلدائق 
جامع النهرين، صنعاء – اليمن. 

(ت * يوسف  احلجاج  أبو  الدين  مجال  املزي، 
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أسامء  يف  الكامل  هتذيب  ١٣٤١م)،   / ٧٤٢هـ 
الرجال، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان. 

املسعودي، أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل *
(ت ٣٤٦ هـ ـ ٩٥٧م)، مروج الذهب ومعادن 
اجلوهر، اعتنى به وراجعه: كامل حسن مرعي، 
املكتبة العرصية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل 

١٤٢٥ هـ ـ ٢٠٠٥م. 
بن * حممد  اهللا  عبد  أبو  احلائري،   املشهدي 

الكبري،  املزار  ٦١٠هـ)،  (ت  عيل  بن  جعفر 
مؤسسة  األصفهاين،  القيومي  جواد  حتقيق: 
النرش االسالمي، قم، الطبعة االوىل ١٤١٩هـ. 

املظفر، عبد الواحد، موسوعة بطل العلقمي، *
بريوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 

الطبعة األوىل ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م. 
النعامن * بن  بن حممد  أبو عبداهللا حممد  املفيد، 

العكربي البغدادي (ت ٤١٣ هـ)، اإلرشاد يف 
التاريخ  مؤسسة  العباد،  عىل  اهللا  حجج  معرفة 
العريب، بريوت- لبنان، الطبعة األوىل، د. ت. 

بن * حممد  بن  حممد  عبداهللا  أبو   املفيد، 
هـ)،   ٤١٣ (ت  البغدادي  العكربي  النعامن 
غفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  االختصاص، 
 - بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة 

لبنان، الطبعة األوىل ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م. 
املقرم، عبد الرزاق املوسوي (ت ١٣٩١هـ)، *

العتبة  منشورات   ،احلسني اإلمام  مقتل 
األوىل  الطبعة  كربالء،  املقدسة،  احلسينية 

١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م
املقرم، عبد الرزاق املوسوي (ت ١٣٩١هـ)، *

العتبة  العباس بن أمري املؤمنني، منشورات 
األوىل  الطبعة  كربالء،  املقدسة،  احلسينية 

١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م
عبد * بن  عيل  بن  امحد  الدين  تقي  املقريزي، 

القادر (ت ٨٤٥هـ - ١٤٤٢م)، اتعاظ احلنفاء 
الكتب  دار  اخللفاء،  الفاطميني  األئمة  بأخبار 

العلمية، بريوت، ١٤٢٢هـ. 
باقر * حممد  بن  حسن  حممد  الشيخ  النجفي، 

(ت ١٢٦٦ هـ)، جواهر الكالم يف رشح رشائع 
– العريب، بريوت  الرتاث  إحياء  دار  اإلسالم، 

لبنان، الطبعة السابعة ١٩٨١م. 
(ت * اهللا  عبد  بن  حممد  بن  جعفر  النقدي، 

 ،الكرب زينب  ١٩٥٠م)،   / ١٣٧٠هـ 
 منشورات مكتبة املفيد، قم، (د. ت). 

بن * جعفر  بن  إسحاق  بن  أمحد  اليعقويب، 
تاريخ  هـ)،   ٢٩٢ (ت  واضح  بن  وهب 
خليل  حواشيه:  ووضع  عليه  علَّق  اليعقويب، 
لبنان،  ـ  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  املنصور، 

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٢م.  


