مع أسماء األعالم( )1العربية اإلسالمية
للدكتور إبراهيم السامرائي
كنت قد كتبتت يتي هتاا البتات بكتابتايب أييتت ييتا علت" باألعتالمب يار تا
كيتتت يت برل باللاتتال الكد متتة كمتتا يت برل بالملتتو الن.تتود قتتد عر تتت لمتتا تتا
باألعالمب يي م تلت البالد اإلسالمية من بخصوصيالب بسبب التار خ ال تا،
باإلقليميةب من خصائص مميزةد
ما يفر ا إ
ك ي شعرل أن األمر ما زا معوزا ي أ تا مفتكتر إلت" شتيء ختر قتد بتدا
لتتي أ تتا أقتترأ كتتتب الصتت.ابة– ر تتوان اللتتا علتتي م -أن األعتتالم العربيتتة الياهليتتة
ي.مو من بار الوبنية الياهلية ما ي.مو حت" إذا جاء اإلستالم لتم بتق شتيء متن
ع امتتترب دولت تتتا اللاو تتتة كيتتتت ي.ولتتتت علتتت"
يلتتتا بالرستتتومبد لنبتتتدأ بْلمتتتة ب ا
بالعلميةب عرض بادئ ذي ابدء لما رد يي ا يي كتب اللاةد
لنبدأ بْتات باوشتكاقب وبن در د ينكرأ قولا:
بعمر ب( )2مشتق متن شتينين :إمتا متن بالعا امترب هتو العع امتر بعينتا كتا  :العا امتر
العع امر بالفتح الضم منا قول م :ل اعمرك قسم بال اع امر قا ابن أحمر:

لأ م

ييممن ألي م
( )1لممأ د ب " ممالم" اأال مليرممن أ يممع د م مل ممأ ،وملي" م زأع فمما ملي ف م  ،وغأ م ممممّ ن
ملذ ع لب سينع مذ ملل يم  ،ولللما د ب دع د م ل لئنة م يمع د ماأ مللمنً نمنم ولسمنّ ،دي
الدسينةهأال مل "أ مإلسايأ ملتا

( )2وم دلت ث "هذ ملومو ملتا سي

فوم "هن "رأ لذلك لى ئ أق ئاق ممسأ وبملت ود"لأت .

فا آخ ال ي وال مل أ ملتا ز أ مللحنة دلهن ل ق "ألهن و"أع

ال ُ َي ال فا حنلتا مل فع وملن  ،ويع ثأ لأ تَُزب فا حنل ملليب.

قن م"ع قتأ"  :ولأ تزب ذم لنع يضنفن ليض  ،ولأ تَُزب ل أ ييغ م دو ي ن فن "مالد ال وقنفأ .
ملظ ال يع ملهوميعال ل سأوئا .252/2
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ت العا ام عر
بانا
ع
الشبات أخلا ا

ع
الدهر
خوان
اإل
ع
ياير إ

قتتا األصتتمعي يتتي يفستتير هتتاا البيتتت :العا امتتر العع امتتر احتتد قتتا يتتر متتن أهتتو
عمتتور األستنان هتتو
العلتم :أراد خلتوف يمتتا للْبتر يايتر ْت تتاد العا امتر احتد ع
الل.م المطيت ب سناخ ا أي ب صول ا()3د
ع امرب من مواد الكسم الكد م يكد جاء يي بالت ا بب:
كا ت كلمة ب ا
بلعمترك إ تم يتي ستْري م عم تونب  22ستورة
قا اللا– عز جو -يتي كتابتاددد
ع
ال.يتترد ر أ أبتتو اليتتوزاء عتتن ابتتن عبتتاا يتتي قولتتا يعتتال" :بلعمتتركب :كتتو :
بب.يايتتابد أخبتتتر المنتتتاري عتتتن أبتتتي ال يتتتثم أ تتتا قتتتا  :الن.و تتتون نْتتتر ن هتتتاا
كولون :معن" بلعمركب لاد نعا الاي يعمر أ شد:
س ا يالي
لتكيان
كيت
أ ا المنْ عح الثر ا ع
ا
عمرك اللا ا
إ
قا  :بعمرك اللاب أي عباديا اللاد
ع امرايب يفاؤوي أن بك"()4دد
ال اع امر العع امر احدد ع
س إمي الرجو ب ا
جاء يي بمعيم مكا يس اللاةب وبن يارا:
دددد بالعا امرب رت من الن و كتان يتالن ستتاك بعاتراجين العا امترد ربمتا قتالوا:
العع امرد من هتاا أ ضتا ي بال اع امترب متا بتدا متن اللثتة هتي العمتور منتا اشتتق استم
ع امر ب()5د
ب ا
ذكر ابن سيد :
بالعا امرب بالعع امرب ال.ياة؛ اليمع أعمارد
العرت يكو يي الكسم :لعمري لعمرك ريعو ا باوبتداءد

( )5ممرتقنق م"ع ب أب (ملقن ة  )1191ص.15
( )4ملتهذأب لألز ي (ملبم مليي أ ل تألأ

وملت ني ) ج 2ينبة ( ي ).

( )3ي نأ يقنأأً مل غ "حيب "ع فن ً (ئ أسى مل"ن"ا ملح "ا) ج 4ينبة ( ي ).
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بم عرض لوجو اإلعرات الم تلفة عتاد إلت" الكتو  :ب العا امترب هتا هنتا بالتد نب
بلعمترك إ تم لفتتي
أ تا ي كتان يه تا و ستتتعمو يتي الكستم إو مفتوحتايد يتتي التنز تو:
ع
سْري م عم ونب لم عكرأ إو بالفتح استعملا أبو خرا يكا :
عل" خال ٍد لكد قعت عل" ل.م
ال اع ام عر أبي الطير ال عمرب إة عد ة
قالوا:عمركا اللا أيعا عو كاا إو ياعالتا كاا
ا

إو ما يعلت عل" الز ادةد

قتد اقتصتر تر الن.تاة اللاتو ين يتتي متادة بعمترب هتا علت" اةراء الن.و تتة
دولة الْلمة عل" معا ي ا المعر ية المش ورة لتم تيا ز هتا علت" شتيء ختر ي تا
ابن سيد علق ييكو :
هو من األسماء المو وعة مو ع المصادر المنصوبة عل" إ مار الفعو المتر ك
إظ ار أصلا من بعمريا اللا يعميرايب ي.ايت ز اديا ييتاء علت" الفعتود أعمترك
اللا أن يفعو كاا ك ا ي.لفا باللا يس لا بطو عمر قا :

عمريعاا اللا اليليو يه ني

ألوي عليا لو أن لباا

تدي

بعد أن ي.دث عن مشتكال كثيرة من ها المادة قا :
بال اع امرب ل.م من اللثة سائو بين كو سنين قا ابن أحمر:
ت العمر ددددددددددددد
بانا
ع
الشبات أخلا ا
اليميع عمور
أعمر عمور()6د

ع امتربد بعمتر ب :استم اليمتع
قيوا :كو مستطيو بين ستنين ب ا

يي بالص.احب:
ع امرا ي عل" ير قياا أي عا
ع ام ار الرجو ع ام عر ع
ا

زمنا ي طو اليد

تت" إو أ تتتا استتتتعمو يتتتي الكستتتم أحتتتدهما
همتتتا إن كا تتتا مصتتتدر ن بمعنت ي
المفتوح()2د
جاء يي بيي أساا البال ةب:
( )3مليحلأ م"ع سأب  ،ينبة ( ي ).
( )9مليحنح ل نو ي ،ينبة ( ي ).
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هتتتو

استع ام ار اللا يعال" عباد يي األرض أي طلب من م العمارة يي اد
التدارب إذا
ع امرأب و خلود إو يتي األخترأ متن بأع ام اتر
يكو  :ما الد يا إو ب ع
ا
مرك بم هي لي قا لبيد:
قا لا :هي لا ع
ع ا
ما الما ع إو عمع امرال دائ عع
ما ال إب ُّر إو مض امرال من الت ُّكا"
بعمرك اللاب :دعاء بالتعمير()8د
ا
يي بالم.يطب وبن عباد :أن بعمر ب اسم شيطان الفرزدق()9د
قد جمع ابن من ور يي باللسانب أشتال ها المادة التي أشتر ا إلي تا جتاء
يي ا من الز ادة:
بالعا امرب ل.م من اللثة سائو بين كو سنين يي ال.د ث:
بأ صا ي جبر و بالسواك حت" خشتيت علت" عمتوري العمتور منابتت األستنان
ع امترب بتالفتح قتد ضتم قتا ابتن أحمتر:دد
الل.م الاي بتين مارست ا الواحتد ب ا
البيتد
عمورب د
اليمع ب ع
بالعا امرب رت من الن و قيو من التمر
هتتو بالععمت عتر ب بضتتم العتتين المتتيم عتتن كتترا
ع امرةب هي طوا سع.ا قد
احدي ا ب ا
قا أبو حنيفة :بالعا امرب بالعع امرب

العمور و الستْر خاصتة قيتو:
قتتا متترة  :هتتي بالعا امتترب بتتالفتح
و السْر الضم أعل" اللاتيند

حْ" األزهري عن الليث يي يفسير بالعا امرب :بالعا امرب و السْر كتا
لتا :بالعع عمترب هتو معتر ف عنتد أهتو الب.تر ن أ شتد الر اشتي يتي صتفة حتتائط
و:
( )2دسنً مل"اغ (ل زيخر ي)  ( 141/2ي ).
( )1مليحأئ فا مل غ (ل ينحب "ع "نب)  .111/2وفا مختأن مل زبق ذم بمل تن أخأ
ي م لنع ل فا ملنن أ رأع ويلنع فا سويهأ ملوثلأ لين سل ى.
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ا دع

()10

أخضر
اسود كالليو يدج"
عم الط ي اعضو ع ا ع
ع عمر ا
ع
أقو  :لكد أحطنا ب ا المتادة يتي كتتب اللاتة التتي أجمعتت كل تا علت" دوول
احتتدة كت ن الالحتتق متتن أصتت.ات هتتا المصتتنفال قتتد احتتتوأ متتا أ رد الستتابق
ع امرب
صار كو من م عيد ما ذكر ير د ير أ ي أر د أن أقت عل" قول م :إن ب ا
المفتوحة العين هي ال اصة بالكستم إن الن.تو ين قتد ذهبتوا إلت" أن المعنت" يي تا
سم با هو بالعبادةبد
هو بالد نب ك ن المك ا
و بد لنا قبو الاهات يي استكراء الكسم بـبعمر ب أن عترض لمستائو م تد
ب ا لشيء سن لص إليا ينكو :
جاء يي قولا يعال" :ب البيت المعمورب  4سورة الطور
قا المفسر ن ييما قالوا :إ ا بيت يي السماء بهزاء الْعبةدددد
متتن هنتتا يالعمتتارة هتتي بعمتتارةب البيتتت بعمتتارة البيتتتب إن دلتتت علتت" شتتيء
أخص من بالبناءب ي ي و يبعد عن هتاا المعنت" يتي األصتو قتا يعتال" :بأجعلتتعم
اةخر جاهتد يتي ستبيو
سكا ةا ال.اج عمارة المسيد ال.رام كمن من باللا اليوم إ
اللادددب  19سورة التوبةد بم يد يي المصتطلح اإلستالمي بالععمترةب الععمترة هتي
اوعتمتتار هتتو معتتر ف هتتي مكر تتة بتتال.ا يتتي قولتتا يعتتال" :ب أيإمتتوا ال.تتا
الععمرة للاب  196سورة البكرةد
أقو  :إذا كان هاا كلا قد دعا ا إلت" أن يتد يتي هتا المتادة اليليلتة قبستا ي متن
عمترب تراد ب تا التد ن التدعاء كمتا
اوحترام للمعمور يليس بعيدا ي أن ي يي متادة ب ا
بيناد ليس ايفاقا ي أن ها المادة راد ب ا بالت.يةب ألن الت.تية شيء من دعاء قا
األعش":
يلما أيا ا بععايدا الْرأ

س اي اد ا لا ريعنا العامارا
ا

()11

ع امت اترك اللتتاد و أرأ ج تا ي أن عصت اترف قولتتا
أي ريعنتتا أصتتواينا بالتتدعاء قلنتتا :ا
بالعاماراب إل" اةا ليْون ذلاا كالت.يةد
رجع إل" دولة ها المادة عل" البناء ينكو  :إن بالععمرة ب ييمتا يتد عليتا أن
ب بني الرجتو بامرأيتا يتي أهل تاد دولتة البنتاء يشتير إلت" أن بعمترب لتيس بعيتدا ي عتن
بالبيتتت أ المنتتز لعتتو هتتاا متتن المشتتترك الستتامي الكتتد م ذلتتا أن التتاي عريتتا أن
( )10مل سنع /ينبة ( ي ).
( )11مل سنع ( ي ).
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عمتترب يتتي استتتعما النصتتارأ نصتترف إلتت" متتا نصتترف إليتتا يتتي العربيتتة لْنتتا
ب ع
احتتتفب ب صوصتتية هتتي الدولتتة علتت" بالتتد ربد لكتتد عرينتتا األد تترة أ التتد ارال يتتي
التراث النصرا ي هي كثيرة قد ألفت يي ا كتب مصنفال( )12كمتا كا تت أد ترة
موسومة ب عيا ا أسمائ ا كد ر متت" د تر زكتي د تر احنتة د تر متار سترجيس
أد رة أخرأ كان ل ا حضور افٍ يي األدت الكد م كالا كا ت أد رة أخرأ عريت
عمتر الزعفترانب بنصتيبين التاي قتا ييتا
عمرب بالضم بمعن" الد ر من ا :بد تر ع
بـب ع
مصعب الْايب:

هيان
بفتيان طاري ٍة
ٍ
إ

عمر الزعفران
ع إمرل بكا ع
ع

()13

بعمتتتتتتتتر أحو ستتتتتتتتاب أحو شتتتتتتتتا الستتتتتتتتر ا ية يعنتتتتتتتتي بال.بتتتتتتتتيس الراهتتتتتتتتب
( )Anchoriteهاا الد ر بمد نة سعرل()14د كالا بعمتر امر و تانب باأل بتار
عمر اك اس اْرب هو أسفو من اسط()15د
ب ع
عمرب ذهتتات الن.تتو ين إلتت" أن المتتراد بتتا هتتو
لنعتتد با يتتة إلتت" الكستتم بتتـب ا
مترك إ تم لفتي ستْري م عم تونبد علت" هتاا
بالد نب ذلا يتي قولتا يعتال" :بل اع ع
.مو قو النابعة:
يال لعا امر الاي امس.ا تع كعبتا

س إد
ما هعر قا عل" األ صات من اج ا

قو األعش":
لاعا امر من جعو الش ور عالمةي

ص ا كمالع ا
يي ا يبين ك ع

قا الك.يت العكيلي:

( )12ويلهن لتنب الملبأن م ال ل رن"رتا (ئ"ع ي تأع "تحقأق اللو لأً ومبال).
( )15ملبأن م

ص( 111ملئ"

ملثنلأ ).

( )14ملييب ملسن"ق ص .112
( )13ملييب ملسن"ق ص.294
( )13بأومع مللن"غ ("تحقأق رل ي فأي ) ص.32
( )19بأومع م" رى (ئ"

ينب ).
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()16

()12

لعمر اللا أعيباني ر اها

لنن ر يت علي بنو قشير

()18

قا أبو خرا :
الطير المرب إة د ة ي
لعا عم عر أبي
إ

ل.م
عل" خالد لكد قعتا عل" إ

()19

ستم بتا بعمترب لتيس يتي أي ٍ من تا متا
أقو  :يي جملة ها الشواهد جتاء ال عمك ا
ومئ عل" أن المراد با هو بلل.ياةب أ بالعع امربد من أجتو ذلتا ذهتب الن.تاة يتي
اة ة التي سبكت إل" الكو بالد ند
ها الشواهد الشعر ة كالا اة ة متا كنتا قتد جننتا بتا متن دولتة بعمترب
عل" البيت المعمور أ عل" بالد رب لتثير يي جملت ا إل" أن سياق بعمترب ستياق
خا ،و بعد أن ْون بعمترب هتاا شتينا ي قتد ما ي لتدأ العترت التوبنيين .متو متا
مْن أن ْون بنا ي من أ با م للوصو إل" شيء من هاا يد أن متن أعالم تم
الياهلية بعبد عمر ب قد قفنا عل" فر من هؤوء كل تم عترف بتـبعبد عمتر ب
من هؤوء:
عبد عمر بن كعب األصم البْائي
عبد عمر بن مكرند
عبد عمر بن ضلةد
عبد عمر بن جبو الْلبيد
عبد عمر بن مفرغ

()20

جاء يي ب اإلصابة ب( )21أ ضا ي :أ ن بْر بتن جبلتة بتن ائتو كتان استما عبتد
عمر يسما النبي - -بْرا يد ذكر ابن الْلبي أخرج ابن مندة من طر تق هشتام
ير قا  :قا عبد عمر بن جبلتة كتان
ابن الْلبي قا  :حدبنا ال.ارث بن عمر
( )12ملسأوئا ،يع ملهوميع .22/2
( )11بأومع ملهذلأأع ،قسأ ،2ص.134
( )20ملظ مإلين" م"ع حن .239 /9 ،553 ،554 ،524 /3
( )21مإلين" .113/5
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يتر (كتاا) كتا وا ع مو تا قتا  :يابر تا عنتد يستمعت صتويا ي
ع ع
لنا صنم كا لتا :ا
كتتو  :تتا بْتتر بتتن جبلتتة يعريتتون م.متتدا ي يتتاكر ال.تتد ث ييتتا قصتتة إستتالما كتتاا
أخرجتتا ابتتن منتتدة م تصتترا ي قتتد أشتتار المرزبتتا ي إلتت" قصتتتا أ شتتد لتتا شتتعرا ي
منا(:)22
ي صب.ت بعد الي.د للا مؤمنا ي
أييت رسو اللا إذ جاء بال دأ
أقو  :لو لم ْن اوسم بعبد عمر ب مستنْرا ي يتي اإلستالم لتو لتم ْتن ييتا
شتتيء متتن بتتار الوبنيتتة لمتتا كتتان متتن الرستتو الْتتر م متتا كتتان يكتتد استتتبد بتتـبعبد
عمر ب بْرا ي عرف ب اا اوسم اليد د يي اإلسالمد
أعتتود إلتت" يرجمتتة ببْتترب هتتاا يتتي تتص باإلصتتابةب ي ت قو  :أو يتتوز أن
يرب مثتو هتاا التصت.يت
الصنم الاي أشير إليا هو بعمر ب قد إ
ع ع
ص.ت إل" ب ا
مما و ستبعد؟
التسمية بـبعبدب مضايا ي إل" أصنام م معر ية من ذلا عبتدالالل عبتد
الععزأ عبد شمس من هاا بعبد منافب هو أبو جماعة من قر ش ب عمنافب
من أصنام م هو ككول م :عبد الْعبة عبدا مناة عبد ا د()23د
يهذا كان هاا ي إل ام و .مو عليا بعبد عمر ب؟
لتيس يتتي هتتاا ييتتا ز و إ تترات و جتور علتت" المتتادة التار يتتةد أ تتت و
يستبعد هاا يتتاكر أ ن متن أستلوت الكستم عنتدهم بلعمتر اللتاب يت ن هتاا متن دولتة
بعمرب عل" ال.ياة كمتا زعمتوا؟ و شتيء متن ذلتا ربمتا أدرك الن.تاة يستاد هتاا
التفسير ياهبوا يي شرح اة ة إل" قول م يي بلعمركب  :إ ا بمعن" بلاد نعاب د

( )22و ذم يين ضنع يع لتنب الي نأ ملر مّال ومرن ة م"ع حن تمب
"نيع مذم الملضمنةعال ملمذي وق م

مل ت نلى.

( )25وقممب يلممع مإلسمماأ "وحبملأت م

مى ذلمك ،وقمب لمنع لما دع قيم

أم فما المإليمن" ال وغأ من يمع ملييمنب وسمأظه ق أ"من ع رمنّ

ممذ مل "وبأ م ملوثلأ م ود"قن ممن يقيممو ة

م"خ ى فلنع "بمل  ،و "بمل حيع و "بملقن

وغأ ذلك.
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ممى ل ممظ ملنال م ودسممينّ مل م

إذا كنا قتد جتد ا يتي ببْتر بتن جبلتةب متادة صتلنا ب تا إلت" متا ر تد يمتن
المفيد أن أشير إل" يرجمتين أخر ين لصاحبيين أ ل ما:
عبدالرحمن بن عبد قيو :ابن عبيد كان عامالي عل" جند يلسطيند
قتتا أبتتو أحمتتد ال.تتاكم :يتتر النبتتي - -استتما كنيتتتا كتتان استتما بعبتتد
الععزأب كنيتا بأبو عماويب يكا النبي - -بو أ ت أبو راشد عبدالرحمند
با ي ما:
عبدالرحمن بن عبداللا بن بعلبة بن بييان
النبي)24(- -د

كتان استما عبتد الععتزأ يايتر

أقو  :ها خالصة يي دولة بعمرب ي.ول ا إل" العلمية ما عرض ل ا يي
أساليب العربية كالكسم مما كان ل ا من دولة يي الياهليةد
اللا أس أن نفع بعملي هاا إ ا عم المول" عم النصيرد

( )24مإلين" .213/3 ،212/3

-45-

