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 املهخص
طرؽ البحث منبًعا ثرًيا بالبالغة  يتمثؿ في كالـ المصطفى وقد ركز 
عمى إبراز بالغة الرسوؿ في معالجة بعض القضايا المجتمعية التي قد تعرض 
ألمتو في نطاؽ تسمية أوالدىا بإرشادىـ إلى األسماء المحببة  وتنفيرىـ مف 

مف أسماء كما سمط الضوء عمى األسماء المكروىة وتغيير ما استكره واستقبح 
بياف األثر المترتب عمى حسف تسمية األبناء والعكس وجاء البحث تحت عنواف 
"معالجة االنحرافات في تسمية األبناء في صحيح مسمـ دراسة بالغية" , وآثرت 
دراسة ىذا الجانب لمكشؼ عف وجوه مف بالغة اإلعجاز النبوي في معالجة ىذه 

إبراز التنوع العجيب في التعبير النبوي عف المعنى القضية ومف جانب آخر 
الواحد بما يالئـ المقاـ والسياؽ, وقد جاء البحث في مقدمة وتمييد وثالثة 
مباحث يدور المبحث األوؿ حوؿ الترغيب في التسمية باسمو الشريؼ وبياف 
األسماء المحببة, ويشير المبحث الثاني إلى األسماء المكروىة, ويتناوؿ 

ث الثالث اإلشارة إلى منيج النبي في تغيير األسماء إلى ما ىو أحسف المبح
 منيا, ثـ عقب ذلؾ بخاتمة وفيارس فنية متنوعة.

 في القائـ عمى واقتضت طبيعة الدراسة أف تعتمد المنيج الوص
 .التحميؿ واالنتقاء

 انكهًاخ املفراحيح
 .االسـ  -انحراؼ  -أثر -معالجة األبناء -بالغة النبي 
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Research Summary  
The research methods have a rich source of rhetoric 

represented in the speech of the Chosen One, and he focused 
on highlighting the rhetoric of the Messenger in addressing 
some societal issues that may expose his nation in the scope of 
naming its children by directing them to the names of beloved 
and alienating them from the hated names and changing the 
abhorrent names and ugliness of names as well as highlighting 
the effect of Good naming of children and vice versa. The 
research came under the title “Treatment of deviations in 
naming children in Sahih Muslim a rhetorical study.” I preferred 
to study this aspect to uncover aspects of the rhetoric of the 
Prophet’s miracles in addressing this issue and on the other 
hand highlighting the strange diversity in the prophetic 
expression of one meaning in a manner appropriate Maqam 
and context. 

The research came in an introduction, an introduction, and 
three topics. The first topic revolves around the encouragement 
of naming his honorable name and the statement of beloved 
names, and the second study refers to hated names, and the 
third study deals with the reference to the Prophet’s approach 
to changing names to what is better than them, and then after 
that with a conclusion and technical indexes miscellaneous. 
  The nature of the study required that it adopt the 
descriptive approach based on analysis and selection. 
key words: 
 Rhetoric of the Prophet - treatment of children - effect 
- deviation – name. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 يقذيح

الحبيب المصطفى الذي جعمو نبراًسا  ةببعثالحمد هلل الذي امتف عمينا 
يضيء جوانب حياتنا, والصالة والسالـ عمى مف كاف جؿ اىتمامو عنايتو 

 بأمور أمتو, وعمى آلو وصحبو وسمـ.
 أما بعد ،،،،

ناىج تربوية فقد اختط اليدي النبوي في سبيؿ توجيو أمتو, وتمييزىـ م
متكاممة تضمف ليـ تنظيـ حياتيـ في شتى جوانبيا, وأدؿ شاىد عمى ذلؾ ما 

مف منيج  قويـ يقود األمة إلى سمو الخمؽ, وتحريرىا مف وجوه  انتيجو 
تعرض ليا في نطاؽ تسمية أبنائيا بما كاف مف بيانو الشافي  االنحراؼ التي قد

ف األسماء القبيحة, وتغيير ما استكره بإرشادىـ إلى األسماء الحسنة, وتنفيرىـ م
واستقبح مف األسماء؛ إذ ال يخفى ما لالسـ الحسف مف أثر إيجابي عمى 
المسمى, وعمى النقيض مف ذلؾ ما لالسـ القبيح مف أثر سمبي عمى المسمى؛ 
ومف ثـ كانت الدعوة الصريحة إلى تحسيف أسماء األبناء في قوؿ المصطفي 

 " : ََلٌد َفْمُيْحِسِن اْسَمُو َوَأَدَبُو"َمْن ُوِلَد َلُو و(ٔ)  . 
بيذا األمر كثرت األحاديث الواردة في ىذا الشأف  والىتمامو الشديد 

ما ورد في صحيح مسمـ )أربعة  في كتب السنة المتعددة, فاقتصرت عمى دراسة
عشر موضًعا(؛ لمعالجتو القضية بشكؿ كاٍؼ وشاٍؼ باإلضافة إلى صحة 

المعاني الكمية التي بنيت األحاديث الواردة في صحيح مسمـ أحاديثو, كما أف 
 عمى إبرازىا ىي ما طرقت في كتب السنة األخرى. 

                                                           

(, ٜٜٕٛ) ٖٚٔ/ٔٔلعمي عبد الحميد حامد( شعب اإليماف, البييقي تحقيؽ عبد أ)
 ـ .ٖٕٓٓىػ / ٖٕٗٔمكتبة الرشد الرياض ط األولى 
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 وقذ آثشخ دساصح هزا اجلاَة نذواعٍ يرؼذدج يُها:
الكشؼ عف وجوه اإلعجاز النبوي في معالجة ما شاع في الفترة األخيرة مف  -ٔ

نفوس؛ إما لما يحممو االسـ مف تسمية اآلباء أبناءىـ بأسماء تنفر منيا ال
معنى قبيح نحو: ) أسود, وعاصية, وظالـ, وسارؽ(, أو مثير لمسخرية 
كالتسمية بأسماء الحيوانات, أو الطيور, أو الحشرات, أو الزواحؼ, أو 

 )جاموس, وديؾ, وحنش, وبرص, وفأر, وسحمي(,  القوارض نحو:
ما لكونو غريًبا مجاراة وتقميًدا لمجتمعات تخا لؼ مجتمعنا وديننا نحو: وا 

اسـ أنثى  , و" إليانور:(ٔ")اسـ أنثى التيني آللية عند الروماف "ديانا:
, وىذه ظاىرة جديرة بالدراسة (ٕ)روماني آللية الكتاف عند الروماف"

 والمعالجة.
إبراز التنوع العجيب في التعبير النبوي عف المعنى الواحد بما يالئـ المقاـ  -ٕ

تعبير بناؤه الذي يناسب السياؽ الذي ورد فيو, والمقاـ والسياؽ, إذ لكؿ 
 الذي استدعاه.

تسميط الضوء عمى مظير مف مظاىر تمييز األمة اإلسالمية, وىو بياف  -ٖ
المنيج األمثؿ في اختيار أسماء أبنائيا؛ إذ حسف تسمية المولود مف 
 الحقوؽ التي كفميا لو ديننا الحنيؼ؛ إذ االسـ عنواف المسمى 

 ؿ عميو.ودلي
ولما كانت دراسة ىذا الموضوع معينة عمى التدبر في أحاديث 

, وتأمؿ ألفاظو, وطرائؽ تعبيره التي تميزه عف غيره مف كالـ المصطفى 
البشر ولى البحث وجيو شطر ذلؾ الموضوع؛ ليطرؽ منبًعا ثرًيا بالبالغة يتمثؿ 

 ". اسة بالغيةمعالجة االنحرافات في تسمية األبناء في صحيح مسمم در في: "

                                                           

,  ٕ٘ٔص , ( قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانييا, د حنا نصر الحتي ٔ)
 ـ.ٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔدار الكتب العممية بيروت ط الثالثة 

 .ٖٕٔالمرجع السابؽ  ( ٕ)
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وقذ اقرضد طثيؼح انذساصح أٌ ذؼرًذ املُهج انىصفي انقائى ػهى انرحهيم  
 :يأذيواالَرقاء, وذرًثم خطىاذه فيًا 

تصنيؼ األحاديث الواردة في صحيح مسمـ "كتاب اآلداب", والمتعمقة  -ٔ
 بالتسمية تصنيًفا موضوعًيا تبعا لما قصد مف أغراض.

 الواحد عند اتحاد الراوي رواية واحدة.عد الروايات المتعددة لممعنى  -ٕ
 اعتماد نيج االنتقاء عند تشابو روايات الحديث بدراسة األعـ واألشمؿ. -ٖ
تحميؿ البناء التركيبي لمحديث تحمياًل بالغًيا متكاماًل, مع تتبع الفروؽ  -ٗ

 الدقيقة بيف األحاديث المتشابية ورصدىا وتحميميا وتعميميا. 
أٌ ذأذي يف يقذيح, ومتهيذ, وثالثح كزنك اقرضد طثيؼح انذساصح 

 يثاحث, وخامتح, وفهاسس فُيح يرُىػح.
 : تشتمؿ عمى أىمية الموضوع, وأسباب اختياره, ومنيجو, وخطتو. املقذيح

 : يشتمؿ عمى ثالثة محاور: انرًهيذ
 التعريؼ باإلماـ مسمـ وصحيحو. األول: احملىس
 لجة االنحرافات األسرية.: البالغة النبوية وطرائقيا في معاانثاَي احملىس
 : أثر البالغة النبوية في اختيار األسماء.انثانث احملىس

 : البالغة النبوية في بياف التسمية باسمو الشريؼ, األول املثحث
 واألسماء المحببة.

 : البالغة النبوية في بياف األسماء المكروىة.انثاَي املثحث
 سماء إلى ما ىو أحسف منيا.: البالغة النبوية في تغيير األانثانث املثحث
 : تشتمؿ عمى أىـ نتائج الدراسة.اخلامتح

 : تشتمؿ عمى :املرُىػح انفهاسس
 ثبت المصادر والمراجع. -ٔ
 فيرس الموضوعات. -ٕ
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 انرًهيذ
 يشرًم ػهى ثالثح حماوس: 

 احملىس األول: انرؼشيف تاإلياو يضهى وصحيحه.

 يف يؼاجلح االحنشافاخ األصشيح. احملىس انثاَي: انثالغح انُثىيح وطشائقها

 احملىس انثانث: أثش انثالغح انُثىيح يف اخرياس األمساء.
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 احملىس األول
 انرؼشيف تاإلياو يضهى وصحيحه.

ُيعد اإلماـ مسمـ مف أبرز عمماء الحديث المشيود ليـ, وىو أبو الحسيف 
ربع ومائتيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ بف ورد القشيري النيسابوري, ولد سنة أ

نشأ في بيئة عممية, وكاف أوؿ سماعو لمحديث سنة  مف ىجرة المصطفى 
ثماني عشر ومائتيف, أخذ عف: يحيى بف يحيى التميمي, وأحمد بف يونس 
براىيـ بف  اليربوعي, وأحمد بف حنبؿ, وخمؽ كثير, وتتممذ عمى يديو الترمذي, وا 

 .(ٔ), وغيرىـأبي طالب, وعبد الرحمف بف أبي حاتـ, وأبو عوانة
قفا اإلماـ مسمـ طريؽ اإلماـ البخاري, ونظر في عممو وحذا حذوه, ولما 
ورد اإلماـ البخاري نيسابور في آخر أمره الزمو اإلماـ مسمـ, وأداـ االختالؼ 

 .(ٕ)إليو, وكاف ثقة مف الحفاظ ُيقدـ في معرفة الصحيح عمى غيره
ف المؤلفات نحو:" األفراد", أثرى اإلماـ مسمـ المكتبة اإلسالمية بالعديد م

و"العمؿ", و" مشايخ مالؾ", و"مشايخ شعبة", و" األسامي والكنى", و"التمييز", 
 .(ٖ)و"أوالد الصحابة", و"أوىاـ المحدثيف", و"األقراف", وغير ذلؾ

وُيعد "صحيح مسمـ" مف أىـ ما ألفو اإلماـ وقد كتب لو القبوؿ فانتشر في 
البخاري عند أكثر العمماء, وذىبت المغاربة أرجاء األرض, وىو تمو صحيح 

وأبو عمي النيسابوري مف المشارقة إلى تقديـ صحيح مسمـ عمى صحيح 
                                                           

( دار الكتب العممية بيروت ط ٕٙٔ: ٕ٘ٔ/ )ٕلذىبي ينظر: تذكرة الحفاظ, ا( ٔ)
( دار الفكر ٖٗ: ٖٖ/) ٔٔـ, والبداية والنياية, ابف كثيرٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔاألولى 
 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٚٓٗٔ

 .ٖٗ/ ٔٔ(, والبداية والنيايةٕٙٔ: ٕ٘ٔ/ )ٕينظر: تذكرة الحفاظ  ( ٕ)
مؤسسة  ٜٚ٘/ٕٔينظر: سير أعالـ النبالء, الذىبي تحقيؽ شعيب األرناؤوط ( ٖ)

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔالرسالة ط الثالثة 
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البخاري, وحجتيـ أنو ليس فيو شيء مف التعميقات إال القميؿ, وأنو يسوؽ 
األحاديث بتماميا في موضع واحد وال يقطعيا كتقطيع البخاري ليا في األبواب, 

صنفو مف ثالثمائة ألؼ حديث, وانتقؿ اإلماـ مسمـ إلى رحاب  وذكر اإلماـ أنو
 .  (ٔ)ربو في رجب سنة إحدى وستيف ومائتيف, ودفف بنيسابور

  
 
 

* * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٖٗ: ٖٖ/) ٔٔ(, والبداية والنياية,ٕٙٔ: ٕ٘ٔ/ )ٕينظر: تذكرة الحفاظ  ( ٔ)
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 احملىس انثاَي
 انثالغح انُثىيح وطشائقها يف يؼاجلح االحنشافاخ األصشيح

بصالحيا؛ ومف  ُتعد األسرة المبنة األولى في بناء المجتمع الذي يصمح
ثـ كانت العناية بأفرادىا ػ الزوج, والزوجة, واألبناء ػ مطمًبا شرعًيا, فأخذ 

عمى عاتقو وضع الضوابط واألسس التي تكفؿ لكؿ حقو,  المصطفى 
وتضمف لو السعادة والفالح, وتيدؼ إلى بناء روابط قوية بيف أفراد األسرة 

اعة, وفعؿ كؿ ما  يرضيو, والمجتمع, فجعؿ لمزوج عمى زوجو واجبات كالط
واالمتناع عف كؿ ما يؤذيو, ولمزوجة واجبات كالمعاشرة بالمعروؼ, والميف 
حساف, وغير  والمالطفة, وكذا أوجب لألب حقوًقا عمى ولده مف طاعة, وبر, وا 
ذلؾ, ولالبف حقوًقا عمى والده مف حسف تسمية وتربية وتعميـ, وغير ذلؾ مما 

 ىو سبيؿ إلى صالح شأنو.
د ترتب عمى عدوؿ أفراد بعض األسرة عف مسار المنيج القويـ الذي وق

ووضع معاييره, وخروجيـ عف أطره وحدوده صيرورة  رسمو المصطفى 
األسرة فريسة لوجوه االنحراؼ المتعددة والمتنوعة؛ إذ االنحراؼ: عدـ مسايرة أو 

ختالؼ عف مجاراة المعايير االجتماعية السائدة في المجتمع, واالبتعاد أو اال
, فشاع (ٔ)خط أو معيار محكي سواء مف جانب األشخاص أو المؤسسات

الطالؽ بيف األزواج, وفشت الفرقة بيف األخوة, وجاىر األبناء بالعقوؽ, 
وتقاعس اآلباء عف أداء دورىـ, فقصروا في أدنى واجباتيـ تجاه أبنائيـ, 

ستيزاء, فصرنا إلى فاختاروا ليـ مف األسماء ما يجعميـ موضًعا لمسخرية واال
 ما نحف عميو اآلف.

                                                           

 -الجامعية دار المعرفة ٖ٘ٔفي, أحمد غريب صينظر: عمـ االجتماع االنحرا( ٔ)
دار غريب  ٘ٗص, ـ, وعمـ النفس الجنائي, ربيع محمد  ٖٕٓٓالسويس ػ 
 .ـٕٗٓٓقاىرة لمطباعة ال
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ومما تجدر اإلشارة إليو أف وباؿ تمؾ االنحرافات ال يتوقؼ عند حدود 
 الفرد, بؿ يتجاوز ذلؾ إلى حدود األسرة والمجتمع.

حريًصا عمى ترسيخ تمؾ المبادئ والضوابط التي  وقد كاف النبي 
ف متحرًيا ألدؽ تعالج وجوه االنحراؼ المتنوعة في األذىاف؛ ومف ثـ كا

األساليب وأوفقيا فاتخذ طرائؽ متنوعة في التعبير يتكئ فييا عمى مخاطبة 
ثارة بواعث التفكير تارة, أو العزؼ عمى الوتر الوجداني تارة أخرى, أو  العقؿ, وا 
الجمع بيف ىذا وذاؾ مراعًيا في ذلؾ مقتضى الحاؿ, ومف بيف ىذه األساليب 

 بو إليو:التي اتخذىا أداة لتحقيؽ ما يص
عندما يقصد تقرير ما يؤـ مف معاف وما يقصد مف أصهىب انرىكيذ  -1

أغراض في النفس, وتمكينو فضؿ تمكف نحو ما ورد مف التوكيد بالتكرار 
: "اْعِدُلوا َبْيَن َأْبَناِئُكْم، اْعِدُلوا َبْيَن َأْبَناِئُكْم، اْعِدُلوا َبْيَن في قولو 

ؽ بيف األبناء في المعاممة يؤثر عمييـ سمًبا, ويخمؽ ؛ ألف التفري(ٔ)َأْبَناِئُكْم"
 الكراىية والعداء.

لما لو مف أثر بالغ في النفس؛ إذ بو تترابط األجزاء وتأتمؼ أصهىب انرقاتم  -2
 األلفاظ وتتضح األفكار؛ إذ بالضد تتبيف األشياء كما جاء في قولو 

َما "»َفَقاَل:  عف سعيد بف المسيب عف أبيو أف أباه جاء إلى النبي 
َقاَل: اَل ُأَغيُِّر اْسًما َسمَّاِنيِو َأِبي « َأْنَت َسْيلٌ »َقاَل: َحْزٌن، َقاَل: « اْسُمكَ 

, وكأف النبي أراد أف (ٕ)"«َفَما زَاَلِت الُحُزوَنُة ِفيَنا َبْعدُ »َقاَل اْبُن الُمَسيِِّب: 
 يجنبيـ ذلؾ إلى نقيضو الذي أثر فيو وفي نسمو.

                                                           

خروف آوعادؿ مرشد, و  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, تحقيؽ شعيب األرنؤوطػ, (ٔ)
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ ٕٔٗٔ( مؤسسة الرسالة ط األولى ٕ٘ٗٛٔ)ٖٜٖ/ٖٓ

  ٖٗ/ٛالحزف" مد زىير بف ناصر الناصر باب" اسـصحيح البخاري, تحقيؽ مح( ٕ)
 .ىػٕٕٗٔ( دار طوؽ النجاة ط األولى ٜٓٔٙ) 
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يضاحيا كما ورد في قولو ثيه أصهىب انرش -3 عندما يقصد تقريب المعاني وا 
  َعْف ُحَصْيِف ْبِف ِمْحَصٍف, َعْف َعمٍَّة َلُو َأنََّيا َأَتْت َرُسوَؿ اهلِل  ِلَحاَجٍة

َفَكْيَف »َقاَلْت: َنَعْم َقاَل: « َأَذاُت َزْوٍج َأْنِت؟»َفَممَّا َفَرَغ ِمْف َحاَجِتَيا َقاَؿ: 
اْنُظِري َأْيَن َأْنِت ِمْنُو، »َقاَلْت: َما آُلوُه ِإالَّ َما َأْعَجُز َعْنُو َقاَل: « َأْنِت َلُو؟

حيث شبو زوجيا بالجنة حاؿ طاعتيا لو ورضاه  (ٔ)«َفِإنَُّو َجنَُّتِك َوَناُركِ 
 عنيا, وفي الجية المقابمة شبيو بالنار حاؿ سخطو وعدـ رضاه.

لمخاطب, وتنبييو إلى ما سيمقى إليو عندما يقصد إثارة ااألصهىب اإلَشائي  -4
مؤثًرا  (ٕ)«َتَسمَّْوا ِباْسِمي َواَل َتْكَتُنوا ِبُكْنَيِتي: »كما جاء في قولو 

َواَل ", وأسموب النيي في قولو: "  َتَسمَّْوا ِباْسِميأسموب األمر في قولو:" 
 . َتْكَتُنوا ِبُكْنَيِتي"

الخطاب, والجمع بيف اإلقناع عندما يقصد المالينة في أصهىب احملاوسج  -5
ـ َقاَل: َجاَء َرُجٌل واإلمتاع نحو ما جاء عف أبي ىريرة ػ رضي اهلل عنو 

َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو، َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن  ِإَلى َرُسوِل المَِّو 
َل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: َقا« ُثمَّ ُأمُّكَ »َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: « ُأمُّكَ »َصَحاَبِتي؟ َقاَل: 

, حيث قصد مف وراء (ٖ)«ُثمَّ َأُبوكَ »َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: « ُثمَّ ُأمُّكَ »
 المحاورة إقناعو بعظيـ حؽ األـ.

 إلى غير ذلؾ مف األساليب والطرائؽ التعبيرية المتنوعة.

* * * * * * 
                                                           

مؤسسة الرسالة ٘ٛٔ/ٛالكبرى, النسائي تحقيؽ حسف عبد المنعـ شمبي, السنف ( ٔ)
 ـ.ٕٔٓٓىػ /ٕٔٗٔبيروت ط األولى 

( ٖٕٔٔ) ٕٛٙٔ/ٖ فؤاد عبد الباقي  "كتاب اآلداب" صحيح مسمـ, تحقيؽ محمد( ٕ)
 .دار إحياء التراث العربي بيروت بدوف

 .(ٜٔٚ٘)ٕ/ٛباب" مف أحؽ الناس بحف الصحبة"  صحيح البخاري,( ٖ)



 0202ن والعدد السادس والعشر  -إلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج مجمة كمية الدراسات ا

 

 

 دراسة بالغية –معالجة االنحرافات في تسمية األبناء في صحيح مسلم 

237 
 

 احملىس انثانث
 أثش انثالغح انُثىيح يف اخرياس األمساء.

ببالغة منطقو التي فاقت حدود المقدور   صفيو المصطفى حبا اهلل
البشري؛ ومف ثـ تبارى العمماء قديًما وحديثًا إلجالء ما تحويو مف درر كامنة 
تتألأل في موضعيا األخص األشكؿ بيا, ومف أدؽ ما قيؿ في وصؼ كالمو 

  جّؿ ووجوه بالغتو أنو: " الكالـ الذي قّؿ عدد حروفو وكثر عدد معانيو, و
عف الصنعة, ونّزه عف التكمؼ..., وىو الكالـ الذي ألقى اهلل عميو المحبة, 
وغشاه بالقبوؿ وجمع لو بيف الميابة والحالوة, وبيف حسف األفياـ, وقمة عدد 
الكالـ, مع استغنائو عف إعادتو, وقمة حاجة السامع إلى معاودتو... ثـ لـ 

ا, وال أعدؿ وزنا, وال أجمؿ يسمع الناس بكالـ قط أعـ نفعا, وال أقصد لفظ
مذىبا, وال أكـر مطمبا, وال أحسف موقعا, وال أسيؿ مخرجا, وال أفصح معنى, 

 .(ٔ)كثيرا"  وال أبيف في فحوى, مف كالمو 
وبالغة المصطفى خير دليؿ عمى نبوتو, وال عجب في ذلؾ فقد بمغ فييا 

, فصار كأنما تكاشفو درجة ال تجارى, ولـ يكف ذلؾ إال توفيًقا مف اهلل وتوقيًفا
أوضاع المغة بأسرارىا, وتبادره بحقائقيا فيخاطب كؿ قـو بمحنيـ وعمى مذىبيـ, 
ثـ ال يكوف إال أفصحيـ خطاًبا, وأسدىـ لفًظا, وأبينيـ عبارة, ولـ يعرؼ ذلؾ 

 .(ٕ)لغيره مف العرب 

                                                           

 .ىػٖٕٗٔبيروت , ( دار اليالؿ ٗٔ: ٖٔ/) ٕالبياف والتبييف, الجاحظ ( ٔ)
 مؤسسة المختار ,  ٕٛٔينظر: إعجاز القرآف والبالغة النبوية, الرافعي ص ( ٕ)

 .ـٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔط األولى 
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بيذه المنزلة في البالغة  ومف أىـ األسباب المؤثرة في إبراز تفرده 
 حة تأثره بالقرآف الكريـ فاستقى بالغتو مف منبع إليي معجز في والفصا

 المغة والبياف.
وتقمب في أفصح القبائؿ  ومف ذلؾ  نشأتو المغوية  حيث نشأ النبي 

وأخمصيا منطقًا, وأعذبيا بيانًا, فكاف مولده في بني ىاشـ, وأخوالو في بني 
وجو في بني أسد, زىرة, ورضاعو في سعد بف بكر, ومنشؤه في قريش, ومتز 

ومياجرتو إلى بني عمرو, وىـ األوس والخزرج مف األنصار, لـ يخرج عف 
ىؤالء في النشأة والمغة؛ ولقد كاف في قريش وبني سعد وحدىـ ما يقوـ بالعرب 

"أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش، ونشأت في بني :جممة؛ ولذا قاؿ 
الفخر تقرير تمؾ الحقيقة, , وقد قصد مف وراء ذلؾ مع (ٔ)" سعد ابن بكر

 ويضاؼ إلى ذلؾ ما كاف يتمتع بو مف فطرة سميمة, وبصيرة نافذة, 
 . (ٕ)وحس صاؼٍ 

وقضية تسمية األبناء مف القضايا التي تكفؿ اليدي النبوي بوضع 
 ضوابطيا ومقاييسيا, فعالجيا معالجة شافية صالحة لكؿ زماف ومكاف .

بالغية دقيقة أتت ثمارىا عمى  تمؾ الضوابط بأساليب وقد صاغ النبي 
أوسع نطاؽ دوف أف تقؼ عند حدود الزماف أو المكاف, وأدؿ شاىد عمى ذلؾ 

 , و"(ٖ)َسمُّوا ِباْسِمي" أسموب األمر الصريح في قولو: " ما كاف مف إيثاره 

                                                           

المكتب  ٕٕٓ/ٗشرح السنة, البغوي تحقيؽ شعيب األرنؤوط ومحمد زىير الشاويش ( ٔ)
 ـ.ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔالثانية اإلسالمي بيروت ط 

 .(ٕٕٓ: ٜٕٔينظر: إعجاز القرآف والبالغة النبوية ) ( ٕ)
 (.ٖٖٕٔ) ٖٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ " كتاب اآلداب" ( ٖ)
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لكونو أدعى إلى اإلجابة, وقد صادؼ ىذا األمر مف نفس  ؛(ٔ)َتَسمَّْوا ِباْسِمي"
مف أصحاب الرسوؿ  ا فسرعاف ما تمت االستجابة, فوجدنا جمًعاالمخاطب موقعً 
باسمو الشريؼ وعمى رأسيـ صاحبو أبو بكر الصديؽ, وكذا يسموف أوالدىـ 

 سعد بف أبي وقاص, وجعفر بف أبي طالب, وعبد الرحمف بف عوؼ, 
 .(ٕ)وحاطب بف أبي بمتعة, واألشعث بف قيس, وغيرىـ

حتى ال تكاد تخمو أسرة مف تسمية أحد  وتواترت ىذه السنة بيف المسمميف
أبنائيا باسمو الشريؼ, فغدا ىذا االسـ أكثر األسماء انتشاًرا في العالـ يشيد 

ـ مف تحقيؽ اسـ ٕٙٓٓلذلؾ ما جاء في موسوعة "جينيس" لألرقاـ القياسية 
, وطبعي (ٖ)عمى مستوى العالـ أعمى معدؿ لمتسمية بو بيف بني البشر محمد""

 ازدياد. أف األمر في
ومف ذلؾ أيًضا كثرة األسماء المبنية عمى اإلضافة إلى أسماء اهلل 
الحسنى نحو: )عبد اهلل, وعبد الرحمف(, وما يجري مجراىما كعبد العزيز, 
واندثار ما كاف يضاؼ إلى غير اهلل كعبد عمرو, وعبد الدار, وعبد شمس, 

 .(ٗ)" اهلِل َعْبُد اهلِل َوَعْبُد الرَّْحَمنِ " ِإنَّ َأَحبَّ َأْسَماِئُكْم ِإَلى  استجابة لقولو 

                                                           

 .(ٖٕٔٔ)ٕٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ " كتاب اآلداب" ( ٔ)
ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابف حجر العسقالني ترقيـ محمد فؤاد عبد ( ٕ)

 .ىػٜٖٚٔر المعرفة ػ بيروت ػ دا ٖٚ٘/ٓٔالباقي 
 :ينظر: مقاؿ إليكتروني بعنواف" أكثر األسماء انتشاًرا" موقع ( ٖ)

WWW.ELSEETMOFEEDA.COM. 
 .(ٕٖٕٔ)ٕٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ "كتاب اآلداب" ( ٗ)
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مف التقابؿ أداة عند تغيير  ولما كاف لالسـ تأثير في المسمى اتخذ 
بعض األسماء؛ ليتخذ ذلؾ مقياًسا يقاس عميو نحو ما كاف مف تغيير النبي  

, وال (ٔ)" مطيع بن األسود"" عند إسالمو إلى "العاص بن األسوداسـ الصحابي 
 ف مف أعظـ مظاىر الطاعة االىتماـ برواية الحبيب المصطفى.شؾ في أ

ويعضد ذلؾ ما كاف مف شأف جد الصحابي "سعيد بف المسيب" حينما 
آثر اسمو الذي سماه لو والده ػ  حزف ػ عمى الذي اختاره لو النبي ػ سيؿ  ػ 

 فاستمرت الحزونة فييـ. 
 
 

* * * * * * 
 

                                                           

  ىو مطيع بف األسود أحد بني عدي بف كعب وكاف اسمو العاص فسماه النبي ( ٔ)
ف " رضي اهلل عنو", ينظر: اآلحاد والمثاني, ابف مطيًعا مات في آخر خالفة عثما

دار الراية الرياض ط األولى  ٚٙ/ ٕأبي عاصـ تحقيؽ باسـ فيصؿ أحمد 
 ـ.ٜٜٔٔىػ/ ٔٔٗٔ



 0202ن والعدد السادس والعشر  -إلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج مجمة كمية الدراسات ا

 

 

 دراسة بالغية –معالجة االنحرافات في تسمية األبناء في صحيح مسلم 

237 
 

 املثحث األول
 ياٌ انرضًي تامسه انششيف, واألمساء احملثثحانثالغح انُثىيح يف ت

ارتباًطا كمًيا في  ارتبط المسمموف في عصر صدر اإلسالـ بالنبي 
شتى جوانب حياتيـ, وال عجب في ذلؾ فيو األسوة الحسنة الذي ال ينطؽ عف 
اليوى, وقد دفع ذلؾ بعضيـ إلى الرغبة الشديدة في تسمية أبنائيـ باسمو 

وتقرًبا, بينما حدا ببعضيـ إلى تجنب ذلؾ تعظيًما وتوقيًرا, الشريؼ "محمد" حًبا 
وأحدث ذلؾ بينيـ تبايًنا في الرؤى, فوقؼ منيـ الحبيب موقؼ الحكـ البميغ 
راسًما ليـ الخطى التي تأخذ بأيدييـ نحو المنيج األمثؿ, والقوؿ الفصؿ في ىذا 

و تكنى الشأف, ويسري ىذا الحكـ عمى غيرىـ ممف تسمى باسمو الشريؼ أ
بكنيتو, وتجاوز ذلؾ إلى وضع قاعدة أعـ وأشمؿ تتمثؿ في بياف األسماء 

 المحببة, وقد وردت اإلشارة إلى ذلؾ في ستة مواضع ىي:
: َعْف َأَنٍس بف مالؾ, َقاَؿ: َناَدى َرُجٌؿ َرُجاًل ِباْلَبِقيِع َيا َأَبا اْلَقاِسـِ  املىضغ األول

ـْ َأْعِنَؾ ِإنََّما َدَعْوُت ُفاَلًنا,  َفاْلَتَفَت ِإَلْيِو َرُسوُؿ اهللِ  َفَقاَؿ َيا َرُسوَؿ اهلِل, ِإنِّي َل
 .(ٔ): "َتَسمَّْوا ِباْسِمي َواَل َتَكنَّْوا ِبُكْنَيِتي" َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل 

ِإنَّ َأَحبَّ َأْسَماِئُكْم »:  َعِف اْبِف ُعَمَر, َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل : املىضغ انثاَي
 .(ٕ)«ى اهلِل َعْبُد اهلِل َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ِإلَ 

عف َجاِبِر ْبِف َعْبِد اهلِل َقاَؿ: ُوِلَد ِلَرُجٍؿ ِمنَّا ُغاَلـٌ َفَسمَّاُه ُمَحمًَّدا,  املىضغ انثانث:
, َفاْنَطَمَؽ ِباْبِنِو َحاِمَمُو َفَقاَؿ َلُو َقْوُمُو: اَل َنَدُعَؾ ُتَسمِّي ِباْسـِ َرُسوِؿ اهلِل 

ْيُتُو , َفَقاَؿ: َمى َظْيِرِه َفَأَتى ِبِو النَِّبيَّ عَ  َيا َرُسوَؿ اهلِل, ُوِلَد ِلي ُغاَلـٌ َفَسمَّ
 , َفَقاَؿ  ُمَحمًَّدا َفَقاَؿ ِلي َقْوِمي: اَل َنَدُعَؾ ُتَسمِّي ِباْسـِ َرُسوِؿ اهلِل 

 ي، َفِإنََّما َأَنا َقاِسٌم َتَسمَّْوا ِباْسِمي َواَل َتْكَتُنوا ِبُكْنَيتِ »:  َرُسوُؿ اهلِل 
 .(ٖ)«َأْقِسُم َبْيَنُكمْ 

                                                           

 (.ٕٖٕٔ)ٕٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ" كتاب اآلداب"  ( ٔ)
 (.ٕٖٕٔ)ٕٛٙٔ/ٖ" المرجع السابؽ ( ٕ)
 .(ٖٕٔٔ)ٕٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ "كتاب اآلداب" ( ٖ)
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ـَ  املىضغ انشاتغ: عف َجاِبَر ْبَف َعْبِد اهلِل, َيُقوُؿ: ُوِلَد ِلَرُجٍؿ ِمنَّا ُغاَلـٌ َفَسمَّاُه اْلَقاِس
, واََل ُنْنِعُمَؾ َعْيًنا, َفَأَتى النَِّبيَّ  َكَر َذِلَؾ َلُو , َفذَ َفُقْمَنا: اَل َنْكِنيَؾ َأَبا اْلَقاِسـِ

 .(ٔ)«َأْسِم اْبَنَك َعْبَد الرَّْحَمنِ »َفَقاَؿ: 
 ,َتَسمَّْوا ِباْسِمي»:  : عف َأَبي ُىَرْيَرَة, َيُقوُؿ: َقاَؿ َأُبو اْلَقاِسـِ املىضغ اخلايش

 .(ٕ)«َواَل َتَكنَّْوا ِبُكْنَيِتي
 َأَتْيُت ِبِو النَِّبيَّ ُوِلَد ِلي ُغاَلـٌ فَ »: َعْف َأِبي ُموَسى, َقاَؿ: املىضغ انضادس

ـَ َوَحنََّكُو ِبَتْمَرةٍ   .(ٖ)«َفَسمَّاُه ِإْبَراِىي
 مما تجدر اإلشارة إليو ابتداًء أف النظـ الوارد في المواضع:
) األوؿ, والثالث والخامس( بني عمى الترغيب في التسمية باسمو الشريؼ, 

اضع في الدراسة, ؛ ومف ثـ وجب اقتراف تمؾ المو ومجانبة التكني بكنيتو 
 ولكثرة المواضع الواردة في ىذا المعنى كاف البدء بدراستيا.

ومما ىو جمي ظاىر تفاوت بناء تمؾ المواضع إجمااًل وتفصياًل, حيث 
اتسـ نيج البناء الوارد في الموضع الثالث بسمت التفصيؿ, بينما بني النظـ 

لعؿ في ذلؾ مراعاة )األوؿ, والخامس( عمى اإلجماؿ, و : الوارد في الموضعيف
لخمو الموضعيف مف اإلشارة إلى تبايف الرؤى حوؿ التسمية باسمو الشريؼ, أو 

فمـ يكف ىناؾ موجب لمتفصيؿ بذكر عمة النيى عف التكني  التكني بكنيتو 
بكنيتو, عمى خالؼ الموضع الثالث, وامتثااًل لمبدأ االنتقاء نقتصر عمى دراسة 

 في الحديثيف مف معاف وأغراض.  الحديث الثالث لشمولو ما ورد 

                                                           

 .(ٖٖٕٔ) ٗٛٙٔ/ٖ"كتاب اآلداب" صحيح مسمـ (ٔ)
 . (ٖٕٗٔ)ٗٛٙٔ/ٖ المرجع السابؽ (ٕ)
 . (ٕ٘ٗٔ)ٜٓٙٔ/ٖ المرجع السابؽ (ٖ)
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 وقذ جتهد انثالغح انُثىيح يف كم أجزاء انُظى يادج وتُيح, فُجذ يٍ رنك:
  لما كانت غايتو  معالجة ما ىـ عميو لفتيـ وأيقظيـ إيقاًظا كمًيا بإيثار

"؛ لما يستمزمو مف  َتَسمَّْوا ِباْسِمي...بناء النظـ عمى اإلنشاء في قولو: "
, وكأف ما (ٔ)ارة, كما يقتضي مطموًبا غير حاصؿ وقت الطمبالتنبيو واإلث

 عمى أسماعيـ, ويطمبو منيـ مطمب جديد يسيروف عميو . يمميو 
  ومراعاة لحاليـ آثر  " لكونو أدعي إلى  َتَسمَّْوا "؛صيغة األمر الصريح

اإلجابة؛ لما يقتضيو مف الوضوح وعدـ المبس, فيكوف الطمب في حكـ 
 ؾ إشارة إلى االىتماـ باألمر, والعناية بشأنو.  الثابت, وفي ذل

  وترغيًبا فيما يرمي إليو  ؛ إذ لو وجب األمر (ٕ)أفاد األمر معنى اإلباحة
لشؽ عمى بعضيـ تغيير اسمو الذي ألفو, وورثو عف آبائو كما حدث مع 

َما "»َفَقاَل:  حينما جاء إلى النبي  سعيد بن المسيبجد الصحابي 
 ."َقاَل: اَل ُأَغيُِّر اْسًما َسمَّاِنيِو َأِبي« َأْنَت َسْيلٌ »: َحْزٌن، َقاَل: َقالَ « اْسُمكَ 

  ىذا مف جانب ومف جانب آخر فإف النفس البشرية تطوؽ إلى التنوع
 باسمو الشريؼ.ألحدث ذلؾ لبًسا لعموـ التسمية  والتمييز, ولو وجب األمر

  وقد أباح و, ولما في اسمو مف ليـ "التسمي باسمو لمبركة الموجودة من
 .(ٖ)الفاؿ الحسف مف معنى الحمد؛ ليكوف محموًدا مف يسمى باسمو"

 َتَسمَّْواوتعاضد مع ذلؾ إيثار التعبير بضمير الجمع في قولو" : ,"
؛ لينصرؼ الحكـ إلى جميع المخاطبيف ممف حضروا الواقعة, َتْكَتُنوا"و"

                                                           

 اإليضاح في عموـ البالغة المعاني والبياف والبديع, الخطيب القزويني  ينظر:( ٔ)
 .ـٜ٘ٛٔىػ /٘ٓٗٔدار الكتب العممية بيروت ط األولى ,  ٖ٘ٔص 

دار إحياء  ٜٖ/٘ٔح البخاري, بدر الديف العيني عمدة القاري شرح صحي ينظر:( ٕ)
 .التراث العربي بيروت  بدوف 

 .ٜٖ/٘ٔعمدة القاري شرح صحيح البخاري, بدر الديف العيني  (ٖ)
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ية تشمؿ الجميع ومف يسير عمى دربيـ إلى يوـ الديف, وكأنو قاعدة كم
عمى مر العصور, ومف جانب آخر نجد في ذلؾ إشارة إلى أىمية األمر 

 التي ال تقؼ عند حد مخاطب معيف.
 " :أي: أنفسكـ أو أبناءكـ َتَسمَّْوا ِباْسِميوالءـ ذلؾ حذؼ المفعوؿ في قولو "

 , وال يخفى ما في ذلؾ مف الترغيب واالستمالة.(ٔ)لقصد العموـ
  ولـ يصرح لمعمـ بو, َتَسمَّْوا ِباْسِميالشريؼ "محمد" في قولو:"  باسمو "

فيو شائع بينيـ قريب مف نفوسيـ يرددونو لياًل ونياًرا, كما أف في ذلؾ 
تعظيًما لشأنو, وتفخيًما لو, وكأف التسمية باسمو غاية شريفة تسمو إلييا 
نفوسيـ, ويعمو بيا قدرىـ, وخير دليؿ عمى ذلؾ أف مف سمى ابنو بيذا 

كانت غايتيـ نيؿ شرؼ النبوة حيث شاع  السـ قبيؿ بعثة المصطفى ا
فسمى قوـ قميؿ مف العرب  محمد"،أف نبًيا يبعث اسمو " قبيؿ ميالده 

سفياف بف محمد بف براء البكري, ومحمد بف  أبناءىـ بذلؾ, ومنيـ
 .(ٕ)مجاشع

 " ح م دكما أف في ذلؾ إشارة إلى شموؿ مف تسمى باسـ مشتؽ مف مادة "
 نحو: "أحمد, ومحمود, وحامد, وغير ذلؾ. 

وقد اختمفت الروايات الواردة في ىذا الشأف في بنية فعؿ األمر حيث جاء 
" مف الفعؿ الماضي "سمَّى" مراعًيا في ذلؾ معنى َسمُّوا " (ٖ)في موضعيف

                                                           

 .ٔٔٔينظر: اإليضاح ص  ( ٔ)
دار الفكر  ٖٕٓ/ٓٔينظر: الشفا بتعريؼ حقوؽ المصطفى, القاضي عياض ( ٕ)

 .ـٜٛٛٔىػ/ ٜٓٗٔلمطباعة والنشر 
في قولو:" سموا باسمي وال تكنوا بكنيتي...", وقولو: " أحسنت األنصار سموا ( ٖ)

 .ٖٛٙٔ/ٖ باسمي وال تكتنوا بكنيتي" ينظر: صحيح مسمـ "كتاب اآلداب"
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رغبة في انتشار االسـ وذيوعو, إذ يكوف دلياًل عمى المحبة والتوقير, ( ٔ)التكثير
ؾ ظاىر جمي في العصر الحاضر إذ يحتؿ ىذا االسـ المرتبة األولى وأثر ذل

في كثير مف البمداف: كػ"مصر, والجزائر, ولبناف, وفرنسا,..", ومما يدىش أف 
شيوع ىذا االسـ امتد إلى الديانة المسيحية حيث تسمى بعض المسيحييف باسمو 

النبي ىذا  , وقد أشار النظـ في إحدى الروايتيف إلى استحساف(ٕ)الشريؼ
َأْحَسَنِت اأْلَْنَصاُر َسمُّوا ِباْسِمي، َواَل َتْكَتُنوا » الصنيع مف األنصار في قولو:

وفي ذلؾ دعوة إلى اتخاذىـ مثاًل يحتذى بيـ في ىذا المسمؾ, وىذا «, ِبُكْنَيِتي
 سبيؿ إلى كثرة انتشار االسـ. 

ِمى أي: سـ كما أف تمؾ البنية يراعى فييا وقوع التسمية عمى غير المس
غيرؾ جرًيا عمى نيج النسؽ القرآني في استعماؿ ىذه البنية بصورىا) الماضي, 

جميعيا كانت التسمية  (ٖ)والمضارع, واألمر(حيث وردت في  ثمانية مواضع
نِّي َسمَّْيُتَيا َمْرَيَم }لغير مف قاـ بيا نحو ما ورد في قولو تعالى:  , (ٗ){َواِ 

                                                           

 مكتبة الخانجي  ٗٚٔ/ٔارتشاؼ الضرب مف لساف العرب, أبو حياف األندلسي ( ٔ)
 .ـٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔط األولى 

واف:" اسـ محمد يتربع عمى عرش العالـ" د/عبد العزيز ينظر: مقاؿ إليكتروني بعن( ٕ)
 .أبو مندور موقع شباب مصر

ْيُتُموَىا َأْنُتْم َوآَباُؤُكمْ }المواضع ىي قولو تعالى:( ٖ)  {َأُتَجاِدُلوَنِني ِفي َأْسَماٍء َسمَّ
ْيُتُموَىا أَ }(, وقولو:ٔٚاألعراؼ) ْنُتْم َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِو ِإالَّ َأْسَماًء َسمَّ
اُكُم اْلُمْسِمِمينَ } (, وقولو:ٓٗيوسؼ) {َوآَباُؤُكمْ    (, وقولو:ٛٚ)الحج{ُىَو َسمَّ

ْيُتُموَىا َأْنُتْم َوآَباُؤُكمْ } (, ومواضع االستشياد ٖٕالنجـ){ِإْن ِىَي ِإالَّ َأْسَماٌء َسمَّ
 ٖٗٗأعمى اليامش, المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ, محمد فؤاد عبد الباقي 

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔدار الحديث القاىرة ط األولى 
 (.ٖٙ( سورة آؿ عمراف )ٗ)
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ِإنَّ الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن }, وقولو: (ٔ) {ى َسْمَسِبياًل َعْيًنا ِفيَيا ُتَسمَّ }وقولو: 

َوَجَعُموا ِلمَِّو ُشَرَكاَء ُقْل  }وقولو:(, ٕ){ِباْْلِخَرِة َلُيَسمُّوَن اْلَماَلِئَكَة َتْسِمَيَة اأْلُْنَثى

ولو: , وروعي ذلؾ في الرواية الواردة َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد اهلِل, في ق( ٖ){ َسمُّوُىمْ 
, َحتَّى َتْسَتْأِمَرُه, ُوِلَد ِلَرُجٍؿ ِمنَّا ُغاَلـٌ, َفَسمَّاُه ُمَحمًَّدا َفُقْمَنا: اَل َنْكِنَؾ ِبَرُسوِؿ اهلِل 

فَّ َقْوِمي َأَبْوا َأْف َيْكُنوِني  ْيُتُو ِبَرُسوِؿ اهلِل َواِ  َقاَؿ َفَأَتاُه, َفَقاَؿ: ِإنَُّو ُوِلَد ِلي ُغاَلـٌ َفَسمَّ
َسمُّوا ِباْسِمي، َواَل َتَكنَّْوا ِبُكْنَيِتي، َفِإنََّما ُبِعْثُت », َفَقاَؿ: ى َتْسَتْأِذَف النَِّبيَّ ِبِو َحتَّ 

, ومما تجدر اإلشارة إليو تناسب تمؾ البنية " َسمُّوا" مع (ٗ)«َقاِسًما َأْقِسُم َبْيَنُكمْ 
اذ ما عرض مف وجو اعتراض قوـ الرجؿ عميو حيث كاف التركيز عمى اتخ

 الكنية غاية.
" مف الفعؿ  " َتَسمَّْواببنية الفعؿ  (٘)وجاء التعبير في بعض الروايات

ترغيًبا ليـ في  (ٙ)الماضي "تسمَّى" مراعيا في داللة تمؾ البنية معنى االتخاذ
اتخاذ اسمو الشريؼ عمًما يسموف بو أبناءىـ, وينعموف ببركتو وكأنو منحة 

ة األمر معنى اإلباحة, والذي يكثر في مواطف حباىـ بيا, وىذا يتناسب مع إفاد
الرضا واالمتناف؛ ولذا أتت تمؾ البنية متمكنة في الرواية موضع الدراسة مراعاة 

 لحاؿ األب, وما كاف مف قومو مف محاولة إقصائو عف تمؾ التسمية.

                                                           

 (.ٛٔسورة اإلنساف )( ٔ)
 (.ٛٔسورة النجـ )( ٕ)
 (.ٖٖسورة الرعد )( ٖ)
 (.ٖٖٕٔ)ٖٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ ( ٗ)
 .(ٗٛٙٔ: ٕٛٙٔ/) ٖ( جاء ذلؾ في أربعة مواضع ينظر: صحيح مسمـ ٘)
 .ٕٚٔ/ٔ( ينظر: ارتشاؼ الضرب ٙ)
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ويراعى أيضا في تمؾ البنية اتساع الداللة مف جية تعمقيا بتسمية 
ره بيذا االسـ يشيد لذلؾ الحديث الشريؼ الذي رواه أنس المخاطب نفسو أو غي

بف مالؾ في قولو: َناَدى َرُجٌؿ َرُجاًل ِباْلَبِقيِع َيا َأَبا اْلَقاِسـِ َفاْلَتَفَت ِإَلْيِو َرُسوُؿ اهلِل 
ـْ َأْعِنَؾ ِإنََّما َدَعْوُت ُفاَلًنا, َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهللِ  : "َتَسمَّْوا  َفَقاَؿ َيا َرُسوَؿ اهلِل, ِإنِّي َل

", حيث كانت الدعوة إلى تسمية المخاطب نفسو  ِباْسِمي َواَل َتَكنَّْوا ِبُكْنَيِتي
 بذلؾ, ويراعى ذلؾ فيما ورد عمى ىذا النيج.

بالحؿ  وتجمت البالغة النبوية في معالجة ىذه القضية حيف بادرىـ 
يشؽ عمييـ بترؾ المحبب إلى قموبيـ المتمثؿ في األمر بالتسمي باسمو قبؿ أف 

 َواَل َتْكَتُنوا ِبُكْنَيِتي". ما مالت إليو نفوسيـ في قولو:"
َتَسمَّْوا ولمتناغـ الجمي بيف الجممتيف جاء بناء النظـ عمى الوصؿ بالواو "

 (ٔ)" إذ تجري الجممة الثانية مف األولى مجرى النقيضِباْسِمي َواَل َتْكَتُنوا ِبُكْنَيِتي
, وقد زاد الوصؿ حسًنا اتفاؽ الجممتيف في الفعمية بؿ مف جية اإلباحة والمنع

 .(ٕ)نوع الفعؿ, واتحاد المسند إليو
صيانة لنفسو, وحماية عف أذاه؛ لئال  وجاء النيي عف التكني بكنيتو 

يتأذى بإجابة دعوة غيره لمف لـ يدعو, ويجد بذلؾ المنافقوف والمستيزئوف ذريعة 
, أف في ذلؾ ما يجب مف توقير النبي إلى أذاه, فحمى حماه بكؿ وجو, كما 

؛ إذ تستعمؿ الكنية "تفخيًما لشأف صاحبيا أف يذكر (ٖ)وتخصيصو بالبر واإلكراـ
 .(ٗ)اسمو مجرًدا وتكوف ألشراؼ الناس"

                                                           

,  ٕٕ٘ دالئؿ اإلعجاز, عبد القاىر الجرجاني تعميؽ محمود محمد شاكر نظر:( ئ)
 ـ.ٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔمطبعة المدني القاىرة ط الثالثة 

 .ٚٙٔاإليضاح, الخطيب القزويني  ( ينظر:ٕ)
دار  ٛ/ٚينظر: إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ, القاضي عياض تحقيؽ يحيى إسماعيؿ ( ٖ)

 .ـٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔالوفاء لمطباعة ط األولى 
 دار الشروؽ  ٖٔٗ/ٛفتح المنعـ شرح صحيح مسمـ, موسى شاىيف الشيف  (ٗ)

 .ـٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔط األولى 
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" "َتَكنَّْوا (ٔ)وقد اختمفت الروايات في بنية الفعؿ حيث جاء في بعضيا
الءمة لحاليـ, ورغبتيـ في اتخاذ م (ٕ)مراعًيا في داللة تمؾ البنية معنى االتخاذ

 تمؾ الكنية سبياًل لمقرب والمحبة.
" مراعًيا في داللة تمؾ البنية معنى االجتياد "َتْكَتُنوا (ٖ)وجاء في بعضيا

مبالغة في إبراز تعمقيـ الشديد, وحرصيـ عمى نيؿ شرؼ تمؾ الكنية  (ٗ)والطمب
بالقاسـ", وجمي ما تفيده ولو بطريؽ غير مباشر بتسمية أبنائيـ " بمحمد", أو" 

 .(٘)تمؾ البنية مف المبالغة مف جية أف زيادة المبنى تدؿ عمى زيادة المعنى
ولما كاف النيي عما يخالؼ ىوى النفس مثيًرا لمتساؤؿ واالستغراب دفع 

"؛ َفِإنََّما َأَنا َقاِسٌم َأْقِسُم َبْيَنُكمْ ذلؾ وقرر ما يرمى إليو بالتعميؿ الوارد في قولو:" 
ف ذكر الشيء معماًل أبمغ مف ذكره بال عمة مف جية أف النفوس تنبعث إلى أل

 .    (ٙ)تقبؿ األحكاـ المعممة بخالؼ غيرىا
وقد جاء التعميؿ عمى وجو يتوافؽ مع طبيعة النيي؛ إذ يشير إلى أف 

أي: "أنا لي مف كنيتي نصيب  (ٚ)الكنية إنما تكوف بسبب وصؼ في المكني بو
؛ ولذا اقترف (ٛ)كـ مف ىذا الوصؼ شيء فال تكنوا بو"ووصؼ صحيح, وليس ل

 التعميؿ بالفاء.

                                                           

 .(ٗٛٙٔ: ٕٛٙٔ/)ٖ( جاء ذلؾ في أربعة مواضع ينظر: صحيح مسمـ ٔ)
 .ٕٚٔ/ٔ( ينظر: ارتشاؼ الضرب ٕ)
 .(ٗٛٙٔ: ٕٛٙٔ/)ٖ( جاء ذلؾ في موضعيف ينظر: صحيح مسمـ ٖ)
 .٘ٚٔ/ٔؼ الضرب ( ينظر: ارتشاٗ)
 الييئة المصرية العامة لمكتاب  ٕٔٚ/ٖ( ينظر: الخصائص, ابف جني ٘)

 .ط الرابعة بدوف
 ٜٔ/ٖينظر: البرىاف في عموـ القراف, الزركشي تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ( ٙ)

 .ـٜٚ٘ٔىػ/ٖٙٚٔدار إحياء الكتب العربية ط األولى 
 (.ٔٔ: ٓٔ/)ٚ ينظر: إكماؿ المعمـ ( ٚ)
 .ٕٖٗ/ٛفتح المنعـ   (ٛ)
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, وتميز وقد كشؼ التعميؿ عف المرتبة السامية التي انفرد بيا النبي 
 بيا عمف سواه.

وحتى يجد لكالمو تأثيًرا في نفوسيـ بنى كالمو عمى التأكيد؛ لما فيو مف 
ماطة  زالة الشكوؾ, وا   .(ٔ)الشبيات عما يخبر بوتمكيف المعنى وتقويتو, وا 

 وقد جاء التأكيد عمى وجو مبالغ فيو حيث تعددت وسائمو, فنجد منيا:
بيذا الوصؼ, فالعمة  التأكيد بأسموب القصر؛ ليفيد بذلؾ اختصاصو 

, فيو الذي يقسـ المواريث والغنائـ والزكاة الموجبة لمتكنية ال توجد في غيره 
, وفي (ٕ) يطمؽ ذلؾ في الحقيقة إال عميووغير ذلؾ, وليس ذلؾ ألحد غيره, فال

ذلؾ أيًضا دفع ما قد يتوىـ أف تمؾ الكنية بسبب تسمية ابنو بالقاسـ لتوفر معنى 
القاسمية فيو باعتبار القسمة األزلية في األمور الدينية والدنيوية فميس كأحدىـ 

 .(ٖ)ال في الذات وال في األسماء وال في الصفات
 , فكونو (ٗ)ألنيا تتأتى فيما ىو ظاىر معموـ َما"ِإنَّ وقد آثر القصر بػ "

مف يتولى القسمة بينيـ مف الظيور بمكاف بحيث ال ينكره أحد, وىذا أقرب إلى 
 اإلقناع باستحقاقو االنفراد بتمؾ الكنية.

وتعاضد مع ذلؾ التعبير بالجممة االسمية, وتعريؼ المسند إليو بالضمير" 
صود مف جية أف التعريؼ بالضمير موضوع " إذ في ذلؾ مالءمة لممقَأَنا

                                                           

المكتبة  ٜٗ/ٕينظر: الطراز ألسرار البالغة وعموـ اإلعجاز, ابف حمزة العموي ( ٔ)
 .ىػٖٕٗٔالعصرية بيروت ط األولى 

دار طوؽ  ٙٔ/ٕٕينظر: الكوكب الوىاج شرح صحيح مسمـ, محمد األميف اليرري( ٕ)
 .ـٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔالنجاة ط األولى 

 .ٙٔ/ٕٕ المرجع السابؽ ( ٖ)
,  ٖٚ٘ينظر: دالئؿ اإلعجاز, عبد القاىر الجرجاني تعميؽ محمود محمد شاكر ( ٗ)

 .ـٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔمطبعة المدني القاىرة ط الثالثة 
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, وىذا يشعر بالخصوصية والتميز فضاًل عف االعتداد بتمؾ (ٔ)لتعييف مسماه
, (ٕ)لمداللة عمى ثبوتو َقاِسٌم"المنزلة ضاعؼ ذلؾ التعبير باالسـ في قولو: "

؛ ألنو يقسـ الغنائـ واألمواؿ والعمـ والخيرات, وصار "فالقاسـ وصؼ لمنبي 
ؼ بمنزلة اسـ لو, فمو تكنى أحد بأبي القاسـ أوىـ ذلؾ سوء األدب ىذا الوص
 .(ٖ)في جنابو"

وقد أتى التنكير متمكًنا في موضعو حيث قصد مف ورائو التعظيـ 
 وما رمي مف إبراز تفرده بيذا الوصؼ. , وىذا ألصؽ بحالو (ٗ)والتفخيـ

ليؤكد  َبْيَنُكْم"؛ َأْقِسمُ ومبالغة في تقرير ىذا المعنى أتى التوكيد في قولو: "
, وىذا التوكيد يكشؼ عف تمكف المعنى في "قاسم"الوصؼ الوارد في قولو: 

 , ورغبتو الممحة في إبراز العمة الموجبة النفراده بيذه الكنية. نفسو 
ولالتصاؿ الوثيؽ بيف الجممتيف بني النظـ عمى الفصؿ؛ لما بينيما مف 

 .(٘)كماؿ االتصاؿ ,إذ الثانية مؤكدة لألولى
ولما كانت دواعي القسمة تتجدد وتتنوع آثر التعبير بالفعؿ المضارع في 

, فاالنفراد بيذا الوصؼ ال يتوقؼ (ٙ)لدالتو عمى التجدد والحدوث َأْقِسُم"قولو: "
 .عند زمف معيف مدة بقائو 

                                                           

ينظر: شرح الكافية الشافية, جماؿ الديف الطائي تحقيؽ عبد المنعـ أحمد ( ٔ)
 .ـ ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔجامعة أـ القرى ط األولى  ٕٕ٘/ٔىريدي

 .ٜٛينظر: اإليضاح  ( ٕ)
 .(ٙٔ: ٘ٔ/)ٕٕالكوكب الوىاج  ( ٖ)
 .ٓٓٔينظر: اإليضاح  ( ٗ)
 .ٚ٘ٔينظر: اإليضاح  ( ٘)
 .ٜٛينظر: المرجع السابؽ  ( ٙ)
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في أكثر مف  (ٔ)ومما زاد النظـ حسًنا وتأثيًرا مراعاة جناس االشتقاؽ
" قاسًما و" وال تكتنوا بكنيتي"، و:" تسموا باسمي" ، ولوموضع حيث جاء في ق

 ".أقسم بينكم
بيذه الكنية إيثار التعبير بالبينية في قولو:  وقد تضافر في إبراز تفرده 

؛ إذ ينبئ عف إدراكو الجيد ألحواليـ, ومعرفة ما ىـ أحوج إليو, كما ينبئ "َبْيَنُكْم"
 ليـ النفع, وتدفع عنيـ الضر. عف قربو منيـ, ورضاىـ بقسمتو التي تجمب

؛ لتذىب النفس َأْقِسُم َبْيَنُكمْ وقد حذؼ المفعوؿ في قولو: " " لقصد العمـو
 .(ٕ)فيو كؿ مذىب

 : وقد اختمؼ بناء التعميؿ في بعض الروايات حيث جاء في قولو 
بذلؾ ما ىو إال مبالغة في إبراز أف تفرده  (ٖ)"َفِإنََّما ُبِعْثُت َقاِسًما َأْقِسُم َبْيَنُكمْ  "

منحة ربانية  خصو اهلل بيا؛ ولذا بني الفعؿ لممجيوؿ وقصر بعثتو عمى ذلؾ, 
وكأنو الغاية الوحيدة مف بعثتو, فما بعث المختار إال ليقسـ بينيـ؛ ومف ثـ 

 اختص بيذه الكنية.
ِمنَّا  النظـ الوارد في رواية َجاِبَر ْبَف َعْبِد اهلِل, إذ َيُقوُؿ: ُوِلَد ِلَرُجؿٍ  وانفرد

, واََل ُنْنِعُمَؾ َعْيًنا, َفَأَتى النَِّبيَّ  ـَ َفُقْمَنا: اَل َنْكِنيَؾ َأَبا اْلَقاِسـِ ,  ُغاَلـٌ َفَسمَّاُه اْلَقاِس
بإيجاد حؿ آخر يسمو بالمسمى  «"َأْسِم اْبَنَك َعْبَد الرَّْحَمنِ »َفَذَكَر َذِلَؾ َلُو َفَقاَؿ: 

 ة والتوجيو.إلى درجة أعمى ترقًيا في المعالج

                                                           

 .ٜٖٛاإليضاح ينظر:  ( ٔ)
ينظر: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج, محمد الولوي  ( ٕ)

 .ىػٖٙٗٔدار ابف الجوزي ط األولى  ٜٕٔ/ ٖ٘
 .(ٖٖٕٔ) ٖٛٙٔ/ٖمسمـ  صحيح( ٖ)
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وقد تعاضدت أجزاء النظـ مادة وبنية عمى إبراز عمو شأف المسمى بيذا 
"؛ الستمزاـ ذلؾ "َأْسمِ االسـ, فيتجمى ذلؾ في نحو إيثار مادة فعؿ األمر وبنيتو 

 .(ٔ)الداللة عمى الرفعة يقاؿ: أسماه: أعاله"
ألنو  َك"؛اْبنَ كما يتجمى في إيثار التعبير عف المولود باالبف دوف الولد "

, وكأف (ٕ)يشمؿ كؿ مف تقوـ بتربيتو فيكوف ابًنا لؾ سواء كاف مف صمبؾ أـ ال
نيؿ شرؼ التسمية بيذا االسـ منحة ربانية واسعة ال تختص بالولد الصمبي, 
كما أف التعبير بذلؾ يفيد االختصاص ومداومة الصحبة؛ وليذا يقاؿ: ابف الفالة 

 بحسف عونو ومساندتو لوالده. , وفي ذلؾ بشارة(ٖ)لمف يداـو سموكيا
وال يخفى ما يحممو ذلؾ في طياتو مف نظرة تربوية تنـ عف بعد نظر, 
وحسف إدراؾ لشموؿ المواليد الذيف ضاقت بيـ نفوس أىميـ, وكانت الطرقات 
والمالجئ ليـ مالًذا؛ إذ ينعـ اهلل عمييـ بمف يتولى تربيتيـ, ويعمى قدرىـ, 

", وفي ذلؾ تقابؿ تاـ "عبد الرحمنألسماء إلى اهلل ويزيدىـ شرًفا باختيار أحب ا
 بيف ما كاف عميو وما آؿ إليو. 

ضافتيا إلى اسـ اهلل ػ تعالىومما يزيد المولود رفعة وصفو بالعبودية ػ  ,وا 
" عمى نيج النسؽ القرآني عند التعبير بيذا الوصؼ مضاًفا إلى ضميره "الرحمن

ِإنَُّو ِمْن  }نحو قولو تعالى:( ٗ)وسبحانو, أو االسـ األعظـ في أكثر مواضع
 .  (ٙ){َوَأنَُّو َلمَّا َقاَم َعْبُد المَِّو َيْدُعوُه }, (٘){ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنينَ 

                                                           

ابف منظور مادة )س ـ و( دار صادر بيروت ط ينظر: لساف العرب,( ٔ)
 ,  ٕٔٛتحقيؽ محمد إبراىيـ سميـ  ينظر: الفروؽ المغوية, أبو ىالؿ العسكري( ٕ)

 دار العمـ والثقافة بدوف.
 .(ٕٕٛ: ٕٔٛ)ص  بو ىالؿ العسكريألالفروؽ المغوية,  (ٖ)
اإلعجاز البياني في صيغ األلفاظ دراسة تحميمية لإلفراد والجمع في القرآف,  ينظر:( ٗ)

 ـ ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔمطبعة الحسيف اإلسالمية ط األولى  ٙٚٔمحمد األميف الخضري
 .(ٔٔٔسورة الصافات ) ( ٘)
 .(ٜٔسورة الجف ) ( ٙ)
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؛ إذ في ذلؾ الرَّْحَمِن"وقد الءـ المقاـ وصفو ػ تعالى ػ بالرحمة في قولو:" 
عينيـ  تطييب لقموبيـ؛ لتركيـ ما مالت إليو نفوسيـ, ومنعيـ مما تقر بو

وتتطمع إليو طاعة لرسوؿ اهلل وتقديًرا لو, فكافأىـ الحبيب بما يدخؿ عمييـ 
السرور والبشرى بأف ىذا المولود سيكوف مصدًرا لمبر والرحمة, وىذا غاية ما 
يرجوه الوالد مف ولده السيما مع كبر سنو, وىذا متالئـ مع ما عرض مف قوؿ 

"القاسـ" أو "محمد" معمنيف  القـو ليذا األب الذي رغب في تسمية ابنو
اعتراضيـ: "ال نكنيؾ أبا القاسـ, وال ننعمؾ عينا" "أي: ال نجعمؾ تقر عيناؾ 

 .(ٔ)بيذه الكنية الشريفة"
وقد جاء الوصؼ عمى ىذه البنية دوف غيرىا نحو" الرحيـ"؛ ألنو الرحمف 

ي , وال يخفى ما في ذلؾ مف المبالغة ف(ٕ)أشد مبالغة في المعنى مف الرحيـ
 تبشيرىـ وتطييب قموبيـ.

يقرر لنا المصطفى قاعدة أخرى تسمو بالنفس, وتحمؽ بيا إلى عناف  ثم
السماء في جو روحاني تتمثؿ في بياف أحب األسماء إلى اهلل, وأشرفيا وأعالىا 

ِإنَّ َأَحبَّ َأْسَماِئُكْم ِإَلى اهلِل َعْبُد اهلِل »المروي عف ابف عمر:  قدًرا في قولو 
 .«الرَّْحَمنِ  َوَعْبدُ 

في تقوية مضموف الكالـ عند المخاطب, وتقريره في  ورغبة مف النبي 
, بني النظـ عمى التوكيد؛ ليدفع بذلؾ أدنى شؾ, كما أف ىذا التوكيد (ٖ)نفسو

يتالقى مع بناء الكالـ عمى إبراز عمو شأف المسمى بيذه األسماء كشفا عف 
يد أف ينقمو إلى سامعو كما يجده في بالمعنى, وأنو مستعظـ لو, وير  اىتمامو 

                                                           

 .ٕٓ/ٕٕالكوكب الوىاج  ( ٔ)
 .(ٜٙٔ: ٜ٘ٔينظر: الفروؽ المغوية ) ( ٕ)
 ظر: خصائص التراكيب دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني, محمد محمد ين( ٖ)

 .ـٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔمكتبة وىبة ط السابعة ,  ٜٗ , ص أبو موسى
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, وقد انعكس ذلؾ عمى بناء النظـ حيث تعاضدت أدوات التوكيد لتبرز (ٔ)نفسو
, (ٕ)" التي ىي بمنزلة تكرير الجممة مرتيفِإنَّ قوة المعنى, وكفى بذلؾ التوكيد بػ " 

, ومف جانب آخر فإف "التوكيد بيا يفيد تقوية النسبة بيف المسند (ٕ)مرتيف
 .(ٖ)تقريرىا في ذىف السامع"والمسند إليو و 

" عمى الوتر الوجداني عندما آثر التعبير بقولو:" وقد عزؼ النبي   َأَحبَّ
مجاراة ليوى النفس؛ إذ اختيار األسماء يظير فيو األثر الوجداني أكثر, فيو 
إما احتذاء باسـ معيف حًبا وتقرًبا, أو تطمًعا لما يحممو االسـ مف صفات 

سخريًة بالتسمية بما تنفر منو النفوس, أو غير ذلؾ مما ىو و  حميدة, أو تحقيًرا
 أقرب إلى العاطفة.

وأشار النظـ إلى أف التسمية بيذه األسماء سبيؿ إلى محبة اهلل ػ تعالى ػ 
وىي غاية ما يرجوه اإلنساف؛ إذ "محبة اهلل لعبده عبارة عف إرادتو إليصاؿ 

, (٘)بالكمية عمى المحبوب" , وىي "توجب اإلقباؿ(ٗ)الخيرات والمنافع إليو"
ويعضد ذلؾ ما ورد في الحديث الشريؼ عف أبي ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ: 

ِإنَّ المََّو َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليِّا َفَقْد آَذْنُتُو ِبالَحْرِب، َوَما "  قاؿ رسوؿ اهلل 
َرْضُت َعَمْيِو، َوَما َيزَاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّا اْفتَ 

                                                           

 .  ٜٗ ص خصائص التراكيبينظر:  ( ٔ)
 ٜٕٔ/ٖينظر: االتقاف في عموـ القرآف, السيوطي تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ  ( ٕ)

 .ـٜٗٚٔىػ/ٜٖٗٔب ط الييئة المصرية العامة لمكتا
 ٜٖٛ/ٔحاشية الصباف عمى شرح األشموني أللفية ابف مالؾ, أبو العرفاف الشافعي ( ٖ)

 .ـ ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔدار الكتب العممية بيروت ط األولى 
إحياء التراث العربي بيروت ط  دار ٖٕٓ/ٔٔالتفسير الكبير, فخر الديف الرازي ( ٗ)

 .ىػٕٓٗٔالثالثة 
 .ٜٚٔ/ٛالمرجع السابؽ  ( ٘)
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ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّو، َفِإَذا َأْحَبْبُتُو: ُكْنُت َسْمَعُو الَِّذي َيْسَمُع ِبِو، َوَبَصرَهُ 
ْن َسأََلِني الَِّذي ُيْبِصُر ِبِو، َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَيا، َوِرْجَمُو الَِّتي َيْمِشي ِبَيا، وَ  اِ 

 .(ٔ).."أَلُْعِطَينَُّو، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّو.
وترغيًبا ليـ في التسمية بذلؾ أتت اإلضافة إلى ضميرىـ في قولو:" 

" متمكنة في موضعيا قارة في مكانيا, الءـ ذلؾ التعميـ الذي يحمؿ َأْسَماِئُكمْ 
ئيـ, وكأف التشريؼ الذي يمحؽ في طياتو اإلشارة إلى أسمائيـ وأسماء أبنا

عالء لشأنيـ.  أبناءىـ بتمؾ التسمية تشريؼ ليـ, وا 
وصؼ المولود بالعبودية,  ولما بني النظـ عمى تشريؼ المسمى آثر 

ضافة الوصؼ إلى عمـ الذات, ووصفو ػ تعالى ػ بالرحمف في قولو:"  َعْبُد اهلِل" وا 
 ".َو" َعْبُد الرَّْحَمنِ 

نما كاف ىذاف االس ماف أحب إلى اهلل؛ ألنيما تضمنا ما ىو وصؼ وا 
واجب لمحؽ ػ تعالى ػ وىو األلوىية والرحمة, وما ىو وصؼ لإلنساف وواجب لو 
وىو العبودية واالفتقار, ثـ قد أضيؼ العبد الفقير لإللو الغني إضافة حقيقية, 
فصدقت أفراد ىذه األسماء األصمية وشرفت بيذا التركيب, فحصمت ليا ىذه 

, وقيؿ: ألف األوؿ وىو اهلل اسـ الذات, واآلخر سيد الصفات, (ٕ)مةالفضي
ليو اإلشارة في قولو تعالى: ُقِل اْدُعوا  }وكالىما مخصوص بالذات المقدسة, وا 

 .(ٗ()ٖ) {المََّو َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيِّا َما َتْدُعوا َفَمُو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى

                                                           

 .(ٕٓ٘ٙ) ٘ٓٔ/ٛينظر: صحيح البخاري" باب التواضع"  ( ٔ)
 .ٕٔٛ/ٖ٘البحر المحيط ينظر: ( ٕ)
 (.ٓٔٔ)سورة اإلسراء  ( ٖ)
ينظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري, الكوراني تحقيؽ أحمد عزو  (ٗ)

 .ـٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔدار إحياء التراث العربي بيروت ط األولى  ٛٔ٘/ٜعناية 
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ميف مبنًيا عمى التكامؿ مف جية أف ومف جانب آخر نجد اختيار االس
 الرحمن"" يشير إلى كماؿ الييمنة وطالقة القدرة, والوصؼ بػ ""اهللعمـ الذات 

 يشير إلى المبالغة في إظيار عظيـ رحمتو تعالى.
وقد جاء ترتيب االسميف عمى نسؽ بديع روعي فيو التدرج مف األعمى 

ؿ وأحب إلى اهلل عمى االطالؽ؛ إلى األدنى ) التنزؿ (, فالتسمي بعبد اهلل أفض
ولذا بدأ بذكره ىنا؛ ألنو يؤذف بمزيد االىتماـ, وذلؾ ألف اسـ اهلل ىو قطب 
األسماء, وىو العمـ الذي يرجع إليو جميع األسماء, وال يرجع ىو إلى شيء فال 
اشتراؾ في التسمية بو البتة, والرحمة قد يتصؼ بيا الخمؽ, فعبد اهلل أخص في 

 .(ٔ)بدالرحمفالتسمية مف ع
ويقاس عمى ىذيف االسميف ما يجري مجراىما نحو: عبد الرحيـ, وعبد 

 الغفور, وغير ذلؾ.  
ومما يتصؿ بذلؾ دعوتو إلى التسمية بأسماء األنبياء ػ عمييـ السالـ ػ 
ألنيـ سادة بني آدـ, وأخالقيـ أشرؼ األخالؽ, وأعماليـ أصمح األعماؿ, 

بيا شرؼ لممسمى, ولو لـ يكف فييا مف فأسماؤىـ أشرؼ األسماء فالتسمي 
المصالح إال أف االسـ يذكر بمسماه, ويقتضي التعمؽ بمعناه لكفى بو مصمحة 

   (.ٕ)مع ما فيو مف حفظ أسماء األنبياء ػ عمييـ السالـ ػ وذكرىا
ُوِلَد ِلي ُغاَلٌم َفَأَتْيُت ِبِو النَِّبيَّ »َأِبي ُموَسى, َقاَؿ:  وقد ورد ذلؾ في رواية

  ٍَفَسمَّاُه ِإْبرَاِىيَم َوَحنََّكُو ِبَتْمَرة». 

                                                           

المكتبة  ٛٙٔ/ٔنظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير, زيف الديف الحدادي ي( ٔ)
 .ىػ ٖٙ٘ٔالتجارية الكبرى ط األولى 

 . ٕٚٚ/ٖ٘( ينظر: البحر المحيط ٕ)
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وقد كاف النبي األسوة الحسنة التي يقتدى بيا, فأسمى ابنو الذي ولدتو 
السيدة مارية "ابراىيـ", تخميًدا السـ جده إبراىيـ الخميؿ )عميو السالـ( ؛ ولذلؾ 

 .(ٔ)جاء الفعؿ عمى صيغة التضعيؼ لقصد التكثير
لمولود بإبراىيـ إعالف صريح بكوننا أولى بو مف وفي األمر بتسمية ا

غيرنا؛ ألف مبادئ دعوتيما تخرج مف مشكاة واحدة, فضاًل عف كوف مبادئ 
 دعوة الخميؿ  كانت موجودة متبعة في جزيرة العرب.

الشديدة في  وقد تبدى لنا مف خالؿ دراسة تمؾ المواضع رغبة النبي 
وضع ليـ مقاييس كمية متنوعة تحسيف أسماء أمتو عمى وجو يميزىـ حيث 

استجابة لمتطمبات النفس البشرية, فدعاىـ إلى التسمية باسمو الشريؼ, أو 
أسماء األنبياء, أو ما فيو إعالف بالخضوع والعبودية هلل كعبد اهلل, وقد سمؾ في 
توجيييـ طرائؽ متنوعة تجمع بيف مخاطبة العقؿ والوجداف, وتحقؽ اإلقناع 

الخبر, واإلنشاء, واإليجاز والتفصيؿ, وتقرير المعاني واإلمتاع, كاعتماد 
بأساليب متعددة كالتوكيد, والتعميؿ, وتحسيف النظـ بوجوه مف البديع كالتضاد 

 والجناس االشتقاقي.   
 
 

* * * * * * 
 
 
 
 

                                                           

 . ٖٙينظر: الشافية ص ( ٔ)
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 املثحث انثاَي
 انثالغح انُثىيح يف تياٌ األمساء املكشوهح

كفميا لو اإلسالـ؛ إذ ال  إف حسف تسمية المولود حؽ مف الحقوؽ التي
يخفى ما لالسـ الحسف مف أثر إيجابي عمى المسمى نفسًيا واجتماعًيا, وعمى 
النقيض مف ذلؾ ما لالسـ القبيح مف أثر سمبي عمى المسمى نفسًيا واجتماعًيا, 
فمألسماء تأثير في المسميات, ولممسميات تأثر عف أسمائيا في الحسف والقبح 

فة والكثافة, فبيف األسماء والمسميات مف االرتباط والتناسب والخفة والثقؿ والمطا
 . (ٔ)والقرابة ما بيف قوالب األشياء وحقائقيا, وما بيف األرواح واألجساـ

وقد انتشر في الفترة األخيرة في مجتمعنا نزوح بعض اآلباء إلى تسمية 
نحو:  أبنائيـ بأسماء تنفر منيا النفوس إما لما يحممو االسـ مف معنى قبيح

 , (ٗ) ": الخبيث الفاجرَشاِطر, و"(ٖ)" : المظمـَسِديف , و"(ٕ): مشؤوـجاُرود""
 , وغير ذلؾ.(ٙ)" : القصير الحقير"َزْوَبع,و (٘)": صنـ كاف لقريش" نائمةو

, ونمر, ثعمبأو مثير لمسخرية كالتسمية بأسماء الحيوانات نحو:  
 لؾ., وغير ذووحش, وضبع, وبغل, وخروف, وجحش, وجاموس

 وغير ذلؾ., وعصفور, ووديك, وغراب, ووزة, بطةأو الطيور نحو:  

                                                           

( مؤسسة ٖٛٓ: ٖٚٓ/)ٕينظر: زاد المعاد في ىدي خير العباد, ابف قيـ الجوزية ( ٔ)
 .ـٜٜٗٔػ/ ى٘ٔٗٔ ٕٚالرسالة بيروت ط

 .ينظر: لساف العرب مادة ) ج ر د (( ٕ)
 .ينظر: المرجع السابؽ مادة ) س د ؼ (( ٖ)
 .ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ش ط ر (( ٗ)
 .ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ف ي ؿ  (( ٘)
 .ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ز ب ع  (( ٙ)
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, وبرص, وحنش, عقربأو الحشرات والزواحؼ والقوارض نحو: 
 , وغير ذلؾ.وفأر, وحية, وحرباية

 , (ٖ) وَزْوَبعةُ , (ٕ)وُىراء, (ٔ)ُقَزحَ أو أسماء الشياطيف والجف نحو: 
 وغير ذلؾ. ،(ٙ) اأَلْجَدع, و(٘)وُحباب, (ٗ) وَأَزبُّ 

ما لكونو غريًبا مجاراة وتقميًدا لمجتمعات تخالؼ مجتمعنا, وديننا نحو:  وا 
اسـ أنثى إللو مف و "راما: , (ٚ" )اسـ أنثى التيني آللية عند الروماف "ديانا:

ومايا: , (ٛ)اسـ أنثى لروح ترعى العائالت عند الروماف" و"الرا:آلية اليندوس", 
 وغير ذلؾ., (ٜ)روماف اسـ أنثى آللية الخصب عند الومايا: 

وال يتنافى ذلؾ مع ما سمكو العرب قديًما في نطاؽ تسمية أبنائيـ؛ إذ 
كاف ليـ في اعتقادىـ متكأ وسنًدا, حيث نجد أف أسماء غالب العرب منقولة 
عما يدور في خزانة خياليـ مما يخالطونو ويجاورونو إما مف الحيواف المفترس 

                                                           

 .ينظر: لساف العرب مادة ) ؽ ز ح  (( ٔ)
 .المرجع السابؽ مادة ) ىػ  ر أ  ( ينظر:( ٕ)
 .ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ز ب ع  (( ٖ)
 .ينظر: المرجع السابؽ مادة ) أ ز ب  (( ٗ)
 .ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ح ب ب  (( ٘)
 .ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ج د ع  (( ٙ)
 .ٕ٘ٔقاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانييا ص (ٚ)
: حة في معناىا, موقعينظر: مقاؿ إليكتروني بعنواف" أسماء بنات جميمة ظاىًرا قبي (ٛ)

       SAYHDATY.NET  
 :ينظر: مقاؿ إليكتروني بعنواف " أسماء مواليد" موقع( ٜ)

 WWW.ALMAANY.COM.   .  
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ما مف النبات ونمر,  كأسد ما مف الحشرات ظمةكحن, وا  ما وحنش, كحية, وا  , وا 
 .(ٔ)وغير ذلؾ وصخر, كفيرمف أجزاء األرض 

وىناؾ دافع آخر يتمثؿ في غمبة تسمية أبنائيـ بمكروه األسماء نحو: 
, وما أشبو ذلؾ, وتسمية عبيدىـ بمحبوب األسماء وحرب, ومرة, وحنظمة, كمب

عدائيـ, وعبيدىـ , وحجتيـ في ذلؾ أنيـ يسموف أبناءىـ ألونجاح, كفالح
 .(ٕ)ألنفسيـ

كما ال يتنافى ذلؾ مع التسمية باألسماء األجنبية التي تحمؿ معاني 
": اسـ أنثى تركي بمعنى ضوء نورسينمقبولة, وال تتعارض مع الشرع  نحو: "

" : اسـ أنثى فارسي جمنار: اسـ أنثى فارسي بمعنى لؤلؤة, و"جمانةالقمر, و"
" : إيناس: اسـ ذكر فارسي بمعنى شجاع, و" رستمبمعنى زىرة الرماف, و" 

, (ٖ)" : اسـ ذكر تركي بمعنى أسدأرسالناسـ ذكر يوناني بمعنى الطيارة, و" 
 وغير ذلؾ.

حيف أرسى ليـ  وقد حمؿ لواء الدفاع عف ىذا الحؽ خير األناـ 
الضوابط التي تضمف ليـ جمب ما يسرىـ, ودفع ما يسوؤىـ, فأمر بتحسيف 

: "إنكم ", وقاؿولد لو ولد فميحسن اسمو وأدبوقاؿ:" مف  أسماء أمتو حيف
, وأعمف (ٗ) تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم"

, حربكراىيتو لألسماء التي تنفر منيا الطباع, وتشمئز منيا النفوس نحو: 
                                                           

دار الكتب العممية  ٖٖٙ/ٔينظر: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء, القمقشندي  ( ٔ)
 .وفبيروت بد

 . ٖٗٙ/ٔينظر: المرجع السابؽ  ( ٕ)
(, ومقاؿ إليكتروني ٕ٘ٔ: ٖٕٔينظر: قاموس األسماء العربية والمعربة ص)  ( ٖ)

 .MEANING.NETبعنواف "معاني األسماء" موقع 
 . ٖٜٕٙٔينظر: مسند اإلماـ أحمد (ٗ)
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 " مف"مرة" مف المكاره والبشاعة, وفي حرب؛ لقبح معانييا لما في "ومرة
؛ ولذا كاف النيي عف التسمية باألسماء التي تنفر منيا النفوس أو ما (ٔ)المرارة

ف كاف ظاىرىا الحسف والقبوؿ نحو نييو  عف تسمية الرقيؽ  قد يستمـز ذلؾ وا 
 بنحو: رباح, ويسار, ونافع, وأفمح, وقد جاء ذلؾ في موضعيف:

...َواَل ُتَسمَِّينَّ ": : عف سمرة بف جندب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل املىضغ األول 
ُغاَلَمَك َيَسارًا، َواَل َرَباًحا، َواَل َنِجيًحا، َواَل َأْفَمَح، َفِإنََّك َتُقوُل: َأَثمَّ ُىَو؟ َفاَل 

 .(0)َيُكوُن َفَيُقوُل: اَل ِإنََّما ُىنَّ َأْرَبٌع َفاَل َتِزيُدنَّ َعَميَّ "
َأْن َيْنَيى َعْن َأْن  النَِّبيُّ  َأرَادَ  عف جابر بف عبد اهلل قاؿ: " :املىضغ انثاَي

 ُيَسمَّى ِبَيْعَمى، َوِبَبَرَكَة، َوِبَأْفَمَح، َوِبَيَساٍر، َوِبَناِفٍع َوِبَنْحِو َذِلَك، ُثمَّ 
 َوَلْم َيْنَو  َرُسوُل اهلِل  رََأْيُتُو َسَكَت َبْعُد َعْنَيا، َفَمْم َيُقْل َشْيًئا، ثُمَّ ُقِبَض 

 .(ٖ)"َعْن َذِلكَ 
تجابة لنيج االنتقاء نقتصر عمى دراسة الموضع األوؿ؛ لبنائو عمى واس

                                             .التفصيؿ والتصريح
حيث رمى مف ورائو تعميـ أمتو,  لما كاف ىذا األمر محور اىتمامو 

وغرس ما يميزىـ ويضمف ليـ السالمة خاطبيـ بما يسترعي أسماعيـ, ويوقظ 
يـ, فبنى كالمو عمى اإلنشاء الذي يقتضي مطموًبا غير حاصؿ وقت أذىان

 َواَل ُتَسمَِّينَّ ُغاَلَمَك ...". الطمب في قولو:"
 ولما كانت الغاية تعديؿ مسارىـ في نطاؽ تسمية غممانيـ آثر 

القتضائو ترؾ الفعؿ المنيي عنو عمى  َواَل ُتَسمَِّينَّ "؛ أسموب النيي  في قولو: "

                                                           

 .(ٕٛٚ: ٕٚٚ/)ٖ٘ينظر: البحر المحيط ( ٔ)
 (.ٖٕٚٔ)٘ٛٙٔ/ٖ ينظر: صحيح مسمـ " كتاب اآلداب"( ٕ)
 ( .ٖٕٛٔ)ٙٛٙٔ/ٖ"  المرجع السابؽ (ٖ)
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تياء الفوري, كما أف في العدوؿ عف األمر إلى النيي تقريًرا لممعنى؛ وجو االن
 ألنو يتضمنو فكأف المعنى ذكر مرتيف؛ ومف ثـ يتقرر في الذىف.

وقد جاءت بنية الفعؿ معينة عمى ذلؾ حيث آثر صيغة التضعيؼ )فّعؿ( 
 .(ٔ)التي تفيد التكثير والمبالغة

األمر توكيد الفعؿ بالنوف وعنايتو بيذا  وتعاضد في إبراز اىتمامو 
ذا جئت  الثقيمة؛ ألنيا آكد مف الخفيفة, "فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد, وا 

, (ٖ)؛ ذلؾ "ألف تكرير النوف بمنزلة تكرير التوكيد"(ٕ)بالثقيمة فأنت أشد توكيًدا"
 فيتمكف المراد في الذىف فضؿ تمكف.

فييا الفعؿ مرساًل وقد جاءت رواية أخرى ليذا الحديث لمراوي األعمى ورد 
اَل ُتَسمِّ ُغاَلَمَك َرَباًحا، َواَل َيَسارًا، َواَل َأْفَمَح، َواَل : " بدوف تأكيد في قولو 

, وقد أتى كؿ متمكًنا في موضعو, فتوكيد الفعؿ في الحديث موضع (ٗ)َناِفًعا"
الدراسة يتشاكؿ مع بناء النظـ عمى التفصيؿ, ومجيء الفعؿ مجرًدا في الرواية 

ألخرى يتشاكؿ مع بناء النظـ عمى اإليجاز, كما أف توكيد الفعؿ يتشاكؿ أيًضا ا
 ".  َتِزيُدنَّ  مع توكيد الفعؿ في قولو:"

                                                           

 . ٖٙينظر: الشافية ص ( ٔ)
مكتبة الخانجي القاىرة ط الثالثة  ٜٓ٘/ٖالكتاب, سيبويو تحقيؽ عبد السالـ ىاروف ( ٕ)

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ
دار الكتب  ٖٙٔ/٘( شرح المفصؿ لمزمخشري, ابف يعيش قدـ لو إميؿ بديع يعقوب ٖ)

 ـ .ٕٔٓٓىػ /ٕٕٗٔط األولى العممية بيروت 
 (.ٖٕٙٔ)٘ٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ " كتاب اآلداب" ( ٗ)
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حيث  (ٔ)وقد خص العبيد بالذكر؛ "ألف ىذه األسماء كانت فييـ أغمب"
كانت عادة العرب أف يختاروا ألبنائيـ مف األسماء ما فيو البأس والشدة 

ومزاحـ, ويختاروا لموالييـ ما فيو معنى التفاؤؿ كنجاح  كمحارب, ومقاتؿ,
 .(ٕ)وفالح, وحجتيـ أنيـ يسموف عبيدىـ ليـ

, وال تختص (ٖ)والكراىة ال تختص بالعبيد بؿ تتعدى ذلؾ إلى األحرار
 .(ٗ)بيذه األسماء األربعة بؿ تتعدى ذلؾ إلى ما ىو في معناىا

لغالـ: وىو الطار إيثار التعبير عف العبد با ومف بميغ منطقو 
أراد أف يستجمع  , وفي ذلؾ كناية عف قوتو وبأسو ونشاطو, وكأنو (٘)الشارب

في ىذا الغالـ موجبات إدخاؿ السرور الحسية بأفعالو, والمعنوية بحسف اسمو, 
لكي  وال يخفى ما في ذلؾ مف حث سيده وتحريضو عمى االمتثاؿ لنييو 

 تكمؿ المسرة.
الـ إلى ضمير المخاطب, وكأنو أولى بتحقيؽ وقد الءـ ذلؾ إضافة الغ

 ما يدخؿ عميو السرور, ودفع ما يجمب لو الضرر.
وقد أتى التناسب بيف األسماء المذكورة متمكًنا في موضعو حيث تحقؽ 
الجمع بيف أسماء محببة إلى النفس تميؿ إلييا, وتستريح إلى سماعيا حيث نجد 

معنى  رباح"وفي داللة اسـ " (,ٙ)رمعنى السيولة واليس "يسار"في داللة اسـ 

                                                           

 .ٕٗ/ٕٕالكوكب الوىاج ( ٔ)
 .(ٖٗٙ: ٖٖٙ/)ٔينظر: صبح األعشى ( ٕ)
 .ٜٕ/ٕٕالكوكب الوىاج ( ينظر:ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٗٔ( ينظر: المنياج ٗ)
 .ينظر: لساف العرب مػػػػػادة ) غ ؿ ـ  (( ٘)
 س ر(. مادة ) يلساف العرب ( ينظر: ٙ)
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معنى الظفر بالشيء, "نجيح" , وفي داللة اسـ (ٔ)الزيادة والنماء والكسب
معنى الفوز والنجاح والبقاء في  "أفمح"وفي داللة اسـ  ،(0) والصواب, والغمبة

 .(ٖ)النعيـ والخير
" بداًل مف "نجيح" مراعًيا في ذلؾ "نافعوقد ورد في بعض الروايات اسـ 

نحو ما ورد في الحديث المذكور آنًفا ", وورد  (ٗ)استجالب وجوه الخير لو ولغيره
" مراعًيا في داللة االسـ األوؿ معنى النماء, ويعمي, بركةوورد في بعضيا ذكر" 

, وقد ورد (ٙ), وفي داللة االسـ الثاني معنى الرفعة, والشرؼ(٘)والتيمف, والتفاؤؿ
َأْن َيْنَيى  َأرَاَد النَِّبيُّ  ف قاؿ: "ورد ذلؾ فيما روي عف جابر بف عبد اهلل حي

َعْن َأْن ُيَسمَّى ِبَيْعَمى، َوِبَبَرَكَة، َوِبَأْفَمَح، َوِبَيَساٍر، َوِبَناِفٍع َوِبَنْحِو َذِلَك، ُثمَّ رََأْيُتُو 
 ."َذِلكَ َوَلْم َيْنَو َعْن  َسَكَت َبْعُد َعْنَيا، َفَمْم َيُقْل َشْيًئا، ُثمَّ ُقِبَض َرُسوُل اهلِل 

وقد روعي في بنية ىذه األسماء ما يؤكد مدلوليا عمى وجو مبالغ, 
:" ويضفي عمييا طابع الثبوت والتحقيؽ حيث أتى التعبير بالمصدر في قولو

والفعؿ  نجيح"،والصفة المشبية عمى وزف فعيؿ في قولو:"  رباح"،و" يسار"
 ".  أفمحالماضي الذي يفيد التحقيؽ في قولو:" 

في ترتيبيا نسًقا عجيًبا اتخذ مف الترقي متكأ وسنًدا, إذ  كذلؾ روعي
تحقؽ الفالح غاية ما تسمو إليو النفس؛ ومف ثـ يتضاعؼ سرورىا حتى بمجرد 

 سماع المفظ.
                                                           

 ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ر ب ح (.( ٔ)
 ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ف ج ح (.( ٕ)
 ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ؼ ؿ ح(.( ٖ)
 ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ف ؼ ع(.( ٗ)
 ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ب ر ؾ(.( ٘)
 ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ع ؿ و(.( ٙ)
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ولما كاف النيي عما ىو محبب إلى النفس مثيًرا لمتعجب واالستغراب دفع 
 :" َفِإنََّك َتُقوُل: َأَثمَّ ُىَو؟ َفاَل َيُكوُن َفَيُقوُل: اَل... ".ذلؾ بالتعميؿ الوارد في قولو

ومراعاة لقوة ميميـ إلى التسمية بيذه األسماء, واقتناعيـ بيا بنى التعميؿ 
عمى التوكيد مبالغة في تقرير تمؾ العمة؛ لكي تنزؿ مف نفوسيـ منزلة تفوؽ 

 منزلة العمة الموجبة لمتسمية وىي التفاؤؿ.
بأمتو, وحرصو الشديد عمى  أتى التعميؿ كاشًفا عف عظيـ رحمتو وقد 

دفع ما يضرىـ ولو بطريؽ غير مباشر؛ "وذلؾ أنيـ كانوا يقصدوف بيذه 
األسماء وبما في معانييا إما التبرؾ بيا, أو التفاؤؿ بحسف ألفاظيا, فحذرىـ أف 

وذلؾ إذ سألوا يفعموه؛ لئال ينقمب عمييـ ما قصدوه في ىذه التسميات إلى الضد 
فقالوا: أثـ يسار؟ أثـ رباح؟ فإذا قيؿ: "ال"  تطيروا بذلؾ وتشاءموا بو وأضمروا 
عمى اإلياس مف اليسر والرباح, فنياىـ عف السبب الذي يجمب ليـ سوء الظف 

 .(ٔ)باهلل سبحانو, ويورثيـ اإلياس مف خيره"
يث مف نفي كما أف تمؾ العمة تتشاكؿ معنوًيا مع ما ذكر سابًقا في الحد

 , وكأف الحديث كاماًل مبني عمى نفي الضرر.(ٕ)ال يضرك"الضرر في قولو:" 
وىناؾ وجوه أخرى لكراىة التسمي بيذه األسماء منيا" تعميؽ ضد االسـ 
عميو بأف يسمى يساًرا مف ىو أعسر الناس, ونجيًحا مف ال نجاح عنده, ورباًحا 

 ميو وعمى اهلل, وأمر آخر مف ىو مف الخاسريف, فيكوف قد وقع في الكذب ع
أيضا وىو أف يطالب المسمى بمقتضى اسمو فال يوجد عنده, فيجعؿ ذلؾ سبًبا 

 .(ٖ)لذمو وسبو"
                                                           

 .ـٕٖٜٔىػ / ٖٔ٘ٔالمطبعة العممية حمب ط األولى ٕٛٔ/ٗنف, الخطابيمعالـ الس( ٔ)
في قوؿ النبي: " أحب الكالـ إلى اهلل أربع: سبحاف اهلل, والحمد هلل, والحمد هلل, واهلل ( ٕ)

 أكبر ال يضرؾ بأييف بدأت".
 .ٖٖٔ/ٕزاد المعاد ( ٖ)
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في سبيؿ إقناع  وتتجمى البالغة النبوية بصورة واضحة فيما انتيجو 
المخاطب حيث اتخذ مف مخاطبة الجانب العقمي سنًدا؛ ألنو قدر متفؽ عميو 

جميع؛ ومف ثـ يقتضي قطًعا في أغمب األحياف التسميـ وعمى حقائقو بيف ال
 (ٔ)بالحجة؛ ومف ثـ التصديؽ واإلذعاف, ويتبدى ذلؾ في سموكو مسمؾ المحاورة

 .:" َفِإنََّك َتُقوُل: َأَثمَّ ُىَو؟ َفاَل َيُكوُن َفَيُقوُل: اَل... "في قولو
أف يقر المخاطب طرًفا في المحاورة, وكأنو يريد بذلؾ  وقد جعؿ النبي 

المخاطب بالعمة المرادة, ويعمف اقتناعو التاـ بيا بطريؽ ال يدع مجااًل لمتردد أو 
 الرفض؛ ليقابؿ بذلؾ شدة تمسكيـ بما تعمموا بو في التسمية بيذه األسماء.

 َأَثمَّ ُىَو؟"وقد تعاضد مع ذلؾ إيثار أسموب االستفياـ الوارد في قولو:" 
ب مف اإليحاءات تتالقى مع ما قصد لما يبعثو في نفس المتمقي مف ضرو 

حيث يستمـز اإلثارة والتنبيو ولفت األذىاف إلى تمؾ العمة, وما تحدثو في النفس 
 مف تشاؤـ ونفور. 

وقد أتى االستفياـ باليمزة في مكانو األخص األشكؿ بو؛ لما تمتاز بو 
 ,(ٕ)مف فسحة في الصياغة, إذ يسأؿ بيا عف جميع أجزاء النظـ بخالؼ غيرىا

ىذا مف جانب ومف جانب آخر فإف االستفياـ باليمزة يتالقى مع بناء النظـ 
عمى المحاورة وما يقصد مف وراء ذلؾ مف سرعة اإلقناع ؛ لما تمتاز بو اليمزة 

 مف السرعة والخفة والوضوح.

                                                           

ييئة المصرية ال ٖ٘ينظر: أسموب المحاورة في القرآف, عبد الحميـ حفني ص ( ٔ)
 .ـٜ٘ٛٔالعامة لمكتاب ط الثانية 

 .ٖٙٔينظر: اإليضاح ص ( ٕ)
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 " َثمَّ "ولما كاف محور االىتماـ وجود أثر لممسمى ولي اليمزة أداة اإلشارة
, وقد قصد مف ذلؾ استيعاب المكاف (ٔ)المكاف البعيد خاصة التي يشار بيا إلى

الذي يمكف أف يوجد فيو المسمى عمى اتساع أرجائو, وكأف التفاؤؿ يحدث 
 بأدنى وجود لمقتضيات االسـ.

لقصد  أثم ىو؟"وقد اقتضى المقاـ التعريؼ بضمير الغيبة في قولو:" 
ـ المقصود مف األسماء التعميـ في الحكـ والتعميؿ, فيعود الضمير إلى االس
 المذكورة آنفا, بؿ يتجاوز ذلؾ إلى ما يجري مجراىا.

 َتُقوُل " وقد أعاف عمى اإلقناع إيثار التعبير بصيغة المضارعة في قولو:"
التي تفيد فضال عف التجدد استحضار المشيد, وكأف في ذلؾ استدعاء لما 

؛ ومف ثـ يزداد النفور مف التسمي بتمؾ األ  سماء.يوجب التشاـؤ
حريًصا عمى دفع أدنى ما يسبب ليـ التطير والنفور أتى  ولما كاف 

في موضعو متمكًنا  " َفاَل َيُكوُن "االعتراض بيف السؤاؿ والجواب في قولو: 
 فيعظـ وقعو.لنفس توطئة وتمييًدا حتى ال يباغتيـ بما تنفر منو ا

كتفاء في الجواب أي: ال أحًدا موجود ا "ضاعؼ ذلؾ حذؼ مدخوؿ "ال
بما ذكر, وكأف الوقوؼ عمى تمؾ الكممة كاؼ في إحداث النفور؛ إذ ليا وقع 

 في النفس ال ينكر أثره.
وقد اقتضى الجواب أف يكوف النفي بػ "ال" مراعاة لحاؿ السائؿ حيث 

, وقد قصد منيا نفي الجنس أي: نفي أدنى (ٕ)قصد إعالمو بما لـ يكف يعمـ
 وجود لو عمى اإلطالؽ.

                                                           

 .ٕٓٔ/ٔينظر: حاشية الصباف ( ٔ)
دار الفكر لمطباعة ط األولى  ٖٙٙ/ٔينظر: معاني النحو, فاضؿ السامرائي ( ٕ)

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔ
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التسمية بيذه األسماء ىنا لمكراىة والتنزيو ال لمتحريـ؛ ومف ثـ  والنيي عف
ال يتنافى ىذا الحديث مع ما ورد عف جابر بف عبد اهلل في قولو:" َأَراَد النَِّبيُّ 

  ََأْف َيْنَيى َعْف َأْف ُيَسمَّى ِبَيْعَمى, َوِبَبَرَكَة, َوِبَأْفَمَح, َوِبَيَساٍر, َوِبَناِفٍع َوِبَنْحِو َذِلؾ ,
َـّ ُقِبَض َرُسوُؿ اهلِل  ـْ َيُقْؿ َشْيًئا, ُث َـّ َرَأْيُتُو َسَكَت َبْعُد َعْنَيا, َفَم ـْ َيْنَو َعْف  ُث َوَل

 . (ٔ)َذِلَؾ"؛ ألف معناه: "أراد أف ينيي عنيا نيي تحريـ فمـ ينو"
اقتصر في النيي عف األسماء  ومما تجدر اإلشارة إليو أف النبي 

سماء مع كونيا أضعؼ أثًرا في إحداث النفور والتشاـؤ المكروىة عمى ىذه األ
لينصرؼ الحكـ إلى ما يتجاوزىا بطريؽ األولى كحرب, ومرة, وسارؽ, وظالـ, 

 وحزف, وأسود, وغير ذلؾ.
في بياف األسماء التي تنفر منيا النفوس, فأشار إلى  ثـ ترقى النبي 

لبشرية وذلؾ فيما رواه ما بمغ الذروة في التجوز حتى خرج عف حدود األسماء ا
ِإنَّ َأْخَنَع اْسٍم ِعْنَد اهلِل َرُجٌل  قاؿ:" أبو ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ عف النبي 

 .(ٕ)َتَسمَّى َمِمَك اأْلَْماَلِك"
االسـ ومف عة ىذا تعاضدت أجزاء النظـ مادة وبنية عمى إبراز وضا
 ظاىر ذلؾ:تسمى بو, والمبالغة في التنفير مف انتياج نيجو, فنجد مف م

إيثار بناء النظـ عمى الخبر تقريًرا ليذا األمر, وكأنو يقيني ال يقبؿ شًكا 
أو جحًدا فضاًل عف مالءمتو لمقاـ الغضب وعدـ الرضا والذي يقتضي التركيز 

 منصب عمى الخبر في ذاتو إبراًزا لقبح  عمى الموجب لذلؾ, فاىتمامو 
 تمؾ التسمية.

                                                           

 .ٕٙٔ/ٗٔالمنياج ( ٔ)
 (.ٖٕٗٔ)ٛٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ "كتاب اآلداب"  (ٕ)
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, (ٔ)ى التوكيد قصًدا لتحقيؽ المخبر بووتكاتؼ مع ذلؾ بناء النظـ عم
وترسيخو في األذىاف, وجعمو منيًجا سديًدا وقاعدة كمية يقاس عمييا في نطاؽ 

 التسمية.
وال يخفى ما في التوكيد مف استعظاـ الخبر في نفس المتكمـ وكأنو أراد 

, وكأف مف تجرأ عمى (ٕ)أف ينقؿ ذلؾ إلى المخاطب لعظـ أثره وما يترتب عميو
 سمية بيذا االسـ جدير بأف يؤكد قبح صنيعو الذي أغضب الجبار, كما الت

 أف في ذلؾ تحريًكا لمشاعر المخاطب حيث لفتو بيذا التوكيد إلى سوء 
 ىذا الصنيع.

 ولما قصد إبراز وضاعة ىذا االسـ ومف تسمى بو جاء الوصؼ بقولو: "
القى مع ذلؾ, فيو قاًرا في موضعو؛ لما فيو مف إيحاءات ودالالت تت َأْخَنَع"

يستمـز اإلشارة إلى األثر المترتب عمى التسمية مف الذلة والخضوع أخًذا مف 
, كما يستمـز اإلشارة إلى السبب الموجب (ٖ)قوليـ: "الخانع: الذليؿ الخاضع"

, فيذا (ٗ)وىو الفجور والتكبر أخذا مف قوليـ: " رجؿ خانع: مريب فاجر"
 ما يفوؽ حدود المقدور البشري.المغرور دعاه تجبره إلى التشبث ب

 وقد أتت بنية الكممة معضدة ذلؾ حيث آثر التعبير بصيغة التفضيؿ"
" وكأنو منفرد بتمؾ المنزلة المنفرة, أعاف عمى ذلؾ جرس الكممة ليتالقى َأْخَنعَ 

 المفظ مع غرابة ىذا المسمؾ.
ؽ قصًدا لإلطال اْسٍم"ومبالغة في التنفير أضيؼ ىذا الوصؼ إلى قولو:" 

 والتعميـ.
                                                           

 .ٜٕٔ/ٖاالتقاف في عموـ القرآف ينظر: ( ٔ)
 .ٜٗينظر: خصائص التراكيب ( ٕ)
 .ينظر: لساف العرب مادة ) خ ف ع(( ٖ)
 .ينظر: المرجع السابؽ( ٗ)
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لما يستوجبو  "اهلِل"؛وقد استوجب المقاـ إيثار تعريفو ػ تعالى ػ بعمـ الذات 
مف التعظيـ لجمعو معاني األسماء الحسنى, ىذا مف جانب ومف جانب آخر 
فإف التعريؼ بذلؾ بما يستمزمو مف تربية الميابة والتخويؼ يتناسب مع إبراز 

 الغضب مف ىذه الجرأة.
وثيؽ الصمة بالمسمى حتى صار عنواًنا لو, ودلياًل عميو  ولما كاف االسـ

وكأف  َرُجٌل َتَسمَّى َمِمَك اأْلَْماَلِك" بنى النظـ عمى حذؼ المضاؼ في قولو: "
 ىذه المنزلة تنجر إلى مف تسمى بو لرضاه .

لما تستمزمو داللة ىذه " َرُجٌل" وقد آثر التعبير عف ىذا الشقي بقولو: 
, وكأف ذلؾ مف بيف األسباب التي دعتو (ٔ)إلى القوة والكماؿ المادة مف اإلشارة

وجرأتو عمى ما صنعو, ومف جانب آخر فإف ىذا التعبير مدعاة النتقاص عقمو 
الذي تغيب عف إدراؾ الحقائؽ, ووضع األشياء في موضعيا , فتسمى بما 

 يخالؼ الواقع.
 في قولو: "وقد الءـ التنفير المطمؽ التعبير بالفعؿ المبني لممعمـو 

مبالغة في إبراز جرأتو التي دعتو إلى ذلؾ, "وىو أبمغ في الذـ مف أف  َتَسمَّى"
ف كاف مذموًما أيًضا برضاه  يسميو غيره بذلؾ ويرضى ىو بتمؾ التسمية, وا 

 . (ٕ)بذلؾ"
بما تستمزمو مف الداللة عمى  " َتَسمَّى"وجيء بصيغة التضعيؼ 

لشديدة في ذلؾ ىي التي دفعتو إلى اختيار ؛ لإلشارة إلى أف الرغبة ا(ٖ)التكمؼ
 ىذا االسـ.

                                                           

 .ينظر: لساف العرب مادة ) ر ج ؿ(( ٔ)
دار إحياء التراث  ٓ٘ٔ/ٛ( طرح التثريب في شرح التقريب, أبو الفضؿ العراقي ٕ)

 العربي بدوف.
 .ٕٚٔ/ٔاؼ الضرب ينظر: ارتش( ٖ)
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ولما كانت قدرة البشر محدودة ومتفاوتة جاء التعبير عف االسـ بقولو: 
" الستمزاـ داللة المادة القدرة والتصرؼ المطمؽ أخًذا مف قوليـ:" الممؾ : "َمِمكَ 

معيف عمى  , وأتت بنية الكممة خير(ٔ)احتواء الشيء والقدرة عمى االستبداد بو"
, ومبالغة (ٕ)" وىو أمدح مف التعبير بػ"مالؾ""َمِمكَ ذلؾ حيث آثر التعبير بقولو: 

وىذا مدعاة لمكذب واالفتراء  " اأْلَْماَلِك"،أضيؼ ىذا االسـ إلى الجمع في قولو: 
نما قصد مف وراء ذلؾ التعاظـ  إذ ال يصدؽ عميو ىذا االسـ في الواقع, وا 

نازع اهلل ػ سبحانو وتعالى ػ في رداء كبريائو,  , فمف تسمى بذلؾ(ٖ)والكبر
 .(ٗ)واستنكؼ أف يكوف عبده

ومراعاة لكوف ىذا االسـ قاعدة يقاس عمييا غيره آثر التعبير بجمع القمة 
 لينصرؼ الحكـ إلى ما قد يتجاوزه. األمالك"في قولو: "

"واستدؿ بيذا الحديث عمى تحريـ التسمي بيذا االسـ؛ لورود الوعيد 
يد, ويمتحؽ بو ما في معناه مثؿ: خالؽ الخمؽ, وأحكـ الحاكميف, وسمطاف الشد

السالطيف, وقيؿ يمتحؽ بو أيًضا مف تسمى بشيء مف أسماء اهلل الخاصة بو 
 .(٘)كالرحمف, والقدوس, والجبار"

ولما كانت التسمية بيذا االسـ أو ما شابيو تحمؿ مف الجرأة والتجوز ما 
فقرر ما ذكره آنًفا, وزاد عميو  موضع عنايتو ال نظير لو كاف ىذا األمر 

                                                           

 .ينظر: لساف العرب مادة ) ـ ؿ ؾ(( ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٛينظر: طرح التثريب ( ٕ)
 .ٗٗٙ/ٖينظر: المعمـ بفوائد مسمـ ( ٖ)
 .ٜٕٔ/ٔينظر: فيض القدير( ٗ)
دار الكتب العممية بيروت ٕٓٔ/ٛتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي, المباركفوري  (٘)

 ىػ.ٖٖ٘ٔ
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َأْغَيُظ َرُجٍل َعَمى اهلِل َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأْخَبُثُو ترقًيا في التنفير والنيي في قولو:" 
 .(ٔ)َوَأْغَيُظُو َعَمْيِو، َرُجٍل َكاَن ُيَسمَّى َمِمَك اأْلَْماَلِك، اَل َمِمَك ِإالَّ اهلل "

تسميط الضوء عمى عقوبة ىذا الشقي عند اهلل  ونجد مف مظاىر الترقي
 ." َأْغَيُظ َرُجٍل َعَمى اهلِل"إثر تسميتو بيذا االسـ

ألنو يشير إلى شدة الغضب  َأْغَيُظ"؛وقد آثر التعبير بالغيظ في قولو:" 
, كما أنو ينبئ عف السبب؛ (ٕ)أخًذا مف قوليـ: "تغيظت الياجرة: اشتد حمييا"

, وقد أتى بناء الكممة معضًدا ذلؾ (ٖ)رة المعاصيألف الغيظ يكوف بسبب كث
 .(ٗ)حيث جاءت عمى صيغة التفضيؿ أي: أكثر مف يغضب عميو ويعاقب

ولكوف الغيظ "تغير يمحؽ المغتاظ, وذلؾ ال يصمح إال عمى األجساـ 
 (٘)كالضحؾ والبكاء ونحوىما, وىذا يستحيؿ في حقو سبحانو إذ ال يوصؼ بو"

ة عف عقوبتو لممتسمى بيذا االسـ أي: أنو أشد خرج الكالـ مخرج الكناي
, فكما تجرأ وتجاوز بالتسمية استحؽ (ٙ)أصحاب ىذه األسماء عقوبة عند اهلل
 الغضب؛ ومف ثـ استحؽ أشد العقاب.

                                                           

 (.ٖٕٗٔ)ٛٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ  (ٔ)
 .ينظر: لساف العرب مادة) غ ي ظ (( ٕ)
 .ٕٜٕينظر: الفروؽ المغوية ص ( ٖ)
دار الفكر  ٜٜٕٛ/ٚينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, نور الديف القاري( ٗ)

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔبيروت ط األولى 
مؤسسة  ٔٚٙالكميات, أبو البقاء الحنفي تحقيؽ عدناف درويش, ومحمد المصري ( ٘)

 .بدوف الرسالة
ينظر: النياية في غريب الحديث واألثر, ابف األثير تحقيؽ طاىر أحمد الزاوي, ( ٙ)

 .ـٜٜٚٔىػ/ٜٜٖٔ المكتبة العممية بيروت ٖٓٗ/ٖاحي محمود محمد الطن
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َيْوَم  وقد قيد الكالـ بظرؼ الزماف الذي يفيد التخصيص في قولو: "
ف تعاظـ وكبر؛ إذ التعرض ليقابؿ بذلؾ ما كاف عميو في الدنيا م اْلِقَياَمِة"

لإلىانة واإلذالؿ أشد ما يعاقب بو المتكبر, كما أف في ذلؾ إشارة إلى المبالغة 
 في عقابو الذي يستحقو.

وقد الءـ ذلؾ تأكيد العقوبة وجاء عمى وجو مبالغ فيو حيث بنى النظـ 
, (ٔ)كيدألف التكرير أبمغ مف التو  َوَأْغَيُظُو"؛عمى تكرير ىذا الوعيد في قولو: " 

 .(ٕ)فيفيد بذلؾ تكرار العقوبة بعد العقوبة عمى المسمى بيذا االسـ وتعظيميا
ثـ أشار النظـ إلى سوء منزلة ىذا االسـ عند اهلل بالتعبير الوارد في 

تدور حوؿ المعاني المكروىة,  التي" مؤثًرا التعبير بيذه المادة َوَأْخَبُثوُ قولو: "
, وىذا يتالءـ مع حاؿ ىذا الشقي, (ٖ)شمئزازوتستمـز كؿ ما يوحي بالقبح واال

 وقد أعاف عمى ذلؾ بناء الكممة؛ ليشير إلى أف الجزاء مف جنس العمؿ.
ولما كاف ىذا التصرؼ غريًبا ال يقبمو عقؿ وال منطؽ لكونو خارًجا عف 
حدودىما قرف النظـ بالتعميؿ الكاشؼ عف الوجو الحقيقي في التسمية بيذا 

تو سبحانو التي انفرد بيا, وال يجرؤ أحد عمى االسـ, فيي مف خصوصي
َيْحُشُر المَُّو َعزَّ », بدليؿ قولو في حديث آخر:" " اَل َمِمَك ِإالَّ اهلُل"مشاركتو فييا 

ُقْمُت: َما ُبْيًما؟ َقاَؿ: َلْيَس « َوَجؿَّ النَّاَس َوَأْوَمَأ ِبَيِدِه َنْحَو الشَّاـِ ُعَراًة ُغْراًل ُبْيًما
ـْ شَ  ْيٌء َفُيَناِدي ِبَصْوٍت َيْسَمُعُو َمْف َبُعَدَكَما َيْسَمُعُو َمْف َقُرَب َأَنا اْلَمِمُؾ َأَنا َمَعُي

الدَّيَّاُف اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْف َأْىِؿ اْلَجنَِّة َأْف َيْدُخَؿ اْلَجنََّة َوَأَحٌد ِمْف َأْىِؿ النَّاِر ُيَطاِلُبُو 
, وقد اقتضى ذلؾ بناء النظـ عمى القصر المستوجب (ٗ) ."ِبَمْظِمَمٍة َحتَّى المَّْطَمِة.

                                                           

 .ٕٛ٘/ٔينظر: معترؾ األقراف, السيوطي ( ٔ)
 .ٜٗٔ/ٛينظر: طرح التثريب ( ٕ)
 .ينظر: لساف العرب مادة) خ ب ث (( ٖ)
 .ٜٚ/ٗر: اآلحاد والمثاني ينظ( ٗ)
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المستوجب تأكيد إثبات الممكية هلل تعالى, ونفييا عف غيره عمى جية الحقيقة؛ 
 ولذا كاف النفي بال النافية لمجنس, وتعريفو ػ تعالى ػ بعمـ الذات.

وقد جاء القصر عمى طريؽ النفي واالستثناء الذي يتأتى في مقاـ 
بذلؾ ما كاف مف تجرؤ بتمؾ التسمية, وكأنو بذلؾ متجاىؿ  , ليالئـ(ٔ)اإلنكار

 انفراده تعالى بذلؾ ومنكر لو, فقمب عميو اعتقاده.
 وقد ناسب ذلؾ التعبير بصيغة المبني لممجيوؿ في قولو :

ليندرج ضمف تمؾ التسمية مف سمى نفسو بذلؾ, ومف أسماه غيره ُيَسمَّى"  "
 .(ٕ)لرضاه بذلؾ واستمراره عميو

عند بياف األسماء المكروىة  اإلشارة إليو اعتماد النبي  تجدرومما 
والتنفير منيا مبدأ التكامؿ باإلشارة إلى األسماء التي تحقؽ أدنى نفور وتشاـؤ 
نحو:" رباح", واألسماء التي بمغت الغاية في إحداث ذلؾ كالتسمية بأسماء اهلل 

تو نحو:" سمطاف نحو:" القاىر, والجبار", أو المنازعة في صفة مف صفا
نيج الترقي في عرض معانيو,  السالطيف, وممؾ األمالؾ", وقد راعى 

ومبالغة في تحقيؽ االستمالة واإلقناع سمؾ مسمؾ المحاورة, وجعؿ المخاطب 
 طرًفا فييا, ونوع في بناء التراكيب.

 

* * * * * * 

                                                           

 .ٕٚٔينظر: اإليضاح ص ( ٔ)
 .ٕٓٔ/ٛينظر: تحفة األحوذي ( ٕ)
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 املثحث انثانث
 يُها.انثالغح انُثىيح يف ذغيري األمساء إىل يا هى أحضٍ 

االسـ القبيح أو المنفر وباؿ عمى مف تسمى بو, فيو كالمعنة التي تطارده 
طوؿ حياتو السيما بعد اندماجو في المجتمع, وقد يدفع مف تسمى بو إلى 
اإلضرار بنفسو إذ يجعمو موضع ازدراء وسخرية, وقد عالج النبي الرحيـ ىذا 

لذي يتمثؿ في تغيير األمر, ووضع الحؿ األمثؿ الكفيؿ بتبديؿ حياتيـ, وا
األسماء القبيحة والمنفرة إلى أسماء حسنة ومقبولة, وقد وردت اإلشارة إلى ذلؾ 

ـَ َعاِصَيَة  فيما رواه ابف عمرػ رضي اهلل عنيما ػ َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل  َغيََّر اْس
 .(ٔ)"َأْنِت َجِميَمةُ »َوَقاَؿ: 

فع ما قد رحيًما بأمتو ومف مظاىر ذلؾ حرصو عمى د كاف النبي 
يسبب ليـ أدنى شقاء, وأدؿ شاىد عمى ذلؾ ما كاف مف تغيير االسـ الذي تنفر 

 " إلىعاصيةالبيجة والسرور نحو تغيير اسـ " منو النفوس إلى ما يبعث
 .(ٕ)متكأ في ىذا التغيير عمى تجنب التشاـؤ والنفور جميمة""

عنى اإلباء وقد كاف العرب قديًما يسموف البنت بػ "عاصية" ذىاًبا إلى م
, ولما كاف شعار المؤمف الطاعة, وسمتو (ٖ)عف قبوؿ النقائص, والرضا بالضيـ

 أف يسمع  العبودية, تنافى ذلؾ مع تمؾ التسمية؛ ومف ثـ خشي النبي 
سامع ىذا االسـ فيظف أف ذلؾ صفة لممسمى, وأنو إنما سمي بذلؾ لمعصية 

 .(ٗ)ربو فقاـ بتغييره
                                                           

 .( ٜٖٕٔ) ٙٛٙٔ/ٖصحيح مسمـ  (ٔ)
 .ٕٚٔ/ٗٔينظر: المنياج ( ٕ)
 .ٖٓٔ/ٛينظر: تحفة األحوذي ( ٖ)
 ٖٚٗ/ٜينظر: شرح صحيح البخاري البف بطاؿ, تحقيؽ أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ ( ٗ)

 .ـٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔياض ط الثانية مكتبة الرشد الر 



 0202ن والعدد السادس والعشر  -إلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج مجمة كمية الدراسات ا

 

 

 دراسة بالغية –معالجة االنحرافات في تسمية األبناء في صحيح مسلم 

273 
 

, فقاؿ: (ٔ)غيير ىذا االسـ مسمؾ المقابمةفي سبيؿ ت وقد سمؾ النبي 
 ", ويتبدى التقابؿ في المعنى جمًيا بيف االسميف مف عدة وجوه منيا:"أنت جميمة

مراعاة األثر النفسي الذي يحدثو كؿ اسـ عند سماعو, حيث نجد النفس 
", ويصيبيا النفور واالنقباض عند سماع جميمةتسعد وتستريح عند سماع اسـ "

 .عاصية"اسـ "
مراعاة تأثير االسـ عمى المسمى حيث نجد التسمية بػ "جميمة" تستمـز 

, وفي ذلؾ إشارة (ٕ)التماـ والكماؿ أخًذا مف قوليـ: "رجؿ جماؿ: أي تاـ الخمقة"
إلى أف مف يسمى بذلؾ تأتي أفعالو عمى وجو التماـ؛ ومف ثـ تعظـ الفائدة, 

لفائدة أخًذا مف قوليـ:" بخالؼ التسمية بػ "عاصية" التي تنبئ عف انعداـ ا
: أخرج عيدانو أو عصيو ولـ يثمر"  .(ٖ)أعصى الكـر

ولـ يأت التقابؿ بالضد فمـ يسميا "مطيعة"؛ ألنو قصد مف وراء تمؾ 
التسمية أف يستجمع بواعث الجماؿ الحسي والمعنوي؛ إذ الجماؿ يقع عمى 

وىذا أنسب  ,(٘), والجميؿ ال يصدر منو إال الجميؿ والبر(ٗ)الصور والمعاني
 لطبيعة المرأة ؛ ومف ثـ تتضاعؼ البشرى والسرور.

لقصد تعميـ  جميمة"وعضد ذلؾ بنية الكممة التي جاءت عمى التنكير " 
صور الجماؿ كًما وكيًفا, فيتحقؽ معنى االسـ بأدنى موجب؛ ضاعؼ ذلؾ بنية 

                                                           

 .ٖٓٓٓ/ٚينظر: مرقاة المفاتيح ( ٔ)
 .) ج ـ ؿ ( ينظر: لساف العرب مادة( ٕ)
 .) ع ص ي ( ينظر: المرجع السابؽ مادة( ٖ)
 .ينظر: المرجع السابؽ مادة ) ج ـ ؿ (( ٗ)
 .ٖٓٓٓ/ٚينظر: مرقاة المفاتيح ( ٘)
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 ولذلؾ (ٔ)الكممة الدالة عمى المبالغة والثبوت حيث جاءت عمى صيغة "فعيؿ"
بني النظـ عمى حذؼ كممة "اسمؾ", أي: "أنت اسمؾ جميمة", وكأف الكممة 

 "؛ لئال يتوقؼ معنى الكممة عند حدود االسـ. أنتخبر عف الضمير " 
 وقد يكوف دافع تغيير االسـ تجنب التزكية نحو ما كاف مف تغيير اسـ"

 وقد ورد ذلؾ في أربعة مواضع:  "جويرية"أو  "زينب"،" إلى برة
قال" َأنَّ َزْيَنَب، َكاَن اْسُمَيا َبرََّة َفِقيَل: ُتَزكِّي  : َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة:األول املىضغ

 .(ٕ)َزْيَنَب " َنْفَسَيا، َفَسمَّاَىا َرُسوُل اهلِل 
ِـّ َسَمَمَة, َقاَلتْ  :املىضغ انثاَي : " َكاَن اْسِمي َبرََّة، َفَسمَّاِني َرُسوُل َزْيَنُب ِبْنُت ُأ

ْيَنَب، َقاَلْت: َوَدَخَمْت َعَمْيِو َزْيَنُب ِبْنُت َجْحٍش، َواْسُمَيا َبرَّةُ زَ  اهلِل 
 .(ٖ)َفَسمَّاَىا َزْيَنَب "

: َسمَّْيُت اْبَنِتي َبرََّة، َفَقاَلْت : عف محمد بف عمرو بف عطاء قاؿاملىضغ انثانث
ْن َىَذا ااِلْسِم، َنَيى عَ  ِإنَّ َرُسوَل اهلِل »ِلي َزْيَنُب ِبْنُت َأِبي َسَمَمَة: 

اَل ُتَزكُّوا َأْنُفَسُكْم، اهلُل َأْعَمُم ِبَأْىِل : » ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل «َوُسمِّيُت َبرَّةَ 
 .(ٗ)«َسمُّوَىا َزْيَنبَ »َفَقاُلوا: ِبَم ُنَسمِّيَيا؟ َقاَل: « اْلِبرِّ ِمْنُكمْ 
فحول النبي "كانت جويرية اسميا برة، : عف ابف عباس قاؿ: املىضغ انشاتغ

 عند برةة، وكان يكره أن يقال :" خرج من اسميا جويري"(٘). 

                                                           

دار عمار ط الثانية  ٖٓٔمرائي ص ينظر: معاني األبنية في العربية, فاضؿ السا( ٔ)
 ـ.ٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ

 .( ٕٔٗٔ)ٚٛٙٔ/ٖينظر: صحيح مسمـ" كتاب اآلداب" ( ٕ)
 .( ٕٕٗٔ)ٚٛٙٔ/ٖ المرجع السابؽ (ٖ)
 .(ٕٔٗٔ)ٚٛٙٔ/ٖ المرجع السابؽ (ٗ)
 .( ٕٓٗٔ)ٚٛٙٔ/ٖينظر: صحيح مسمـ" كتاب اآلداب" ( ٘)
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 األوؿ, والثاني, والثالث( تقرر مضموًنا (واضح جمي أف المواضع: 
واحًدا وىو تغيير اسـ "برة" إلى "زينب"؛ ومف ثـ وجب اقترانيا, ونقتصر عمى 

غيير وتعميؿ ذلؾ دراسة الموضع الثالث لبنائو عمى التفصيؿ بذكر النيي عف الت
يجاد البديؿ.        وا 

حريًصا عمى تقرير ما يرمي إليو, واستمالة المخاطبيف؛  كاف النبي
ومف ثـ كاف متحرًيا ألدؽ الكممات واألساليب وأوفقيا سواء في عرض مطمبو, 
أو فيما تعمؿ بو, أو فيما اتخذه بدياًل مراعًيا في ذلؾ حاؿ المخاطبيف, وما 

منيـ, فمما كانت غايتو تعديؿ مسار متبع آثر أسموب النيي تقبميـ لما يطمب 
الستمزامو االنتياء الفوري عف سموؾ ىذا المسمؾ  {؛اَل ُتَزكُّوا َأْنُفَسُكمْ  }في قولو: 

 في التسمية.
وبنيتو تستوجباف المدح والثناء؛ إذ البر:  "برة"ولما كانت داللة ىذا االسـ 

 , (ٔ)الصدؽ والطاعة واإلكراـفعؿ كؿ خير مف أي ضرب, كما تستمـز 
 أتى النيي متمكًنا في موضعو (ٕ)وجاءت البنية عمى صيغة المبالغة

إذ ىو نص صريح في منع المدح والثناء الذي يؤدي إلى  ؛{اَل ُتَزكُّوا َأْنُفَسُكمْ }
لما في داللة المادة مف اإلشارة  "ُتَزكُّواالعجب والغرور؛ ولذا آثر التعبير بقولو: "

, ففي التسمية بيذا االسـ "تزكية لنفسيا (ٖ)مدح, والثناء, والنماء, والصالحإلى ال
 , وىذا مدعاة لمعجب.(ٗ)وتفضياًل ليا عمى غيرىا بأنيا فاعمة الخيرات كميا"

                                                           

 .ينظر: لساف العرب مادة) ب ر ر (( ٔ)
 .ٜٜٜٕ/ٚقاة المصابيح ينظر: مر ( ٕ)
 .ينظر: لساف العرب مادة) ز ؾ ي(( ٖ)
دار المنياج جدة  ٕٔٔ/ٕٕشرح سنف ابف ماجة, اليرري مراجعة ىاشـ محمد عمي ( ٗ)

 .ـٕٛٔٓىػ/ ٜٖٗٔط األولى 
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وقد خرج النيي إلى التحذير مف الثناء عمى النفس سواء مف الشخص 
تجنب الغرور, ذاتو, أو مف غيره بسبب تمؾ التسمية مف جانبيف: أحدىما: 

اآلخر: قد ال تتوافر في المسمى بيذا االسـ موجباتو مف أعماؿ البر القولية 
 والفعمية؛ ومف ثـ يفتقد الصدؽ وموافقة الواقع بيف االسـ والمسمى.

دوف جمع  " َأْنُفَسُكمْ وقد الءـ ذلؾ إيثار التعبير بجمع القمة في قولو:" 
المستحقة حسب أعماليـ, فيقابؿ بذلؾ "؛ ليستدعي بذلؾ المكانة "نفوسكمالكثرة 

كبار ألنفسيـ جراء التسمية ما قد يكوف مف تعظ  بيذا االسـ.يـ وا 
آثر التعبير بضمير الجمع في قولو:  ولكوف ىذا النيي موطف عنايتو 

, كما أف ذلؾ ألصؽ بمقاـ التشريع ليتجاوز الحكـ المخاطبيف تزكوا، أنفسكم""
 إلى عموـ أمتو.

قناًعا بيذا اهلُل َأْعَمُم ِبَأْىِل اْلِبرِّ  النيي أتى التعميؿ الشافي في قولو: " وا 
, ولما كانت أعماؿ البر تتسـ بالتنوع ظيوًرا وخفاًء فضاًل عف كوف ِمْنُكْم "

أعماؿ البر الظاىرة قد ال تصدر عف منبع صادؽ حيث تختمؼ بواطف النفوس 
بني التعميؿ عمى المفاضمة  عف ظاىرىا أصبح التفاوت في إدراكيا متيقًنا؛ ولذا

لبياف مف ىو أكثر عمًما بيا فأوكؿ عمـ ذلؾ إلى اهلل, وقد أتى بناء النظـ كاشًفا 
إشارة إلى انفراده ػ سبحانو ػ بعمـ  اهلل"عف ذلؾ, فآثر تعريفو تعالى بعمـ الذات " 

 ذلؾ دوف مشاركة؛ إذ لو القدرة المطمقة, والعمـ التاـ ببواطف األمور؛ ولذا جاء
؛ ألف العمـ يقتضي إدراؾ الشيء َأْعَمُم " التعبير بالعمـ دوف المعرفة في قولو: "

, وقد ناسب ذلؾ بنية (ٔ)عمى جية اإلجماؿ والتفصيؿ, وىو أعـ مف المعرفة
التي تقتضي المفاضمة بيف قدرتيـ  أعمم"الكممة حيث آثر صيغة التفضيؿ" 

 الظاىرة والخفية. وقدرة اهلل ػ تعالى ػ عمى اإلحاطة بوجوه البر 

                                                           

 .ٓٛينظر: الفروؽ المغوية ( ٔ)
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, (ٔ)التي تفيد االختصاص والمداومة أىل"وقد الءـ ذلؾ التعبير بقولو: " 
وكأف اتصافيـ بذلؾ مف مظاىر تمييزىـ, إذ يصيروف منبًعا لوجوه البر 
 المتنوعة, ضاعؼ ذلؾ التعريؼ باإلضافة الذي يفيد أف ذلؾ ىو السبيؿ 

 إلى تعيينيـ. 
ة قرف النيي عف التسمي بيذا االسـ بإيجاد في المعالج وامتثااًل لنيجو 

البديؿ بأسموب أقرب إلى اإلقناع والتسميـ اعتمد فيو عمى المحاورة التي جعؿ 
يَيا؟ َقاَل: المخاطب طرًفا فييا في قولو:    َسمُّوَىا َزْيَنَب".»"َفَقاُلوا: ِبَم ُنَسمِّ

ًرا في " قاقالوا، ونسميياوقد أتى التعبير بضمير الجمع في قولو: "
موضعو إذ يشير إلى أف ىذا األمر موضع عناية الجميع, وخير دليؿ عمى 
 االقتناع, وكأنيـ استجابة لذلؾ لدييـ رغبة مفرطة في أف يشاركوا في 

 تمؾ التسمية.
حاؿ المخاطبيف, وما تميؿ إليو نفوسيـ, فغير اسـ  وقد راعى النبي 

سب بحاؿ المرأة وطبيعتيا, لما يحممو مف معاف محببة أن "زينب"،إلى  "برة"
, وال يخفى اتفاؽ رؤى كثير (ٕ)حيث نجد فيو معنى السمنة يقاؿ: "زنب: سمف"

مف الناس في اعتماد السمنة مقياس حسف وجماؿ, وقد ينسب ىذا االسـ إلى 
, وىذا ينبئ عف جماليا وطيب رائحتيا, (ٖ)شجر حسف المنظر طيب الرائحة

ابنتو بو , وتسمية السيدة  ية النبي وخير شاىد عمى حسف ىذا االسـ تسم
 فاطمة الزىراء ػ رضي اهلل عنيا ػ ابنتيا بو.

وىو  جويرية"إلى " برة"وفي بعض المواضع غير المصطفى اسـ " 
تصغير جارية مراعًيا في ذلؾ صفة القوة, وىي مف الصفات التي تمتدح المرأة 

                                                           

 .ٕٔٛينظر: المرجع السابؽ مادة( ٔ)
 .ينظر: لساف العرب مادة) ز ف ب (( ٕ)
 .نظر: المرجع السابؽ مادة) ز ف ب (ي( ٖ)
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, كما حدث مع أـ الم ؤمنيف "جويرية بنت ألجميا منذ بدء الخميقة إلى اليـو
"كانت جويرية الحارث", وقد جاء ذلؾ فيما حدث بو ابف عباس حيف قاؿ: 

اسميا جويرية، وكان يكره أن يقال :" خرج من  اسميا برة، فحول النبي 
    . (ٔ)"عند برة

فالتعميؿ المتمثؿ في كراىية النبي أف يقاؿ: " خرج مف عند برة" يتناسب 
أف يقاؿ خرج مف البر  , فكره (ٕ)ـ زوجومع كوف المسماة بيذا االس

؛ ألنو ال يحسف  والصالح, وربما أوقع ذلؾ بعض الناس في شيء مف التشاـؤ
 .(ٖ)في التفاؤؿ

بنيج بعد ىذا العرض يتبيف لنا معالجة النبي ىذه القضية معالجة تامة 
يجاد البديؿ نحو  محكـ اعتمد فيو عمى اقتراف عرض الطمب " النيي" بالتعميؿ وا 
ما كاف مف اقتراف النيي عف التسمية بػ"برة" بالتعميؿ وىو تجنب التزكية, وذكر 

 .البديؿ وىو التسمية بػ "زينب"
 
 
 

* * * * * * 
 
 

                                                           

 .( ٕٓٗٔ)ٚٛٙٔ/ٖينظر: صحيح مسمـ" كتاب اآلداب" ( ٔ)
 .  ٗٙٗ/٘ينظر: المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص مسمـ ( ٕ)
 .ٖ٘ٔ/٘,شرح المصابيحٖٙٗ/ٛينظر: فتح المنعـ( ٖ)
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 اخلامتح
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات , والصالة والسالـ عمى المبعوث 

 لميدى والرحمات, وعمى آلو وصحبو وسمـ.
 أما بعد

الماتعة في رحاب البالغة النبوية التي ال تنقضي فبعد ىذه الرحمة 
 عجائبيا تجمى لمدراسة كثير مف النتائج مف أىميا:

قضية تسمية األبناء مف القضايا التي تكفؿ اليدي النبوي بوضع ضوابطيا  -ٔ
وأسسيا؛ ولذا قامت معالجتيا وفؽ منيج متكامؿ تجمت مظاىره في 

لترغيب فييا, واألسماء المكروىة االعتماد عمى بياف األسماء المحببة وا
 والتنفير منيا, وتغيير األسماء إلى ما ىو أحسف منيا.

عند معالجة ىذه القضية حيث لـ تقؼ عند حدود  اتساع نظرة النبي  -ٕ
, كما تسمية المولود بدليؿ ما كاف مف تغيير أسماء كثير مف أصحابو 

مف يتكفؿ بتربيتو  لـ تقؼ عند حدود الولد الصمبي بؿ تجاوزت ذلؾ إلى
 ".َأْسِم اْبَنَك َعْبَد الرَّْحَمنِ  "ؿ إيثار التعبير باالبف في قولو:بدلي

مف التقابؿ سبياًل لتغيير بعض األسماء نحو ما كاف  اتخذ المصطفى  -ٖ 
مف تغيير اسـ "حزف" إلى " سيؿ", و"قميؿ" إلى " كثير", و"أسود" إلى 

 "أبيض", وغير ذلؾ.
عند تغيير األسماء عمى عمتيف: إحداىما: تجنب التشاـؤ  اتكأ الحبيب  -ٗ

نحو ما كاف مف تغيير اسـ" عاصية" إلى " جميمة", واألخرى: تجنب 
 التزكية نحو ما كاف مف تغيير اسـ " برة" إلى " زينب".

 مسمؾ الترقي عند بياف األسماء المكروىة حيث  سمؾ النبي  -٘
 نفور وتشاؤـ نحو قولو:ابتدأ بذكر األسماء التي تحدث أدنى 

" ثـ ترقى َواَل ُتَسمَِّينَّ ُغاَلَمَك َيَسارًا، َواَل َرَباًحا، َواَل َنِجيًحا، َواَل َأْفَمَح   "
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َأْغَيُظ َرُجٍل َعَمى اهلِل َيْوَم »إلى ما بمغ الغاية في إحداث ذلؾ في قولو:" 
اَن ُيَسمَّى َمِمَك اأْلَْماَلِك، اَل َمِمَك اْلِقَياَمِة، َوَأْخَبُثُو َوَأْغَيُظُو َعَمْيِو، َرُجٍل كَ 

 «.ِإالَّ اهللُ 
التنوع العجيب في التعبير عف المعنى الواحد إجمااًل وتفصياًل, وتوكيًد  -ٙ

رسااًل كؿ بما يالئـ المقاـ, ويقتضيو السياؽ نحو ما جاء في قولو   وا 
َتَسمَّْوا وتفصياًل في قولو:" ", :" َتَسمَّْوا ِباْسِمي َواَل َتَكنَّْوا ِبُكْنَيِتيإجمااًل 

 «.ِباْسِمي َواَل َتْكَتُنوا ِبُكْنَيِتي، َفِإنََّما َأَنا َقاِسٌم َأْقِسُم َبْيَنُكمْ 
البالغة العالية في بناء التراكيب وأدؿ شاىد عمى ذلؾ طريقة بناء أسموب  -ٚ

القصر حيث آثر طريؽ النفي واالستثناء في مقاـ اإلنكار أو ما ينزؿ 
َرُجٍل َكاَن ُيَسمَّى َمِمَك اأْلَْماَلِك، اَل َمِمَك   لتو نحو ما جاء في قولو:"...منز 

وآثر القصر بػ )إنما( في مقاـ العمـ واإلقرار نحو ما جاء في  ِإالَّ اهلل"،
 .:" َتَسمَّْوا ِباْسِمي َواَل َتْكَتُنوا ِبُكْنَيِتي، َفِإنََّما َأَنا َقاِسٌم َأْقِسُم َبْيَنُكم"قولو

كشفت الدراسة أف أحب األسماء إلى اهلل ما كاف فيو إعالف لمعبودية  -ٛ
والخضوع نحو:" عبد اهلل, وعبد الرحمف", وما يجري مجراىما, وأف 
أبغض األسماء إلى اهلل ما كانت فيو منازعة لصفة مف صفات اهلل تعالى 

 نحو: " ممؾ األمالؾ, سمطاف السالطيف".
 

* * * * * * 
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 واملشاجغثثد املصادس 
 املصذس أو املشجغ و
 املطثىػاخ: : أوال

 انقشآٌ انكشيى جم يٍ أَزنه.
االتقاف في عموـ القرآف, السيوطي تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ الييئة   .ٔ

 ـ.ٜٗٚٔىػ/ٜٖٗٔ المصرية العامة لمكتاب ط
 اآلحاد والمثاني, ابف أبي عاصـ تحقيؽ باسـ فيصؿ أحمد   .ٕ

 ـ.ٜٜٔٔىػ/ ٔٔٗٔط األولى دار الراية الرياض  
ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب, أبو حياف األندلسي  مكتبة الخانجي   .ٖ

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔط األولى 
أسموب المحاورة في القرآف, عبد الحميـ حفني الييئة المصرية العامة   .ٗ

 ـ.ٜ٘ٛٔلمكتاب ط الثانية 
الجمع في اإلعجاز البياني في صيغ األلفاظ دراسة تحميمية لإلفراد و   .٘

القرآف, محمد األميف الخضري مطبعة الحسيف اإلسالمية ط األولى 
 ـ .ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ

إعجاز القرآف والبالغة النبوية, الرافعي مؤسسة المختار ط األولى   .ٙ
 ـ.ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔ

إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ, القاضي عياض تحقيؽ يحيى إسماعيؿ دار   .ٚ
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔالوفاء لمطباعة ط األولى

اإليضاح في عموـ البالغة المعاني والبياف والبديع, الخطيب القزويني    .ٛ
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ /٘ٓٗٔدار الكتب العممية بيروت ط األولى 
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 املصذس أو املشجغ و
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج, محمد الولوي   .ٜ

 ىػ.ٖٙٗٔدار ابف الجوزي ط األولى 
 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٚٓٗٔالبداية والنياية, ابف كثير دار الفكر  .ٓٔ
البرىاف في عموـ القراف, الزركشي تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ دار   .ٔٔ

 ـ.ٜٚ٘ٔىػ/ٖٙٚٔإحياء الكتب العربية ط األولى 
 .ىػٖٕٗٔالبياف والتبييف, الجاحظ  دار اليالؿ بيروت   .ٕٔ
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي, المباركفوري دار الكتب العممية   .ٖٔ

 ىػ.ٖٖ٘ٔبيروت 
 ىػ/ٜٔٗٔذكرة الحفاظ, الذىبي  دار الكتب العممية بيروت ط األولى ت  .ٗٔ

 ـ.ٜٜٛٔ
التفسير الكبير, فخر الديف الرازي دار إحياء التراث العربي بيروت ط   .٘ٔ

 ىػ.ٕٓٗٔالثالثة 
حاشية الصباف عمى شرح األشموني أللفية ابف مالؾ, الصباف الشافعي   .ٙٔ

 ـ.ٜٜٚٔ ىػ/ٚٔٗٔدار الكتب العممية بيروت ط األولى 
 .الخصائص, ابف جني الييئة المصرية العامة لمكتاب ط الرابعة بدوف  .ٚٔ
خصائص التراكيب دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني, محمد محمد أبو   .ٛٔ

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔموسى مكتبة وىبة ط السابعة 
دالئؿ اإلعجاز, عبد القاىر الجرجاني تعميؽ محمود محمد شاكر مطبعة   .ٜٔ

 ـ.ٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔط الثالثة  المدني القاىرة
زاد المعاد في ىدي خير العباد, ابف قيـ الجوزية  مؤسسة الرسالة بيروت   .ٕٓ

 ـ.ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔ, ٕٚط
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 املصذس أو املشجغ و
السنف الكبرى, النسائي تحقيؽ حسف عبد المنعـ شمبي, مؤسسة الرسالة   .ٕٔ

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔبيروت ط األولى 
مؤسسة الرسالة ط سير أعالـ النبالء, الذىبي تحقيؽ شعيب األرناؤوط   .ٕٕ

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔالثالثة 
شرح السنة, البغوي تحقيؽ شعيب األنؤوط, ومحمد زىير الشاويش   .ٖٕ

 .ـٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔالمكتب اإلسالمي بيروت ط الثانية 
شرح سنف ابف ماجة, اليرري مراجعة ىاشـ محمد عمي, دار المنياج   .ٕٗ

 .ـٕٛٔٓىػ/ ٜٖٗٔجدة ط األولى 
ف بطاؿ, تحقيؽ أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ مكتبة شرح صحيح البخاري الب  .ٕ٘

 ـ.ٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔالرشد الرياض ط الثانية 
شرح الكافية الشافية, جماؿ الديف الطائي تحقيؽ عبد المنعـ أحمد ىريدي   .ٕٙ

 ـ .ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔجامعة أـ القرى ط األولى 
شرح المفصؿ لمزمخشري, ابف يعيش قدـ لو إميؿ بديع يعقوب دار الكتب   .ٕٚ

 ـ .ٕٔٓٓىػ /ٕٕٗٔلعممية بيروت ط األولى ا
شعب اإليماف, البييقي تحقيؽ عبد العمي عبد الحميد حامد, مكتبة الرشد   .ٕٛ

 ـ .ٖٕٓٓىػ / ٖٕٗٔالرياض ط األولى 
الشفا بتعريؼ حقوؽ المصطفى, القاضي عياض دار الفكر لمطباعة   .ٜٕ

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٜٓٗٔوالنشر 
شندي دار الكتب العممية بيروت صبح األعشى في صناعة اإلنشاء, القمق  .ٖٓ

 بدوف.
صحيح البخاري, تحقيؽ محمد زىير الناصر دار طوؽ النجاة ط األولى   .ٖٔ

 ىػ.ٕٕٗٔ
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 املصذس أو املشجغ و
صحيح مسمـ تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي   .ٕٖ

 بيروت بدوف.
الطراز ألسرار البالغة وعموـ اإلعجاز, ابف حمزة العموي المكتبة   .ٖٖ

 ىػ.ٖٕٗٔروت ط األولى العصرية بي
طرح التثريب في شرح التقريب, أبو الفضؿ العراقي دار إحياء التراث   .ٖٗ

 العربي بدوف.
عمـ االجتماع االنحرافي, أحمد غريب دار المعرفة الجامعية  ػ السويس ػ   .ٖ٘

 ـ.ٖٕٓٓ
 ـ.ٕٗٓٓعمـ النفس الجنائي, ربيع محمد دار غريب لمطباعة القاىرة   .ٖٙ
صحيح البخاري, بدر الديف العيني دار إحياء التراث عمدة القاري شرح   .ٖٚ

 العربي بيروت  بدوف .
فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابف حجر العسقالني تبويب محمد فؤاد   .ٖٛ

 ىػ.ٜٖٚٔعبد الباقي دار المعرفة ػ بيروت ػ 
فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ, موسى شاىيف الشيف دار الشروؽ ط   .ٜٖ

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔاألولى 
الفروؽ المغوية, أبو ىالؿ العسكري تحقيؽ محمد إبراىيـ سميـ دار العمـ   .ٓٗ

 والثقافة بدوف.
فيض القدير شرح الجامع الصغير, زيف الديف الحدادي المكتبة التجارية   .ٔٗ

 ىػ .ٖٙ٘ٔالكبرى ط األولى 
قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانييا , د حنا نصر الحتى   .ٕٗ

 ـ.ٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔة بيروت ط الثالثة دار الكتب العممي
الكتاب, سيبويو تحقيؽ عبد السالـ ىاروف مكتبة الخانجي القاىرة ط   .ٖٗ

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔالثالثة 
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 املصذس أو املشجغ و
الكميات, أبو البقاء الحنفي تحقيؽ عدناف درويش, ومحمد المصري   .ٗٗ

 مؤسسة الرسالة بدوف.
ؽ أحمد عزو الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري, الكوراني تحقي  .٘ٗ

 ـ.ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔعناية دار إحياء التراث العربي بيروت ط األولى 
ي دار طوؽ و الكوكب الوىاج شرح صحيح مسمـ, محمد األميف الير   .ٙٗ

 ـ.ٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔالنجاة ط األولى 
 ىػ.ٗٔٗٔلساف العرب, ابف منظور دار صادر بيروت ط الثالثة   .ٚٗ
الديف القاري دار الفكر بيروت مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, نور   .ٛٗ

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔط األولى 
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, تحقيؽ شعيب األرنؤوطػ, وعادؿ مرشد,   .ٜٗ

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ ٕٕٗٔوأخروف مؤسسة الرسالة ط األولى 
ىػ / ٖٔ٘ٔمعالـ السنف, الخطابي المطبعة العممية حمب ط األولى   .ٓ٘

 ـ.ٕٖٜٔ
اضؿ السامرائي دار عمار ط الثانية معاني األبنية في العربية, ف  .ٔ٘

 ـ.ٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ
 ىػ/ٕٓٗٔ ائي  دار الفكر لمطباعة ط األولىمعاني النحو, فاضؿ السامر   .ٕ٘

 ـ.ٕٓٓٓ
المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ, محمد فؤاد عبد الباقي  دار   .ٖ٘

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔالحديث القاىرة ط األولى 
ابف األثير تحقيؽ طاىر أحمد الزاوي,  النياية في غريب الحديث واألثر,  .ٗ٘

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٜٜٖٔمحمود محمد الطناحي, المكتبة العممية بيروت 
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 املصذس أو املشجغ و
ا : املقاالخ اإلنيكرتوَيح.

ً
 ثاَي
 مقاؿ إليكتروني بعنواف:" اسـ محمد يتربع عمى عرش العالـ"  ٘ .٘٘

 د/عبد العزيز أبو مندور موقع شباب مصر.
نات جميمة ظاىًرا قبيحة في معناىا, مقاؿ إليكتروني بعنواف" أسماء ب ٘ .ٙ٘

  SAYHDATY.NETموقع 
 :مقاؿ إليكتروني بعنواف " أسماء مواليد" موقع ٘ .ٚ٘

 WWW.ALMAANY.COM 
 :مقاؿ إليكتروني بعنواف" أكثر األسماء انتشاًرا" موقع  ٘ .ٛ٘

WWW.ELSEETMOFEEDA.COM 
 

http://www.almaany.com/
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 فهشس املىضىػاخ
 انصفحح ضىعاملى

 ٖٙٚ المقدمة   
 ٜٖٚ التمييد 

 ٓٗٚ ماـ مسمـ وصحيحو.باإلالمحور األوؿ: التعريؼ 
المحور الثاني: البالغة النبوية وطرائقيا في معالجة 

 سرية.االنحرافات األ
ٕٚٗ 

 ٘ٗٚ المحور الثالث: أثر البالغة النبوية في اختيار األسماء.
اسمو المبحث األوؿ: البالغة النبوية في بياف التسمية ب

 الشريؼ واألسماء المحببة.
ٜٚٗ 

 ٙٙٚ : البالغة النبوية في بياف األسماء المكروىة. الثانيالمبحث 
المبحث الثالث: البالغة النبوية في تغيير األسماء إلى ما 

 ىو أحسف منيا.
ٖٚٛ 

 ٜٓٚ الخاتمة.
 ٕٜٚ ثبت المصادر والمراجع.

 ٜٛٚ فيرس الموضوعات.
 

  
 


