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ملخص البحث 

هذا البحث يتناول بالدرا�سة والتحليل جميع الأحاديث الواردة يف منع الت�سمي 
ا. ن تزكيةاً اأو مدحاً با�سم يت�سمَّ

ويهدف اإلى بيان درجتها من حيث ال�سحة وال�سعف، وحترير القول يف دللتها.

واملنهج املتبع هو املنهج ال�ستقرائي ال�ستنتاجي، املتمثل يف ا�ستق�ساء كل ما ورد 
يف هذه امل�ساألة من اأحاديث، واحلكم عليها، والوقوف على اآراء العلماء جتاهها. 

وخل�ص البحث اإلى اأن الأحاديث الواردة يف هذه امل�ساألة خم�سة اأحاديث، مت بيان 
اأ�سانيدها واختالف األفاظ الرواة فيها.

تزكيًة  ت�سمن  ولو  ح�سن،  ا�سم  بكل  الت�سمي  من  حرج  ل  اأنه  النتيجة:  وكانت 
ومدًحا؛ من باب التفاوؤل باأن يكون �ساحبه كذلك، ول حرج من الت�سمي با�سم )بركة، 
ونافع، واأفلح، ورباح، وي�سار( وما يف معناها من الأ�سماء، ولكن ل يحل الت�ساوؤم بنفي 

�سيء منها.

الكلمات املفتاحية: ا�سم املولود، الت�سمي مبا فيه تزكية، الأ�سماء املكروهة.

Abstract
This research tackles and analyzes all the hadiths mentioned in 

prohibition on naming or giving a name that implies commendation 
or praise.

It aims to indicate their ranks in terms of being sahih ("authentic") 
or da'if ("weak") and detail (trace the origins) of their significance/ 
denotation.

The approach employed is the inductive deductive approach, 
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which is to examine all the hadiths in this matter and their classification 
(rank) and approach the views of Scholars on them.

The paper concluded that the hadiths in this matter are five 
hadiths, the isnad (narrators who have transmitted the report) and 
the different narrated texts (wordings) of which have been indicated.

The Conclusion: The permissibility of naming or giving a good 
name that implies commendation or praise; out of optimism that the 
bearer of such name will resemble it. It is permitted to give names 
such as (Baraka, Nafi’, Aflah, Rabah and Yassar) and their related 
meanings. However; Pessimism shall not fall for not giving such 
names.

Keywords: name of the newborn, naming implying commendation, 
undesirable names.
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املقدمة

على  الت�سليم  واأمتُّ  الة  ال�سَّ واأف�سُل  فيه،  ا  مباركاً ا  طيباً ا  كثرياً ا  حمداً هلل  احلمُد 
بيني واإمام املر�سلني، املبعوث رحمةاً للعاملني، وعلى اآله و�سحبه  ٍد خامِت النَّ نبينا حممَّ

اأجمعني.

ا بعد:  اأمَّ

فاإنَّ ��صم �لإن�صان عالمٌة َتُدل عليه وُتنبئ عنه، فال غر�بة �أن يكون ��صتقاقه من 
فعة، فهو َي�سمو ب�ساحبه ويرفعه؛ ولذا ُعنيت ال�سنة النبوية باآداِب واأحكاِم  العلو والرِّ

اختيار ال�سم.

النف�ص  »تزكية  على  يدل  مبا  ي  الت�سمِّ عن  النهي  املرويات  بع�ص  يف  ورد  وقد 
العلم، وخا�سةاً يف  اإ�سكالاً لدى كثري من طلبة  اأورثت  ومدحها«، وهي م�ساألٌة دقيقٌة 

ن تزكيةاً من غريها. ز الأ�سماء التي تت�سمَّ حترير �سابٍط مُييِّ

الباب،  هذا  يف  الواردة  الأحاديث  جمع  على  البحث  هذا  يف  حر�ست  ولذلك 
وحترير القول فيها.

وكرثة  التزكية،  ظاهرها  من  ُيفهم  كثريٍة  باأ�سماٍء  ي  الت�سمِّ �سيوع  بعد  وخا�سةاً 
ي بها، ومنها:  ال�ستفتاء حول م�سروعية الت�سمِّ

»اأبرار، اإميان، بيان، ُتَقى، حامد، را�سد، زاهد، �ساكر، �سريف، �سابر، �سادق، 
خُمل�ص،  حُم�سن،  مبارك،  كمال،  فالح،  ُغفران،  عفيف،  عابد،  طاهر،  �سالح، 
ق، موؤمن، موؤيَّد، ُمنيب، نبيل، نزيه، نعمة، نور، هادي،  م�سَطفى، ُمطيع، مفلح، ُموفَّ

يقني...«.
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مو�سوع البحث:
ي مبا فيه تزكية وثناء على النف�ص. الأحاديث الواردة يف منع الت�سمِّ

وحدوده: يقت�سر البحث على درا�سة الأحاديث الواردة يف هذا الباب من حيث 
، وحتقيُق علَِّة املنع. ا ودللةاً ال�سحُة وال�سعُف، وبيان موقف العلماء منها �سنداً

م�سكلته: 
ا  ما يدل عليه ظاهر بع�ص الأحاديث من منع الت�سمي بكل ما يفيد تزكيةاً ومدحاً
للنف�ص، مع �سيوع الت�سمي مبثل هذه الأ�سماء بني الرعيل الأول من ال�سحابة والتابعني.

وخفاء �سابط ما يعد تزكيةاً مما لي�ص كذلك.

اأهميته: 
ي به من الأ�سماء التي ظاهرها التزكية وما يكره منها. حترير القول فيما ُي�سرع الت�سمِّ

اأهدافه: 
• ا.	 جمع الأحاديث الواردة يف هذا الباب، وبيان درجتها �سحةاً و�سعفاً

• حترير الألفاظ املرفوعة من املوقوفة يف هذه املرويات.	

• بيان موقف العلماء من هذه الأحاديث، وتوجيهها مع املناق�سة والرتجيح.	

منهج البحث:
هذه  يف  ورد  ما  كلِّ  ا�ستق�ساء  يف  املتمثِّل  ال�ستنتاجي،  ال�ستقرائي  املنهج  هو 

امل�ساألة من اأحاديث، واحلكم عليها، والوقوف على اآراء العلماء جتاهها. 

الدرا�سات ال�سابقة:
م حول الأحاديث الواردة يف هذه  مل اأقف على درا�سٍة خا�سٍة اأو بحٍث علمي حمكَّ
َة بع�ص الدرا�سات  �سوا لها يف كتب �سروح احلديث، وثمَّ اأنَّ العلماء تعرَّ اإل  امل�ساألة، 

التي ُعنيت بهذه امل�ساألة، ومنها: 
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• بن 	 اإبراهيم  بن  بن عبداهلل  د. عمر  والألقاب«)1(،  والكنى  الأ�سماء  »اأحكام 
لالأ�سماء،  الفقهية  الأحكام  ببيان  ُتعنى  ماتعة،  علمية  ر�سالة  وهي  طالب، 
�ص املوؤلف لهذه امل�ساألة يف املبحث الرابع واخلام�ص من الف�سل الثاين،  وتعرَّ
ُيَتطريَّ  مبا  و)الت�سمية  ى(،  للم�سمَّ لي�ص  ما  دعوى  فيه  مبا  )الت�سمية  وهما: 
بنفيه(، اإل اأنه مل ُيعن بتحرير األفاظ املرويات وبيان املحفوظ وال�ساذ منها، 

وتكلَّم عن امل�ساألة على اأنها حملُّ اتفاق وت�سليم.

• »الأحاديث الواردة يف الكنى والأ�سماء والألقاب، جمًعا وتخريًجا ودرا�سًة«)2(، 	
�سالح بن را�سد القريري، وتعر�ص لها يف املبحث اخلام�ص من الف�سل الأول: 
ا يف تخريج الروايات اإل اأنه مل يعَن بتحرير  »املكروه من الأ�سماء«، وبذل جهداً
اإل  و�سابطها  امل�ساألة  اأ�سل  يناق�ص  مل  وكذا  غريها،  من  املحفوظة  الألفاظ 

باقت�ساب.

ره الباحثان الفا�سالن. ا قرَّ ثم اإنَّ النتائج التي تو�سلُت لها تختلف عمَّ

اإجراءات البحث: 
• جمع وتتبع اأحاديث الباب وطرقها واألفاظها، وبيان اأوجه التفاق والختالف 	

بني الرواة. 

• الكتب 	 اأ�سحاب  من  رواها  من  بذكر  البحث  يف  الواردة  الأحاديث  تخريج 
املعتمدة.

• عزو كل قول اإلى قائله، والنقل من امل�سادر الأ�سلية.	

• ل اأترجم لالأعالم املذكورين يف البحث ل�سغر حجمه.	

• اإلى 	 حتتاج  التي  الغريبة  الألفاظ  و�سرح  الكلمات،  من  ُي�سكل  قد  ما  �سبط 
اإي�ساح.

ر�صالة ماج�صتري، طبعت يف د�ر كنوز �إ�صبيليا، ط1، الريا�ص، 1436ه�.  )1(
ر�سالة ماج�ستري من جامعة الق�سيم، 2012م.  )2(
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خطة البحث: 
وقد راأيت تق�سيم البحث اإلى مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.

وخطة  واإجراءاته  واأهميته  وحدوده  وم�سكلته  البحث  مو�سوع  بيان  وفيها  املقدمة: 
البحث.

التمهيد: وفيه بيان اأنَّ تغيري النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل�سٍم ل يلزم منه حترميه اأو كراهته.

املبحث الأول: الأحاديث الواردة يف الباب.

املبحث الثاين: حترير علَّة الكراهة.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها من خالل البحث.

فهر�ص امل�سادر واملراجع.

ا للم�سلمني،  ا لوجهه الكرمي، نافعاً ا: اأ�ساأل اهلل اأن يجعل هذا البحث خال�ساً وختاماً
واأن يغفر الزلل ويعفو عن النق�ص والتق�سري واخللل.



االسم  املتَضمِّنُ تزكيًة أو مدحًا - دراسٌة 

حديثيٌَّة فقهيٌَّة

523العدد  اخلمســــون 

التمهيد

تغيري اال�شم ال يلزم منه التحرمي اأو الكراهة

مع  اأخرى  مل�سلحٍة  يكون  فقد  وكراهِته،  لُقبِحه  يكون  ال�سم  تغيري  اأنَّ  “كما 
ُح�ْسِنه”)1(، اأو لختيار الأف�سل والأح�سن.

عن عبداحلميد بن ُجبري قال: جل�ست اإلى �سعيد بن امل�سّيب، فحدثني: اأنَّ جده 
اأنت  ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ما ا�سمك؟«، قال: ا�سمي َحْزٌن)2(، قال: »بل  َقِدَم على النبي  ا  َحْزناً

انيه اأبي. ا �سمَّ ٍ ا�سماً �َسْهٌل«، قال: ما اأنا مبغريِّ

قال ابن امل�سيب: “فما زالت فينا احُلزونة بعد”)3(. 

وبّوب عليه البخاري: )باب حتويل ال�سم اإلى ا�سٍم اأح�سن منه(. 

ا ملَّا امتنع من  ل لي�ص منهياًّا عنه، ولذا “مل ُيلِزم َحْزناً فهذا يدل على اأنَّ ال�سم الأوَّ
ا  ه على قوله: »ل اأغريِّ ا�سماً ا ملا اأقرَّ حتويل ا�سمه اإلى �سهل بذلك، ولو كان ذلك لزماً

انيه اأبي«”)4(.  �سمَّ

ا بربه، ولو كان  “فلم ُيلزمه النتقال عنه على كلِّ حال، ول جعله بثباته عليه اآثماً
ا  ا بذلك جلربه على النقلة عنه، اإذ غرُي جائٍز يف �سفته عليه ال�سالم اأن يرى منكراً اآثماً

وله اإلى تغيريه �سبيل”)5(. 
حتفة املودود باأحكام املولود )�ص192(.  )1(

»ما غلظ من الأر�ص، ويقال يف ُخلق فالن حزونه اأي: غلظ وق�ساوة«. تف�سري غريب ما يف ال�سحيحني   )2(
للحميدي )�ص: 404(، وينظر: فتح الباري لبن حجر )574/10(.

اأبيه،  عن  امل�سيب  ابن  عن  الزهري  رواية  من   )6190( ا  اأي�ساً واأخرجه   ،)6193( البخاري  �سحيح   )3(
مبعناه.

فتح الباري لبن حجر )577/10(.  )4(
�سرح �سحيح البخاري لبن بطال )348/9(.  )5(
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ا كانت عليه، مل يكن لأنَّ  ل من هذه الأ�سماء عمَّ قال الطربي: “حتويله ملسو هيلع هللا ىلص ما حوَّ
ا الت�سمية به؛  ى قبل حتويله ذلك كان حراماً ى به منها م�سماًّ الت�سمية مبا كان امل�سمَّ
ولكن ذلك كان منه ملسو هيلع هللا ىلص على وجه ال�ستحباب واختيار الأح�سن على الذي هو دونه 

يف احُل�سن”)1(. 

تهذيب الآثار -م�سند عمر- )287/1(.  )1(
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املبحث االأول

االأحاديث الواردة يف الباب

املطلب االأول
حديث اأبي هريرة

اأوًل: تخريج احلديث.
هذا احلديث مداره على �سعبة بن احلجاج يرويه عن عطاء بن اأبي ميمونة عن 
اها  ي نف�سها- ف�سمَّ ة -فقيل: ُتَزكِّ اأبي رافع عن اأبي هريرة: »اأنَّ زينَب)1( كان ا�سُمها َبرَّ

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زينب«. 

ويحيى  �ُسميل)4(،  بن  والن�سر  العنربي)3(،  ومعاذ  ُغْنَدر)2(،  �سعبَة:  عن  ويرويه 
القطان)5(، واأبو داود الطيال�سي)6(، وعبدال�سمد بن عبدالوارث)7(، وعمرو بن مرزوق)8(. 

وجملة )فقيل تزكي نف�سها( ذكرها: غندر، ومعاذ العنربي، والن�سر بن �سميل.

بينما مل يذكرها: يحيى القطان، والطيال�سي، وعبدال�سمد، وعمرو بن مرزوق.

وغندر والقطان كالهما من كبار اأ�سحاب �سعبة املالزمني له)9(.
كان  وكلٌّ منهما  ربيبته،  والثانية  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  زوج  والأُولى  �سلمة،  اأبي  بنت  اأو  بنت جح�ص  »وزينب هي   )1(

ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص«. فتح الباري لبن حجر )576/10(. ة فغريَّ ا�سمها اأولاً برَّ
رواه البخاري )6192(، وم�سلم )2141(، واأحمد )9914(، وابن ماجه )3732(.  )2(

�سحيح م�سلم )2141(.  )3(
م�سند اإ�سحاق بن راهويه )113/1(، وم�سند ابن اجلعد )�ص: 194(، وفيه: )فقالوا: تزكي نف�سها(.  )4(

د كما يف م�سند الدارمي )33/3(. رواه عنه اأحمد يف امل�سند )9560(، وم�سدَّ  )5(
ة...( م�سند اأبي داود الطيال�سي )193/4(، ورواه على ال�سك: )كان ا�سم ميمونة اأو زينب برَّ  )6(

م�سند اإ�سحاق بن راهويه )114/1(، كما يف رواية الطيال�سي.  )7(
. الأدب املفرد )�ص290(، وقال يف روايته: )كان ا�سم ميمونة برة...(، وهذا من اأوهامه  )8(

ينظر: املعرفة والتاريخ للف�سوي )201/2، 202(.  )9(
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اإل اأنَّ مما يرجح رواية ُغندر اأنه كان �ساحَب كتاٍب، يكتب ما ي�سمعه من �سعبة 
ويعر�سه عليه.

قال غندر: “كنت اأ�سمع منه احلديث، فاأكتبه، ثم اآتيه به فاأعر�سه عليه”)1(. 

وقال عبداهلل بن املبارك: “اإذا اختلف النا�ص يف حديث �سعبة فكتاُب ُغندر َحَكٌم 
فيما بينهم”)2(. 

بن معاذ ل  ومعاذ  بن احلارث  القطان وخالد  “كان يحيى  اأحمد:  الإمام  وقال 
يكتبون عند �سعبة، وكان يف حديثه بع�ص ترك الأخبار والألفاظ”)3(. 

ولهذا َقِبَل ال�سيخان هذه الزيادة واأخرجاها يف �سحيحيهما)4(.

ثانًيا: دللة احلديث.
ة اإلى زينب. دّل احلديث على اأنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص غريَّ ا�سم برَّ

ذلك  يكون  فقد  ة،  برَّ ل�سم  تغيريه  �سبب  الرواية  هذه  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يبني  ومل 
الإمام  عليه  بّوب  ولذا  منه،  اأح�سن  هو  ما  اإلى  ال�سم  تغيري  يف  هديه  مع  ا  متما�سياً

البخاري: )باب حتويل ال�سم اإلى ا�سٍم اأح�سن منه()5(، وقد يكون ل�سبٍب اآخر.

ا�ص بينهم اأنَّها تزكي نف�سها بهذا  واأ�سار ال�سحابي اإلى اأنَّ �سبب التغيري: َتَقاُوُل النَّ
ال�سم.

ومل ي�سدر تعليٌق من النبي ملسو هيلع هللا ىلص على هذا التقاول الذي ح�سل بني النا�ص، ول ذكر 
اأنه �سبب التغيري، واإمنا ربط ال�سحابي بني الأمرين ح�سب ما ظهر له. 

املعرفة والتاريخ )202/2(.  )1(
اجلرح والتعديل لبن اأبي حامت )271/1(.   )2(

علل اأحمد رواية املروذي )�ص8(.  )3(
ن بعد ال�سحابي، ولذا مل يحر�ص هوؤلء الأئمة على نقلها،  وقد يقال: هذه اللفظة زيادة تف�سريية ممَّ  )4(
اللفظ  اأن يفوتهم مثل هذا  الأئمة مع جاللتهم ومكانتهم يف احلفظ وال�سبط  واإل فيبعد على هوؤلء 

الي�سري.
�سحيح البخاري )43/8(.  )5(



االسم  املتَضمِّنُ تزكيًة أو مدحًا - دراسٌة 

حديثيٌَّة فقهيٌَّة

527العدد  اخلمســــون 

ة()1(، اأو  واأما �سبب تقاول النا�ص لذلك، فيحتمل اأن يكون ما يدل عليه لفظ )برَّ
�أو منها ينبئ عن تفاخرها بهذ� �ل�صم ودللته، ويوؤيد هذ�  �صدور �صيء من قومها 
ة«، وهو ا�سم �سائع بينهم من  يات ب� »برَّ تخ�سي�ص النا�ص لها بالذكر دون �سائر امل�سمَّ

اأيام اجلاهلية)2(.

واإذا كانت هذه اللفظة من التابعي فمن بعده، فهي اجتهاٌد حم�ٌص يف تربير �سبب 
التغيري.

بل  تزكية،  اأو  فيه مدح  الت�سمية مبا  ا عن  نهياً ن  يت�سمَّ ل  فهذا احلديث  وعليه: 
ة، وكان النا�ص يتقاولون فيما بينهم اأنها تزكي  ق�سارى ما فيه اأنَّ زينب كان ا�سمها برَّ
نف�سها بهذا ال�سم، وكان من �سيا�سة النبي ملسو هيلع هللا ىلص تغيري ال�سم لالأف�سل، فغريَّ ا�سَمها 

اإلى زينب.

املطلب الثاين
حديث زينب بنت اأبي �شلمة

اأوًل: تخريج احلديث.
هذا احلديث اأخرجه الإمام م�سلم يف �سحيحه من وجهني: 

فرواه اأولاً من طريق الوليد بن كثري املخزومي، قال: حدثني حممد بن عمرو بن 
اين ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ة، ف�سمَّ عطاء، حدثتني زينب بنت اأم �سلمة، قالت: »كان ا�سمي برَّ

اها زينب«)3(. ة، ف�سمَّ زينب، قالت: ودخلْت عليه زينب بنت جح�ص، وا�سمها برَّ

والوليد بن كثري املخزومي، مدين، �سكن الكوفة، “وثقه اإبراهيم بن �سعد، وابن 
«. تاج العرو�ص للزبيدي )153/10(. »ا�سُم َعَلٍم مبعنى الرِبِّ  )1(

ة بنت عبدالعزى  ة بنت عبداملطلب بن ها�سم، وبرَّ ة بنت رافع مولى اأم �سلمة، وبرَّ يات به: برَّ ومن امل�سمَّ  )2(
ة بنت ُمر اأخت متيم بن مر. ينظر: الكمال يف رفع  ة بنت عوف بن عبيد، وبرَّ اأم اآمنة بنت وهب، وبرَّ

الرتياب لبن ماكول )253/1(.
�سحيح م�سلم )2142(.  )3(
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معني، واأبو داود، وقال ابن �سعد: لي�ص بذاك، وقال ال�ساجي: قد كان ثقةاً ثبتاًا يحتج 
بحديثه مل ي�سّعفه اأحد، اإمنا عابوا عليه الراأي، وقال الآجري عن اأبي داود: ثقة اإل 

اإنه اإبا�سي”)1(.

اأبي  بن  يزيد  عن  الليث،  حدثنا  القا�سم:  بن  ها�سم  طريق  من  م�سلم  رواه  ثم 
ة، فقالت يل زينب بنت  يُت ابنتي برَّ حبيب، عن حممد بن عمرو بن عطاء، قال: �سمَّ
ة، فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  يُت برَّ اأبي �سلمة: اإنَّ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن هذا ال�سم، و�ُسمِّ

وا اأَْنُف�َسُكْم، اهلُل اأَْعَلُم ِباأَْهِل اْلرِبِّ ِمْنُكْم«. »َل ُتَزكُّ

وها زينب«)2(. فقالوا: مب ن�سميها؟، قال: »�سمُّ

ومبثله رواه اأبو داود الطيال�سي عن الليث بن �سعد)3(، وكذا رواه عبداحلميد بن 
جعفر عن يزيد بن اأبي حبيب عن حممد بن عمرو)4(. 

ورواه: عي�سى بن حماد)5(، وعلي بن عيا�ص)6(، وابن اأبي مرمي)7(، وعبداهلل بن 
�سالح)8(، ويحيى بن بكري)9(، و�سعيب بن الليث)10(.

اإ�سحاق، عن  اأبي حبيب، عن حممد بن  الليث بن �سعد عن يزيد بن  كلهم عن 
حممد بن عمرو بن عطاء.

ملغلطاي  الكمال  تهذيب  اإكمال   ،)14/9( والتعديل  اجلرح  وينظر:  )�ص450(،  ال�ساري  هدي   )1(
.)248/12(

�سحيح م�سلم )2142(.  )2(
الطبقات الكربى لبن �سعد )428/10(.  )3(

الآحاد واملثاين لبن اأبي عا�سم )23/6(، املعجم الكبري للطرباين )280/24(.  )4(
�سنن اأبي داود )4953(.  )5(

تاريخ اأبي زرعة الدم�سقي )�ص524(.  )6(
الآحاد واملثاين )23/6(.  )7(

الآحاد واملثاين )23/6(، املعجم الكبري للطرباين )280/24(.  )8(
معرفة ال�سحابة لأبي نعيم )3274/6(، علل الأحاديث يف �سحيح م�سلم )�ص112(.  )9(

)10( �سرح م�سكل الآثار للطحاوي )446/4(.
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فجعلوه من رواية يزيد عن حممد بن اإ�سحاق.

بن  بن عمرو  اأبي حبيب، عن رجل، عن حممد  بن  يزيد  لهيعة، عن  ابن  ورواه 
عطاء)1(. 

اأبيه عن  �سعد عن  بن  اإبراهيم  بن  يعقوب  الأدب من طريق  البخاري يف  ورواه 
حممد بن اإ�سحاق قال: حدثني حممد بن عمرو بن عطاء، اأنه دخل على زينب بنت 

اأبي �سلمة...الخ)2(.

واإثبات ابن اإ�سحاق يف ال�سند اأرجح، فهو الذي توارد عليه الرواة الثقات.

ار ال�سهيد )317ه�(: “وهذا احلديث بني يزيد بن اأبي حبيب  قال اأبو الف�سل ابن عمَّ
وحممد بن عمرو بن عطاء يف اإ�سناده: حممد بن اإ�سحاق، كذلك رواه امل�سريون”)3(. 

وقال الر�سيد العطار )662ه�(: “وقد وجدته كما قال من حديث غري واحد من 
اأهل م�سر... وذكر بع�ص العلماء اأنَّ غ�سان بن الربيع الكويف رواه عن الليث كذلك 

ا”)4(. اأي�ساً

مة عنده، ثم  ا بداأ برواية الوليد بن كثري لكونها هي املقدَّ ويبدوا اأنَّ الإمام م�سلماً
ا. ذكر هذه الرواية تبعاً

اأورده  ا، واإل فقد  اأورده م�سلم بهذا الإ�سناد ا�ست�سهاداً “وهذا اإمنا  قال الر�سيد: 
قبل هذا باإ�سناد مت�سل”)5(.
اجلامع لبن وهب )�ص113(.  )1(

الأدب املفرد )�ص: 286(.  )2(
علل الأحاديث يف �سحيح م�سلم )�ص112(.  )3(

غرر الفوائد املجموعة )�ص259(، وقال: »وقد راأيت يف بع�ص الن�سخ من كتاب الأطراف لأبي م�سعود   )4(
ا اأخرج هذا احلديث...كما رواه امل�سريون عن الليث، فلعله كذلك يف اأ�سل م�سلم  الدم�سقي اأنَّ م�سلماً
اأنه يف  الأ�سراف )324/11(  املزي يف حتفة  ذكر  وكذا  اإ�سحاق«،  ابن  ِذْكُر  الن�سخ  بع�ص  و�سقط من 

�سحيح م�سلم باإثبات حممد بن اإ�سحاق.
غرر الفوائد املجموعة )�ص259(.  )5(
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واإذا تبني اأنَّ مرجع هذا الطريق اإلى ابن اإ�سحاق، فبني روايته ورواية الوليد بن 
كثري اختالف كبري؛، اإذ خلْت رواية الوليد من نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا ال�سم، ومن 

وا اأَْنُف�َسُكْم، اهلُل اأَْعَلُم ِباأَْهِل اْلرِبِّ ِمْنُكْم«. قوله: »َل ُتَزكُّ

د ابن اإ�سحاق بهذا ال�سياق وهذه الزيادات، وهو ممن اختلف العلماء فيه  فقد تفرَّ
ح. ا، ما بني موثِّق وجمرِّ كثرياً

ا  قال عبا�ص الدوري: “�سمعت اأحمد بن حنبل وذكر حممد بن اإ�سحاق؛ فقال: اأمَّ
ا يف احلالل واحلرام فُيحتاج اإلى مثل هذا، ومدَّ يده  يف املغازي واأ�سباهه فُيكتب، واأمَّ

و�سمَّ اأ�سابعه”)1(.

 ، قال اأيوب بن اإ�سحاق: �ساألت اأبا عبداهللَّ اأحمد بن حنبل، فقلت: يا اأبا عبداهللَّ
ابن اإ�سحاق اإذا انفرد بحديث نقبله؟.

فقال: “ل واهلل، اإين راأيته يحدث عن جماعة باحلديث الواحد، ول َيف�سل كالم 
ذا من كالم ذا”)2(.

وقال يحيى بن معني: “مل يزل النا�ص يتقون حديث حممد بن اإ�سحاق”)3(.

ومراده - واهلل اأعلم- ما ينفرد به.

ون ما ينفرد به ابن اإ�سحاق”)4(. قال البيهقي: “احلفاظ يتوقَّ

ابن  اأنَّ  يل  يظهر  “فالذي  بقوله:  هبي  الذَّ احلافظ  ره  قرَّ ما  فيه  القول  و�سفوة 
يف  فاإنَّ  نكارة،  ففيه  به  انفرد  وما  �سدوق،  احلال  �سالُح  احلديث،  َح�َسُن  اإ�سحاق 

ا”)5(.  حفظه �سيئاً
اجلرح والتعديل )193/7(.  )1(

امل�سائل التي حلف عليها اأحمد بن حنبل لبن اأبي يعلى )�ص: 51(.  )2(
تاريخ ابن اأبي خيثمة - ال�سفر الثالث- )324/2(.  )3(

ال�سنن الكربى)290/18(.  )4(
ميزان العتدال )475/3(، وقال يف تذكرة احلفاظ )173/1(: »والذي تقرر عليه العمل: اأن ابن اإ�سحاق   )5(

اإليه املرجع يف املغازي والأيام النبوية، مع اأنه ي�سذ باأ�سياء، واأنه لي�ص بحجة يف احلالل واحلرام«.
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وبه يتبني اأنَّ الزيادات التي تفرد ابن اإ�سحاق بذكرها ل حجة فيها، ول يعتمد عليها.

هذه  اأخرج    وكاأنه  م�سلم،  الإمام  مها  قدَّ التي  الوليد  رواية  على  ل  واملعوَّ
الرواية لبيان خمالفتها لرواية الوليد.

وذكر ابن ال�سالح اأنَّ من طريقة الإمام م�سلم: “اأن َيذكر احلديث اأولاً باإ�سناٍد 
اأ�سانيد فيها بع�ص  اأو  ُيتبع ذلك باإ�سناٍد اآخر  ، ثم  نظيٍف رجاله ثقات ويجعله اأ�سالاً

ال�سعفاء على وجه التاأكيد باملتابعة اأو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه”)1(.

نوع �سعٍف؛  فيه  ما  فيها  ُيحتمل  املتابعات  اأن  ر عندهم:  تقرَّ “وقد  النووي:  قال 
لكونها ل اعتماد عليها، واإمنا هي ملجرد ال�ستئنا�ص«)2(. 

ثانًيا: دللة احلديث.

ا�سم  غريَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأنَّ  على  املخزومي  كثري  بن  الوليد  رواية  من  احلديث  دل 
ة« اإلى »زينب«. زوجته وربيبته من »برَّ

ولي�ص يف هذه الرواية بيان �سبب التغيري.

واأما رواية ابن اإ�سحاق فت�سمنت نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا ال�سم، وتعليل التغيري 
وا اأَْنُف�َسُكْم، اهلُل اأَْعَلُم ِباأَْهِل اْلرِبِّ ِمْنُكْم«. بقوله: »َل ُتَزكُّ

فيه  با�سٍم  الت�سمية  بكراهة  وقالوا  العلم،  اأهل  من  كثري  الرواية  بهذه  ومت�سك 
تزكية للنف�ص. 

له  ا، فحوَّ ة اإلى زينب؛ فالأن ذلك كان تزكيةاً ومدحاً قال ابن بطال: “واأما حتويله برَّ
اإلى ما ل تزكيه فيه ول ذم”)3(. 

�سيانة �سحيح م�سلم )�ص96(.  )1(
اإكمال املعلم )87/1(: »ِعَلُل احلديث التي  �سرح �سحيح م�سلم )106/2(، وقال القا�سي عيا�ص يف   )2(
اأنه ياأتي بها: قد جاء بها يف موا�سعها من الأبواب من اختالفهم يف الأ�سانيد، والإر�سال  ذكر وَوَعد 

والإ�سناد، والزيادة والنق�ص«.
�سرح �سحيح البخاري )347/9(.  )3(
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وقال اأبو العبا�ص القرطبي: “اإمنا كان هذا ال�سم يدّل على التزكية؛ لأنَّه يف اأ�سله 
، كما اأن )َفَجار( ا�سم علم للفجور”)1(. ا�سم َعَلٌم جلميع خ�سال الربِّ

وقال ابن هبرية: “يف هذا احلديث من الفقه: اأنه ل يح�سن بالإن�سان اأن ي�سمي 
نف�سه مبا يزكيها به نحو التقي، والزكي، والأ�سرف، والأف�سل”)2(. 

وقال ابن القيم: “وعلى هذا فتكره الت�سمية ب�: التقي، واملتقي، واملطيع، والطائع، 
والرا�سي، واملح�سن، واملخل�ص، واملنيب، والر�سيد، وال�سديد”)3(. 

وقالوا: “قد يكون اأفلح غري اأفلح، ومبارك غري مبارك، فيكون من تزكية النف�ص 
مبا لي�ص فيها”)4(. 

املطلب الثالث
حديث ابن عبا�ض

اأوًل: تخريج احلديث.
ا�سمها  ملسو هيلع هللا ىلص  ل ر�سول اهلل  ة، فحوَّ برَّ ا�سمها  عن ابن عبا�ص، قال: »كانت ُجويرية 

ة«. جويرية، وكان َيكره اأن ُيقال: خرج من عند برَّ
عن  يرويه  طلحة،  اآل  مولى  عبدالرحمن  بن  حممد  على  مداره  احلديث  هذا 

ُكريب، عن ابن عبا�ص.
ورواه عنه باللفظ ال�سابق: �سفيان بن عيينة)5(.

ملسو هيلع هللا ىلص كره ذلك،  ة، فكاأنَّ النبي  ورواه �سفيان الثوري بلفظ: »كان ا�سم جويرية برَّ
اها جويرية، كراهَة اأن يقال: خرج من عند برة«)6(. ف�سمَّ

املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )466/5(.  )1(
الإف�ساح عن معاين ال�سحاح )190/7(، ومثله يف الفروع لبن مفلح )109/6(.  )2(

زاد املعاد )313/2(.  )3(
في�ص القدير للمناوي )403/6(.  )4(

رواه م�سلم يف �سحيحه )2140(، واحلميدي يف م�سنده )441/1(، واأبو داود يف ال�سنن )1503(.  )5(
اأحمد يف امل�سند )2334( من رواية �ساذان عن �سفيان.  )6(
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بينما رواه عنه: �سعبة بن احلجاج)1(، وامل�سعودي )2(، دون ذكر اجلملة الأخرية 
التي فيها بيان �سبب التغيري.

وكذا رواه قبي�سة بن عقبة)3( عن �سفيان الثوري)4(.

ا  بياناً قاله  عبا�ص  ابن  قول  من  فهو  الرواية  يف  ا  حمفوظاً كان  اإن  التعليل؛  فهذا 
ا عن ابن عبا�ص فهو مما  ل�سبب التغيري، ومل ينقله عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واإن مل يكن حمفوظاً

زاده بع�ص الرواة على �سبيل التف�سري والبيان.

ثانًيا: دللة احلديث.
ة اإلى جويرية، وهو كما �سبق  يف هذا احلديث تغيري النبي ملسو هيلع هللا ىلص ا�سم زوجته من برَّ

يتوافق مع هديه يف تغيري ال�سم اإلى ما هو اأح�سن منه.

ويف هذه الرواية بنيَّ ابُن عبا�ص  �سبب تغيري ال�سم، فقال: »وكان َيكره اأن 
ة«. ُيقال: خرج من عند برَّ

وهذا ال�سبب مل يرفعه ابن عبا�ص للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيحتمل اأن يكون �سمعه منه، اأو قاله 
ا، ول ميكن اجلزم باأحد الحتمالني. تفقهاً

قال املال علي القاري: “الظاهر اأن هذا من عند ابن عبا�ص، ويحتمل اأنه عليه 
ا يف �سمريه”)5(.  ال�سالم اأخربه عمَّ

ا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص دون دليل  وما ا�ستظهره القاري هو الأ�سل؛ اإذ ل ي�سعنا اأن نن�سب �سيئاً
نة. وبيِّ

�سحيح ابن حبان )143/13(، والآحاد واملثاين )438/5(، وم�ستخرج اأبي عوانة )174/17(.  )1(
م�سند اأحمد )2900(، م�سنف ابن اأبي �سيبة )240/13(.  )2(

اأخرجه عبد بن حميد يف م�سنده )209/2(، وابن �سعد يف الطبقات الكربى )115/10(.  )3(
واأخرجه ابن اأبي خيثمة يف تاريخه - ال�سفر الثالث- )84/2( من طريق اإ�سرائيل، بلفظ: »كان ا�سم   )4(
ة ف�سماها ر�سول اهلل ميمونة«، وهي رواية �ساذة ملخالفة اإ�سرائيل �سائر الرواة عن حممد بن  ميمونة برَّ

عبدالرحمن. وينظر: الإ�سابة )200/13(.
مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )3000/7(.  )5(
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واملعنى الذي ا�ستوحاه ابن عبا�ص يتوافق مع مقا�سد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حر�سه على 
�سماع املنطق احل�سن، وكراهيته للكلمات التي توحي مبعان غري ح�سنة.

ولكن هذا ل يعني كراهية الت�سمي بهذا ال�سم وما يف معناه، بل تف�سيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
لال�سم احل�سن، وُبعده عن الألفاظ التي توحي بكلمات ل حت�سن اأن تقال يف مقامه ملسو هيلع هللا ىلص.

املطلب الرابع
حديث جابر

اأوًل: تخريج احلديث.
قال الإمام م�سلم بن احلجاج: حدثنا حممد بن اأحمد بن اأبي خلف، حدثنا روح، 
حدثنا ابن جريج، اأخربين اأبو الزبري، اأنه �سمع جابر بن عبداهلل، يقول: »اأراد النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص اأن ينهى عن اأن ي�سمى ب�: يعلى)1(، وبربكة، وباأفلح، وبي�سار، وبنافع، وبنحو ذلك، 
ثم راأيته �سكت بعد عنها، فلم يقل �سيئا، ثم قب�ص ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومل ينه عن ذلك، 

ثم اأراد عمر اأن ينهى عن ذلك ثم تركه«)2(.

• وتابع حممَد بَن اأحمد بن اأبي خلف يف روايته عن روح بن عبادة: اأبو خيثمة 	
بن  وحممد  عبداهلل)5(،  بن  وهارون  الدوري)4(،  وعبا�ص  حرب)3(،  بن  زهري 
ا من اللفظ ال�سابق، اإل اأن رواية اأبي  معمر)6(، واحلارث بن اأبي اأ�سامة)7( نحواً

خيثمة وعبا�ص الدوري لي�ص فيها لفظ )يعلى(.
ب�  بع�سها  ب�)يعلى( ويف  ي�سمى  اأن  ببالدنا  التي  ن�سخ �سحيح م�سلم  اللفظ يف معظم  وقع هذا  »هكذا   )1(

)مقبل( بدل )يعلى(«. �سرح النووي على �سحيح م�سلم )118/14(.
�سحيح م�سلم )2138(.  )2(

م�سند اأبي يعلى املو�سلي )172/4(.  )3(
م�ستخرج اأبي عوانة )160/17(.  )4(

ال�سنن الكربى للبيهقي )399/19(.  )5(
تهذيب الآثار للطربي-م�سند عمر- )276/1(.  )6(

الف�سل للو�سل املدرج يف النقل للخطيب البغدادي )812/2(.  )7(
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• ا يف روايته عن ابن جريج: 	 وتابع َرْوحاً

اأبو عا�سم النبيل)1(، كما يف لفظ رواية روح، ومل يذكر لفظ )يعلى(.. 1

املف�سل بن ف�سالة)2(، وزاد يف روايته )ميمون(، ومل يذكر )يعلى(.. 2

املكي بن اإبراهيم)3(: كما يف لفظ رواية روح.. 3

�سعيد بن �سامل، وزاد فيه ا�سم )عالء()4(.. 4

• وتابع ابَن جريج يف روايته عن اأبي الزبري ثالثٌة: 	

�سفيان الثوري.. 1

ْن  رواه اأحمد عن موؤمل بن اإ�سماعيل، بلفظ: »اإِْن ِع�ْسُت اإِْن �َساَء اهلُل، َنَهْيُت اأَ
ى َبَرَكُة َوَي�َساٌر«)5(. ُي�َسمَّ

قابل  اإلى  »لئن ع�ست  بلفظ:  العبدي،  بن كثري  والطحاوي من طريق حممد 
ا، وبركة«، قال: ول اأدري اأقال: رافع اأم ل؟)6(.  ا، وي�ساراً لأنهني اأن ي�سمى: نافعاً

اأن ي�سمى بركة  النهدي: »لئن ع�ست لأنهني  اأبي حذيفة  واحلاكم من طريق 
ونافع وي�سار«، فمات ومل ينه عنه)7(.

وخالفهم يف اإ�سناده: اأبو اأحمد الزبريي؛ فرواه عن �سفيان، عن اأبي الزبري، 
عن جابر عن عمر بن اخلطاب، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لأنهني اأن ي�سمى 

رافع وبركة وي�سار«)8(.
�سحيح ابن حبان )152/13(.  )1(

اأخرجه الطربي يف تهذيب الآثار للطربي-م�سند عمر- )276/1(، وابن حبان يف �سحيحه )153/13(.  )2(
الأدب املفرد )�ص: 290(.  )3(

�سرح م�سكل الآثار )439/4(.  )4(
امل�سند )15164(، تهذيب الآثار للطربي-م�سند عمر- )275/1(.  )5(

�سرح م�سكل الآثار )4/ 439(.  )6(
امل�ستدرك على ال�سحيحني )410/4( ولي�ص يف روايته ال�سك.  )7(

�سنن الرتمذي )2835( من رواية حممد بن ب�سار عنه  )8(
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واأفلح  وجنيح  رباح  ي�سمى  اأن  لأنهني  اهلل،  �ساء  اإن  ع�ست،  »لئن  لفظ:  ويف 
وي�سار«)1(.

فاأخطاأ فيه وجعله من م�سند عمر)2(، وتفرد بزيادة )رباح( و)جنيح(.

ابن لهيعة:. 2

بلفظ: “اإن ع�ست اإن �ساء اهلل، زجرت اأن ي�سمى: بركة، وي�سار، ونافع -قال 
ا اأم ل- اإنه يقال له: هاهنا بركة؟ فيقال: ل، ويقال:  جابر: ل اأدري، ذكر رافعاً

هاهنا ي�سار، فيقال: ل.

قال: فقب�ص ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يزجر عن ذلك، فاأراد عمر اأن يزجر عنه، 
ثم تركه”)3(.

فجعله ابن لهيعة من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وزاد فيه بيان �سبب الكراهة.

قال الدارمي: “قلت ليحيى بن معني: كيف رواية ابن لهيعة عن اأبي الزبري 
عن جابر؟ فقال: ابن لهيعة �سعيف احلديث”)4(. 

احلجاج بن اأرطاأة.. 3

عن  الزبري،  اأبو  حدثنا  احلجاج،  حدثنا  عبدالواحد،  “حدثنا  م�سدد:  قال 
جابر  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لئن بقيت لأمتي لأنهينهم اأن ي�سموا: 

ا«”)5(. ا واأفلح اأو بركة وي�ساراً نافعاً

• وتابع اأبا الزبري يف روايته عن جابر ثالثة: 	
�سنن ابن ماجه )3729( من رواية ن�سر بن علي عنه.  )1(

ينظر: �سنن الرتمذي )430/4(، وتهذيب الآثار )274/1(، امل�ستدرك )409/4(، والعلل للدارقطني   )2(
.)147/1(

م�سند اأحمد )14606(.  )3(
اجلرح والتعديل لبن اأبي حامت )147/5(.  )4(

اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�سرة للبو�سريي )134/6(.  )5(
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اأبو �سفيان طلحة بن نافع.. 1

واأخرجه اأبو داود من طريق حممد بن عبيد، عن الأعم�ص، عن اأبي �سفيان عن 
جابر، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن ع�ست اإن �ساء اهلل اأنهى اأمتي اأن ي�سموا 
ا اأم ل- فاإن الرجل يقول  ا واأفلح وبركة - قال الأعم�ص: ول اأدري ذكر نافعاً نافعاً

اإذا جاء: اأثمَّ بركة؟ فيقولون: ل«)1(.

وقد تكلم الأئمة يف رواية اأبي �سفيان عن جابر.

»قال ابن عيينة: حديثه عن جابر اإمنا هي �سحيفة.

وقال اأحمد: لي�ص به باأ�ص.

وقال اأحمد بن زهري: �سئل عنه ابن معني فقال: ل �سيء.

وقال اأبو حامت: اأبو الزبري اأحب اإيلَّ منه.

وقال ابن املديني: كانوا ي�سعفونه يف حديثه.

وروى وكيع، عن �سعبة، قال: حديث اأبي �سفيان عن جابر �سحيفة«)2(. 

ه.. 2 وهب بن منبِّ

روي من طريق اإ�سماعيل بن عبدالكرمي، حدثني اإبراهيم بن عقيل بن معقل، 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �سمع  اأنه  عبداهلل  بن  اأخربين جابر  منبه  بن  وهب  اأبيه، عن  عن 
ى بركة ونافعا واأفلح« فال اأدري  يقول: »اإن ع�ست اإن �ساء اهلل زجرت اأن ي�سمَّ
قال: اأفلح اأم ل، فقب�ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل يزجر عن ذلك، فاأراد عمر اأن يزجر 

عن ذلك، ثم تركه)3(.
حميد  بن  عبد  م�سند  من  املنتخب   ،)245/13( �سيبة  اأبي  ابن  م�سنف   ،)4960( داود  اأبي  �سنن   )1(

.)136/2(
يف  الكامل   ،)393  /4( الثقات   )475/4( والتعديل  اجلرح  وينظر:   ،)342/2( العتدال  ميزان   )2(

ال�سعفاء )334/6(.
�سحيح ابن حبان )151/13(.  )3(
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وهذا الطريق اأعلَّه يحيى بن معني؛ فقال عن اإ�سماعيل بن عبدالكرمي: “ثقٌة 
رجُل �سدٍق، وال�سحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر لي�ست �سيء، اإمنا هو 

ا”)1(.  كتاب وقع اإليهم، ومل ي�سمع وهب من جابر �سيئاً

وتعقبه املزي مبا ورد يف بع�ص الروايات من ت�سريحه بال�سماع منه)2(. 

“ول يح�سن العرتا�ص على ابن  واأجاب عن ذلك احلافظ ابن حجر بقوله: 
اإ�سماعيَل يف هذه  ُيَغلِّط  كان  بن معني  اأن  الظاهر  فاإن  الإ�سناد،  بذلك  معني 

اللفظة »عن وهب �ساألت جابر«، اأو ال�سواب عنده »عن جابر«”)3(. 

احل�سن الب�سري.. 3

اإ�سماعيل بن م�سلم، عن احل�سن،  اأبو احل�سني بن املظفر من طريق  اأخرجه 
اأمتي  »لئن ع�ست فالأنهنيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�سول اهلل  قال  قال:  بن عبداهلل،  عن جابر 
ا؛ لأنه يقال: اأثمَّ را�سٌد؟ فيقال: ل، اأثمَّ بركٌة؟  ا اأو بركةاً وي�ساراً ي را�سداً اأن ُت�َسمِّ
فيقال: ل، اأثمَّ ي�ساٌر؟ فيقال: ل، واإن اأ�سدق الأ�سماء عبداهلل وهمام«)4(، فزاد 

يف روايته ا�سم »را�سد«.

واإ�سماعيل بن م�سلم �سعيف)5(، واحل�سن مل ي�سمع من جابر)6(.

واحلا�سل: 

اأنَّ طريقي احل�سن الب�سري ووهب بن منبه عن جابر �سعيفان.
تهذيب التهذيب )275/1(، وينظر: تاريخ ابن معني - رواية الدوري- )118/3(.  )1(

تهذيب الكمال )140/3(.  )2(
تهذيب التهذيب )275/1(.  )3(

حديث اأبي احل�سني بن املظفر )�ص: 50(.  )4(
اأحمد  وقال  �سعيف...،  ب�سري  زرعة:  اأبو  قال  املجاور...  املكي  ثم  الب�سري،  م�سلم  بن  »اإ�سماعيل   )5(

وغريه: منكر احلديث، وقال الن�سائي وغريه: مرتوك«. ميزان العتدال )248/1(.
اأبي حامت )�ص:  ا«. املرا�سيل لبن  »قال علي بن املديني: احل�سن مل ي�سمع من جابر بن عبداهلل �سيئاً  )6(

36(، وينظر: حتفة التح�سيل يف ذكر رواة املرا�سيل )�ص: 70(.
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وطريق اأبي �سفيان متكلَّم فيها لكونها �سحيفة، وعلى القول ب�سالمتها، فطريق 
اأبي الزبري اأرجح منها.

ثنا، فاإذا خرجنا من عنده  ا نكون عند جابر بن عبداهللَّ فيحدِّ عن عطاء قال: »كنَّ
بري من اأحفظنا للحديث«)1(. تذاكرنا حديثه، فكان اأبو الزُّ

بن  طلحة  �سفيان:  اأبي  من  احلديث  يف  اإيلَّ  اأعجب  الزبري  »واأبو  اأحمد:  وقال 
نافع«)2(.

ومبثل ذلك قال اأبو حامت واأبو زرعة الرازيان)3(.

اأبو  اأبو �سفيان طلحة بن نافع؟ قال:  اأم  اإليك  اأبو الزبري اأحب  وقيل لأبي زرعة: 
الزبري اأ�سهر.

فعاوده بع�ص من ح�سر فيه فقال: »تريد اأن اأقول هو ثقة؟ الثقة �سفيان و�سعبة«)4(.

وقال ابن معني: »اأبو الزبري اأحب اإيلَّ من اأبي �سفيان«)5(.

فطريق اأبي الزبري هو اأ�سح طرق حديث جابر، وقد روي عن اأبي الزبري -كما 
تبني يف التخريج- على وجهني: 

الأول: من لفظ جابر يخرب به عن حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كما يف رواية ابن جريج.

�سفيان  رواه  كما  ع�ست...«،  »لئن  وقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  لفظ  من  روايته  الثاين: 
الثوري، وابن لهيعة، واحلجاج بن اأرطاأة.

وابن لهيعة واحلجاج متكلَّم فيهما.
تاريخ ابن اأبي خيثمة - ال�سفر الثالث )236/1(، ومثله يف العلل رواية عبداهللَّ )22(.  )1(

العلل رواية املروذي وغريه )369(.  )2(
ينظر: ال�ستغناء يف معرفة امل�سهورين من حملة العلم بالكنى )912/2(.  )3(

ينظر: اجلرح والتعديل )475/4(.  )4(
تاريخ ابن معني - رواية الدوري- )89/3(.  )5(
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واأما طريق �سفيان فلم يروه عنه اأ�سحابه الثقات املعروفون)1(، ولعل هذا �سبب 
تقدمي الإمام م�سلم طريق ابن جريج عليه.

واأبي  عبادة  بن  روح  رواية  هي  جريج  ابن  عن  الروايات  اأ�سح  اأن  يبدو:  والذي 
عا�سم النبيل.

والألفاظ املحفوظة يف هذا احلديث هي: )بركة، اأفلح، نافع، ي�سار(.

لفظ )را�سد(، )ميمون(، )عالء(، )جنيح(، )رباح(، )يعلى()2(: فغري  واأما 
حمفوظة.

ثانًيا: دللة احلديث.

اأ�سماء وهي »بركة، واأفلح،  اأربعة  اأراد اأن ينهى عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اأنَّ النبي  اأفاد احلديث 
وي�سار، ونافع« ثم �سكت عن ذلك ومل ينه عنه حتى مات، وكذلك عمر بن اخلطاب.

ولي�ص يف حديث جابر -يف اأرجح رواياته- بيان �سبب هذا العزم والعزوف عنه.

وجاء يف بع�سها -والأقرب اأنه من تف�سري الرواة- اأن �سبب ذلك العزم هو اخلوف 
من التطري عند نفي هذه الأ�سماء، »فاإن الرجل يقول اإذا جاء: اأثم بركة؟ فيقولون: 

ل«. 

فهذه الأ�سماء الأربعة م�ستقة من )الربكة، والفالح، والي�سار، والنفع( ونفي هذه 
ا من التطري والت�ساوؤم. الأ�سماء عن مكاٍن ما يورث يف النف�ص نوعاً

ترك  راأى  ثم  الأ�سماء،  هذه  عن  بالنهي  فهمَّ  هذا،  من  خ�سي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فكاأن 
الأمر على ما هو عليه، واكتفى بالنهي عن التطري، اإذ بذلك يزول املحذور، وجتتمع 

امل�سالح.
ينظر: اجلرح والتعديل )163/8(.  )1(

اأبو خيثمة  اأغلب من رواه عن ابن جريج، وكذا اختلف فيه على روح بن عبادة، ومل يذكره  مل يذكره   )2(
وعبا�ص الدوري، وهما اأوثق من الباقني.
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املطلب اخلام�ض
حديث �شمرة بن جندب

اأوًل: تخريج احلديث.
هذا احلديث مداره على الربيع بن ُعَميلة الفزاري يرويه عن �سمرة بن جندب.

ورواه عن الربيع اثنان: 

كني بن الربيع. الأول: ابنه الرَّ

وقد اأخرجه م�سلم وغريه من طريق جمٍع من الثقات عن ُمعَتمر بن �سليمان عن 
الركني عن اأبيه عن �سمرة بن جندب قال: “نهانا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن ن�سمي رقيقنا 

باأربعة اأ�سماء: اأفلح، ورباح، وي�سار، ونافع”)1(. 

ا، ول  ورواه جرير عن الركني، بلفظ: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُت�َسمِّ غالمك رباحاً
ا«)2(. ا، ول اأفلح، ول نافعاً ي�ساراً

الثاين: هالل بن ي�ساف.

واأخرجه م�سلم من طرق عن من�سور بن املعتمر عن هالل بن ي�ساف، عن ربيع 
ا،  بن عميلة، عن �سمرة بن جندب، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ُت�سمنيَّ غالمك ي�ساراً
ا، ول اأفلح، فاإنك تقول: اأثمَّ هو؟ فال يكون، فيقول: ل، اإمنا هنَّ  ا، ول جنيحاً ول رباحاً

.)3(» اأربع فال تزيدنَّ عليَّ

• و�سعبة 	 معاوية)4(،  بن  منهم: زهري  الثقات،  رواه عن من�سور جمٌع من  وقد 
والدارمي   ،)3730( ماجه  وابن   ،)4959( داود  واأبو   ،)317/33( واأحمد   ،)2136( م�سلم  �سحيح   )1(
الكبري  واملعجم   ،)148/13( حبان  ابن  و�سحيح   ،)244/13( �سيبة  اأبي  ابن  وم�سنف   ،)32/3(

.)188/7(
�سحيح م�سلم )2136(.  )2(
�سحيح م�سلم )2137(.  )3(

�سحيح م�سلم )2137(، و�سنن اأبي داود )4958(.  )4(
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بن احلجاج)1(، وروح بن القا�سم)2(، وجرير بن عبداحلميد)3(، واإبراهيم بن 
طهمان)4(. بال�سياق ال�سابق)5(.

• ورواه �سعبة)6(، و�سفيان الثوري)7(، ويزيد بن اأبي اجلعد)8( عن �سلمة بن كهيل 	
ا على النهي دون التعليل. عن هالل بن ي�ساف عن �سمرة بن جندب، مقت�سراً

وهذا طريق غريب؛ فال ُتعرف لهالل بن ي�ساف رواية عن �سمرة، ولعل هاللاً كان 
ا فال يذكره. ا فيذكر ال�سند كامالاً ويخت�سره اأحياناً ين�سط اأحياناً

اأ�سحاب النبي  ا من  اأحداً “�ساألت يحيى عن هالل بن ي�ساف لقي  قال الدوري: 
ملسو هيلع هللا ىلص، قال: يقولون عمران بن ح�سني”)9(. 

هذا ما يتعلق باإ�سناده.

واأما املنت، فخالف هالُل الركنَي يف اأمرين: 

ذكر �سمن الأ�سماء )جنيح( بدل )نافع(.. 1

زيادته يف اآخر احلديث جملة )فاإنك تقول: اأثمَّ هو؟...(.. 2

ويبدو اأن رواية الركني مقدمة على رواية هالل لأمرين: 
�سحيح م�سلم )2137(، و�سنن الرتمذي )2836(.  )1(

�سحيح م�سلم )2137(.  )2(
تهذيب الآثار م�سند عمر )278/1(، وم�ستخرج اأبي عوانة )163/17( دون التعليل.  )3(

�سرح م�سكل الآثار )442/4(.  )4(
وخالفهم: حممد بن جحادة - عند ابن حبان )150/13(- فرواه عن من�سور، عن عمارة بن عمري،   )5(
عن الربيع بن عميلة، فجعله رواية من�سور عن عمارة بدل هالل بن ي�ساف، وهي رواية �ساذة ملخالفتها 

رواية الثقات من اأ�سحاب من�سور.
م�سند اأبي داود الطيال�سي )220/2(.  )6(

تهذيب الآثار للطربي-م�سند عمر- )1/ 279(، �سحيح ابن حبان )149/13(.  )7(
تهذيب الآثار )280/1(.  )8(

تاريخ ابن معني -رواية الدوري- )574/3(.  )9(



االسم  املتَضمِّنُ تزكيًة أو مدحًا - دراسٌة 

حديثيٌَّة فقهيٌَّة

543العدد  اخلمســــون 

• اأبيه واأ�سبط له 	 اأدرى بحديث  اأبيه، والرجل  اأن الركني يروي احلديث عن 
من غريه.

• اأن الركني مل ُيختلف عليه يف روايته، بخالف هالل فقد اختلف عليه يف �سنده 	
ومتنه.

ولذا فالأقرب اأن التعليل يف اآخر احلديث مدرج فيه من قول �سمرة، كما اأن جملة 
)اإمنا هن اأربع كلمات( مدرجة يف اآخر احلديث من قول �سمرة بن جندب)1(.

ثانًيا: دللة احلديث.
: دل احلديث  -ح�سب رواية الركني- على منع الت�سمية باأربعة اأ�سماء، وهي  اأولاً

)اأفلح، ورباح، وي�سار، ونافع(.

و�سبق يف حديث جابر اأنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأراد النهي عن ذلك ثم تركه.

ومما ذكره العلماء يف اجلمع بينهما: 

ا علمه، فجابر َعِلَم بعزم النبي ملسو هيلع هللا ىلص على النهي، . 1 اأن كلَّ واحٍد منهما اأخرب عمَّ
�سمرة  علم  بينما  ينه،  ومل  تويف  باأنه  فاأخرب  نهيه،  يبلغه  ومل  بذلك،  فاأخرب 

بالنهي فاأخرب به.

قال الطربي: “فاإنه جائز اأن يكون ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك، ثم عا�ص بعد حتى نهى عن 
الت�سمية بهذه الأ�سماء، على ما روى عنه �سمرة، ف�سمع �سمرة النهي عنها، 

ورواه عنه على ما �سمع منه، ومل ي�سمع ذلك جابر”)2(.

اأنَّ املنفي يف حديث جابر يختلف عن املثبت يف حديث �سمرة.. 2

فالنهي الذي نفاه جابر: نهي التحرمي، والنهي الذي اأثبته �سمرة: نهي كراهة.
يف حتفة املودود )�ص168(: »وهذه اجلملة الأخرية لي�ست من كالم ر�سول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص، واإمنا هي من كالم   )1(
الراوي«، ويف املفهم )132/17(: »اإمنا هو من قول �سمرة«، وينظر: �سرح �سنن اأبي داود لبن ر�سالن 

.)71/19(
تهذيب الآثار -م�سند عمر- )282/1(، ومثله يف املحلى بالآثار )261/8(.  )2(
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اأراد اأن ينهى عن ذلك نهي حترمي، واإل فقد �سدر النهي عنه على  “يعني: 
م، لكنه على وجه الكراهة التي معناها: اأن ترك املنهي عنه اأولى من  ما تقدَّ

فعله”)1(.

ا: دل حديث �سمرة على تخ�سي�ص النهي بالرقيق، »نهانا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن  ثانياً
ن�سمي رقيقنا باأربعة اأ�سماء...«.

ابن  وبوب عليه  الأرقاء،  النهي على  العلم فق�سروا  اأهل  بع�ص  اإلى هذا  وذهب 
ي الرقيق باأ�سامي معلومة«)2(.  حبان بقوله: »ذكر الزجر عن اأن ُي�سمِّ

ي غالمه: اأفلح، ول ي�سار، ول  وهو اختيار ابن حزم، يقول: “ول يحلُّ لأحٍد اأن ُي�سمِّ
نافع، ول جنيح، ول رباح، وله اأن ي�سمي اأولده بهذه الأ�سماء”)3(. 

واختار جمهور العلماء �سموله لالأحرار؛ لتحقق �سبب النهي فيهم.

قال القرطبي: “وبالنظر اإلى هذا املعنى، فال تكون هذه الكراهة خا�سة بالعبيد، 
اإمنا  الأ�سماء  بالذكر؛ لأن هذه  العبد  اإمنا ُخ�س�ص  اإلى الأحرار... لكن  تتعدى  بل: 

كانت يف غالب الأمر اأ�سماء لعبيدهم، فخرج النهي على الغالب”)4(.

ثالثاًا: دل احلديث على كراهة الت�سمي بهذا الأ�سماء الأربعة، ويلحق بها ما يف 
معناها، وهي كل ا�سم ح�َسٍن ُيتطري من نفيه. 

بها، وعن نظائرها”)5(، وذكر منها: �سماح،  ت�سميته  “نهى عن  وقال الطربي: 
ون�سر، و�سعد. 

املفهم للقرطبي )17/ 131(، ومثله يف �سرح النووي على �سحيح م�سلم )119/14(، وفي�ص القدير   )1(
.)402/6(

�سحيح ابن حبان )148/13(، وينظر: تهذيب الآثار -م�سند عمر- )287/1(.  )2(
املحلى بالآثار )260/8(.  )3(

املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )131/17(، وينظر: في�ص القدير )402/6(.  )4(
تهذيب الآثار -م�سند عمر- )287/1(.  )5(
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قال النووي: “يكره الت�سمية بهذه الأ�سماء املذكورة يف احلديث، وما يف معناها، 
ول تخت�ص الكراهة بها وحدها”)1(. 

وما  وِنعَمة،  و�ُسرور،  وُمفلح، وخرْي،  ُمبارك،  “ويف معنى هذا:  القيم:  ابن  وقال 
اأ�سبه ذلك، فاإنَّ املعنى الذي كره له النبي ملسو هيلع هللا ىلص الت�سمية بتلك الأربع موجوٌد فيها، فاإنه 
يقال: اأعندك خرٌي؟، اأعندك �سروٌر؟ اأعندك نعمٌة؟ فيقول: ل، فت�سمئزُّ القلوُب من 

ذلك وتتطريَّ به، وَتدخل يف باب املنطق املكروه”)2(. 

ا: مل يختلف العلماء يف اأن هذا النهي للكراهة ل للتحرمي. رابعاً

قال الطربي: “فاإن يف اإجماع احلجة على ت�سمية الرجل مماليكه بهذه الأ�سماء 
ا، ول  -التي ذكر �سمرة اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الت�سمية بها- غرُي موِجبة له اإثماً
يه من ربه عقاًبا: ما ينبئ عن �صحة ما قلنا من �أن َنهَيه ملسو هيلع هللا ىلص عن  م�ْصَتوجٍب بها م�َصمِّ

ذلك، كان على ما ذكرنا من الكراهة ل على التحرمي”)3(.

و�سبق كالم ابن حزم يف حترمي ت�سمية الرقيق بهذه الأ�سماء، وهو خالف الإجماع 
الذي نقله الطربي، رحم اهلل اجلميع.

�سرح النووي على م�سلم )119/14(.   )1(
حتفة املودود باأحكام املولود )�ص170(.  )2(
تهذيب الآثار -م�سند عمر- )283/1(.  )3(
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املبحث الثاين

حترير علَّة الكراهة

الذي ورد يف هذا الباب خم�سة اأحاديث، الثالثة الأولى منها تدل على اأنَّ النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص غريَّ ا�سم ثالٍث من ال�سحابيات، وهنَّ زينب بنت اأبي �سلمة، وزينب بنت جح�ص، 

وجويرية بنت احلارث، حيث كان ا�سمهن »برة«.

ودل احلديث الرابع على اأنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص همَّ اأن ينهى عن الت�سمي ب� )بركة، واأفلح، 
وي�سار، ونافع( ثم عزف عن ذلك.

واأما احلديث الأخري فُيثبت فيه �سمرة نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الت�سمي بها.

وهذه الأ�سماء: )برة، بركة، اأفلح، ي�سار، نافع، رباح( ماأخوذة من )الرب، الربكة، 
الفالح، الي�سار اأو الي�سر، النفع، الربح(.

وقد ذكر عدد من اأهل العلم اأن النهي عن هذه الأ�سماء يرجع اإلى علتني اثنتني: 
)ما فيها من تزكية النف�ص، وخ�سية التطري والت�ساوؤم عند نفيها(، وبناء عليه فُيكره 

كل ا�سم يت�سمن تزكيةاً اأو يخ�سى من التطري عند نفيه.

قال القا�سي عيا�ص: “قد بني يف هذين احلديثني علَّة تغيري هذين ال�سمني وما 
يف معناهما: من التزكية، اأو خمافة �سوء الفاأل”)1(. 

وقال ابن اجلوزي: “اإمنا كره ذلك ل�سيئني: اأحدهما: اأن هذه الأ�سماء تت�سمن 
نافع؟  هنا  اأها  بركة؟  البيت  اأيف  يقال:  قد  اأنه  والثاين:  ومدحهم،  ني  امل�سمَّ تزكية 

فيقال: ل، فكره ذلك”)2(.
اإكمال املعلم )15/7(، ومثله يف املنتقى �سرح املوطاأ )296/7(، واملفهم )133/17(.  )1(

ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني )80/3(.  )2(
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وقال النووي: “وقد بنيَّ ملسو هيلع هللا ىلص العلَّة يف النوعني وما يف معناهما، وهي: التزكية، اأو 
خوف التطري”)1(. 

ويف هذا املبحث �ستتم مناق�سة هاتني العلتني يف مطلبني.

املطلب االأول
مناق�شة علَّة التزكية

ا.. 1 ا وموقوفاً تبني من خالل التخريج اأن تعليل املنع بالتزكية ورد مرفوعاً

ا بذلك رواية الوليد بن كثري، و�سبق  اأما املرفوع، فتفرد به ابن اإ�سحاق، خمالفاً
بيان �سعف رواية ابن اإ�سحاق، واأنه ل يحتج بها ول يعتمد عليها.

عند  نف�سها(  تزكي  )فقيل    هريرة  اأبي  قول  من  فورد  املوقوف  واأما 
اإخباره عن تغيري النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل�سمها، وهو اإخبار عن تقاُوٍل جرى بني النا�ص 
يف هذا، وكاأن اأبو هريرة ربط بني الأمرين، ول يلزم منه اأن يكون الأمر يف 

حقيقته كذلك.

النا�ص  لتقاول  الدافعة  وحيثياتها  تفا�سيلها  نعلم  ل  عني  واقعة  هذه  اإن  ثم 
ذلك، و�سر تخ�سي�ص زينب بهذا التقاول مع �سيوع هذا ال�سم بني الن�ساء يف 
�جلاهلية و�صدر �لإ�صالم، وكاأن �صيًئا ما �صدر من زينب ينبئ عن تفاخرها 
بهذا ال�سم ومتدحها به جعل َمْن حولها يقول ذلك عنها، فح�سم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

هذا الباب بتغيري ال�سم.

َح  ملسو هيلع هللا ىلص وجد من قوم زينب التمدُّ “ولعله  قال عبداحلق الدهلوي )1052ه�(: 
يف الت�سمية”)2(. 

ا. ا، ول �سريح موقوفاً فما ورد من تعليل التغيري بالتزكية غري �سحيح مرفوعاً
�سرح النووي على م�سلم )121/14(.  )1(

ملعات التنقيح يف �سرح م�سكاة امل�سابيح )99/8(.  )2(
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مل يرد يف ال�سنة النبوية اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص غريَّ ا�سم اأحد من ال�سحابة لهذا املعنى، . 2
مع ا�ستمال اأ�سماء كثري من ال�سحابة على التزكية، ومن ذلك: )اأ�سعد، اأوفى، 
اد)1(، العالء، علي، جماهد،  ة، را�سد، َعبَّ َ بركة، ح�سان، احل�سن، حكيم، َخريِّ

معاذ، ميمونة، نافع...()2(.

تزكيةاً  تت�سمن  وكلها  والقا�سم)3(،  والطاهر،  الطيب  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اأولد  ومن 
ا. ومدحاً

 ، وثناءاً ا  تت�سمن مدحاً اأ�سماء  اإلى  ال�سحابة  اأ�سماء  بع�ص  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بل غري 
مثل: )جميلة)4((.

اأ�سماء النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلها تزكية ومدح وثناء.. 3

ُحو اهلُل ِبَي  ٌد، َواأََنا اأَْحَمُد، َواأََنا امْلَاِحي الَِّذي مَيْ مَّ : اأََنا حُمَ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِنَّ يِل اأَ�ْسَماءاً
، َواأََنا اْلَعاِقُب الَِّذي َلْي�َص  ا�ُص َعَلى َقَدَميَّ ا�ِسُر الَِّذي ُيْح�َسُر النَّ اْلُكْفَر، َواأََنا احْلَ

َبْعَدُه اأََحٌد«)5(. 

والقا�سم،  والنذير،  والب�سري،  واملب�سر،  ال�ساهد،  الأ�سماء:  بهذه  ويلحق 
وال�سحوك، والقتال، واملقفي، واملتوكل، والفاحت، والأمني، وامل�سطفى)6(.

من  م�ستقة  اأ�سماء  بل  التعريف،  ملجرد  حم�سة  ا  اأعالماً لي�ست  نعوت  “وكلها 
�سفاٍت قائمٍة به ُتوجب له املدح والكمال”)7(. 

ا بهذا ال�سم. ا من ثالثني �سحابياً ذكر احلافظ يف الإ�سابة )546/5( نحواً  )1(
للوقوف على تراجمهم ينظر: الإ�سابة يف متييز ال�سحابة.  )2(

ينظر: ال�سري واملغازي لبن ا�سحاق )�ص82(، ورجح ابن القيم يف الزاد )101/1( اأن الطيب والطاهر   )3(
لقبان.

روى م�سلم يف �سحيحه )2139( عن ابن عمر: اأن ابنة لعمر كانت يقال لها عا�سية، ف�سماها ر�سول اهلل   )4(
ملسو هيلع هللا ىلص جميلة.

�سحيح البخاري )3532(، �سحيح م�سلم )2354(.  )5(
ينظر: ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني )423/1(، زاد املعاد )84/1(.  )6(

زاد املعاد )84/1(.  )7(



االسم  املتَضمِّنُ تزكيًة أو مدحًا - دراسٌة 

حديثيٌَّة فقهيٌَّة

549العدد  اخلمســــون 

واأ�سهر ا�سمني من ا�سمائه ملسو هيلع هللا ىلص يت�سمنان كمال التزكية، “اإل اأن الفرق بينهما 
ا هو كثري اخل�سال التي ُيحمد عليها، واأحمد هو الذي ُيحمد اأف�سل  اأن حممداً
والكيفية،  ال�سفة  يف  واأحمد  والكمية،  الكرثة  يف  فمحمد  غريه،  يحمد  مما 
في�ستحق من احلمد اأكرث مما ي�ستحق غريه، واأف�سل مما ي�ستحق غريه”)1(. 

ا بهذين ال�سمني، فاإطالقهما عليه حق و�سدق، فما  واذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص جديراً
ال�ساأن يف ت�سمية غريه بهما؟!

و�سَف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وكذا ال�سحابُة بعده بع�َص ال�سحابة باألقاٍب كلها تزكيٌة حتى . 4
ا عليهم، ومن ذلك: )ال�سديق، والفاروق، وذو النورين، واأمني  �سارت اأعالماً
الأمة، وحكيم الأمة، واأبو امل�ساكني، واأ�سد اهلل ور�سوله، و�سيف اهلل امل�سلول، 

وترجمان القراآن، وحواري الر�سول(.

ب ال�سديق بعتيق،  ُلقِّ “والألقاب احل�سنة ل ُينهى عنها؛ فقد  قال الدمريي: 
الألقاب  زالت  وما  اهلل،  ب�سيف  وخالد  اهلل،  باأ�سد  وحمزة  بالفاروق،  وعمر 

احل�سنة يف اجلاهلية والإ�سالم”)2(. 

وقال النووي: “واتفقوا على جواز تلقيبه باللقب احل�سن وما ل يكرهه”)3(.

واملذموم هو التو�سع يف هذه الألقاب اأو اطالقها على من لي�ص لها باأهل)4(.

ا يكرهه، . 5 من اأ�سماء الأنبياء ما يت�سمن تزكية، ومل يكن اهلل ليختار لنبيه ا�سماً
و�ساهد ذلك ظاهر يف ا�سم نبي اهلل »�سالح«.

وو�سف الرجل بال�سالح تزكيٌة بالغٌة له يف الدين.

وقد حدا التم�سك بهذه العّلة بع�ص العلماء اإلى اأن يقول باأنها كانت قبل نبوته!
زاد املعاد )90/1(.  )1(

النجم الوهاج يف �سرح املنهاج )529/9(، ومبعناه يف الفروع )109/6(.  )2(
تهذيب الأ�سماء واللغات )12/1(.  )3(

ينظر: املفهم للقرطبي )134/17(، وجمموع الفتاوى لبن تيمية )312/26(.  )4(
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قال زكريا الأن�ساري: “وقد ُينظر يف نحو )�سالح(؛ لأنه من اأ�سماء الأنبياء، 
وقد يجاب باأن الت�سمية بذلك كان قبل النبوة ممن مل يالحظ ال�سرع، على اأن 

�سرعنا قد ل يجري على ما قبله يف مثل ذلك”)1(. 

وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على جواز الت�سمي باأ�سماء الأنبياء)2(. 

ومن ال�سحابة الذين يحملون هذا ال�سم: �سالح الأَن�ساِرّي، و�سالح بن عدي 
ملسو هيلع هللا ىلص، و�سالح بن عبداهلل النَّحام، و�سالح القبطي، و�سالح  مولى ر�سول اهلل 

بن املتوكل)3(.

ى بها املخلوقات هي جمرد اأعالٍم للدللة على اأعيانها، . 6 اأنَّ الأ�سماء التي ُت�سمَّ
اأو  كرمي  اأو  نافع  اأو  خالد  اأو  ب�سالح  ال�سخ�ص  فت�سمية  لها،  ا  اأو�سافاً ولي�ست 

جواد اأو فار�ص ل تعني -بال�سرورة- اأنه كذلك.

ي�سف  باأن  الأ�سماء،  ل  بالأو�ساف  تتعلق  اإمنا  ا  �سرعاً عنها  املنهي  والتزكية 
الإن�سان نف�سه مبا يقت�سي تعظيمها وتفخيم اأمرها.

عند  معناه   ]32 ]النجم:  ۅ(  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  تعالى:  وقوله 
املف�سرين: “فال ت�سهدوا لأنف�سكم باأنها زكيٌة بريئٌة من الذنوب واملعا�سي”)4(، 
ه اأبعد من الرياء واأقرب اإلى اخل�سوع«)5(،  “اأي ل متدحوها ول تثنوا عليها، فاإنَّ

 .)6(” ا اأو رياءاً حاً »واملراد به الثناء متدُّ

يقول  اأن  اإلى  متوجه  فالنهي  النف�ص،  بتزكية  الن�سان  ولذا فال عالقة ل�سم 
الإن�سان ما يفيد زكاء نف�سه، اأي: طهارتها و�سالحها)7(. 

الغرر البهية يف �سرح البهجة الوردية )172/5(.  )1(
ينظر: �سرح النووي على �سحيح م�سلم )117/14(، التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح )430/18(.  )2(

ينظر: الإ�سابة يف متييز ال�سحابة )211/5(.  )3(
جامع البيان )70/22(.  )4(

تف�سري القرطبي )110/17(، ومبعناه يف تف�سري ابن كثري )462/7(.  )5(
حما�سن التاأويل )79/9(، وينظر: التحرير والتنوير )125/27(.  )6(

ينظر: التحرير والتنوير )126/27(.  )7(
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ول يدخل يف النهي اإخبار الإن�سان عن ا�سمه الذي هو َعَلٌم للدللة عليه.

)�سالح، . 7 ك�  وجميل،  ح�سن  معنى  يدل  با�سم  ولده  اأو  نف�سه  الن�سان  ت�سمية 
وموؤمن، وجماهد، وحم�سن، و�سادق.... الخ(، اإمنا هو من باب التفاوؤل باأن 

يكون كذلك، وهذا عمٌل يتوافق مع مقا�سد ال�سريعة.

ومن هذا الباب ما قيل يف قوله تعالى: )ې ې ې( ]اآل عمران: 36[، قال 
املف�سرون: “هي يف لغتهم مبعنى العابدة، �سمتها بذلك رجاءاً وتفاوؤلاً اأن يكون 

فعلها مطابقا ل�سمها”)1(.

اِلُح: الَكِلَمُة احَل�َسَنُة«)2(.  وعن اأن�ص  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َوُيْعِجُبِني الَفاأُْل ال�سَّ

الأمور  من  وال�سالح  اخلري  معاين  حتمل  التي  احل�سنة  بالأ�سماء  فالت�سمية 
امل�ستحبة التي ُيرَجى اأن حَتمل �ساحبها على التحلي مبعاين ا�سمه احل�سن، 

ى الطفل الر�سيع؟! ى، اإذ كيف ُيزكَّ ول يق�سد بها تزكيَة امل�سمَّ

ا!. ا من املدح غالباً ثم اإنَّ اأيَّ ا�سٍم ح�سٍن فهو يت�سمن قدراً

مل اأقف على ن�ص عن اأحد من ال�سحابة والتابعني والأئمة ال�سابقني ين�ص . 8
على كراهة الت�سمي با�سٍم فيه مدح وتزكية.

املذاهب  من  املتقدمني  الفقهاء  كتب  يف  العلة  هذه  على  ا  ن�ساًّ اأجد  مل  وكذا 
الأربعة وغريهم.

وكل من اأخرج هذه الأحاديث من الأئمة مل يبوب عليها مبا يفيد هذا املعنى 
اأو يدل عليه)3(. 

حما�سن التاأويل )311/2(، وينظر: البحر املحيط يف التف�سري )118/3(.  )1(
رواه البخاري )5756(، وم�سلم )2224(.   )2(

اأتى عمَر بن اخلطاب كتاٌب من دهقان يقال له جوانانبه، فاأراد عمر  واأما ما رواه ابن �سريين قال:   )3(
من  »اإن  عمر:  فقال  الفتيان،  خري  بالعربية  هذا  فقالوا:  ا�سمه؟،  يل  ترجموا  فقال:  اإليه،  يكتب  اأن 
الأ�سماء اأ�سماء ل ينبغي اأن ي�سمى بها، اكتب من عبداهلل عمر اأمري املوؤمنني اإلى �سر الفتيان«. م�سنف 

عبدالرزاق )41/11(، ورواه ابن ابي �سيبة خمت�سرا )98/16(.=
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ر ملا يعدُّ تزكيةاً من الأ�سماء.. 9 عدم وجود �سابط حمرَّ

ة اأ�سماء كثرية مباحة اأو م�ستحبة مع اأن ظاهرها التزكية: )حممد، اأحمد،  فثمَّ
�سالح، معاذ، علي، احل�سن، حماد، را�سد، �سعيد، �ساكر، �سابر، �سادق، �سالح، 
عباد، عفيف، حم�سن، جماهد، فالح، ماجد، حممود،  عابد، عا�سم،  طاهر، 

ا. م�سدد، مفلح، ممدوح، موفق، من�سور، نا�سر، نبيل...( وغريها كثري جداًّ

وحاول بع�ص العلماء و�سع �سوابط تقريبية، ومما وقفت عليه منها: 

الأول: ما ذكره الباجي من اأن النهي يخت�ص ب� »ما فيه تزكية من باب الدين«)1(. 

يحدد  ل  ولكنه  دينية،  غري  تزكية  تت�سمن  التي  الأ�سماء  ُيخرج  كالم  وهذا 
 - �سابط التزكية الدينية التي يكره معها ال�سم، فهل ت�سمل الكراهة -مثالاً

ا�سم )�سالح( و)جماهد( و)حم�سن(، اأم ل؟.

بالتزكية  ي�سعر  ما  كراهة  اأن  “والظاهر:  بقوله:  الألو�سي  ذكره  ما  الثاين: 
قل ظاهَر  النَّ قبَل  ال�سُم  كان  اإذا  كما  قوياًّا  الإ�سعار  كان  اإذا  خم�سو�سة مبا 

الدللة على الت�سمية م�ستعمالاً فيها.

فال كراهة يف الت�سمية مبا ُي�سعر باملدح اإذا مل يكن كذلك، ك�سعيد وح�سن”)2(. 

وهذا ال�سابط ل يرجع لأمر ميكن قيا�سه، فمن الذي يحكم باأن اإ�سعار هذا 
ال�سم بالتزكية قويٌّ اأو غري قوي؟!، فهذا مما تتباين فيه الآراء.

 ، الثالث: ما ذكره ال�سيخ ابن عثيمني بقوله: “اإذا لوحظ فيه معنى التزكية ُيغريَّ
واإذا مل يالحظ فيه معنى التزكية فاإنَّه ل ُيغري”)3(.

= فهذا �سند منقطع فابن �سريين مل يدرك عمر، والكراهة ههنا لي�ص �سببها ما يف الت�سمية من تزكية، 
بل ما فيه من منتهى الكرب والتعاظم، فهو اأ�سبه مبا ورد من النهي عن الت�سمي ب�«ملك امللوك« ونحوه.

املنتقى �سرح املوطاأ )295/7(.  )1(
روح املعاين )63/14(.   )2(

جمموع فتاوى ور�سائل العثيمني )280/25(.   )3(
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ا،  “فمثل )نا�سر( اأكرث الذين ي�سمون بنا�سر ل يريدون اأنه ين�سر النا�ص اأبداً
ا فقط، والذي ي�سمى )خالد( هل يريد اأن  ا حم�ساً اإمنا يريدون اأن تكون َعَلماً
�سمي  اأنه  اأراد  هل  )�سالح(  ي�سمى  والذي  ل،  القيامة؟  يوم  اإلى  يخلد  ولده 

ا ل�سالحه، لكن اإذا لوحظ يف ذلك معنى التزكية فاإنه يغري”)1(.  �ساحلاً

ة  فال�سيخ  يحيل الأمر لعرف النا�ص، وهي اإحالٌة على جمهول، فلي�ص ثمَّ
عرٌف من�سبٌط ُيحتكم اإليه يف التفريق بني الأ�سماء التي ُتعد تزكيةاً اأو ل)2(.

ا يف حق غريه!!. ا يف حق �سخ�ص مباحاً ويلزم منه اأن يكون ال�سم الواحد مكروهاً

الرابع: قال الدكتور عمر بن عبداهلل طالب: »مل اأقف يف ن�سو�ص ال�سارع، ول يف 
كالم اأهل العلم على �سابٍط ملا ي�سحُّ النهُي عنه من الأ�سماء لعلَّة التزكية، 
�سوى ما ذكره اأبو الوليد الباجي  من اأن التزكية املنهي عنها هي التزكية 
يف الدين، وما �سرح به ال�سيخ ابن عثيمني  من اأن املنهي عنه ما كان 

تزكية يف العرف«)3(.

ثم خل�ص اإلى اأنَّ النهي يتوجه لال�سم اإذا جمع الو�سفني )التزكية يف الدين، 
ويوؤدي اإلى التزكية اأو الطرية يف العرف(.

“ومثال ما جمع الو�سفني: برة، وتقي، وخمل�ص، وموؤمن، ومنيب)4(،  وقال: 
ونحو ذلك من الأ�سماء.

وعليه: فال كراهة يف الت�سمي بح�سن وجميل؛ لتخلُّف الو�سف الأول، ول كراهة 
يف الت�سمي ب�سالح ومطيع ومفلح و�سادق؛ لتخلف الو�سف الثاين يف عرفنا”)5(.

جمموع فتاوى ور�سائل العثيمني )280/25(.   )1(
: ال�سيخ يرى كراهة الت�سمي ب� )اإميان( ملا فيه من تزكية، بينما اللجنة الدائمة لالفتاء ل ترى ذلك.  فمثالاً  )2(

اأحكام الأ�سماء والكنى والألقاب )�ص185(.  )3(
اأيوب الأزدي الغامدي. ينظر: الإ�سابة  اأَبو  من ال�سحابة بهذا ال�سم: ُمنيب بن عبدال�سلمي، ومنيب   )4(

.)342/10(
اأحكام الأ�سماء والكنى والألقاب )�ص186(.  )5(
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غري  فالعرف  ال�سابق،  الكالم  عن  يخرج  ل  له  خل�ص  الذي  ال�سابط  وهذا 
َة فرٌق ظاهٌر بني ا�سم )مطيع( و)منيب(  من�سبط يف هذا الباب، ولي�ص ثمَّ

ل وُينهى عن الثاين!. لرُيخ�ص يف الأوَّ

للدللة على �ساحبه،  ا  ا جمرداً َعَلماً اإل  اليوم ل يعرفون ال�سم  ا�ص  النَّ ة  وعامَّ
تكون يف  الدين ل  تكون تزكية يف  التي  الأ�سماء  “اأنَّ  نف�سه:  املوؤلف  اأقّر  وقد 

الغالب تزكية يف العرف”!!)1(. 

الفتوى )770( حيث  العاملية،  ال�سبكة  العربية على  اللغة  اخلام�ص: فتوى جممع 
يف  الواردة  الن�سو�ص  يف  املتاأمل  ولكن  َع�ِسر،  التزكية  »�سابط  فيها:  جاء 
ها النبي ملسو هيلع هللا ىلص يجد اأنَّ التغيري فيما كان تزكية حم�سة، ومن  الأ�سماء التي غريَّ
ه  ة( ملا غريَّ ، ولو كان ا�سمها )بارَّ ة( وهو َعَلٌم على الرِبّ ذلك تغيرُيه ل�سم )َبرَّ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الأ�سماء  واأكرث  )ميمونة(،  ول  )�سفيَّة(  ا�سم  اأعلم-  -واهلل  يغرّي  مل  ولهذا 
امل�ستقة فيها تزكية، ك��سالح، وحم�سن، وحممود.

ا على �سيء، كما مثَّلنا،  ا حم�ساً فالظاهر اأنه ل مينع من ذلك اإل ما كان َعَلماً
وباهلل التوفيق”)2(.

وي�سار،  واأفلح،  نافع،  وهي:  عنها  النهي  ورد  التي  الأ�سماء  هذه  على  وي�سكل 
ا على النفع والفالح والربكة والي�سار!! ا حم�ساً ورباح، فهي لي�ست َعَلماً

واحلا�سل: 

ولهذا  ثابتة ومعايري وا�سحة،  لأ�س�ص  ال�سوابط غري دقيقة، ول حتتكم  اأن هذه 
ا يف الفتاوى املعا�سرة اإزاء هذه امل�ساألة!.  ا وا�سحاً جند تبايناً

اأحكام الأ�سماء والكنى والألقاب )�ص188(.  )1(
.http://www.m-a-arabia.com/site/16041.html جملة جممع اللغة العربية على ال�سبكة العاملية  )2(
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املطلب الثاين
علَُّة »خوف التطري«

اأوًل: تعليل النهي بـ »خ�سية التطري« مل يثبت يف حديث مرفوع، ولكن �سح 
ذلك موقوًفا عن ابن عبا�س و�سمرة بن جندب.

ة«؛ فهي كراهة لهذا  ا قول ابن عبا�ص: »وكان َيكره اأن ُيقال: خرج من عند برَّ اأمَّ
اللفظ، لأنَّ الكلمة توحي باخلروج من الرب، وهي ل تليق اأن ُتقال يف حق النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وهذا املعنى ل يتحقق يف غريه من اآحاد النا�ص.

وجويرية(  )زينب  زوجتيه  الن�ساء هن  من  ا�سمائهن  الالتي غري  اأنَّ  ولذا جند 
وربيبته )زينب( ومل يغريه يف حق غريهن من الن�ساء البعيدات.

راة بن اأبي فكيهة،  ة بنت اأبي جِتْ ومن ال�سحابيات الالتي مل يغري ا�سمائهن: برَّ
ة بنت عامر بن احلارث الُقر�ِسّية)1(.  ة بنت �سفيان ال�سلمية، وبرَّ وبرَّ

واأما التعليل الوارد يف حديث �سمرة فهو قوله: »فاإنك تقول: اأثمَّ هو؟ فال يكون، 
فيقول: ل«)2(.

اإذ  برة،  ا�سم  تغيري  عبا�ص يف حديثه عن  ابن  ما ذكره  مع  يلتقي  التعليل  وهذا 
كالهما يدخالن يف باب )املنطق املكروه(، ففي اأثر ابن عبا�ص ا�ستب�ساع كلمة »خرج 
من عند برة«، ويف هذه ا�ستب�ساع قول »بركة لي�ست هنا، ل يوجد ي�سار، ول اأفلح، ول 

رباح«.

ا فهو ثابت عن �سمرة. وهذا التربير واإن مل يثبت مرفوعاً

قد  ذلك  لأن  وي�سار؛  ورباح  ونافع  باأفلح  عبده  ي�سمى  اأن  “نهى  القيم:  ابن  قال 
ينظر: الإ�سابة يف متييز ال�سحابة )201-199/13(.  )1(

املعاد  زاد  ال�سحابي«.  قول  من  مدرجة  اأو  املرفوع  احلديث  متام  من  الزيادة  هذه  هل  اأعلم  »واهلل   )2(
.)312/2(
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يكون ذريعة اإلى ما ُيكره من الطرية باأن يقال لي�ص ههنا ي�سار ول رباح ول اأفلح، واإن 
َي�ستوح�ص منه  اللفظ املكروه الذي  ا لذريعة  اإمنا ق�سد ا�سم الغالم، ولكن �سداً كان 

ال�سامع”)1(. 

اأحٌد: )يف البيت ي�سار؟( ومل يكْن ي�ساٌر يف البيت، يقول يف جوابه:  لو قال  “ لأنه 
ل؛ يعني: لي�ص يف البيت، فقد نفيَت الُي�ْسر اأو الي�سار الذي هو الغنى و�سعة احلال عن 

بيتك”)2(. 

واختار ابن حبان تعليالاً اآخر، وهو اأن هذا النهي كان يف اأوائل الإ�سالم، لتعلق 
بح من رباح، والنُّْجح من  “يرون الرِّ اآمالهم برجاء اخلري من هذه الأ�سماء، واأنهم 
ا من اأفلح ل من اهلل تعالى جل وعال، فمن اأجل هذا  جناح، والُي�سر من ي�سار، وفالحاً

ا نهى عنه”)3(.  نهى عمَّ

والتعليل الأول هو ما ذكره عامة العلماء)4(، وهو اأقرب، ويوؤيده ما جاء عن ابن 
عبا�ص و�سمرة.

ثانًيا: الذي ا�ستقر عليه الأمر هو الإباحة، ويدل على ذلك: 
اأن هذا النهي كان يف اأوائل الأمر حيث كان ُيخ�سى تطري النا�ص من نفي هذه . 1

الأ�سماء، واأما بعد النهي عن الطرية فقد زال املعنى.

الطرية،  النهي عن  قبل  اأعلم  واهلل  “وهذا عندنا  الطحاوي:  اأبو جعفر  قال 
وعاد بذلك احلكم يف الأ�سماء اإلى ا�ستعمالها كلها ما مل يكن فيه منها نهي 

متاأخر عن الطرية”)5(.

“اإمنا نهى عن الت�سمية بها خوف التطريُّ بها...  وقال جمال الدين امللطي: 
اإعالم املوقعني )151/3(.  )1(

املفاتيح يف �سرح امل�سابيح )152/5(.  )2(
�سحيح ابن حبان )151/13(.  )3(

مذهب ابن حزم ق�سر احلكم على الأ�سماء الواردة يف الن�ص فقط.  )4(
�سرح م�سكل الآثار )447/4(.  )5(
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ا، واأن عالء بن احل�سرمي كان  ا ي�سمى رباحاً يوؤكد ما قلنا اإنه ملسو هيلع هللا ىلص كان له غالماً
عامالاً على البحرين وبقيا على ا�سميهما”)1(. 

قال اخلطابي: “فاأما من �سلك به مذهب الفاأل وق�سد فيه الُيمن والتربك، 
ا اإن �ساء اهلل”)2(. فاأنا اأرجو اأن ل يكون به حرجاً

ا يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال�سحابة والتابعني . 2 اأن الت�سمي بهذه الأ�سماء كان موجوداً
دون نكري منهم، مما يدل على اأن هذا هو ما ا�ستقر عليه الأمر.

وممن ت�سمى بهذا من ال�سحابة والتابعني)3(: 

• اأفلح مولى ر�سول اهلل، 	 اأبي القعي�ص عم عائ�سة من الر�ساعة،  اأخو  اأفلح 
اأفلح مولى اأُم �سلمة، اأفلح مولى اأبي اأيوب الأَن�ساِرّي.

• بن 	 رباح  التميمي،  الأ�سيدي  الربيع  بن  رباح  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  مولى  رباح 
الفتح،  م�سلمة  من  الفهري  الُقر�ِسّي  املعرتف  بن  رباح  اللخمي،  ق�سري 
ا�ست�سهد  الأَن�ساِرّي  مالك  بن  احلارث  مولى  رباح  �سلمة،  اأُم  مولى  رباح 

باليمامة، رباح بن عبدالرحمن بن اأبي �سفيان.

• عتبة 	 بن  نافع  عمر،  بن  عبداهلل  مولى  نافع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  مولى  نافع 
زيد  بن  نافع  الثَّقفي،  احلارث  بن  نافع  عجري،  بن  نافع  وقا�ص،  اأبي  بن 
بن  نافع  الأن�ساي،  �سهل  بن  نافع  العبدي،  �سليمان  بن  نافع  احلمريي، 

ظريب النوفلي من م�سلمة الفتح، نافع اأبو طيبة احلجام. 

• ي�سار اأبو جنيح املكي، ي�سار بن زيد مولى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ي�سار بن منري مولى 	
عمر بن اخلطاب، ي�سار مولى ابن عمر، ي�سار اأبو ليلى من الأن�سار من 

بني عمرو بن عوف، ي�سار والد احل�سن الب�سري. 
املعت�سر من املخت�سر من م�سكل الآثار )207/2(.  )1(

غريب احلديث للخطابي )531/1(.  )2(
مت ��صتخر�ج هذه �لأ�صماء من: �لثقات لبن حبان، �لطبقات خلليفة بن خياط، �لإ�صابة للحافظ �بن حجر.  )3(



د. عمَّار بن أمحد الصياصنة

العدد  اخلمســــون  558

• جنيح غالم كلثوم بن الهدم.	

• بركة اأم اأمين، بركة احلب�سية، بركة بنت ي�سار مولة اأبي �سفيان بن حرب.	

• را�سد بن حبي�ص، را�سد بن حف�ص الهذيل، را�سد بن �سعيد ال�سلمي، را�سد 	
بن �سهاب بن َعمرو من بني غيالن، را�سد بن املعلى بن لوذان الأَن�ساِرّي، 

را�سد موؤذن ابن الزبري.

فهذه عينة من اأ�سماء ال�سحابة والتابعني يف العهد الأول ويوجد غريها كثري، 
وهي تدل على اأن ما جرى عليه الأمر بينهم هو الت�سمي بهذه الأ�سماء، ولو 

ي بها بينهم بهذه الكرثة. كان ثمة كراهة ملا �ُسمِّ

وهذا يرجح اأن “امل�سري اإلى الن�سخ اأولى؛ لأنَّ حديث �سمرة -واإن ُحمل على 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �سكت  ملا  لأنَّه  املطلقة؛  الإباحة  يقت�سي  جابر  فحديث  الكراهة- 
عن النهي عن ذلك اإلى حني موته، وكذلك عمر  مع ح�سول ذلك يف 
ا هو متاأخر، فيكون  ا...فقد ا�ستمر العمل على حديث جابر، فاإذاً الوجود كثرياً

ا”)1(. نا�سخاً

الّنبوة  زمان  يف  الأ�سماء  بتلك  ُي�سمون  الأحرار  كان  “وقد  التوربت�سي:  وقال 
وقبلها، ي�سهد به اأ�سماء ال�سحابة من وجوه القبائل واأ�سماء اآبائهم”)2(. 

وقال: “ثم اإن تركه امل�سّمني بها على ما هم عليه من غري تغيري تلك الأ�سماء، 
دال على اأنه �سلم الأمر فيما م�سى، وو�ساهم بغري ذلك فيما بقي”)3(.

دليالاً  ذلك  عدَّ  اأنه  اإل  بينهم،  ال�سائعة  الت�سميات  بهذا  الطربي  اأقرَّ  وقد 
مملوكه  عمر  بن  عبداهلل  ت�سمية  “ففي  فقال:  للكراهة،  النهي  �سرف  على 
ا بنافع، وت�سمية اأبي اأيوب الأن�ساري غالمه اأفلَح باأفلح، بني املهاجرين  نافعاً

املفهم )132/17(، وقد اأورد القرطبي هذا القول واأجاب عن ذلك باأنهم تركوا الأولى.  )1(
املي�سر يف �سرح م�سابيح ال�سنة للتورب�ستي )1040/3(.  )2(

املي�سر يف �سرح م�سابيح ال�سنة للتورب�ستي )1040/3(.   )3(
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ح عن �سحة ما قلنا يف  والأن�سار، من غري اإنكار منكر ذلك عليهما، ما يو�سِّ
ذلك”)1(. 

ل  التنزيه  كراهة  على  ذلك  النهي يف  العلماء  “وحمل  ال�سخاوي:  قال  وكذا 
التحرمي، لوقوع اأكرث هذه الأ�سماء يف موايل النبي ملسو هيلع هللا ىلص”)2(.

اأنَّ التطريُّ من نفي ال�سم ل وجه له؛ لأنَّ املنفيَّ وجود ال�سخ�ص ل ال�سفة.. 3

ال�سائل عن اإن�سان ا�سمه اأفلح، اأو نافع، اأو رباح هل هو يف مكان  اأنَّ  “ومعلوم 
ي با�سٍم  كذا؟ اإمنا م�ساألته تلك م�ساألٌة عن �سخ�صٍ من اأ�سخا�ص بني اآدم، �ُسمِّ
بني  قة  املفرَّ العواري  الأ�سماء  كانت  اإْذ  ُذكر؛  اإذا  به  ُيعرف  دليال  عليه  ُجعل 
�سخ�صٍ  م�ساألٌة عن  ل  بها،  ى  امل�سمَّ على  اأدلٌة  اإمنا هي  املت�سابهة  الأ�سخا�ص 

فُع والفالُح والربكة”)3(.  �سفُته النَّ

اأن ال�سريعة تندب للت�سمية بالأ�سماء احل�سنة واجلميلة، وهذه منها.. 4

ال�سم احل�سن  ب�سماع  الإعجاب  النا�ص  جعل يف غرائز  قد  �سبحانه  “واهلل 
وحمبته وميل نفو�سهم اإليه، وكذلك جعل فيها الرتياح وال�ستب�سار وال�سرور 
والظفر،  والفوز،  والب�سرى،  والتهنئة،  والنجاح،  والفالح،  ال�سالم،  با�سم: 
والغنى،  والعز،  والغوث،  والفرح،  الأمنية،  ونيل  والطيب،  والربح،  والغنم، 

واأمثالها”)4(. 

ووجود من يت�سائم من هذه الأ�سماء عند نفيها ل يعالج مبنع الت�سمي بها، بل 
بالنهي عن التطري والت�ساوؤم.

تهذيب الآثار )284/1(.   )1(
الأجوبة املر�سية )600/2(، ونقل ال�سيخ �سعيد بن وهف القحطاين  عن ال�سيخ ابن باز  اأن   )2(
ى ال�سحابة ببع�ص هذه الأ�سماء، فدّل ذلك على اأنه من�سوخ، اأو اأقّره بعد  ، ثم �سمَّ هذا النهي كان اأولاً

ذلك، اأو اأنه يكون للكراهة. ينظر: الهدي النبوي يف تربية الأولد )�ص77(.
تهذيب الآثار )286/1(.  )3(

مفتاح دار ال�سعادة )244/2(.  )4(
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ولذا كان اآخر اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عدم النهي عنها كما يف حديث جابر، واإمنا نهى 
النا�ص عن الطرية والت�ساوؤم.

حتقيق هذه العلة يقت�سي كراهة الت�سمي مبعظم الأ�سماء احل�سنة، فكل ا�سٍم . 5
َح�َسٍن اإذا متَّ نفيه، ف�سيورث الطرية والت�ساوؤم.

ومن ذلك ا�سم: �سعد، وح�سن، و�سماح، ون�سر، و�سعيد، و�سادق، وحممود.

ا لهم: “وهي علة موجودة يف: خرية، وخري، و�سعد،  ولذا قال ابن حزم ملزماً
و�سعيد، وحممود، واأ�سماء كثرية، فيجب املنع منها عندكم اأي�سا؟!”)1(. 

ولذا كان العالج الناجع هو منع التطري والنهي عنه، فهذا يغلق الباب ويح�سم 
الأمر، واأما منع الت�سمي بهذه الأ�سماء فلن يعالج امل�سكلة ويح�سمها، ولذا كان 
هو العالج ال�سرعي املنا�سب، وبهذا ي�ستقيم قول جابر بن عبداهلل  اأن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص مات ومل ينه عن ذلك.

وميكن تاأويل حديث �سمرة باأن الذي �سدر من النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوادر النهي، فظنه 
ا. الراوي نهياً

قال الدهلوي: “ووجه اجلمع بني احلديثني: اأنه مل يعزم يف النهي ومل يوؤكد، 
ولكنه نهى نْهَي اإر�ساد مبنزلة امل�سورة، اأو ظهرت خمايل النهي، فقال الراوي 

ا منه، ومن حفظ حجة على من مل يحفظ. )نهى( اجتهاداً

ي�سمون  يزالوا  مل  فاإنَّهم    ال�سحابة  لفعل  اأوفق  الوجه  هذا  اأن  واأرى 
بهذه الأ�سماء”)2(. 

واحلا�سل: 

تزكية  يت�سمن  با�سٍم  الت�سمي  عن  النهي  ال�سحيحة  النبوية  ال�سنة  يف  يثبت  مل 
املحلى بالآثار )262/8(.  )1(

حجة اهلل البالغة )543/2(.  )2(
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فيها  التي  الأ�سماء  لبع�ص  الت�سمي  لرتك  ال�سحابة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأر�سد  واإمنا  ا،  ومدحاً
مدح خ�سية التطري عند نفيها، وهمَّ بالنهي عن ذلك، ثمَّ مل يفعل، واكتفى بالنهي 

عن التطري.
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اخلامتة

وفيها اأهم نتائج البحث والتو�سيات:

كان . 1 �سحابيات  ثالِث  ا�سم  غريَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ال�سحيحة  ال�سنة  يف  ثبت 
ة«، وهن )زينب بنت اأبي �سلمة، وزينب بنت جح�ص، وجويرية بنت  ا�سمهنَّ »برَّ

احلارث(.

تعليل هذا التغيري ب� )تزكية النف�ص( مل يرد به ن�ص �سحيح �سريح، واإمنا هي . 2
رواية مرفوعة �سعيفة، ورواية موقوفة غري �سريحة، ولي�ص لهذا التعليل م�ستند 
من كالم ال�سحابة والتابعني والأئمة ال�سابقني اإل روايةاً تفرد بها حممد بن 
ا فيها رواية الوليد بن كثري، فال يعتمد عليها ل�ستنكار العلماء  اإ�سحاق خمالفاً

تفردات ابن اإ�سحاق.

اأفلح، نافع، . 3 ب� )بركة،  الت�سمية  النبوية ال�سحيحة النهي عن  ال�سنة  ثبت يف 
ي�سار، رباح(، واختلف العلماء يف علة هذا النهي على اأقوال اأقربها: »خوف 

التطرّي«، كما ثبت عن ابن عبا�ص و�سمرة بن جندب.

هذا النهي كان يف اأوائل الإ�سالم، ثم ا�ستقر الأمر على الرتخي�ص، والت�سديد . 4
ينه  ومل  تويف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  جابر  حديث  ذلك  ويوؤيد  التطري،  عن  النهي  يف 

عنها، وي�سهد لذلك الواقع العملي يف حياة ال�سحابة والتابعني.

والتابعني . 5 ال�سحابة  بني  ومنت�سرة  موفورة  ا  ومدحاً تزكية  املت�سمنة  الأ�سماء 
ومن بعدهم، دون نكري منهم، وتكفي مراجعة اإحدى كتب الرتاجم للوقوف 

على الكم الهائل من هذه الأ�سماء.

ا؛ من باب التفاوؤل . 6 ل حرج من الت�سمي بكل ا�سم ح�سن ولو ت�سمن تزكية ومدحاً
باأن يكون �ساحبه كذلك.
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ل حرج من الت�سمي با�سم )بركة، ونافع، واأفلح، ورباح، وي�سار( ومايف معناها . 7
من الأ�سماء، ول يحل التطري بنفي �سيء منها.

ها  ومما يو�سي به الباحث: اأهمية العناية باملرويات الواردة يف الأ�سماء التي غريَّ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص �أو �أمر وندب �إلى تغيريها، وحترير �لعلَّة يف ذلك، وبيان مناط �حلكم فيها.

واهلل اأعلم
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