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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

أشرف السفراء املقربني  , على,والصالة والسالمالنوى ,خالق الناس من ذكر وأنثى هلل فالق   احلمد
 قلوبنا , وشفيع ذنوبنا , حممد اهلادي  سيدان وقرة أعيننا , وحبيب    ,ومقدام األنبيـاء واملرسلني,

 .األمني
 
امِلْسَور ,  وال أدعي السبق إال أهنا على   تناولت فيها خرب  الشريف أمحد بن عبدهللا  ه ترمجة  هذ

, وعلى هللا   به وولده  قوالتحقيق يف ل  امِلْسَور  أمحد  ما أعتقد أول ترمجة مفصلة موسعة حتكي خرب
 التكالن : 

أق هو   : عبدهللالت  بن  الطاليب  محد  العلوي  موسى  بن  ا    أهل ,  افذاذ  احد   , احلسين  لشريف 
البيت وأعيانه يف القرن الثالث , فارس شجاع له يف احلروب مواقف عظيمة , ولد على األرحج   

 يف املدينة , مث توارى يف نواحيها,لقب ابملسور 
 . رع امِلْسَور نواحي املدينةللبسه السوار يف حروبه ,وقيل لسكناه ف

 . ملستور وقال النسابة مجال الدين العلوي :ا
 شراف احلجاز األمحديون . خربه وإنقطاعه, له عقب يعرف أبقلت؛ لسرت

 نسبه   
بن احلسن السبط بن   أمحد بن عبد هللا بن موسى اجلون بن عبد هللا احملض بن احلسن املثىنهو  

 ( .1علي ابن أيب طالب عليهما السالم)
 مولده  

يدبن سهيل بن وأّمه عائشة بنت عبدهللا بن مح ملدينة ,مث توارى يف نواحيها,ولد على األرحج   اب
 (.2حنظلة بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب )

 حليته
,كرمي الفضائل,ذامهة عالية,ومرّوة املنزلة, عظيم الشأن ,جم الفضائلكان سيدًاجليل القدر ,رفيع 

له يف تباع  من تبع األمة ,وغارات جزيلة ,وشهامة,وفراسة وشجاعة, له يف احلروب مواقف عظي
 ( . 3احلديث رواية  )



 
 التحقيق يف لقبه 

يف  سوار  للبسه  ,قيل  الواو  وتشديد  املهملة  السني  وفتح  امليم  بضم   : ابملَُسّور، كُمَعّظم   لقب 
امليم وسكون السني املهملة،  امِلْسَور، كِمْنرَب: بكسر  التحفة، ,وقيل  ابن شدقم يف  ,قاله  احلرب 

ضهم املستور, قال النسابة مجال الدين األعرجي يف َور ، وقال بعكناه فرع امِلسْ وفتح الواو، لس
 (.4خمطوطة الدر الثمني   :أمحد األمحدي املستور كان شهماً شجاعاً قتله غلمانه )

قال السمهودي يف اخلالصة : والَفرَع الذي ابلفتحتني : من أودية األشعر قرب سويقة بينها وبني 
م على حنو  املدينةمثعر  من  اِلمسْ رحلة  فرع  بن  ، وهو  الذي بضمتنيَور  ,آما  الزهري  ,أو إبراهيم 

 (.5ضمه وسكون : فعمل واسع عن يسار السقيا به مساجد نبوية وقرى )
وقال األصفهاين يف األغاين يف أخبار كثري : مث ارتفع فنزل َفرَع امِلْسَور بن إبراهيم بن عبدالرمحن 

 . (6مالك بن أفصى)امِلْسَور لبين   ألصغر , وكان قبلبن عوف , من جبل ُجهينة ا
وهو قرب سويقة املدينة )سويقة الثائرة(،  اليت   ة ْسَور يعرف اليوم : بفرع الرّدادقلت : وفـَرَع املِ 

 توارى فيها حممد النفس الزكية وأخوه إبراهيم وخرجا منها،  ومات هبا موسى اجلُْون. 
تواريه فيه ، السيما ان اه الفرع ابلفتح، و ْسَور ابلكسر  لسكنقلت: واألصح عندي أنه لقب ابملِ 

ولده حممد كان مقتله بفرع امِلْسَور، كما ذكره األصفهاين يف املقاتل، والبيهقي يف اللباب,، وكان   
ابن سهل الرازي يف إخباره،  تواراي فيه من قبل  حيىي وإدريس إبنا عبد هللا احملض ,كما ذكر ذلك،

 (.7وختفى فيه القاسم بن إبراهيم طباطبا وولده، ومات وُقرب فيه عند جبل الرس )
 أعقابه  

رغم تواري أمحد امِلْسَور وأنقطاع خربه، إالّ أّن هللا سبحانه وتعاىل ابرك يف ذرّيته وأبقاها. وقد تتّبع 
يف كتب ودّونوه  عقبه  الّثقات  النسب  علوم  شّّت.  هأرابب  بالد  يف  انتشارهم  رغم  ومشّجراهتم  م 
حمّمداألصغر، وصاحل، وداوداألمري، وقد كانت واملّتفق على عقبه يف ثالثة أقطاب معّقبني، هم:  

ونواحيها ينبع  يف  قدمية  أمارة  لولده:  ,هلم  األمحديون  ويقال  احلجاز  يف أشراف  منتشرون  ,وهم 
عقب داود األمري عشرييت وبين أيب األشراف من    , و  داحلجاز والعراق والشام وبالد فارس واهلن

 (. 8) الكتبية 
 



 وفاته  
 أكثر,فقد انقطع خربه، فلم تذكر  يف ذلك العصر وتواري هذا الشريف  وبسبب مطادرة العلويني

املصادر التارخيية اتريخ وفاته ومكان قربه.إال أن النسابة السيد مجال الدين امحد بن حممد العلوي 
من أنساب   أعالم  احلسيين  يف  الثمني  ابلدر  املوسوم  خمطوطه  يف  قال  التاسع  القرن  يف  النسب 

 (.9قتله غلمانه ) اً شجاع اً شهمكان   املستور األمحدي هذا امحد :الطالبيني
 وهللا العامل . ,قلت : األرجح عندي ان مقتله كان ابلفرع كولده حممد

 
, فان كان صواابً احلسين الطاليب  بن موسى    قلت : هذا ما قلناه يف  خرب أمحد امِلْسَور بن عبدهللا

 ., وهللا ورسوله بريئان منه  فمين ومن الشيطانطأ فمن هللا وان يكن خ
 ابسم بن الشريف يعقوب بن حممد إبراهيم الكتيب احلسين الطاليب :  تبهك

 املدينة املنورة 
 . هـ1429ليلة الوقوف بعرفات هللا  سنة 
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