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Abstract 

Hazrat Hamza, the great uncle of the Prophet (PBUH) has a prominent place in 

the history of Islam. He had outstanding personality traits that made him famous 

even before Islam. What is important is that his name and titles are corresponded to 

the personality traits of that noble and are crystallized in his behavior and actions 

after his conversion to Islam. The name "Hamza" and the titles of "Asadullah", 

"Asad Rasoolellah" and "Sayyid al-Shuhada" are among the items that refer to the 

axis of his personality, ie courage, bravery, gallantry and valiance, and in addition to 

his fame, These features have been proven in practice. Of course, many titles have 

been quoted for him but the subject of this article will be the answer to the question 

of what is the meaning of his name and the origin of the titles of Asadullah, Asad 

Rasoolellah and Sayyid al-Shuhada for Hazrat Hamza and on what basis are these 

titles assigned to him? In this article, by descriptive-analytical method and by library 

method, after lexical and historical study, it will become clear that the mentioned 

names and titles which derived from the characteristic of courage and its occurrence 

in different periods has been applied to him. 
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 نام، کنیه و القاب حضرت حمزه در لغت و تاریخ
 قاسم خانجانی 1

   

 چکیده

ای در تاریخ اسالم برخوووردار ل خدا)ص( از جایگاه برجستهوحضرت حمزه، عموی بزرگوار رس

های شخصیتی ممتازی داشت که سبب شده بود حتی پیش از اسالم بووه برخووی است. وی ویژگی

هووای شخصوویتی و القاب ایشان با ویژگی  مهم است آن که نامها شهرت یابد. آنچه  از این ویژگی

شان تبلور یافتووه اسووت. آن بزرگوار منطبق بوده و پس از اسالم آوردن وی نیز در رفتار و اقدامات

های »اسد اهلل«، »اسد رسول اهلل« و »سید الشهدا« از مواردی اسووت کووه بوور نام »حمزه« و لقب

کنوود و عووالوه بوور جاعت، دلیووری و دروری درلووت موویمحور شخصیت ایشان یعنی شهامت، ش

است. البته برای ایشان القاب و رسیدههای یاد شده، در عمل نیز به اثبات  شهرت ایشان به ویژگی

اند اما موضوع این نوشته، پاسخ به این پرسش خواهد بود که مفهوم نام عناوین بسیاری نقل کرده

الشهدا برای حضرت حمزه چیست و این اسد رسول اهلل و سیدهای اسداهلل،  ایشان و خاستگاه لقب

اند؟ در این نوشته، با رویکوورد توفوویفی تحلیلووی و بووا القاب بر چه اساسی به وی اختصاص یافته

ای، پس از بررسی لغوی و تاریخی، روشن خواهد شد که نووام و القوواب یوواد شووده، روش کتابخانه

 .مقاطع مختلف بر ایشان اطالق شده استبرگرفته از ویژگی شجاعت و بروز آن در 

 .خدا)ص(، اسداهلل، اسد رسول اهلل و سید الشهداحمزه، رسول:  کلیدی:  گانواژه
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 قدمهم 

خدا)ص( برخووی از اقوووام آن حضوورت اسووالم را ن ذیرفتنوود و بووا اسووالم و پس از بعثت رسول

-ند بلکه با قدرت در کنار رسووولمسلمانان به مقابله پرداختند. اما برخی دیگر نه تنها اسالم آورد

خدا)ص( در کردند. حضرت حمزه عموی بزرگوار رسولخدا)ص( ایستادند و از آن حضرت حمایت  

شمار آنانی بود که اسالم آورد و در موارد رزم با تمام توان و با شجاعت از آن حضرت و از اسالم 

نجام در جنگ احد به شهادت حمایت کرد. وی تا سال سوم هجرت در کنار آن حضرت بود و سرا

اهلل« و هایی مشهور شد که »اسداهلل«، »اسوود رسووولرسید. حضرت حمزه پس از شهادت به لقب

»سیّد الشهداء« از جمله این القاب بودند. البته پیش از شهرت ایشووان بووه القوواب یوواد شووده، نووام 

کووه در است؛ چنانحضرت حمزه نیز به شکلی منطبق بر شخصیت قاطع و با فالبت ایشان بوده  

های شووهامت، شووجاعت، دلیووری و دروری پردازیم، اما این القاب سبب شد ویژگیادامه بدان می

خدا)ص( از قداست بیشووتری برخوووردار که از وی بروز کرده بود با اضافه شدن به نام خدا و رسول

کاوی قوورار گرفتووه و شود. در این نوشته، نام و القاب ایشان از نظر لغت و تاریخ مورد بررسی و وا

روشن خواهد شد که عالوه بر مفاهیمی که در نام و القاب ایشان وجود دارد، به لحاظ تاریخی نیز 

های شخصیتی وی منطبق است و اختصاص هر یووا از القوواب یوواد نام و القاب ایشان بر ویژگی

ن القوواب شده، خاستگاه تاریخی مشخص و با ارزشی دارد که سبب شده است حضرت حمزه به ای

 شناخته شود. 

 نام و کنیه حضرت حمزه

 مهووم قُوورَیش، قبایل از هاشمبنی نام وی حَمزَه بن عبدِالمُطّلِب بن هاشم بن عبدِمناف از تیره

( بووه 627: 2، 1419و ابووونعیم، 102: 3بود.)ابن هشووام،بیتا، ( ص)خدا رسول رضاعى برادر و  عمو

ن حمزه است و برای ایشان نووام دیگووری نقوول ظاهر، حضرت حمزه تنها یا نام داشته، که همی

و ابوون  8: 3، 1410انوود)ابن سووعد،هووای وی را ابووو عُموواره و ابووویَعلی گفتووهانوود. اماکنیووهنکوورده

و ابوون  70بووود.)ابن دریوود،بیتا، یَعلووى و عُموواره فرزنوودش  دو نووام  (  کووه برگرفتووه از600قتیبه،بیتا،

اُمامووه نیووز داشووته  و بَکوور  هووای عووامر،به نووام( البته وی فرزندان دیگری  422:  1، 1412عبدالبر،

 (17،  1407است.)ابن حزم،
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 معنای حمزه در لغت

( که در لغت به معنای تیز و تنوود، 339: 5، 1403حمزه اسم است از ماده )ح م ز( )ابن منظور،

اند: در لغت هُذَیل »حمز« بووه معنووای تیووزی آمووده ترش، برنده و قاطع آمده است. چنان که گفته

( و نیووز 200:  3چون گویند »حَمَزَ حَدیوودَها«، یعنووی سووالحش را تیووز کرد.)ازهری،بیتووا،   است و

»الحامز، الشَّدیدُ من کلِّ شَیء«؛ یعنی حامز، نوع سخت و محکم از هوور چیووزی اسووت؛ و »رجوول 

(. همچنین الحمازه به معنووای 356:  1حامز الفؤاد« یعنی مردی که قلب محکمی دارد)خلیل،بیتا، 

»حَمُزَ الرجل« به معنای »حمیووز الفووؤاد و حووامز«، یعنووی مووردی بووا قلووب قوووی و   شدت است و

( و »رجل حمیز الفؤاد ای فلب الفؤاد«؛ یعنی مردی با قلب قوی 698:  1، 1407محکم.)جوهری،

( همچنووین »رجوول حمیووز الفووؤاد« یعنووی موورد تیووز فهم.)ابوون 200: 3و محکم.)ازهری،بیتووا، 

اند: الحمزه، ارسد؛ یعنی حمزه به معنووای اسوود یعنووی شوویر گفته( همچنان که برخی  46درید،بیتا،

( همچنین حمزه در خوراکی به معنای گرمی و حرارت است مانند 173:  2، 1412است.)فیروزآباد،

خردل. و چون گویند: »رُمّانَه حامِزه«، یعنی اناری که مزه ترشی داشته باشد.)همان( برای حمووزه، 

( بنا بر این، 8080: 6، 1372اند.)دهخدا،گزی نیز آوردهمزه و زبانرش معانی شیر، شیر بیشه، تره ت

از نظر لغوی حمزه به معنای تیزی، تندی، قوّت، فالبت، شدّت و قاطعیّت است و نام وی نشووان 

دهد که وی حتی پیش از اسالم، متناسب با نامش، دارای شخصیت قوووی، محکووم و قوواطعی می

 نیز فالبت ایشان به اثبات رسید. که پس از اسالمبوده است؛ چنان

 القاب حضرت حمزه

اند. با بررسی این منابع همنابع تاریخی و روایی، القاب متعددی را برای حضرت حمزه ثبت کرد

شوند: دسته نخست؛ القابی هستند ماننوود آید که القاب ایشان به سه دسته تقسیم میبه دست می

شیر رسول خدا« و »سیّد الشهداء، سرور شهیدان« که هم   »اسداهلل، شیر خدا« و »اسد رسول اهلل،

شهرت دارند و هم در حوادث تاریخی به آنها اشاره شده است. دسووته دوم؛ القووابی هسووتند ماننوود 

»خیر الشهداء، بهترین شهیدان« که شهرت ندارند اما در منابع تاریخی به آنها اشاره شووده اسووت. 

لقاب ایشان شهرت ندارند و در منابع تاریخی نیووز بووه آن دسته سوم؛ مواردی است که به عنوان ا

پرداخته نشده است و تنها در برخی موارد به منظور بیان ویژگی یا ففتی از ایشووان مطوورح شووده 

ای از زندگی ایشووان است و در حقیقت برگرفته از شخصیت ایشان یا برگرفته از نوع اقدام یا جنبه

قهرمان«، »ضَرغام= درور، شیر بیشه« و »ذابّ عن وَجووه  به وی اطالق شده است مانند »بَطَل=
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اهلل )یووا اسوود اهلل«، »اسوود رسووولخدا)ص(«. بر این اساس، »اسووداهلل= دفاع کننده از رسولرسول

رسوله(« و »سیدالشهداء« که از القاب مشهور و مطرح در تاریخ هستند در این مقاله مورد بررسی 

 گیرند.قرار می

  رسول اهللاسد اهلل و اسد 

»اسداهلل« و »اسد رسول اهلل« از مشهورترین القاب حضرت حمزه است و به ظاهر، چگووونگی 

اند حضرت حمزه بووه سووبب شهرت وی به این لقب نیاز به استدرل ندارد با این حال برخی گفته

هووایی کووه از دیوون اسووالم انجووام داد بووه اسووداهلل مشووهور شد.)هاشوومی شووجاعت و حمایووت

(  البته وی پیش از شهادت نیز به این لقب مشهور بوده است. بووه ظوواهر 120:  19، 1360خویی،

نخستین بار در جنگ بدر بود که حضرت حمزه خود را با این القاب معرفی کرد و کسی نیووز بووا او 

طلبیوود، حمووزه، خووود را مخالفت نکرد. در ابتدای جنگ بدر هنگامی که منووادی مشوورکان مبووارز  

، معرفی کرد و نه تنها مورد انکار قرار نگرفت بلکه حتووی از سوووی مشوورکان اسداهلل و اسد رسوله

 ( 68:  1، 1409مورد تأیید قرار گرفت.)واقدی،

خدا)ص( قرار گرفووت. هنگووامی پس از شهادت حضرت حمزه نیز این القاب مورد تأیید رسول

یسووتند، گرکه حضرت فاطمه زهرا)س( و فَفیّه خواهر حضرت حمووزه در کنووار پیکوور حمووزه مووی

خدا)ص( فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و به من خبر داد که نام حمزه در هفت آسمان بووه رسول

-( و بنووا بوور نقلووی، رسووول290:  1، 1409عنوان »اسداهلل و اسد رسوله« ثبت شده است.)واقدی،

انوود کووه حمووزه »اسووداهلل و اسوود رسوووله« خدا)ص( سوگند یاد کرد که در آسمان هفتم ثبت کرده

نفرکسووی  چهووار  ما  جز  به  قیامت  خدا)ص( فرمود: در( همچنین رسول198:  3، 1406.)حاکم،است

سوووار  بُووراق بوور  من:  فرمود  کدامند؟   تن  چهار  آن  پرسید  عبدالمطلب  بن  عباس .  سواره نخواهد بود

 اسوود  و  اسووداهلل  عبدالمطلب  بن  حمزة  )و ویژگی براق را توضیح داد( س س فرمود: عمویم  شوممی

البتووه برخووی ایوون   (202)فدوق الف،بیتا،.شد  خواهد  سوار  من  غَضبای  شتر  بر  د شهداسیّ  و  رسوله

نیاز از استدرل بووه ایوون اند و بزرگی مقام حضرت حمزه و عظمت او را بیروایت را ضعیف دانسته

 ( 266:  7، 1413دانند.)خویی، معجم الرجال،روایت می

های حضوورت نامووهو نیووز در زیووارت هووای توواریخی و روایووات متعووددپس از این، در گووزارش 

( دو لقب »اسداهلل« و »اسد رسوله یا اسد رسووول اهلل«آمووده و تکوورار 62،  1417حمزه)ابن قولویه،

 شده است.
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 معنای اسد و ترکیب آن در لغت و اصطالح

برای واژه »أَسَد« با کاربرد اسمی آن، چندین معنا در منابع لغت بیان شده است. شوویر بیشووه، 

فلا، از جمله این معانی است. البته اگر اسد با کاربرد فعوول بووه   برو   از  پنجم  ، نام بر شیر درنده

افتوواد  به وحشت ترس  از و دید را شیر اَسَداً، یعنی  کار رود معانی دیگری خواهد داشت؛ مانند أَسِدَ

 ی شیر است. ( که این معانی نیز برگرفته از همان معنا72شد،)بستانی،بیتا، شیر همانند  او یا اخالق

بر این اساس، واژه اسد، هنگامی که به تنهایی و بدون اضافه شدن به واژه دیگری یووا بوودون 

( 72:  3، 1408ای به آن، استعمال شود به معنای شیر درنده اسووت؛)ابن منظووور،اضافه شدن واژه

شووده فاده موویحتی به تنهایی به عنوان نام افراد نیز است -به ویژه در گذشته  -البته چون واژه اسد

، 1403اند؛ مانند أسد بن عبدالعُزّی،)ابن حووزم،است، افراد بسیاری در تاریخ با نام اسد شناخته شده

( و موارد بسوویار دیگوور. و 355( أسد بن رَبیعَه)همان،355:  4، 1409( أسد بن خُزیمَه،)زبیدی،117

نام آنان شهرت یافتووه اسووت و  اند آن قبیله نیز بهچون برخی از این افراد رئیس و شیخ قبیله بوده

شوند. حتی برخی نام قبیلووه موارد متعددی از قبایل عرب به نام »أسد« و »بنی أسد« شناخته می

توور دانسووته انوود هوور چنوود بیشووتر » اَزْد« اسووتعمال شووده مشهور »اَزْد« را به شکل »اَسْد« فصیح

اسد« به تنهایی به عنوان نووام ( به هر حال قدر مسلّم این که چه در زمانی که »333است.)همان،

و چه در زمانی که با پسوند یا پیشوند استفاده شده باشد، در تمام این موووارد، آن مفهووومی کووه از 

این اسم مورد نظر است همان ویژگی بارزی است که در شوویر درنووده وجووود دارد؛ یعنووی مفهوووم 

فه شود، أسداهلل و شیر خوودا شجاعت و نترسیدن. بر این اساس، هنگامی که »اسد« به »اهلل« اضا

شود خدا)ص( معنا میاهلل و شیر رسولشود أسد رسولخدا)ص( اضافه  شود و اگر به رسولمعنا می

شود. بنا بر این اگر واژه »أسد« و در همه این موارد آن ویژگی شجاعت و تهور در نظر گرفته می

ود و منظور از آن نام شخصووی نباشوود، ای در کالم و عبارت به کار ربه تنهایی و بدون هیچ قرینه

فورت همان ویژگی شجاعت مووورد نظوور اسووت. منظور همان شیر درنده خواهد بود و در غیر این

همچنین، کثرت استعمال واژه اسد برای بازگو کردن ویژگی شجاعت یا موفقیت در افووراد، سووبب 

دل )یووا جگوور( شوویر گوینوود: های رایجووی شووده اسووت؛ ماننوود آن کووه میپدید آمدن ضرب المثل

گویند: شیری یا روبوواه؟ یعنووی کووامروا ( کنایه از اینکه شجاع است. یا می677،  1383دارد)دهگان،

( بوور ایوون اسوواس، در حقیقووت واژه »اسوود« از آن 1080: ÷2، 1376ای یا ناکام.)دهخدا،بازگشته

در کارهووا معنای لغوی فافله گرفته و تبدیل به افطالحی شده است که بر شووجاعت و پیووروزی 

خدا)ص( حمزه را به سبب شجاعت او و حمایت او از دین، اند رسولدرلت دارد. همچنان که گفته
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 (120،  1360»اسد« نامید.)هاشمی خویی،

با توجه به معانی لغوی و افطالحی واژه »أسد« که بیان شد و با بررسی شخصوویت حضوورت 

أسوود رسووول اهلل« بووا برخووی معووانی   رسد شهرت ایشان بووه القوواب »أسووداهلل وحمزه، به نظر می

های حضوورت حمووزه شووجاعت و تهووور افطالحی واژه اسد تناسب دارد. یکی از مهمترین ویژگی

کند. همچنان کووه نووام بوده است که بر معنای افطالحی »أسد« یعنی شجاع و نترس تطبیق می

 اند چنان که بدان اشاره شد.ایشان را مترادف با شیر معنا کرده

 ای اسد با شخصیت حمزه در تاریخ تناسب معن

ای است که از معنای لغوی گذشته و تبدیل به افوطالحی پس از آن که روشن شد، »أسد« واژه

کند و از ایون رو بوا ترکیبوات مختلوف بور شخصویت شده که بر ویژگی شجاعت در افراد درلت می

یون ویژگوی بورای شود ایون اسوت کوه احضرت حمزه اطالق شده است، مسأله مهمی که مطرح می

حضرت حمزه به لحاظ تاریخی چگونه قابل اثبات است. به بیوان دیگور، شوهرت حضورت حموزه بوه 

شجاعت و انطباق معنای افطالحی واژه »اسد« بر شخصویت او بوا کودام یوا از حووادث تواریخی 

توان به دسوت آورد کوه شوجاعت حضورت های تاریخی، به آسانی میتناسب دارد؟ با بررسی گزارش

شهرت داشوته، بلکوه در  زه نه تنها در معنای نام و القاب ایشان نهفته بوده و ایشان به این ویژگیحم

رسیده و با تعابیر مختلف و با اعتراف یوا تاییود افوراد به اثبات    موارد متعددی، در عمل نیز این ویژگی

ا بور آن تأکیود باکی و هیبت حضرت حمزه حمل و اثبات گشوته یوگوناگون بر فراحت، شجاعت، بی

 شود: شده است. در ادامه، به برخی از این مصادیق و موارد تاریخی اشاره می

ها، سبب اسالم آوردن حضرت حمزه آن بووود کووه شوونید ابوجَهوول بووه بر اساس برخی گزارش 

ای به سر ابوجهل وارد کرد و او را مجروح است از این رو آمد و ضربهخدا)ص( اهانت کرده  رسول

خدا)ص( را پذیرفته است. این در حالی بود که ابوجهل توان مقابلووه ت که دین رسولساخت و گف

دانسووتند کووه پوویش ناپذیرترین قریشی مینداشت زیرا در آن زمان حمزه را باغرورترین و شکست

 (   334: 2آورد.)طبری الف، بیتا، کسی سرفرود نمی

-ناپووذیری رسووولو شکسووتبه گزارش برخی منابع، اسالم آوردن حضرت حمزه سبب عزت  

رسوود ایوون ( بووه نظوور مووی673، 1419خدا)ص( و ممانعت از آزار ایشان شمرده شده است.)ابونعیم،

اند: هنگامی خدا)ص( ایجاد شده باشد. زیرا گفتهوضعیت به سبب شجاعت و حمایت وی از رسول

اهد شد از این رو خدا)ص( خوکه حمزه اسالم آورد، قریشیان فهمیدند که حمزه مانع از آزار رسول
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دادنوود، دسووت خوودا)ص( انجووام موویاز برخووی اقووداماتی کووه بوورای آسوویب زدن بووه رسووول

 (674برداشتند.)همان،

مُنازع؛ یعنووی اسووب  غیر و بَطَلُها مُدافع، غیر قُریش فارُِس اند: »کاندرباره حضرت حمزه گفته

ا نداشت و قهرمان قریش بود سوار یا جنگاور و دلیر قریش بود که کسی یاری دفاع در مقابل او ر

ها از مواردی است این ویژگی  (480:  2، 1996که کسی توان ستیز با او را نداشت«.)ابن حمدون،

 دهد.که شدت شجاعت حضرت حمزه را نشان می

داد و بووه خدا)ص( و مسلمانان را مورد آزار و اذیت قوورار موویقریش که از ابتدای بعثت، رسول

از اسالم آوردن حضرت حمزه با مانعی جوودی روبوورو شوود. بوور همووین   رساند، پسآنان آسیب می

اند: اسالم آوردن حمزه تحول جدیدی بود که در محاسبات قبلی قریش وجود نداشت اساس گفته

 افزون شد آنها در هم شکست، وحشت توان قریش زیر و رو شد،  و به سبب آن موازین و معیارها

 (152:  3، 1415،فروتن و فرمانبردار شدند.)عاملی و

 از  یکووى  عنوان  کنار امیرالمؤمنین علی)ع( و برخی دیگر، از حمزه نیز به  در برخی از منابع، در

( تا جایی که آنووان را 218:  2اند یاد شده است؛)قاضی نعمان،بیتا، کسانی که به جهاد توجه داشته

بدیهی اسووت کووه شووهرت   (66:  2شناسند.)ابن شهرآشوب،بیتا، می  «بالجهاد  المَعروفون»با تعبیر  

 یافتن به این ویژگی بدون داشتن شجاعت و آمادگی برای جهاد معنا ندارد.

-طلبید و گفت از خاندان ما کُفو و همدر ابتدای جنگ بدر هنگامی که منادیِ مشرکان مبارز  

 هاشم خواست تا آماده شوند و از اسالمشأن خودمان را به میدان بفرستید، رسول خدا)ص( از بنی

دفاع کنند. یکی از این افراد حمزه بود که چون به میدان آمد، عُتبه گفت: سخن بگویید تا شما را 

شأن ما هستید تا با شما مبارزه کنیم؟ در این هنگووام حمووزه گفووت: »أنووا بشناسیم و ببینیم آیا هم

شوویر حمزه بن عبدالمطلب، أسداهلل و أسد رسوله؛ من حمزه پسر عبدالمطلب هسووتم شوویر خوودا و 

خدا«. در این هنگام عُتبه، نه تنها این سخن حمزه را انکار نکوورد بلکووه او را تأییوود کوورد و رسول

 ( 68:  1، 1409شأن بزرگواری هستی.)واقدی،گفت: هم

وَحشى، قاتل حضرت حمزه، غالم دختر حارث بن عامر بن نَوفل یا غالم جُبَیر بن مُطعِم بود. 

خواهد از بردگی آزاد شود باید یکووی از ایوون سووه نفوور، ه اگر میهنگامی که به او پیشنهاد دادند ک

خدا)ص( یا امیرالمؤمنین علی)ع( یا حمزه را به قتل برساند، او برای عووذر خواسووتن از یعنی رسول

این کار دریلی آورد و اظهار داشت که توانایی این کار را ندارد. وی در باره حضرت حمزه گفووت: 

( 285:  1، 1409ب بیابم از ترس هیبت او بیدارش نخواهم کرد)واقوودی،من اگر او را در حال خوا
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 )به احتمال، کنایه از این که هیچگاه با او روبرو نخواهم شد(. 

شجاعت حضرت حمزه سبب شده بود هیچ کس جرأت و توان مبارزه مستقیم با او را نداشووته 

به روش حبشیان مهووارت داشووت و اند در پرتاب نیزه  باشد. از این رو حتی وحشی، با آن که گفته

خودش گفتووه بووود سووالحی   -(  501:  2آمد که نیزه او به خطا برود)طبری الف،بیتا، کم پیش می

( از رویووارویی 175:  1)ذهبی الف، -آید که خطا کنمکنم و کم پیش میدارم که آن را پرتاب می

و غافلگیری، حمووزه را کرد و سرانجام نیز با کمین کردن پشت فخره  با حضرت حمزه پرهیز می

 (176:  1، 1413به شهادت رساند.)مفید الف،

انوود کووه او همچووون در باره شکل مبارزه حضرت حمزه در جنگ احد نیز از قول وحشی گفته

کرد کند به پیش آمد در حالی که  با دو شمشیر جنگ مىشیر نرى که همه چیز را خُرد و ریز مى

( این اعتراف وحشووی، قاتوول 90، 1402.)اسکافی،ا هستمگفت: من شیر خدا و شیر رسول خدو مى

 حضرت حمزه نیز از مصادیق شجاعت و دلیری حمزه است.

-پروا با دو شمشیر میدر گزارشی آمده است که در جنگ احد، هنگاهی که حضرت حمزه بی

این   ( یا373، :  1412جنگید برخی که او را دیدند در موردش گفتند: کدام شیر است؟)ابن عبدالبر،

: 2( یا گفتند: این کدام شیر است او حمزه است.)ابن اثیر،بیتووا، 244:  6، 1403شیر کیست؟)امین،

 دهند.می (  این تعابیر نیز شجاعت و دروری حضرت حمزه را نشان47

-خدا)ص( در کنار پیکر وی در حالی که بووه شوودت موویپس از شهادت حضرت حمزه، رسول

 الخَیووراتِ یا فاعِلَ  حمزه  یا  رسولِه،  أسدَ  و  اهللِ  أسدَ  و  اهللِ  رسولِ  مَّعَ  او فرمود: یا  به  گریست، خطاب

اهللِ؛ برخی از این تعابیر به ویژه تعووابیر   رسولِ  وجهِ  عن  ذابَّ  یا  حمزه  یا  الکُرُباتِ  کاشِفَ  یا  حمزه  یا

 دهد که شجاعت و دروری حضرت حمزهاهلل، نشان میاسداهلل، اسد رسوله و ذاب عن وجه رسول

و   181،  1356خوودا)ص( قوورار گرفتووه اسووت.)طبری ب،با تکرار و تأکید فراوان مورد تأیید رسووول

 (  534:  2، 1400حلبی،

شجاعت و نقش مؤثر حضرت حمزه در غزوه بدر سبب شده بود أُمَیّه بن خَلَف یا بنا بر نقلووی 

ند: »ذاکَ الووذی فَعَوول ( هنگامی که حمزه را دیدند بگوی47:  2برخی از اسیران کفار)ابن اثیر،بیتا، 

 (  83:  1، 1409بنا اأَلفاعیل؛ او بود که با ما چنان رفتارهایی کرد«.)واقدی،

 الشُّهداءسَیِّد 

است. رزم است پیش از بررسووی ایوون   »سَیّدالشهداء«  حضرت حمزه  مهم  القاب  از  دیگر  یکی
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یِّد« از سووَ  اد یَسووود بووه معووانی لقب، ترکیب این کلمه و معنای واژگانی آن روشن شووود. واژه »سووَ

: 3، 1408و پیشگام)ابن منظووور،  رئیس  حلیم،  کریم،  فاضل،  شریف،  مالا،  متعددی از جمله رب،

انوود »سوویِّدُ کُوولِّ ( و گفتووه12237::8، 1372( و لقب فرزندان پیغمبر)ص( آمده است.)دهخدا،228

اسووت«)ابن   توورین و بووارترین بخووش آنشَیء أشرَفُه و أرفَعُووه؛ یعنووی سوویّدِ هوور چیووزی شووریف

ترین عضو یووا و بزرگ و با ارزش   ( بنا بر این سیّد بیشتر به معنای رئیس237:  3، 1408منظور،

شود. واژه »شهداء« نیز جمع »شهید« است و شهید هوور چنوود معووانی گروه و جماعت استفاده می

بنا بر (  239متعددی دارد اما معنای رایج آن به معنای کسی است که در را خدا کشته شود.)همان،

این، »سَیّدالشهداء« به معنای »رئیس و بزرگ کشتگان در راه خدا« است. و این لقبی اسووت کووه 

: 1، 1415خدا)ص( در نبرد احد پس از شهادت حمزه، در باره او بووه کووار بوورد )ابوون حجوور،رسول

کردنوود و بووه آن ( و پس از آن اهل بیت)ع( در موارد متعددی با این لقووب از حمووزه یوواد مووی106

وقووت و زمووان   شهدای  اند حمزه، سید( البته برخی گفته111:  5، 1417کردند.)بالذری،افتخار می

خوودا)ص( بووه شووهادت یا سید شهدایی بود کووه در زمووان رسووول  (33،  1413خودش بود.)مفیدب،

رسیدند. این معنا با توجه به معنای واژگانی »سَیّدالشهداء« کامال درسووت اسووت و اختصوواص بووه 

 طوورف خوودا)ص( لقووب »سیدالشووهداء« ازدارد. به ویژه آن که بنا بر نقلی از رسولحضرت حمزه ن

 وَ  الدُّنیا  فِی  اآلخِرینَ  و  األوَّلینَ  مِن  سَیّدالشهداء  »انه  :فرمود  داده شد که  (ع)امام حسین   به  خداوند

 خوورتآ  و  دنیووا  در  آنهووا  آخوورین  تووا  نخستین  از  سیّد و بزرگ شهیدان((  ع)  امام حسین)  او  ارخرهِ؛

( بنا بر این، لقب »سیدالشهداء« پس از شهادت امام حسووین)ع( بووه 148،  1417است.)ابن قولویه،

 آن حضرت اختصاص یافت. زیرا آن حضرت رئیس و بزرگ شهدای کربال بود. 

نیز به کار رفته است زیرا میووثم   (ع)حسین  این لقب پیش از شهادت امام  رسدمی  نظر  البته به

( با اشوواره 325:  1، 1413و پیش از واقعه کربال به شهادت رسید،)مفید الف،  60تمّار، که به سال  

های زمان شهادت امام حسین)ع( گفته بود کووه آن حضوورت سیدالشووهداء در روز قیامووت به نشانه

رسد پس از واقعه ای بارتر از دیگران دارند. همچنین به نظر میاست و افحاب آن حضرت درجه

امام سجاد)ع( به کار رفته باشوود بوودین   سوی  از(  ع)حسین  امام  برای  لقب  کربال، نخستین بار این

سیدالشهداء)ع( در کووربال  پاک را به این دانستند که پیکر  کربال  ترتیب که تحرّم و تبرّک سرزمین

درخشد و هنگامی که زلزله قیامت بر پا شود زمین کربال می: به خاک س رده شده است و فرمودند

 اهوول جوانووان سوورور و الشووهداءزمین مقدس، پاک و مبارکی هسووتم کووه سیددهد که من  ندا می

( ع)فووادق  پووس از ایوون نیووز در زمووان امووام  (451،  1417)ابن قولویه،.در برگرفته است  را  بهشت
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 برود، شهدا قبور زیارت )از مردم عراق( مرکبی کرایه کرده بود که به  أحمَسِیّه  سعیدهنگامی که ام

: پرسووید سعیدام کنی؟ نمی زیارت  خودتان  در نزد  را  سیدالشهداء  قبر  سید چرااز او پر  فادق)ع(  امام

 (217)همان، .است( ع)علی بن حسین: فرمود( ع)فادق امام  کیست؟   سیدالشهداء

بر این اساس، هنگامی که »سیدالشهداء« بدون قید به کار برود منظور امام حسووین)ع( اسووت 

 حمووزه،  انوودر حضرت حمزه است. همچنان که برخی گفتهاما اگر نام حمزه در کنار آن بیاید منظو

: 11، 1421)مازندرانی،.اسووت  ارطووالق  علووی  سیدالشهدای  حسین  امام  و  خود  زمان  سیدالشهدای

 علیه حسین امام شهادت و عاشورا حادثه از گوید: بعد( استاد شهید مطهری نیز در این باره می38

. یافووت  انتقووال  ایشووان  بووه  «سیدالشهداء»  لقب  داد،  رقرا  الشعاعرا تحت  هاشهادت  همه  که  السالم

 .است  حسین  امام  مطلق،  سیدالشهدای  ولی  گوییممی  و  گفته  سیدالشهداء  هم  حمزه  جناب  به  البته

 همووه  سیدالشهدای  السالم  علیه  حسین  امام  و  است  خودش   زمان  سیدالشهدای  حمزه،  جناب  یعنی

 سوویدة»  کبووری  فوودّیقه  و  بود  خودش   زمان  «النساء  سیدة»  عَذراء  مریم  که  همچنان  هاست،زمان

( از این رو هنگامی که »سیده النساء« بووه شووکل 366:  24، 1390)مطهری،.هازمان  همه  «النساء

 برند منظور حضرت فاطمه)س( است.مطلق به کار می

اند، اما عالوه بر این، باید توجه داشت که در طول تاریخ به افراد دیگری نیز سیدالشهداء گفته

: 11و متقی هندی،بیتا،   59:  2طالب،)سیوطی،بیتا،   ابی  بن  ید آن را لقب آنان تلقی کرد. جعفرنبا

عبداللّووه  بوون بدر یعنی مِهجَع در جنگ شهید ( نخستین370:  5، 1415حبشی،)زیلعی،  ( بالل661

( از 5:  3پیامبر)عبوودالرزاق،بیتا،   و حتووی جوورجیس  (510:  2، 1413غالم عمر بن خطاب،)مقاتوول،

ه این افراد هستند. البته مطرح شدن برخی از این افراد مانند مِهجَع که غالم عمر بن خطاب جمل

خدا)ص( در کنار حمزه، هوور بوده است نیاز به بررسی و تحقیق جدی دارد. هم از آن رو که رسول

شود  کشته راه این در و کند منکر از نهی و معروف به امر را او  و  برود  ظالم  حاکم  نزد  را که  کسى

 (238:  4، 1415)طبرانی،.اندالشهدا دانسته نیز سید

انوود کووه در شوومار گذشته از القاب یاد شده، القاب یا ففات دیگری برای حضرت حمزه آورده

ای از زندگی ایشان و یا القابی است که برگرفته از شخصیت ایشان یا برگرفته از نوع اقدام یا جنبه

-بر وی اطالق شده یا با ایوون تعووابیر مووورد خطوواب رسووولبرای بیان ویژگی و وففی از ایشان  

خدا)ص( قرار گرفته است. با توجه به آن که این موارد به عنوان لقب برای حضرت حمزه شهرت 

شووود. ایوون ها فرف نظر موویندارند و تنها با این عناوین از او یاد شده است از بررسی و شرح آن

( 172:  1، 1413المَکّی، المَدَنی، البَوودری،)ذهبی الووف،  لضَّرغام،ا  البَطَل،  عناوین عبارتند از: اأِلمام،
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( رَضیعُ النَّبی،)همان( رَضیعُ رسووولِ 125للخَیرات،)ابن قتیبه،بیتا، فَعوًر للرَّحِم، أَسد ارسالم، وَفوًر

هِ،)ابن القیاموو   یومَ  الشهداءِ  ( أَکرَم50ُ:  6، 1417( خَیرُالشهداء،)بغدادی،109:  1، 1410اهلل،)ابن سعد،

و   (181،  1356اهلل)طبووری،  رسووولِ  عن وجووهِ  ذابُّ  الکُرُبات،  کاشِفُ  الخَیرات،  ( فاعِل1413عبدالبر،

اند لقووب »افضوول الشووهداء« بووودن گفته  50( که البته برخی:  450:  1الشهداء،)کافی،بیتا،    أَفضلُ

صوویص خووورده حمزه مربوط به زمان وی و پیش از آن بوده و عام است که با امام حسین)ع( تخ

است بنا بر این با »افضل الشهداء« بودن امام حسین)ع( به شکل مطلق منافات ندارد. یعنووی هوور 

 گاه افضل الشهداء به طور مطلق )و بدون نام حمزه( استعمال شود منظور امام حسین)ع( است. 
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 نتیجه

ام حمووزه که همان نوو  م داشتهبا بررسی منابع تاریخی روشن شد که حضرت حمزه تنها یا نا

اند و از میان این القاب، سووه لقووب اسووداهلل، اسوود است اما القاب متعددی را برای ایشان برشمرده

اهلل و سید الشهداء از شهرت بیشتر و از فراوانووی نقوول در منووابع مختلووف برخوووردار اسووت. رسول

ای ایشان هنام و بیشتر لقب  همچنین با بررسی منابع لغوی و تاریخی روشن شد که محور معنایی

اهلل، شووهامت، شووجاعت، دلیووری و دروری اسووت کووه به ویژه القاب مشهور اسداهلل و اسد رسووول

حضرت حمزه در حوادث مختلف و در موارد متعددی از خود نشان داده است. به عالوه آن که دو 

 ص( از قداسووت بیشووتریخوودا)اهلل« با اضافه شدن به نام خدا و رسوووللقب »اسداهلل و اسد رسول

اند. افزون بر این، بیان شد که عالوه بر مفاهیمی که در نام و القوواب ایشووان وجووود برخوردار شده

هووای شخصوویتی وی منطبووق اسووت و دارد، به لحاظ تاریخی نیز نام و القاب ایشووان بوور ویژگووی

 ید الشهداء خاستگاهاهلل و ساختصاص هر یا از القاب ایشان، به ویژه سه لقب اسداهلل، اسد رسول

 .تاریخی مشخص و با ارزشی دارند و پس از جنگ احد بر وی اطالق شده است
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 منابع و مآخذ

 محموود تحقیووق البالغة، نهج شرح ،(656. م) محمد  بن  عبدالحمید  الحدید،  ابى  ابن .1

 . تا  النجفى،بى  المرعشى العظمى آیة مکتبة قم، ابراهیم، ابوالفضل

 و  الموجووود  عبوود  احموود  عووادل  تحقیق  اسدالغابه،  ،(630  م)  محمد  بن  علی  اثیر،  ابن .2

 ؛  281، ص 1،ابن برا ، المهذب،     1415  العلمیه،  دارالکتب بیروت، دیگران،

 ، الملوووک و ارمووم توواریخ فووی  المنتظم  ،(  597  م)  علی  بن  عبدالرحمن  جوزی،  ابن .3

 ،  العلمیه  الکتب  دار  ،  بیروت  عطا،  عبدالقادر  مصطفی  و  عطا  عبدالقادر  محمد  تحقیق

1412. 

 تحقیووق  الصووحابة،  تمییووز  فى  ارفابة  ،(852.  م)  على  بن  احمد  حجرعسقالنى،  ناب .4

 ،1 چ العلمیووه، دارالکتووب بیووروت، معوووّ ، محموود علووى و عبدالموجود  احمد  عادل

1415  . 

 العلمیووه،  دارالکتووب  بیروت،  العرب،  انساب  جمهرة  ،(456  م)  احمد  بن  علی  حزم،  ابن .5

1403. 

لتذکره الحمدونیه، تحقیق احسان عبوواس و (، ا562د بن حسن )محمدون، محم  ابن .6

 .1996بکر عباس، چاپ اول، بیروت، دار فادر، 

 محموود  السووالم  عبد  تحقیق  ارشتقاق،  ،(321  م)  حسن  بن  محمد  بکر  ابو  دُرَید،  ابن .7

   .الخانجى مکتبة القاهره،  هارون،

 بیووروت،  عطووا،  عبوودالقادر  تصووحیح  ،  الکبوورى  الطبقووات  ،(230م)  محموود  سعد،  ابن .8

 .   1410  العلمیه،  کتبدارال

 یوسووف  تحقیووق  طالووب،  أبووى  آل  مناقووب  ،(588  م)على  بن  محمد  آشوب،  شهر  ابن .9

 ارضواء دار بیروت،  البقاعى،

 تحقیووق ارفووحاب، معرفة  فى  ارستیعاب  ،(463.  م)  عبداهلل  بن  یوسف  عبدالبر،  ابن .10

 .1412 ،1 چ  دارالجیل، بیروت،  البجاوى، محمد على

 العلوی  أحمد  بن  مصطفى  تحقیق  التمهید،  ،(463.  م)  اهللعبد  بن  یوسف  دالبر،عب  ابن .11

 اإلسالمیة.  والشؤون  األوقاف عموم وزارة البکری، مغرب، الکبیر عبد و محمد

 شوویرى،  علووى  تحقیووق  دمشووق،  مدینة  تاریخ  ،(571.  م)  حسن  بن  على  عساکر،  ابن
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 ( . 1417 الفکر، دار بیروت،

 قوواهره،  عکاشووة،  ثووروت  تحقیووق  ف،المعووار  ،(276  م)  لممسوو   بن  عبداهلل  قتیبه،  ابن .12

 دارالمعارف.

 لجنووة  القیووومی،  جووواد  (، کامل الزیارات، تحقیق367)م  محمد  بن  ابن قولویه، جعفر .13

   .1417 اإلسالمی،  النشر اول، قم، مؤسسة  التحقیق، چاپ

 بى،العر  التراث  احیاء  دار  بیروت،  العرب،  لسان  ،(711  م)  مکرم  بن  محمد  منظور،  ابن

1408. 

 اىعووده  تحقیق  هشام،  ابن  سیرة  ،(218م)  هشام  بن  الملا  عبد  حمیرى،  هشام  ابن .14

 .العربى التراث  احیاء دار بیروت، دانشمندان، از

 یوسووف  بوون  عووادل  تحقیووق  الصووحابة،  معرفووة  ،(430  م)  عبداهلل  بن  احمد  نعیم،  ابو .15

 .  1419 للنشر، دارالوطن  ریا ،  العزازی،

ذیب اللغه، با اشراف محموود عووو  (، ته370ن احمد )م  ازهری، ابومنصور، محمد ب .16

 .العربى التراث احیاء دار مرعب، تعلیق عمر سالمی و عبدالکریم حامد، بیروت،

 بوواقر  محموود  تحقیق  والموازنة،  المعیار  ،(220  م)  عبداهلل  بن  محمد  ابوجعفر  اسکافى، .17

 .1402محمودى، 

 حسوون تحقیووق الشوویعة، یاناع ،(1371. م) عبدالکریم بن محسن سید  عاملى،  امین .18

 .  1403  التعارف، دار بیروت، ، ارمین

األبجوودى،  المنجوود ترجمووه ،( فارسی - عربى)  ابجدى افرام، فرهنگ بستانی، فؤاد .19

 اسالمى. دوم، بی جا، انتشارات مهیار، چاپ ترجمه رضا

 بیووروت،  زکّووار،  سووهیل  تحقیق  ارشراف،  أنساب  ،(279  م)  یحیی  احمدبن  بالذری، 

 ،  1417 کر،دارالف

 محمد  ابی  تحقیق  ،(ثعلبی  تفسیر)  البیان  و  الکشف  ،(427  م)  احمد  ابواسحاق  ثعلبی، .20

 .1422العربی، التراث احیاء دار بیروت، الساعدی، نظیر و عاشور بن

 مصوور ، هارون محمد عبدالسالم تحقیق ، العثمانیه ،(255 م)  بحر  بن  عمرو  ،  جاحظ .21

 دار  بیووروت،  القرآن،  کاماح  ،(385  م)   علی  نب  احمد  جصاص،.     العربی  الکتاب  دار  ،

 ،  1415  العلمیه،  الکتب

 عطوواء، عبوودالغفور احموود تحقیووق الصووحاح، ،(393  م)  حموواد  بن  اسماعیل  جوهری، .22
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 .1407 للمالیین،    العلم دار بیروت، افست قاهره،

 یوسووف  تحقیووق  الصووحیحین،  علووی  المستدرک  ،(405  م)  اهلل  عبد  بن  محمد  حاکم، .23

 .1406  المعرفة، دار ت،بیرو  المرعشلی،

 1400  المعرفه، دار بیروت الحلبیه، السیرة ،(1044 م) الدین برهان بن على  حلبى، .24

 تحقیووق  السووالم،  مدینووة  او  بغووداد  توواریخ  ،(463.  م)  على  بن  احمد  بغدادى،  خطیب .25

 .  1417  العلمیة،  دارالکتب بیروت، عطا،  عبدالقادر مصطفى

دالحمیوود هنووداوی، عب ترتیووب و تحقیووق ،العین  ،(175  م)  فراهیدی  خلیل بن احمد   .26

 .1424بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه ارولی،  

 الوورواه،  طبقووات  تفصوویل  و  الحوودی   رجال  معجم  ،(1413  م)  ابوالقاسم  سید  ،  خوئی .27

 .1413 ، جا بی  التحقیق، لجنه  تحقیق

 .1376اکبر، امثال و حکم، تهران، انتشارات امیرکبیر،  دهخدا، على .28

 دانشووگاه  چاپ  و  انتشارات  مؤسسه  تهران،  جدید،  ورهد  نامه،  لغت  اکبر،  على  دهخدا، .29

 .ش   1372 تهران،

هووای فارسووی، تهووران، انتشووارات وزارت دهگان، بهمن، فرهنگ جامع ضرب المثل .30

 .1383ارشاد اسالمی، چاپ اول، 

 و  اررنووو ط  شووعیب  تحقیووق  النووبالء،  اعووالم  سیر  ،(748  م)  احمد  بن  محمد  ذهبی، .31

 ، 1413 الرساله، مؤسسة  ارسد، حسین

 توودمرى، عبدالسووالم عموور تحقیق ارسالم،  تاریخ  ،(748  م)  احمد  بن  محمد  ذهبى، .32

 .1410  العربى،  دارالکتاب بیروت،

 القوواموس،  جووواهر  العووروس موون  تووا   ،(1205  م)  مرتضی  محمد  بن  محمد  زبیدی، .33

 .1409  والتوزیع، والنشر الفکر للطباعة دار بیروت،  علی شیری،  تحقیق

 دار  قوواهره،  شووعبانی،  فالح  ایمن  تحقیق  الرایه،  نصب  ،(762  م)  الدین  جمال  ی،زیلع .34

 .  1415  الحدی ،

 الکتووب دار بیووروت، اللطیفووه، التحفووة ،(902 م) الوورحمن عبوود بوون محمد  سخاوی، .35

 .  1414  العلمیه،

 والنشوور  للطباعووة  الفکوور  دار  بیروت،  الصغیر،  الجامع  ،(911  م)  الدین  جالل  سیوطی، .36

 .تا بی  والتوزیع،
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 ارسووالمیة الدراسووات قسووم تحقیووق ارمووالى، ،(381. م) بابویووه بن  محمد  فدوق، .37

 .  1417البعثة،  فی مؤسسة والنشر الطباعة مرکز چاپ اول، قم، البعثة، مؤسسة

 جماعة قم، غفارى، اکبر  على  تحقیق  ، الخصال،(  381.  م)  بابویه،  بن  محمد  فدوق، .38

 .  العلمیه الحوزه  فى  المدرسین

 سید  مهدی  محمد  ، ثواب ارعمال، تحقیق سید(  381.  م)  بابویه،  بن  دمحم  فدوق، .39

 .1368الرضی ،  منشورات  قم، الخرسان، حسن

 دار  الحسووینی،  ابراهیم  تحقیق  اروسط،  المعجم  ،(360  م)  احمد  بن  سلیمان  طبرانی، .40

 .1415 الحرمین،

 ذوى  مناقووب  فووى  ذخووائرالعقبى  ،(694.  م)  عبووداهلل  بوون  احموود  الدین  محب  طبرى، .41

 .1356 القدسى، تبةمک قاهره،  القربى،

تاریخ األمم و الملوک، تحقیق محمد أبو الفضوول   ،(310 طبری، محمد بن جریر )م .42

   .ابراهیم، بیروت، روائع التراث العربی

 و  الهووادى  دار  بیروت،  األعظم)ص(،  النبى  سیرة  من  الصحیح  مرتضى،  جعفر  عاملى، .43

  ; 1415 السیره، دار

 محموود، مسوولم مصووطفی تحقیووق  تفسوویر،  ،(211  م)  همام  ابن  فنعانی،  الرزاق  عبد .44

 الرشد. مکتبة  ریا ،

 التووراث داراحیوواء بیووروت المحیط، القاموس  ،(817م)  یعقوب  بن  محمد  آبادی،  فیروز .45

   .1412  العربی،

 األطهووار األئمووة فضووائل فووى األخبار شرح ،(363 م)محمد  بن  نعمان  نعمان،  قاضى .46

 ارسالمى. النشر مؤسسة قم،  ،جاللى حسینى  محمد سید  تحقیق ،(ع)

 دار  تهووران،  غفوواری،  اکبوور  علووی  تحقیق  الکافی،(  329  م)  یعقوب  بن  محمد  کلینی، .47

   ش.1363  ارسالمیه،  الکتب

 أبووو میوورزا تعلیقات و الکافی، تحقیق افول  (، شرح1081)م  فالح  مازندرانی، محمد .48

، والتوزیع والنشر عةللطبا العربی التراث  إحیاء  بیروت، دار  اول،    شعرانی، چاپ  الحسن

1421. 

 بیووروت،  السووقاء،  فووفوة  و  حیووانی  بکری  تحقیق  کنزالعمال،  ،(975  م)  هندی  متقی

  الرسالة. مؤسسة
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 1400 زمستان ،36 هشمار ،مدهپانز سال /سخن تاریخ

 .1390تهران، انتشارات فدرا،  آثار، (، مجموعه1358مرتضی )م مطهری، .49

 التووراث،  إلحیاء  البیت  آل  مؤسسة  تحقیق  اإلرشاد،  ،(413  م)  محمد  بن  محمد  مفید، .50

 .1413  المفید، الشیخ  أللفیة  العالمى  مرالمؤت قم،

تحقیق سید محمد باقر ابطحی، چوواپ دوم،  المزار، ،(413 م) محمد بن  محمد  مفید، .51

 .1413  المفید، الشیخ  أللفیة  العالمى  المؤتمر قم،

 قووم،  اول،  نجف، چاپ  مهدى  تحقیق  مسارالشیعه،  ،(413  م)  محمد  بن  محمد  مفید، .52

 .1413  لمفید،ا الشیخ  أللفیة  العالمى  المؤتمر

 العلمیووه،  الکتووب  دار  بیروت،  فرید،  احمد  تحقیق  تفسیر،  ،(150  م)  سلیمان  بن  مقاتل .53

1424. 

 و  ارحوووال  موون(  ص)  للنبووی  بما  ارسماع  امتاع  ،(  845  م)  علی  بن  احمد  ،  مقریزی .54

 الکتووب  دار  ،  بیووروت  ،  نمیسی  عبدالحمید  محمد  تحقیق  المتاع،  و  الحفده  و  ارموال

 .1420 ،  العلمیه

 دار بیووروت، المهووذب، شوورح فووی المجموووع ،(676 م) شرف بن الدین محی  نووی، .55

 الفکر.

 بیووروت،  جووونس،  مارسدن  تحقیق  المغازی،  کتاب  ،(207  م)  عمر  بن  محمد  واقدی، .56

 .1409 األعلمی، مؤسسة

 البالغووة، تصووحیح وتهووذیب إبووراهیم  نهووج  شرح  البراعة فی  هاشمی خویی، منها  .57

 .1360،  (عج) المهدی امام فرهنگ ابعة، بنیادالر المیانجی، تهران، الطبعة

 الکتووب دار  بیووروت  الفوائد،  منبع  و  الزوائد  مجمع  ،(807  م)  بکر  ابی  بن  علی  هیتمی، .58

 .1408  العلمیه،


