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 الحديث الرابع: تاسعةالمحاضرة ال
بَّباُد  (1)َحدَّثَِني ِإْبَراِهيُم ْبُن ِزَياٍد َوُهَو اْلُمَلقَُّب ِبَسبَبَانَ  قال اإلمام مسمم: ََ َأْخَبَرَنبا 

بَّادٍ  ََ بَّاُد ْبُن  َبْيدِ  (2)ََ َُ ْن  َمبرَ  ََ َُ ْببِد اللَّبهِ  (3)اللَِّه ْببِن  ََ َُُمبا  (4)َوَأِخيبِه  َسبِمَعُه ِمْن
بْن َنبا ِ  ََ َُُما َسَنَة َأْرَببٍع َوَأْرَبِعبيَن َوِماَةبٍة ُيَحبدنثَاِن  َمبرَ  (5)عٍ ِمْن َُ بِن اْببِن  ََ(6)  : ََ َقبا

َُ اللَّببِه  ََ َرُسببو : َقببا ََ ِإنَّ َأَحبببَّ َأْسببَماِةُ ْم ِإَلببه اللَّببِه  -صللما اع يم للل  سللمم-َقببا
ْبُد الرَّْحَمنِ  ََ ْبُد اللَِّه َو ََ 

 التخريج:
دب، باب النهي يلن التكنلي بل بي الماسلم  ب لان )كتاب اآل: أخرجل مسمم

)كتللاب ا دب، بللاب  (،  أبلل  دا د:2312رقللم  557 مللا  سللتنب مللن ا سللما :
بللاب مللا ، )أبلل اب ا دب (،  الترملل: :4949رقللم  4/287 فللي تي  للر ا سللما :

)كتللللللاب : (،  ابللللللن ماجللللللل2811رقللللللم  523-4/525  سللللللتنب مللللللن ا سللللللما :
)نللد ث  (،  أنمللد:1728رقللم  5/595ا دب، بللاب مللا  سللتنب مللن ا سللما : 

                                                           

 هـ(.222إتزاهٍى تٍ سٌاد انثغذادي أتى إسحاق انًعزوف تَسثاَلٌَ، شقح، يٍ انعاشزج، ياخ سُح ) (1)

 .136رقى  1/212، وٌُظز: انكاشف: 175رقى  114ذقزٌة انرهذٌة: 

ًا وهى، يٍ تانثصزي، شقح، رعثَّاد تٍ عثَّاد تٍ حثٍة تٍ انًههة تٍ أتً صفزج األسدي أتى يعاوٌح  (2)

 هـ(، أو تعذها تسُح.171يٍ انساتعح، ياخ سُح )

 .2566رقى  1/535، وٌُظز: انكاشف: 3132رقى  345انرهذٌة: 

عثٍذ هللا تٍ عًز تٍ حفص تٍ عاصى انعذوي انعًزي أتى عصًاٌ، شقح شثد، قذيه أحًذ تٍ صانح (3)

 ٍ ويائح.عهى يانك فً َافع، يٍ انخايسح، ياخ سُح تضع وأرتعٍ

 .3662رقى  11/124، وٌُظز: ذهذٌة انكًال: 4324رقى  437ذقزٌة انرهذٌة: 

عثذ هللا تٍ عًز تٍ حفص تٍ عاصى تٍ عًز تٍ انخطاب أتى عثذ انزحًٍ انعًزي انًذًَ، ضعٍف  (4)

 هـ( وقٍم تعذها.171ساتعح، ياخ سُح )نضعٍف عاتذ، يٍ ا

 .2275رقى  1/576، وٌُظز انكاشف: 3421رقى  372ذقزٌة انرهذٌة: 

 هـ(.117( َافع أتى عثذ هللا انًذًَ، يىنى اتٍ عًز، شقح شثد فقٍه يشهىر، يٍ انصانصح، ياخ سُح )5)

 . 5262رقى  3/122، وٌُظز: انكاشف: 7526رقى  641ذقزٌة انرهذٌة: 

( عثذ هللا تٍ عًز تٍ انخطاب انعذوي، أتى عثذ انزحًٍ، ونذ سُح شالز يٍ انًثعس انُثىي، 6) 

 هـ(.73( سُح، يٍ انًكصزٌٍ وكاٌ شذٌذ انًراتعح نألشز ياخ سُح )14غز ٌىو أحذ وهى اتٍ )واسرص

 .4237رقى  4/121، واإلصاتح: 3/161ٌُظز: اإلسرٍعاب: 
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)كتللاب  (،  اللدارمي:6322رقلم  2/328 رضلي اع ينهملا:)يبلد اع بلن يملر 
 (.2717رقم  1/3766 ستئ:ان، باب ما  ستنب من ا سما :اإل

 المعنه العام:
أ ضح الند ث يدة أم ر منها أنَّ أنب أسلما  اآلدم ل ن ىللا اع تىلالا  

هملللا يبلللد اع  يبلللد اللللرنمن،  النكملللض ملللن :للللف أنهلللا تضلللمنت ملللا هللل   صللل  
لإلنسان   اجب لل،  ه  الىب د ض، ثلم أضل    اجب ع تىالا،  ما ه   ص  

الىبللللد ىلللللا الللللرب ىضللللافض نم م للللض فصللللدقت أفللللراد هلللل:  ا سللللما    للللرفت بهلللل:ا 
 .(3)الترك ب، فنصمت لها ه:  الفض مض

 :كر بىض أهل الىمم أنَّ النكمض من هل:  ا هم لض لهل: ن ا سلم ن أنَّلل 
 رهملللا،   نَّهملللا للللم  ملللل فلللي الملللر ن ىضلللافض يبلللد ىللللا اسلللم ملللن أسلللمائل تىلللالا  

أص ل ا سما  النسنا من ن ث المىنا، فكان كلل منهملا   لتمل يملا الكلل، 
 .(2) النَّهما لم  سمِّ اع بهما أندًا   ر 

 هنللاف مللن أيللم أنَّ هلل:  ا هم للض مخص صللض،  نَّهللم كللان ا  سللم ن يبللد 
هل:ان ال الدار  يبد الىأى، فك نل ق ل لهم أنب ا سما  المضافض ىلا الىب د ض 

 ( ىال ا فضل.مطممًا،  نَّ أنبها ىل ل منمد  أنمد ى: ال  ختار لنب ل )
 ه:ا الم ل يما  جاهتل ىال أنَّل  مكن الّرد يم ل بالم ل ىن المفض ل قلد 
 للل ثر لنكملللض  هلللي هنلللا اال ملللا  ىللللا ن اأتلللل مملللام النملللد  م افمتلللل لمنم لللد ملللن 
نمللا سللما  أسللمائل تىللالا، يمللا أنَّ مللن أسللمائل يبللد اع كمللا فللي سلل رة الجللن،  ا 

ن لللا  السلللم أب لللل ىبلللراه م ابنلللل ىبلللراه م لب لللان جللل اأ التسلللمي ب سلللما  ا نب لللا   ا  
يانلًا ل لر  الخم لل،   منبض ف ل،  طمبًا الستىمال اسمل  تكرار  يملا لسلانل،  ا 

                                                           

 .2/412ٌُظز: فٍض انقذٌز:  (1)

 .1/161ٌُظز: فٍض انقذٌز:  (2)
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 ت:ك رًا لألمض بممامل الجم ل،  لل:لف :هلب بىضلهم ىللا أنَّ أفضلل ا سلما  بىلد 
 .(3): نف ا سم ن ه  ىبراه م

نَّ أنلللب  هنلللاف ملللن  لللرى أنَّ ا نب لللض فلللي هللل: ن االسلللم ن ينلللد اع بسلللبب أ   
ا سما  التي  سما بها اإلنسان ىلا اع ما ُتُىبِّد بل،  نَّلل لل ب بل ن الىبلد  ربلل 

 .(2)نسبض ىال الىب د ض، فمن تسما بها فمد ير  قدر   لم  تىد ط ر 
 تجدر اإل ارة هنلا ىللا أن الخلا  قلد  قلل فلي التسلمي بىبلد النبلي فل:هب     

(، صلد بلل الت لر   بالنسلبض ىللا النبلي )بىض الىمما  ىللا أنَّلل ال  نلرم ى:ا ق
  ىبللر بالىبللد هنللا بالخللادم،  مللال أكثللر الىممللا  ىلللا منللل :لللف خ لل ض الت للر ف 

،  هلل  ا  لللا  اللل:  تطمللئن ىل للل الللنفب، خاصللض فللي (1) ايتمللاد نم مللض الىب د للض
أماننا ال:  ف ا ف ل الجهل بالىم دة  صار بىلض النلاب  صل  ا نب لا  بملا ال 

  نب لهم.
 انظ أ ضًا أنَّ في تمد م يبد اع يما يبد الرنمن ى ارة ىلا أ لرف ض   

ا  ل يما الثاني،  ه:ا ما أكد  بىض أهل الىملم، فلاخرج ا أنَّ يبلد اع أ لر  
ملللن يبلللد اللللرنمن فىنَّلللل تىلللالا :كلللر ا  ل فلللي نللل  ا نب لللا ،  الثلللاني فلللي نللل  

أفضلل مطمملًا  نَّلل قلد بلدأ بلل الم من ن.  أاد بىض الىمما  أنَّ التسمي بىبد اع 
هنا،  ه:ا التمد م   :ن بمأ د اإلهتمام،  أ ضًا فىنَّ اسم اع هل  قطلب ا سلما ، 
 ه  الىمم ال:   رجل ىل ل جم ل ا سما ،  ال  رجل ه  ىلا  لي ، فلا ا لتراف 
في التسم ض بل البتض،  الرنمض قد  تص  بهلا الخمل  فىبلد اع أخل  فلي النسلبض 

.  أخ لرًا فىنَّلل (4)لرنمن، فالتسمي بلل ى:ن أفضلل  أنلب ىللا اع مطمملاً من يبد ا
                                                           

 ٌُظز: انًصذر َفسه. (1)

 ..1/161ٌُظز: فٍض انقذٌز: (2)

 .1/161انقذٌز: فٍض ٌُظز:  (3)

 ٌُظز: انًصذر َفسه. (4)
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قللللد  منلللل  بهلللل: ن االسللللم ن مللللا كللللان مثمهمللللا كىبللللد الللللرن م  يبللللد الممللللف  يبللللد 
 .(3)الصمد

 ما يستفاد من الحديث:
 استنباب ا سما  المىبَّدة ع تىالا،  أنبها يبد اع  يبد الرنمن. -3
مت ٍت من أم ر، منهلا أنهملا أصل ل ا سلما  النسلنا  أنب ض ه: ن ا سم ن -2

من ن ث المىنا،  منها ك نل للم  ملل فلي الملر ن ىضلافض ))يبلد(( ىللا اسلم 
 .(2)من أسمائل   رها

 متنللل  بهللل: ن االسلللم ن ملللا كلللان مثمهملللا  فلللي مىناهملللا كىبلللد اللللرن م  يبلللد  -1
 .(1)الممف  نن  :لف

)يبد اع(( يما ))يبد اللرنمن((، في الند ث ى ارة ىلا أفضم ض  أ رف ض ) -4
 .(4) :لف  نَّل بد  بل  قدم  ه:ا م :ن بمأ د من اإلهتمام

                                                           

 .2/412ٌُظز: انًصذر َفسه:  (1)

 .1/161ٌُظز: فٍض انقذٌز:  (2)

 .2/412ٌُظز: انًصذر َفسه:  (3)

 .1/161ٌُظز: انًصذر َفسه:  (4)


