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  األمساء التي غريها الىبي صلى اهلل عليه وسلم
 دراسة داللية -يف الكتب الستة 
 

 د.باسل خمف حمود
 

  ملخص البحث
يتنػػػ اؿبحث دػػػةباألحمػػػابحيمػػػه  بحثتػػػلب يأل ػػػ بحثن ػػػلبتػػػ  بح ب  يػػػ بامػػػ ـب ػػػلب تػػػ ب

احثمػػػنفبحيأل  ػػػاجب ػػػ ثأللاعبجثػػػ بحثه ػػػ لـبحث  ايػػػابا تػػػ ب ػػػألا ب،بحثدػػػايةبحثمػػػتابححثتػػػديد ف
   ابحثهقاهابحثتلبذ ألنػ ب ياػ بم هيػابها ػاعبب،بايةبث ي فباالثابحيمه  بق ؿبا  ابحثت يألحثد

حثتمهيا،بل  بحثتهاياباح ألن ب ي بجث بناجبحث أل ب لبحختيػ ألبحيمػه  با ػالبحثن ػلبتػ  بح ب
  ي بامػ ـبحثتمػهيابجذبل ػؿبهػفبدقػاؽبحثهمػه بمفبيختػ ألبثػ بحالمػـبحثدمػفبايلتنػ باي يػألب

امأل  ػػابه  دػػةبديػػةبقمػػهن بحيمػػه  بحثتػػلب يأل ػػ بحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبب،حثق ػػيمبهنػػ ب
بدم باالالتا 

ب
ABSTRACT 

The research deal with the names that the prophet  

 (peace be upon him) had been changed in the Hadeeth six 

books ( Alsahehaen the fourth sunan) by go bake to the linguesttic 

dictionaries and the interpretation Hadeeth books to interpret the 

name's meaning befor and after the change. After the prea , bles the 

interiors came and we pointed to the Arab way in choosing the names 

then the prophet's (peace be upon him) way in naming. He give the 

right to the person in choosing his good name instate the bad one. We 

classified the name in four researchs according it's semanti's. 
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 املقذمة 
ـعب نػػاحفبحثهمػػه ب ػػاذحب ػػ فبحث تػػ  بيقػػألمبهػػفب ناحنػػ ب هػػ بقيػػؿب ػػ فبح نمػػ فب ػػلب حالمػػ
حث  ثػ بي ػألؼبهػفبحمػه ب ػلبه تقػاتباالاتػ ب ػؿبح تقػ ابهػفبحختػ ألبثػ بحالمػـباهػا ب تػيألت  ب

ـعببج1حاتتػػاألت اثاػػذحبثػػـبياهػػؿبح مػػيـب ػػايفبيقػػااب ه يػػابت ييػػألبد ػػ ألياب ػػ فبحالمػػـب   المػػ
ب  يػػ ب اػػابهػػألت طلب ػػ بابا ػػ  لبث همػػه با  احفببقػػايه بقيػػؿبث ػػؿبهمػػه بهػػفبحمػػه بنتػػي ،نػػاحفل

م ثػألبحثمػة ابممػه   ـبتن مػ اـبام ثػألبـ:بحح بيقػاؿبح ػفبحثقػيمه  بقاحث بث ه  نلبااحثالب  يا حي
يب ػلبحثدمػفب ب  يب ػفبمفبثسمػه  بتػ ثيألحيب ػلبحثهمػهي ث أل   باحث  يابممه   ـبتن م اـح

ب ج2حججاحثق مباحثخةاباحثثقؿ
اقػػػابألح ػػػ بحثألمػػػاؿبتػػػ  بح ب  يػػػ بامػػػ ـب ػػػلبحثتمػػػهيابدمػػػفبحثه نػػػ باحثه نػػػ بث ػػػا ب

بمابه ػألاتبجهػ  احفب ػ فبب ػلبثةظػ بمابه نػ تبماب ياهػ به ػ  ،با أل   بثيخألجب اذحب ػؿبحمػـبهدػأـل
 بهػػ  بمابيمػػه ب هػػ ب ػػ فبتػػاق  بادقػػ  بل أليػػ  ب ػػلبنظػػ ـبحث أل يػػابحثتمػػهلب يهػػ به نػػ تبت  يػػابمابذ

البين  ػلبحثتمػهياب  مػـبق ػيمبحثه نػ باالبمقينلب فبحدابحث  ه  بقاثػ :بححانقؿبح فبدلألبحث 
 ػػؿبحثػػذلبين  ػػلبمفبيمػػه ب ػػ بهػػ ب ػػ فبدقػػ بب  مػػـبيقت ػػلبحثت  يػػابثػػ عباالب  مػػـبه نػػ تبحثمػػ 

اثاب  نيبحيمه  بجنه ب لبم يـبثس خ صباالبيقتاب ا بدقيقابحثتةابث فبالػ بباتاق ،
يظفبحنػ عبتػةابث همػه ب  ػذثؾب ػ فبحثألمػاؿبتػ  بح ب  يػ بحث ألح ابمفبيمهعبم هعلب  المـب ػ

بج3حام ـبيداؿبحالمـبجث به بجذحباع َلب  بت د  عب  فبتاق  جج
بح ـب ػلبحيمػه  بحثتػلب يهأل ػ بحثن ػلبتػ  بح ب  يػ بامػ ثاذحبند اؿب لب دثن بحثهألمػـا

ؿبحث ػااإبجثػ بجب يػ فباالاليبحيمػه  بق ػؿبا  ػابحثت ييػألبهػفبخػيحث ت بحثمتاب/باألحمػاباالثيػا
اممػ سبحث ي ػابب،اثمػ فبحث ػأل بال ػفبهنظػاألألبحث  اب هق ييسبحث  ابال ػفب ػ ألس،بم ـبهت ا
 ب  ػػابتهايػػابح ػػألن ب يػػ بجثػػ بناػػجبحث ػػأل ب ػػلب،با تػػ بحثدػػايةبحثمػػتابهػػعب ػػألادا ث  هخ ػػألل

حختي ألبممه ئاـباممه  بم ن ئاـبثـبح ألن بجث ب البحثن لبت  بح ب  ي بام ـب لب  ػابت ييػألب
  بح ب  يػ بامػ ـبت ػهنيبهػ بمه  با قػان بمأل  ػابه  دػةبثسمػه  بحثتػلب يأل ػ بحثن ػلبتػحي

ب:ي تل
بحثه دةبحياؿب:بممه  بحثألل ؿبحثتلب يأله  بحثن لبت  بح ب  ي بام ـب 
بحثه دةبحثث نلب:بممه  بحثنم  بحثتلب يأله  بحثن لبت  بح ب  ي بام ـ 
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ب  بحثن لبت  بح ب  ي بام ـ حثه دةبحثث ثةب:بممه  بحثت ي فبحثتلب يألهب
بحثه دةبحثألح عب:بممه  بحيه  فباحيدي  بحثتلب يأله  بحثن لبت  بح ب  ي بام ـ 

ب
 التمهيذ

 :التسمية: نهج العرب في أوال
هػػ اباحثديػػاحفبحيثيػػؼب  مػػه  بحثلبمػػهافبم نػػ   ـب  ث ػػنيعبهػػفبحيمػػه  ، ػػ فبحث ػػأل بي

 ػػلب ػػاباممػػألحألبحث أل يػػاجب تػػيبخ تػػ  بحح قػػ بحث باقػػاب قػػابحثث ػػ ث لب ػػلب ت  ػػ با يػػألبحيثيػػؼ،
مػنفبحث ػأل بجذبتمػهلبم ن   ػ ببحح ػلبهػفباق ؿ:ب،تمهيابحث أل بم ن    ب  ث نيعبهفبحيمه  ج

اه بم ػ اا با ػ فب   ػاـبجذحباثػابيدػا ـباثػابمػهه تب هػ ببامماب   ،بانهأل،باذئ ،ابب دلأل،
ب ػػ  تػػ اؿب يػػ بحث ػػاإباحثتػػي اباحثتػػ ألبب:،ب ػػ فبألم بدلػػألح بمابمػػه  عبيػػألحتبايمػػه  عبههػػ بيتةػػ  ؿع

احفبألم بنهألح بتػ اؿب يػ بحثهن ػابب،احفبألم ب     بت اؿب ي بحثدألحماباحيثةابا  ابحثتاي،باحث ق  
ب ج4حاحفبألم بذئ   بت اؿب ي بحثها  اباحثقاألإباحثد هاججب باحث   ما،احثتي

بث ػػأل بثاػػذتبحيمػػه  ب نػػاه بمعػػئَؿبحا نػػ ؾبهػػفبذ ػػألبمػػ   بخخػػألب ػػلبحختيػػ ألبح ـَ مػػههيبثػػ
هيب  يػا  ب يعمػألبابمػ ابايعهػف  بق،ب قػ ؿبامػبحث أل بم ن    ب    باماسبامماباه ب ػ   ا ،

 بيقتػابمفبحث ػأل بمػهاحبج5حج،بامػهيب  يػا  بينةمػا :بينا بمهيبم ن   ػ بي ػاحئا بامدمف
امػهاحب  يػا ـب  مػه  بب،م ن   ـب  مه  بحثدياحن يبحث احمألب ثق  بحثأل  ب لبنةاسبم احئاـب

ب   بيناـبيألم اناـبثق   بد ل تاـيقابثطيةابتي هنألق
ب

 :ي صمى اهلل عميه وسمم في التسمية: هدي النبثانيا
هػػفبخػػيؿبتت ػػعبحيمػػه  بحثتػػلب يهأل ػػ بحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بنلػػاعبمفبحثن ػػلبتػػ  بح ب

بالػؿ،ب  ي بام ـبقابمد بحيمه  بحثتػل تدهػؿبباحيمػه  بحثتػلبتدهػؿبه نػ بحث  اايػاب ب ػ ه
الفبحالمػـبحثػذلبيدهػؿبجدػا ب ػذتبحثه ػ نلبيػاقظب ػلبالػاحفبب نلبحثخيألباحثله ؿباحثدػ ،ه 

ػػ ألب ػػ ث  هإب  باحال تخػػ أل ب  مػػه باحدتػػألحـبذحتػػ ،بتػػ د  بحثه ػػ نلبحثمػػ هياباحثه ػػ  ألبحثن ي ػػابايع ة
اي  اتب فبمخأليابحثن سباحمتا حئاـبا   بحثنقيضبهفبذثؾب  يمه  بحثق يدابتثيألب ػلبنةػسب

األ هػ بب  ػ بحثػذحيباحالن ػ حؿب ػفبحنخػأليف،بحثأل  ب فبحثنةسباتا   بثينطػاح ت د ا ب اـب
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اقػػابيا  ػػ بجثػػ بب ا بهػػألحألإبالألدػػ  ب ػػ ئألح ،تثيػػألبحثمػػخألياباحالمػػتا ح بههػػ بياثػػاب ػػلبنةػػسبتػػ د
اقػابيا  ػ بمي ػ بجثػ ب ألح يػابب   بهاحلاابحثن سباهاحقؼبحثديػ إ،بحثخلؿبحث ايابا اـبحثقاألإ

لـباتتةػؽبهػعبه طيػ يبحث  ػـباهه بيػاؿب  ػ بمفبحثاػالبحثن ػالبتنمػب،ج6ححثن سباحال ت  اب ناـ
هػػ  باي ػػأل ب  بيفبح نمػػ فباحمػػه ،:بمفب نػػ ؾب يقػػاباثيقػػاب ػػحثدػػاية بماألؾب  هػػ  بحثػػنةس

جب  فبااحـبحنت   ب ذتبحثتمهياب لبمػه  باا يػ بيط ػعبحثنةسبهثي:بمفبألليبحمه بحت  
ـعبمخيقػػػ بامػػػ ب،بحث قػػػؿبحث ػػػ طفب ط   ػػػ ب ػػػ  بثػػػذثؾب ػػػ فبهػػػفب ػػػالبحثن ػػػلبج7حا  ب  ثتػػػ ا ااَيم 

حيمػػػه  بحثدمػػػنابمتػػػد   بايتخيػػػألبثاػػػـبب  يػػػ بامػػػ ـبتمػػػهيابم نػػػ  بم  ػػػ بامق أل ػػػ بابتػػػ  بح 
األاب نػ ب  مػه  بحثه  ػاإب بابممػه  بحين يػ  ب هػ بب، ه بميظاألبهػفبخػيؿبحث دػةبحثلهي ا،

 بجثػػ بح ب  ػػابح با  ػػابمػػه امدػػ بحيبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبقاثػػ بححتمػػهاحب  مػػه  بحين يػػ  ،
باهػألهإبججبحثألدهف، اقػاب ػ فبحثألمػاؿبتػ  بح ب  يػ بب ج8حامتاقا بد ألةبا ه ـبامق دا بدػأل ل

ام ـبي تاب  ي بحالمـبحثق يمباي أل  بلاحبهفبحي خ صباحيه  فباحثق  ئؿباهػفبت هػؿبحثمػناب
حيمه  به تقابهػفببالابه  فب لبحيمه  بهألت ط ب ا بدت ب  فبه  نيا به خاذإبهنا با  ف

،ب ت هؿبقاث بت  بح ب  ي بام ـ:بحححمػ ـبمػ ها بح با ةػ ألب ةػألبح بثاػ با تػيابج9حه  نيا 
حهة اضبقأليشجبق ؿبتػ  بح ببا لبحثداي ياب ناه بل  بمايؿب فب هألاب،ج10ح تيبح جج

بج11ح  ي بام ـ:قابماؿبث ـبحيهأل
ا،بثػػذحب اػػابالبيأل ػػ بي ن ئػػ بح مػػيـب ػػابايػػفبحيخػػيؽبحثمػػ هيب  ػػيب ػػفبذثػػؾبمفب

اهػػفبدقػػاؽبحياالابحثتػػلبمال اػػ بح مػػيـببؽب  ػػياـبحيمػػه  بحثمػػيئاباحثق يدػػا، ن تػػ بمفبتط ػػاب
  ػػ بحثاحثػػايفبدقاػػـب ػػلبحثتمػػهيابحثدمػػناب  ثاحلػػ ب  ػػ بحثاحثػػايفبمفبيختػػ ألاحبياالا ػػـبحمػػه  ب

 ػلببانةسباحثطه نينػدمن  باحفبيدهؿبحالمـبتةابدمنابمابه ن بهدهااح بي  ةبحثألحداب لبحثػ
بحثق  ب ب
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 املبحث األول
رها الىبي 

ّ
 صلى اهلل عليه وسلمأمساء الرجال التي غي

ب:ـات 
 :)ُحباب/عبداهلل( –أ 

بحثدع   عب نهػ :بحثديهاباقيؿب لبديابثيميبهػفبحث ػاحأـل بينػ قيػؿبحثدع ػ  بحمػـب ػيط فبباح 
قػ ؿبح ػفبب ج13ح:بحث ػيط فا ػلبحثدػاية:بحثدع ػ  بج12حمعػهلبحثأللػؿب،حثديهابيق ؿبثا ب يط فبا ػ 

اقيػؿبب،ج14ح اابهفبحثه ػتألؾبحث ةظػلججبمي   اب  ث هابحمـبث بابيقعب   بحثديابحيثيأل:بحح
بيػا  بدع   ػ بحثدع      ػاببجثػ :بدياب  ينا باثذثؾب يألبحثن لبت  بح ب  ي بامػ ـبحمػـبأللػؿد

البيدهػؿبملباالثػابباذثػؾبالفبحمػـبدع ػ  بج16ح فبم ػلب فب  ابح باحثهألحاب  ب  ابح بج15حح ب
حث ػػػيط فبا ي هػػػ بالبي يػػػؽب تمػػػهيابجنمػػػ فب  ثاالثػػػاببماحمػػػـبثديػػػاببمهػػػ تػػػةاب  ػػػألياب اػػػاببما

احثاالثػابحثث نيػابحمػـب ػاابح نمػ فبب،فبهػ ذلبي دػؽبحثخطػألب ديػ إبح نمػ فحياث بثيمػـبديػاح
حي ثػػػلبحثػػػذلب ػػػابهتػػػاألبحث ػػػيؿباحث احيػػػابامػػػا بحث  ق ػػػابا  ػػػابح بهأل ػػػ بهػػػفب  ػػػاباثةػػػظب

ا ػػلبحث مػػ ف:بب ج17حيػػاؿب  ػػ بثػػيفباذؿبمتػػؿحثليثػػابا  ػػابهػػ خاذبهػػفبحث ػػيفباحث ػػ  باحثػػاحؿب
 بثػػػـبمط ػػؽبثةػػػظبج18ح:بحثهمػػ اؾبحثهػػذثؿججابحثخ ػػػاعباحثتػػذثؿباحثطأليػػؽبحثه  ػػػاححمتػػؿبحث  اايػػ

:ب  ػػابح بي  ػػاتب  ػػ اإب باحنتاػػ ب هػػ بناػػ ب نػػ بثػػذثؾبقيػػؿحث  ػػابثهػػفبخ ػػعباتػػذثؿبياحهػػألبح
احث  ػػػ اإبحثط  ػػػابات  ػػػابح بحث  ػػػابب،احثت  ػػػابحثتنمػػػؾب،ثهػػػَ بَثػػػ عباأللػػػؿب   ػػػااه  ػػػاإ:بت باه  ػػػاح

:به نػ تبجالثػ با ػابح  ػألبحيمػه  باحله اػ بث ه ػ نلباحي ػ  بحنػ بح ب ج19ح  ثط  ابملبحمػت  ات
 ػػ فبمػػ  ق بث  هػػاببجذح  نػػ بب،  مػػه  بحي ػػيـبها ػػاعب يػػألبه ػػتؽباه نػػ تبحثقػػايـبحثتػػ ـبحثقػػاألإ

ذحا ػػ ب ػػ بحثهالػػااحيب ػػ فبالاب باتػػألؼبهػػ بيالػػاتب  ػػ بهػػ بباح   ػػ فبتػػ ـبحثقػػاألإبحالػػابحثه ػػاـا
يمػػه ب اػػذحبحالمػػـبحدػػابمػػاحتب الػػ بهػػفببمفاثاػػذحبالبيلػػا ببح ثػػ يأليػػاتب ػػ ختصبثػػذثؾب  مػػـب

 هػػػ بتقػػػاـب ػػػلبب-ا  ػػػابح بهػػػفبمدػػػ بحيمػػػه  بجثػػػ بح ب ج20ححثالػػػاتبا ػػػابحثهمػػػتدؽبث   ػػػ اإ
 ػ ث باهػ ب ػاباتػؼبثننمػ فبااحلػ بثػ بيناػ بت ػهنيبهػ  اباتػؼباحلػ ب بتب-حثداية

بج21حا ابحث  اايا

 اناهػػػ بهػػػفبب-احثػػػألدهفبح -بححاحثد هػػػاب ػػػلبحالقتتػػػ ألب  ػػػ بحالمػػػهيفبقػػػ ؿبحث ينػػػل:
مد بحيمه  بجثي بت  ث بينػ بثػـبيقػعب ػلبحثقػألخفبحث ػأليـبج ػ  اب  ػابجثػ بحمػـبهػفبممػه  بح ب
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ََههاَم َعْبههبچبت ػػ ث ب يأل هػػ بقػػ ؿبت ػػ ث : هها  باقػػ ؿب ػػلبميػػابمخػػأل بج22حبچ ُد المَّههِه َيههْدُعو ُ َوَأنَّههُه َلمَّ
بج25حججج24حچَُِل اْدُعوْا الّمَه َأِو اْدُعوْا الرَّْحَمهنَ بچ اي ياتبقاث بت  ث :بج23حبچ َوِعَباُد الرَّْحَمنِ چ
 
 :)حرب/سمم( .ب

ػأل بب،حثد  باحثألح باحث   بمتؿبياؿب   بحثم  ب:دأل  يقػ ؿبدأل تعػ عبه ثػ عبملبمػ  ت عبادع
بنقيضبحثم ـج26ح    عبه ث بملبمعب ألَ ب ػيفبدأل ػ  بب، باحثدأل ع اثهػ ب  نػيبب ج27حملبمعخػذبه ثػ ب،ابدع

بحمػػة ؾحثدػػأل بهػػفبم ظػػـبحثهتػػ ئ باحثه ػػ ألتب ػػلبديػػ إبحثنػػ سبلػػألح بهػػ بيقػػعب ياػػ بهػػفبقتػػؿباب
اه بينلـب نا بهفبناحئ باااح ػلب  ػيب هػ بتده ػ ب ػذتبحث ةظػابهػفبجيدػ  حيبباح   اإحثاه  ب

بهػفبدػأل باح   ألحيبم  ياب يأَلبحثن ا ػابهػفببج28حمػ ـببجثػ  لبت  بح ب  يػ بامػ ـبحمػـبأللػؿد
ـَباحثمػػيفباحثػيـباحثهػػيـبمتػؿبيػػاؿب  ػ بحثتػػداباحث   يػاب َمػ  
امػػ ـبيمػ ـبمػػيهابامػػيه بب ج29ح

حمػػ ـ:بحنقػػ اباتػػ ألبابب،امػػ ه عبح بهناػػ بتمػػ يه بب،ت ػػأللبهػػفبحث   ػػ يباحن ػػ يبحثظػػ  ألإي نػػلبحث
نهػػ ب يػػألبحثألمػػاؿبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـباحثمػػ ب ج30ح:بتتػػ ثد بهمػػ ه باتمػػ ثه  ـب ػػابحثدػػأل باح 

 ػػػلبحثدػػػأل بهػػػفبحثه ػػػ ألتباحثهتػػػ ئ باثهػػػ ب ػػػلبحثمػػػ ـبهػػػفبن ػػػـبحث ػػػيشبثهػػػ ببـمػػػ بجثػػػ حثدػػػأل ب
ب حن  يباحث    يباحث يي باحثهدفاحثميهابهفب

ب
 )حزَن/سهَل(: .ج

:بمتػػػؿبيػػػاؿب  ػػػ بخ ػػػانابحث ػػػل با ػػػاهإدب يػػػ ب هػػػفبذثػػػؾبحثدػػػ  باحثػػػ حلباحثنػػػافبدػػػ ف:
باطيئػ بثػـبي ػفبجذح باهفبحثهل  بقػاثاـبث اح ػابج31حفبا ابه ب  ظبهفبحيألضحثد ب :بحنػ بثدػ فع

ب ب ج32حا نػلب ػ ب ػفبحث ػاهإباحث مػألب،ثػـبي ػفبمػاؿبحثخ ػؽبجذححثه ل با ي بد اناباأللؿبدػ فل
ب ج33ح ؾبهفبحثاـباحثد فجبم اذبجنلهفبذثؾبت اذبحثألماؿبت  بح ب  ي بام ـبححث اـب

  ي بام ـب ق ؿبحمػـبلػاهبمػ ياب ػفبحثهمػي بأل ػلبح ب نػ بباقاب يألبحثن لبت  بح 
قػ ؿبثػ بحثن ػلبتػ  بل  بحثن لبت  بح ب  ي بام ـب بم  تبمف لبحثدايةبحثذلبألاحتب فبم ي ب

ف ب ج34حَماةؿلببمنيب:ق ؿب،ح ب  ي بام ـ:به بحمهؾقب ق ؿ:بَد ة
نه  ب َمػاؿدببجثػ قمػ اإب يألبحثن لبحمه بثه ب ي بهفبحثاالثاب   بحثخ ػاناباحث  ظػاباحثباح 

:ببج35حا ػػ فبحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـب ػػألتبحالمػػـبثاػػذحبحثه نػػ ب   اثػػ ب  ػػاتبتةػػ  ال احثمػػاؿع
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ملبخػػيؼبحث ػػاهإباحث  ظػػاب بج36ح:بمتػػؿبيػػاؿب  ػػ بثػػيفبخػػيؼبحثد انػػاحثمػػيفباحثاػػ  باحثػػيـ
باقػػابمػػاؿب  ػػابتػػ ا ت بامػػاؿبح ب  يػػ باتمػػ  ؿبامهػػألب،احثخ ػػانا حيهػػألب  يػػ ب ػػاببمػػاؿل

حثهمػػي بثػػـببم ػػ ث ػػفبب ج37حأللػػؿبمػػاؿبحثخ ػػؽبملبمػػاؿبحثهقػػ اإباحثقيػػ ابب،ألباهػػفبحثهلػػ  ت  مػػ
بم ػػلحمػػه بمػػه ني ببم يػػألقػػ ؿب:بالببجذي يػػألبحمػػه ب هػػ بط ػػ بهنػػ بحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـب

:ب ه ب حثػيبحثد انػاب ه بق ؿبح فبحثهمي ب، بثذثؾب قييب ياـبحثد اناج38حافهتحثماؿبياط باي
بمفبجالب، ػػألب يػػأل ـحث ػػاإب هػػ بذبمايأليػػابحثتػػ ا اب ػػلبمخيقاػػـبب:احااالقػػ ؿبحثػػب ج39ح ينػػ ب  ػػا

 لباثاتبمػا بخ ػؽبه ػألاؼببمفحث   ب لبح باذ ألبم ؿبحثنم ببجث م ياحبم   ب  بذثؾب
ب ج40ح ياـبالبي  ابي اـبهناـ

ب
 :((4ٔ)عبد اهلل)الحكم/ .د

ألحابحثهنػػعبحثد ػػـباحثهػػبماؿا ػػابب،احدػػابا ػػا:بحثهنػػعبمتػػؿ:بد ػػـ:بحثدػػ  باحث ػػ ؼباحثهػػيـ
 باحثَدَ َها:با حفبقت ابحثاح ابمهييب ذثؾبينا بتذث ا بثألح  ا بدتػ بتهن اػ بهػفبج42حهفبحثظ ـ

احثد ػػػػـبح بب،ج43ححيألذحؿبمخػػػػيؽحثلهػػػػ  باهنػػػػ بح ػػػػتق ؽبحثد هػػػػابيناػػػػ بتهنػػػػعبتػػػػ د ا بهػػػػفب
ا هػػ ب ه نػػ بحثدػػ  ـبملبحثق  ػػلب اػػاب  يػػؿب ه نػػ بب،د ن بات ػػ ث با ػػابحثد ػػيـبثػػ بحثد ػػـمػػ 

 ابحثذلبيد ـبحي ي  بايتقنا ب ااب  يؿب ه ن بهعة ؿبماب   ؿ
اقابتمه بحثن سبد هػ بب،ج44ح

 يهػألبحثن ػلبتػ  بح ب  يػ ببجذيناػ بحثألمػاؿبتػ  بح ب  يػ بامػ ـب ػفبذثػؾببمفاد يهػ بق ػؿب
نهػ ب ػألتبثػ بباحثدػ  ـبحثدقيقػلب  ابح بيفبح ب ػابحثد ػـبجث ام ـبحمـبأللؿبهمه ب  ثد ـب اح 

ب  لبتةت بالؿب  بب  ي بام ـبذثؾبثئيبي  ألؾبح حثن لبت  بح 
ب

 :/شريح((45)حكم) .هه
:بحث ػػيفباحثػػألح باحثدػػ  بمتػػؿبيػػاؿب  ػػػ بحثةػػتمباحث يػػ فبهػػفبذثػػؾب ػػألديبحث ػػػيـب ػػأل 
يق ؿب:ب ألديبحث دـبا ػألهدت باهنػ ب ػأل بحثتػاألب مػط ب نػاألبحثاػلببج46ح ينت بجذحا يألتب ألد ب

بهن  ب ج47حام ينابهفبلاابح باألا ل
 باقػاب يهػألبحثألمػاؿبتػ  بح ب  يػ بامػ ـبهؿبحمػـب  ػـمبتت يألب أل باقػابحمػت ا عألي

بم يػ  أليمباقابل  ب لبحثدايةبحثذلبألاحتب أليمب ػفببم   نيابأللؿبيا  ب   لبحثد ـب مه تب
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هػػعبقاهػػ بمػػه اـبي نانػػ ب ػػ  لبألمػػاؿبح بتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـببجثػػ حنػػ بثهػػ با ػػاب:بححب ػػ ن 
بت نػ ببجف:بم ـب ق ؿ ا  تبت  بح ب  ي بابب،حثد ـ ـَ حثد ػـقببم ػ ح ب ابحثد ـباحثي بحثد ػـب   ػ
 ؿبألمػاؿب قػب،لب د هػيب يػناـب أل ػلب ػيبحثةػأليقيفحخت ةاحب لب ل بمتانبجذحقاهلببجف:ب ق ؿ

ب،قػ ؿ:بثػلب عػأليمباهمػ ـبا  ػابح بقاه بمدمفب ذحب ه بثؾبهفبحثاثػب:ح بت  بح ب  ي بام ـ
ب عألي ب ج48ح أليمبججبم اق ؿب  نيبب،مق ؿب هفبم  أل ـقبق ؿ:بق يع

نه  ممػه   ـبتدهػؿباالاليبدمػنابأل  يػاببمفمه تب ػأليمباافب يػألتبهػفبماالاتبأل ػـبباح 
ي ن بحثأللؿب    ألب ني ب ت ألب أليمب  أل ابحثألمػاؿببمفحياث ببمفبجث ثس  ألبمن با ي بج  ألإب

بمتػػد  ب  ػػلبأل ػػلبح  ب نػػ بتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبح  ػػألبألت ػػابام ثػػألب  ػػيب  نػػ بهػػفبحَلػػؿه
  يب فبحنػ ب ػ فبهةتيػ ب ػلب هػفبحثتػد  ابايػألاب  ػ ب   ػاـباقػاباالتبمػيان ب  ػ بأل ػلب

ب ج49حح ب ن بق  ي 
ب

 :)شهاب/هشام( .و
احث ػػا اب ػػلبب،يػػاؿب  ػػ ب يػػ ضب ػػلب ػػلبهػػفبمػػاحابمتػػؿحث ػػيفباحثاػػ  باحث ػػ  ب ػػا :ب

 ينػػ باحفبب،احث ػػا  ب ػػاب ػػ  ابنػػ ألبمػػ قطاباحثلهػػعب عػػاع ب،حثةػػألسب ػػاب يػػ ضبيخ ثطػػ بمػػاحا
ب امػهيبحث ػأل ب ػا   بب ج50ح  فبه ألا  ب يا به ااألحب  األإبحث اح  بحث احهعبجذحث ا  بدأل د

ا يألبحثن لبحمـبأللػؿبيمػه ب  ث ػا  بأل هػ بثهػ بتده ػ ب ػذتبحثتمػهيابهػفببج51حا ا  فبام ا 
بمف  ػػيب ػػفبب،بح دػػألحؽهػػفبختػػ ئصبحثنػػ ألببجذب، ػػ  ابهػػفبحثنػػ ألبمػػ قطابمااالثػػابحثنػػ ألب

نػػ ألب تدهػػؿب ن تػػألبحث ػػألب ػػلبنةمػػا بامػػه تب  ػػ ه با ػػاب  ػػ ـب ػػفببحث ػػيط فبهخ ػػاؽبهػػف
ـَباحثاػػ  باحث ػػيفباحثهػػيـببج52ح ػػ هألبحينتػػ ألل يػػاؿب  ػػ ب مػػألبحث ػػل ببمتػػؿاحثا ػػ ـبهػػفبَ َ ػػ

  ػابحثهط ػ بلػابحثن ػلببم اا   ـبب ج53ححثي  سباحيلاؼباحثا يـبهفبحثن  يبحثي  سبحثهت مأل
ثػػألابحثثأليػػػاببماهػػػفب  ػػـبحثثأليػػػاببماؿبينػػ تػػ  بح ب  يػػػ بامػػ ـبهلهػػػعلب  ػػ بحنػػػ بهمػػه ب ػػػ ب

ب ج54حا  ه با  فبيا  ب هألحبق ؿبذثؾ
حثن ػػلبتػػ  بح ببمفاحثظػػ  ألبب،ج55حاقػػابمػػهيبحث ػػأل ب   ػػه با  ػػه با  ػػ ه باها ػػه 

ه نػ ببجثػ احثنػ ألباح يػذح ببح دػألحؽ يألبحالمـبهفب ػا  بثهػ ب يػ بهػفباالثػاببجنه   ي بام ـب
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ط ػػػ ـب ،انلػػػابمفبحثن ػػػلبتػػػ  بح ب  يػػػ بامػػػ ـبألح ػػػ بحثليػػػ عبيدهػػػؿباالثػػػابحثخيػػػألباح نةػػػ ؽباح 
ب مي  بحثتق أل بحثتاتلب يفبدألاؼبحث ةظيفبا ابه بيمه ب  ثلن سب يألبحثت ـ

 
 :((56)عبد اهلل)الشيطان/ .ز

بت ػػطفب ػػطان بب،احثطػػ  باحثنػػافبمتػػؿبيػػاؿب  ػػ بحث  ػػاحث ػػيفبب: ػػطف بحثػػاحألع بجذح ػػطهي 
ب  يػػاإبحثق ػػأل ب ػػطافع احث ػػيط فبب ج57ح  يػػالبهػػ ب ػػيفبحثطػػأل يفبينػػ باحث ػػطفبحثد ػػؿعبب،  ػػايبا ئػػألل

بهتهػػػألابب،مػػػهلب ػػػذثؾبث  ػػػاتب ػػػفبحثدػػػؽباتهػػػألاتب،هػػػفب ػػػطف هػػػفبح نػػػسباحثلػػػفبا ػػػؿب ػػػ يد
ب ج58حت ألب  ث يط فباَ َ َؿب   َ  عببجذحات يطفبحثأللؿبب،:ب يط فلباحثااح 

ثهػ ب يػ بهػفباالاليببج59حا يألبحثن لبت  بح ب  ي بام ـبحمـبأللؿبهمه ب  ث ػيط ف
حخػألجبهػفببمفحثتهألاب فبحثدػؽباالبمػيه باحفبحث ػيط فبقػابن تػ ب نػلبخاـبحث ػاح ب  ػابحث  اباب

بالػؿب  ثمػلاابن يـبحثذلب  فب ي بهذهاه بهاداألححثلناباحث  ب م  ب اـبحهتث ث بيهػألبح ب ػ ه
ي ؿب نػلبخاـباي ػاياـب ػلبحثػاني ب اػابهتػاألب ػؿب ػألباحث   ػةب  يػ بب  ن ناـباقطعب ااحب

مػػ  يابحثتػػلبيده اػػ بحمػػـب ػػيط فب يػػألبألمػػاؿبح بتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبث ػػؿب ػػذتبحثػػاالاليبحث
ب   ابح بجث حمـبحثهمه ب  ب

 
 :/زرعة(أصرم) .ح

اتػػػألهيبحثنخ ػػػابا يأل ػػػ بب،ج60ح:بحثتػػػ اباحثػػػألح باحثهػػػيـبمتػػػؿباحدػػػابا ػػػابحثقطػػػعتػػػأـل
بق طعب،تأله :بحقط ا بمتألها  بتػأله  بالهػ  ب ياػ ب،اميؼبت أـل ان قػابتػأله  بالبب،احألضل
ب ببج62ح باحالتأله فبحثذئ باحث ألح بمهي ب ذثؾبثقط اه بحينيسج61ح ث فبثا

بماثهػ ب يػ بهػفبه ػ نلبحثقطػعببمتػأـلاقاب يألبحثن لبت  بح ب  ي بام ـبألليبحمػه ب
ا ػابمتػؿبيػاؿب  ػ بب ألع بهػفبج64حاقابمػه تب أل ػابج63حين بين  ب فبحنقط عبحثخيألباحث أل ا

بماا ػػؿبهػػ ب أل تػػ بهػػفبن ػػيببج65حألضحيتنهيػػابحث ػػل باحثػػ ألعبه ػػألاؼبا ػػابطػػأل بحث ػػذألب ػػلب
ألع ػابها ػعبحثػ ألعاحثب،اثػاتبماا ػ ال ب ألعب ػيفبب،منهػ تا ألعبح بحثتػ لبب، قؿ ب،َه أَل ػاعباحثَه ة

بب،احثلهععبه حألع ألي  با أل  فب أل  اقابمهيبحث أل ع الفبحثػ ألعبب، بتي هن ب  ثخيألباحث أل اج66حا ع
 ػافب ػ يهاألبح ثايػاباافبحث  ػألياباحثػ ألعبح ن ػ يبادقيقػابذثػؾبتب، يهابهفب يه يبحثخيػأل
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َأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّارُِعوَن ماقابنم بح بحث ألعبجثي بق ؿب ََ
ين بحثة  ػؿبحثدقيقػلبب،ج67ح

ب ج68حث  ألع
 
 :)المضطجع/المنبعث( .ط

ب،ج69ح  ػ بلنػ باحدابياؿب   بثتػاؽب ػ يألضبمتؿبحث  اباحثليـباحث يف:ب لع:
عَبب، ػػلَعب ػػلا   ب ععب ػػل   بباَ ػػل  ب،حمػػت ق باا ػػعبلن ػػ ب ػػ يألضبماا ػػلا   بنػػ ـبب،ي ػػل 

اح ػػطلعب  ػػ با فبح ت ػػؿبا ػػ فبحثطػػ  بتػػ  ب ػػلبحيتػػؿب   ػػاثاحبحثتػػ  بطػػ   بثتػػ ا ابحثنطػػؽب
ب ج70حاثتق أل بهخألجبحثت  باحثط  

اقاب يألبحثن لبت  بح ب  يػ بامػ ـبأللػيبحمػه بحثه ػطلعبثهػ بتده ػ ب ػذتبحثتمػهياب
  مػػػـبي يػػػؽببحيألضمػػػ ـبه  ػػػؼب  ثمػػػ لباحث هػػػؿباحثمػػػيألب ػػػلبهن  ػػػ بهػػػفباالاليبالبت يػػػؽب ه

  ثهاػػ ـبحثه قػػ إب  ػػ ب  تقػػ ب ػػلبحثديػػ إبهػػفبت ييػػألبهػػ ب نةمػػ با ػػ ثهلتهعبهػػفبمػػ  ي يبانقػػ ئصب
ب ببج71ح مه تبحثألماؿبحثهن  ة
بحثن قػػابب،ح ثػػ ألإاحدػػابا ػػاببمتػػؿ:بحث ػػ  باحث ػػيفباحثثػػ  با ػػابهػػفب  ػػةَب بجذحيقػػ ؿب  ثػػيع

احن  ػةبحث ػل بات  هػةبب،ث ألباه ػ بذح  ػ بثق ػ  بد لتػ بجذح يفبث  ن بب بحن  ةج72حمثألتا ب
باح  َّ ع بميقظ :ب  ث عبهفبناه ب  ث ب  ن  ةَبب،حنا ع

ب
 :  )عتمة/عتبة( .ي

ببمتؿ:بحث يفباحثت  باحثيـب تؿ ياؿب   ب اهإدباقاإدب ػلبحث ػل بهػفبذثػؾبحثأللػؿبحث عتعػؿ 
ب ج73حا ابحث ايابحثقالبحثهتدمبحثلمـ

ببجذح:بح ت ػػػػ عبأللػػػػؿا ت ػػػػيبحث ب، ػػػػ فبل  يػػػػ ب  يظػػػػ بجذحلذ تػػػػ عبلػػػػذ  ب نيةػػػػ باأللػػػػؿب تػػػػؿ 
 با ػلبحثقػ هاس:بج74ح:بحثهلث ةبا لبحثداياإبحثتلبيق عب ا ب مػيؿبحثنخيػؿباحثلهػعب تػؿلباحث ت ا
حثهنيػعبحثلػ  لبحث  ػيظباَ َت ػ عبي ت  عػ عباَت ةتع ػ عب  ن تػؿ:ببحي ػاؿ:باحث تػؿب،:بحثاألحاإبحث  يظاحححث ت ا

ألهتعب ب ج75حججبممألعحث ألببجث ا تؿبب، نية بله
 ت ػػػابحمػػػـبأللػػػؿب يػػػألتبحثن ػػػلبتػػػ  بح ب  يػػػ بامػػػ ـبثهػػػ بتده ػػػ بهػػػفباالاليبحث ػػػاإباب

احث ػيفبب،ا ابهفبحث تػ بج77حا اب ت اب فب  ابحثم هلبج76حا ت بجث احث  ظاباحثلة  باحث نؼب
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ذثػؾبحث ت ػابب بهػف ي ب  ضبحثت ا ابهفب يـبا يألتبحيهألبجث يأللعب   ببمتؿاحثت  باحث   ب
احث ت ػاب ػلبب،بج78حمهييب ذثؾبالألتة  ا ب فبحثه  فبحثهطهئفبحثمػاؿبجنه ا لبحم ةابحث   ب

 ت ػػػيب  ػػػ ب ػػػيفب ت ػػػ باه ت ػػػابملبالػػػايب  يػػػ بب،حث تػػػ بحثهالػػػاإب،احدػػػاإب ت ػػػ يبحثاأللػػػا
طػػ ث يفبدمػػفبهػػألحل تاـباهػػذح ألإب   ػػاـببمخيئاػػـاحث تػػ  بهخ ط ػػابحالاالؿبا ػػيـبحثهػػاثيفب

 بج79ححث تػػ  اتببههػػ ب مػػ اـبحثهالػػاإب باحث ت ػػ بحمػػـب  ػػ ب   ػػ بيا ػػعبها ػػعب   ػػ بهػػ  أل 
  ثظػ  ألبهػفبب،حث  ت با ت ابحمـبه ػتؽبهػفبحث تػ  ه بيأل لببجث بح م  إا ابحثأللاعب فب

ت ييػػألبحالمػػـبحثػػذلببجثػػ حثألمػػاؿبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـب هػػاببمفحثهاح نػػاب ػػيفباالثػػابحالمػػهيفب
حمػـبذحيباالاليبتػادلب ػ ث طؼببجثػ حث نػؼباحثلػذ ب قػاإبياؿب   بحثقمػاإباحث  ظػاباحث ػاإباب
أل ػػ  بح مػػ  إهػػفبيمػػ  بثػػ باحثأللػػاعب ػػفبت ػػؾببجأل ػػ  احث ػػيفبادمػػفبحثهخ ط ػػابط  ػػ ب ػػلب باح 

احثتقػػ أل بحثتػػاتلبم ػة بله ثيػػاب نيػػابمخػأل بثيمػػـبجذبألح ػػ بحثن ػلبتػػ  بح ب  يػػ بب ،حث  تػ
بام ـبتن م بحثدألاؼب يفبحث ةظيف 

 
 :()عزيز/عبد الرحمن .ك

تديمبياؿب   ب اهإباقاهإببمتؿ:بحث يفباحث حلب  هب
باحث ػ هإع:بب،ج80ح احث ػ بخػيؼبحثػذؿا

بج82ح:بتػػةابهػفبتػػة يبح بت ػػ ث  يػػ احث ب،ج81ح:بحثأل  ػػاباحالهتنػ عاحث ػػ هإب،حثقػاإباحث ػػاإباحث   ػا
 اػابحث  يػ بحثػذلبب،ج83حب ػ يذ ا ابحثههتنعب يبي    ب ل باحثقالبحث  ث ب ؿب ل بالبين ؿب

االبيه ػػفببجثيػػ حث  يػػ بهػػفبالبياتػػؿببمفاهػػناـبهػػفبألم بب،ج84ح   ػػ ب  ثػػ باالبيقاػػألتبقػػ  ألالبي
بح ثايػػا ػػلبحثػػذحيببجال با ػػذتبحثه ػػ نلب ػػلبحثدقيقػػابالبتنط ػػؽباالبتقػػعبج85حه ػػألاتب  يػػ بجاخػػ ؿ

ثػػذثؾبب ػػ يذ اثيمػػيبهػػفبحثتػػة يبحث  ػػألياباحثتػػلبتتمػػـب  ث ػػ ؼباحثذثػػاباحثقاػػألباينػػ ؿبهنػػ ب
الفبحث  إب بت  ث با   ألبحثهػ هفبحثذثػابب ج86حيمه ب  ي ح ب   ابحثألدهفحمـبأللؿببل يألبحثن 

ـَباحثػألح باحثدػ  باحثهػيـببه خاذاحثألدهفبب)87حاحالمت  ناب بت  ث  ػ دػابيػاؿب  ػ باحبمتػؿهفبألد 
ا ػػػلبحث مػػػ ف:بب ج88حألؽَّبثػػػ بات طػػػؼب  يػػػ بجذح:بألدهػػػ عبيألدهػػػ عبيقػػػ ؿب،حثألقػػػاباحث طػػػؼباحثألم ػػػا

دمػػ ن األدهػػ بح ب طةػػ بب،حث ػػأل :بألقػػابحثق ػػ با طةػػ حححثألدهػػاب ػػلب نػػلبخاـب نػػاب األ قػػ بباح 
ح ببممػه  احثألدهفب:ب  يفباه ن تبحث ثألإبالفبألدهت بام يب ؿب ل با ابحمـبهػفبب،ثخ ق 
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ا  ػيفبب،هابحثتػلبالب  يػاب  ػا  ب ػلبحثألدهػا:بذابحثألداه ن تب،حثدمن بالبيمه ب يألبح ب  
ب ج89حججحثه  ث ابم نيا ن   بهفب

حث  ي بثةظلبثتةابالبت يؽب  ث  ػألبثهػ بي تػا أل ـبهػفبحث ػ ؼباحث ػا باحث لػ بب  فب اذح
هػػػعبط ي ػػػابحث  ػػػألبام ثػػػألبتػػػاق ببتي هػػػ حمػػػت اث بحثألمػػػاؿبتػػػ  بح ب  يػػػ بامػػػ ـب  مػػػـبم ثػػػألب

اتط  قػػ بهػػعبمداحثػػ بمينهػػ بدػػؿباحألتدػػؿب اػػاب  ػػابثخ ثقػػ باحختػػ ألبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبحمػػـب
تػػذ يألبث همػػه ب د لتػػ بثألدهػػابح با طةػػ باأل قػػ باالببحثػػألدهفبهػػفب ػػيفبممػػه  بح بحثدمػػن 

،  ػػيبألدهػػابح بت ػػ ث بجالب اظاػػ ألب لػػ تباد لتػػ با ػػا تبثألدهػػابخ ثقػػ ببجثػػ يتػػؿبح نمػػ فب
ب فب ان بهفبمد بحيمه  بجث بح بت  ث ب ه بتقاـ 

 
 :)غراب/مسمم( .ل

اهناػػػ بحث ػػػيفباحثػػػألح باحث ػػػ  بمتػػػؿبتػػػديمباحث أل ػػػابحثنػػػا باحث  ػػػاب ػػػفبحثػػػاطفب ػػػأل :ب
ب ج90ح ألا بحث هسب  ن بي  ا  ب فبال بحيألض

اهنػػػػ بحث ػػػػألح بحثطػػػػ ئألبب،  ػػػػاباهنػػػػ بح ػػػػأل ب نػػػػلبملبح  ػػػػابجذح ػػػػأله بحثأللػػػػؿبت ألي ػػػػ ب
ا يػػألبحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبحمػػـبأللػػؿبب،اؼبمػػهلب ػػ بث انػػ به  ػػاحب ػػلبحثػػذ   حثه ػػألب

يب ػفب انػ بحمػااب  ػب،ـبهفبه ن بحث  ػاباحثةػألحؽباحث أل ػايمه ب  ث ألح بثه بيادي ب ذحبحالم
بقػ ؿبحث  ػال:ب ج91ححث افباقيػؿبينػ بمخ ػةبحثطيػاألبثاقا ػ ب  ػ بحثليػؼبا دثػ ب ػلبحثنل مػ ي

ححا ابدياحفبخ يةبحثة ؿبخ يةبحثط ـبم   بألماؿبح بتػ  بح ب  يػ بامػ ـبقت ػ ب ػلبحثدػؿب
جج ؿبحثمػػيفباحثػػيـباحثهػػيـبيػػاب،باحثهمػػ ـببج93حألحئطػػابم ػػاامػػه تبهمػػ ه با ػػابهمػػ ـببجب92حاحثدػػأـل

يمػػػػ ـبح نمػػػػ فبهػػػفبحث   ػػػػاباحيذ باح ب ػػػػابحثمػػػػيـببمف  ػػػ بحثتػػػػداباحث   يػػػػاب  ثمػػػيهاب:ب
احثهمػػػ ـببج94حاح مػػيـبحالنقيػػػ ابب،اقيفبهػػػفبحث يػػ باحثػػػنقصباحثةنػػػ  ثمػػيهت بههػػػ بي دػػؽبحثهخ ػػػ

بحثهنق ابحثهمتم ـبياحهألبح باناح ي بباحثةألؽبظ  ألب يفباالثابحالمهيف
 

 املبحث الثاوي
رها الىبي الىس أمساء

ّ
 صلى اهلل عليه وسلماء التي غي

ب:ات ـ
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ة/زينب( .أ  :)بّرَّ
:بح أله ػػ ب،تػػاقيب،يػػاؿب  ػػ بحثتػػاؽبا ػػألهيبيهينػػ بمتػػؿب،حث ػػ  باحثػػألح بحثه ػػ  ؼب ػػأل:

بح بدلؾباح ألهتعب هػفبب،:بملبق  يبق اؿبحث هؿبحثتػ ثمادلالبه ألاألإب،مه    ب   بحثتاؽب أله
بأل ػ عبملبيطي ػ با ػابهػفبحثتػ بهأل ػلبب،ج95حاؽذثؾبقاثاـبي ػأله بحمػـبث ػؿب  ػؿد اقػابب ج96حاحث ػأل 

إب مػػه   ب ينػػ با ػػلب ينػػ ب نػػيب يهػػألبحثألمػػاؿبهدهػػابتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبحمػػـب التػػ ب ػػألهب
ب ج97ح ين ببجث م هاببم ل ه ب يهألبحمـبأل ي ت ب ألهإب نيبب،لدش

ب يا بت  ياباها بث نةسب داث ب يقػاؿبحثن ػلببمف ألح ػاببماهػ بالبت  يػاب يػ ببجث الفب أله
األاب نػػ بحثناػػلب ػػفبت  يػػاببجذ نػػيب نػػاب ػػألهإببماخأللػػيبهػػفب نػػاب ػػألهإبب: بح ب  يػػ بامػػ ـتػػ 

بهن ـب   ؿح بح  ـبب،منةم ـالبت  احبثقاث بت  بح ب  ي بام ـبح،ب)98(حثنةس ب ج99حجحث ألا
ب ن ػػػ  ب بدمػػػفبحثهنظػػػألبطيػػػ بب:مػػػهفباقيػػػؿبجذحا ينػػػ بهػػػفب ن ػػػَ بَي نػػػ ع ب ػػػلألل حث ينػػػ بة

ب ج100ح ين ابب:إبااحدابحث ين ا  بمهييبحثهألمب،حثألحئدا
حنػػ بالببجالاحمػػـب ينػػ بيدهػػؿبه نػػ بحيل  يػػ ب ةيػػ باالثػػابلهػػ ؿبحث ػػلألباطيػػ بحث طػػألب
بمفبجالبمخػػألت  يػػاب يػػ بث ػػنةسب  مػػت اؿب  يػػ بحثتػػيإباحثمػػيـبه نػػ بلهػػ ثلب ه نػػ بلهػػ ثلب

بنالب ن بثت  يابحثنةسباحثث نلبالبت  ياب ي ببحياؿ
 
 :/جويرية((ٔٓٔ)بّرة) .ب

بمتػػؿهػػفبحثة ػػؿبلػػأل باحثلػػيـباحثػػألح باحثدػػألؼبحثه تػػؿببهػػ خاذتػػ يألبل أليػػابلايأليػػابت
يػػ  بالأليػػ  بالألي نػػ  بب،باحدػػابا ػػابحنمػػي  بحث ػػل ب باحثل أليػػاب:ب،بيقػػ ؿب:بلػػأل بحثهػػ  بيلػػأللبلألة

مػػهييب ػػذثؾبثلألياػػ ب ػػلبحث دػػألباهنػػ بقيػػؿبثسهػػابل أليػػاب  ػػ بحثت ػػ  بثلألياػػ بب،ج102ححثمػػةيناب
 ياػػ بحث ػػ  ابثخةتاػػ بثػػـبتامػػ احبدتػػ بمػػهاحب ػػؿبمهػػادبباحيتػػؿهاحثياػػ ببم ػػ  ؿهمتمػػخألإب ػػلب

 با ػػلبحيمػػ سبج103حل أليػػاباحفب  نػػيب لػػا ح بالبتقػػاألب  ػػ بحثمػػ لبتمػػهياب هػػ ب  نػػيب  يػػ ب
حثألمػػػاؿببمألحااأل هػػػ بب ج104ححثل أليػػػابهػػػفبحثنمػػػ  بمػػػهييب ػػػذثؾبيناػػػ بتمػػػتلأل ب ػػػلبحثخاهػػػاججحح

تتػػ يألبحثتد ػػ باحثتقأليػػ بتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبهيطةتاػػ ب مػػه   بلايأليػػابالفبهػػفبه ػػ نلبحث
ب ج105حاحثت أليـباحثت طيؼ
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 (:)عاصية/جميمة .ج
ب،اؿب  ػ بحثةألقػاباحث تػي فباحثه تػيايػبمتػؿحث يفباحثت اباحثدألؼبحثه تؿب:ب ت 

خػػألجب ػػفببجذحا تػػ بحثأللػػؿبي تػػلبب،ج106حجت   اػػ  ػػلببمهػػ  تػػ ببجذح:بحثةتػػيؿباحث  تػػل
  ج107ححثط  ا

ا ػػ فبحث ػػأل بب،بج108حح ب نػػ باحث  تػػياباألايبحمػػه بث نػػيب هػػألب ػػفبحثخطػػ  بأل ػػلب
 ػفبق ػاؿبحثنقػ ئصباحثأل ػ ببح  ػ  ه نػ ببجثػ يمػهافب  ث ػ صباحث  تػيابذ   ػ ببح مػيـق ػؿب

ناػػػ بحثهمػػػ هيفب ػػػفبحثتمػػػهلب اهػػػ بالفببح مػػػيـ  هػػػ بلػػػ  بب،ب  ث ػػػيـبملبحث يػػػ باحثػػػنقصب
ب ج109حاالفبحثه هفب   ألتبحثط  اباحث تي فب اتب،ي افب  تي بمفحثهم ـبثيسبهفب  ن ب

بثساحهػػػػألاثهػػػػ ب  نػػػػيب ػػػػذتبحثتمػػػػهيابتػػػػاؿب  ػػػػ بحث تػػػػي فباتػػػػادلب  ػػػػاـبحالمػػػػتل  اب
ح با ػأل  بحثد ػيـب يهػألبحثن ػػلببياحهػألايػفبحثط  ػاباحثأل ػ باحالنقيػػ اببح مػيـاالفبب،احثنػاح ل

بمتػؿهػفبهػ اإبحَلَهػَؿجبا ػلببهػ خاذإا ػلببج110حلهي ػابجثػ ت  بح ب  ي بامػ ـب ػذحبحالمػـب
هػ  ببمفهفبحثلهيؿبا ابااؾبحث دـبحثهذح بيػألحاببمت  حثق مباحثله ؿب ابب،ياؿب   بدمف

احذحب ػ فبدمػفبحثخ ػؽب طػػ  لبب، ثلهي ػابحثدمػنابحثَخ ةػؽ باحثخع ػؽ بج111(حثمػهفبيلػأللب ػلبالاػ 
بالػػؿب ػػ اث ػػؿبحثن ػػلبتػػ  ب  يػػ بامػػ ـبثػػـبب، فبدمػػفبحثخ ػػؽبنػػ  عبهػػفبحث  ػػابنةمػػ هػػفبح ب ػػ ه
لهي ػابا ػلبهق   ػابثاػ ببجثػ ابثػذثؾب ػاؿب ػابحث  تػيابهخ  ػابحثت  يػبمناػ يمها بهطي ػابهػعب

بهػفبحثتدايػؿبحثهق   ػابب،حثلهيػؿبجالهػفبديػةبحثه نػ بالفبحثلهيػؿبالبيتػاألبهنػ ب بم ػاحاالبي ػـ 
ه نػػ ببجثػػ تأللػػعبب اناػػ   ثلهػػ ؿببحنتيػػاالب ه نػػ بب،حثلهي ػػاب نػػ ب ه نػػ بحثدمػػنابمف  ثظػػ  ألب

ب ج112ححثت  يا
 

 املبحث الثالث
رها الىبي  أمساء

ّ
 صلى اهلل عليه وسلمالصبيان التي غي

ب:ات ـ
 :)حرب/حسين( .أ

يقػػ ؿبدأل تعػػ عبه ثػػ عبملبمػػ  ت عبابب،بيػػاؿب  ػػ بحثمػػ  ببمتػػؿحثدػػ  باحثػػألح باحث ػػ  بدأل :
ػ  َ  عب ػألدَ به ثػ بمع اثهػ ب  نػػيببج113حاحثدػأل بنقػيضبحثمػ ـباَدػػأل  بب ػيفبدأل ػ بملبمعخػذبه ثػ عبب،بدع
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بهػػفب ه ػػ ألتب ػػلبديػػ إبحثنػػ سبلػػألح بهػػ بيقػػعب ياػػ بهػػفبقتػػؿباحمػػة ؾبحثهتػػ ئ باحثبم ظػػـحثدػػأل ع
ده ػ ب ػذتبحث ةظػابهػفبجيدػ  حيبتحثاه  باح   اإباه بينلـب نا بهفبناحئ باااح ػلب  ػيب هػ ب

مػػه تبمػػيان ب  ػػلببجذاح  ػػ ألحيبمػػ  ياب يهػػألبحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبحمػػـبمػػ ط بحثدمػػيفب
 با ػػابج114ححمػػه ب مػػه تبدمػػين  ببم ػػاؿبدأل ػػ  بث ػػفبحثألمػػاؿبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبحيهػػأل ػػ ا ب

بب،بتت يألبدمفب بَدَمػفل احثد  باحثميفباحثنافبمتؿباحدابا ابحثدعمعفب ػابحثق ػيمبيقػ ؿبأللػؿل
ب ج115حاحثهد مفبهفبح نم فبا يألتب ابحثهم ا ب،باحهألمإلبدمن  ب

ب  ث ػػـبحثلهػػ ؿباحثلهػػعبهد مػػفبا ػػلبحثهاح ػػعبحثدمػػنابهػػفب مػػفع ا ػػلبحثقػػ هاسبحبحثدع
ب ج116حه بَدَمَفبهفب ؿب ل بجاحثدمفبب، افحث
 
 :)فالن/منذر( .ب

:بح  ػػيغباالبتخػػاهؼبهنػػ بح نػػذحألبماحثنافباحثػػألح باحثػػذحؿب  هػػابتػػاؿب  ػػ بتخايػػؼبنػػذأل:
باحثلهػػػعباحثنػػػذيألعبب،م   تػػػ ب،جنػػػذحألححثأللػػػؿببامنػػػذأليب ج117ح ػػػلبحثتخايػػػؼبجالي ػػػ ابي ػػػافب :بحثهنػػػذألع

ب ج119ح ي بمألاألبجخ  ألحثت  يألببفم ي بتخايؼب ه ببجخ  ألب:ح نذحأل:بق ؿبحثألح  ب،ج118ححثنعذأل
ب هػ باألاب ػلبحثدػايةب ػفبمػاؿب ػفب اقاب يهألبحثن لبت  بح ب  ي بام ـبحمػـبَتػ  لبك

حثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبدػػيفباثػػاببجثػػ بممػػيابم ػػلمػػ ابحثمػػ  البقػػ ؿب:بمعتػػَلب  ثهنػػذألبح ػػفب
ب ػيفب  اػ بلػ ثسلببممػيابام ا ا   ب   ب خذتب ب ػ هأليايػ ببحثن ػلبتػ  بح ب  يػ بامػ ـب  ػل د

ؽبحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ ب   نػػ ب  دتعهػػؿبهػػفب خػػذبحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـب  مػػتة بممػػيابم ػا
قػ ؿ:بب،ق ؿبهػ بممػه قبقػ ؿ:ب ػيفب،ق  نة تبي بألماؿبح بمميابم اقب ق ؿبحثت لبميف:بام ـب ق ؿ

ب  ثهنػػذأل حثػػذلبب بقػػ ؿبحث ػػيرب ػػاألبحثػػايفبحث ينػػلب:ب  ػػ فج120حاث ػػفبحمػػه بحثهنػػذألب مػػه تبياهئػػذد
ثػػذثؾب يهػػألببمابثػػيسبهمتدمػػن ب مػ يب ػػفبت يينػ بمامػػه تب نمػػي بحثػألاحإب،ج121حق يدػ بم ػػاتمػه تب

نه  بج122ححثهنذألبجث حثن لبت  بح ب  ي بام ـبحمه ب ي ػافبثػ ب  ػـبينػذألببمفحثهنػذألبتةػ  البباح 
ب بج123ح  
 
 :  ((4ٕٔ)عبد الرحمن)َاسم/ .ج
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باحيخػأل  بله ؿبادمػفبتديد فبياؿبحدا ه ب بمتيفحثق ؼباحثميفباحثهيـببقمـ:
ب،بحثالػػ بملبذابلهػػ ؿببحثقمػػ ـبا ػػابحثدمػػفباحثلهػػ ؿبا ػػيفبهقمػػـبحياؿ:  ػػ بتل ئػػاب ػػل ب

ػػه  ببح نمػػ فهػػ ب ػػلببمدمػػفاحثقمػػيهاب:بحثالػػ با ػػاب بحث ػػل بَقمة ـعبهتػػاألبقَمػػهةيع ػػ احثثػػ نلبحثقمة
ب ـل ب ج125ححثيهيفب  ثقمـب  ه احثنتي بق مة

ـعبحالمػـبثػـباحثق بب،اق مـبحمـب   ػؿباقمهػـبه  ث ػابهنػ  ػ ب،  ػ بحثدتػاباحثنتػي بمط ػؽمة
ععبق َمـب،مقم ـايق ؿب ذحبقمهلباحثلهعب احقتمهاحبحثه ؿب يناـباحثلهة

ب ببج126ح
اقػػاباألابحثناػػلب ػػفبحثت نػػلب ػػ ب ػػلبب،بحثق مػػـب نيػػابحثألمػػاؿبتػػ  بح ب  يػػ بامػ ـببم ػا

ث  ػاب ػلبناػلباأل هػ بحب بج127حقاث بت  بح ب  ي بام ـبححبتَمهاحب  مهلباالبت تنػاحب  نيتػلبجج
حثن لبت  بح ب  ي بام ـب ػفبحثت نػلب  نيتػ ب ػابحالثت ػ سب ينػ بتػ  بح ب  يػ بامػ ـبا ػيفب
 يػػألتبالمػػيه ب ػػلبدي تػػ ب  ػػ ؿبخػػ صباي يػػاب ػػذحبهػػ بألاحتبحث ػػيخ فب ػػفبحنػػسبأل ػػلبح ب نػػ ب

بأللي ب  ث قيعبي بم  بحثق مـب!ب  ثتةيبجثي بألمػاؿبح بتػ  بح ب  يػ ب امػ ـبق ؿب:بححبن ا بأللؿل
نهػ با ػػايب ينػػ  بب،ب قػ ؿبيػػ بألمػػاؿبح ب:بمنػلبثػػـبم نػػؾب  قػ ؿبألمػػاؿبح بتػػ  بح ب  يػػ بب،باح 

ام ػـبتمهاحب  مهلباالبت تناهحب  نيتلبججب
بحثألمػاؿبتػ  بح ب  يػ بامػ ـب ػ  لببج128ح نه ب نػله اح 

اب يػألباقػب،ببج129ححثق مـبثقاث ب  ي بحثتيإباحثميـب:بجنه ب  ثيبمابل  يبق مه  بحقمـعب يػن ـ
األاب ػفبلػ  ألب ػفب  ػابح بأل ػلبح ببجذحثن لبت  بح ب  يػ بامػ ـبحمػـب ػيـبمػهلبق مػه ب

أللؿبهن ب يـب مه تبحثق مـب قػ ثاحبالبن نيػؾب ػ  لبحثق مػـباالبنن هػؾب ينػ بثاثاببح ن بقاث ب:بح
بمدػ ا ػاببج130حججح نػؾب  ػابحثػألدهفبمػـ  ت بحثن لبت  بح ب  ي بام ـب ذ ألبذثؾبثػ ب قػ ؿب

بالػػؿب هػػ بذ ػػألبذثػػؾبألمػػاؿبح بتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـب قاثػػ ب:بحبمدػػ ببجثػػ مػػه  بحي ح ب ػػ ه
اثاب  فب ن ؾبحمػـبمدػ بهنػ بجثػ بح بيهػألتب ج131حح ب  ابح با  ابحثألدهفب  جبجث حيمه  ب

بج132ححثن لبت  بح ب  ي بام ـب ذثؾباحث  ث بحن بالي هألبجالب  ي هؿ
ب

 املبحث الرابع
رها الىبي أمساء األماكه و

ّ
 صلى اهلل عليه وسلماإلحياء التي غي

بات ـب:ب
 :)يثرَب/طيبة( .أ
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با ػاب ػدـلبقػاب  هػ بحث ػألشبحياؿبمتيف:بحثث  باحثألح باحث   بثأل : باحيه ػ  :بحثثػأل ع
باحثثػػػ نلب،ألقيػػػؽلباحثلهػػػععبثػػػألا ب ال ب بقػػػ ؿبت ػػػ ث بج133ح  ػػػ بحثػػػذن باحيخػػػذ:بحثتثأليػػػ باحث ػػػـا

ػػا ارباحثتثأليػػ بب،ج134حبعمههيكم تثريههب باحثثػػ أل بحثهع ب،  ثت نيػػ باحثت ييػػألباحالمتقتػػ  ب ػػلبحث ػػـا
بحثه يهػػألب بب،احثهعثػػأل  ع  باقػػاب يهػػألبحثن ػػلبج135حاحثتخ ػػيطبح  مػػ ابمي ػػ احثهخ هػػطباحثهةمػػاباحثتثأليػػ ع

ب،ا ػلبهػفبطيػ بب:باحثطػ  باحثيػ  باحث ػػ  ببج136حط  ػاباطي ػػابجثػ تػ  بح ب  يػ بامػ ـبيثػأل ب
ب  ػ بخػيؼبحثخ يػبمتؿ بيػاؿ  ةباحالمػتط  ابحالمػتنل  بالفبحثأللػؿبيطياػ بنةمػ بههػ بتػديمل

ب ج137ح  ي بهفبحثخ ةب  المتنل  
بطي ػػ باطي ػػا ب يةبحنػػ بتػػ  بح ب:بحثطػػ  ألباهنػػ بحثدػػااحثطهي ػػ عبب،اطػػ  بحث ػػل بيطيػػ ع

ػػ ألبهألد ػػ ب  ثطياػػ بحثهعطياػػح  يػػ بامػػ ـبقػػ ؿبح ملبحثطػػ  ألبحثهعطاهػػألبج138حججب ث هه
بب ج139ح احألضل

ب ج140حا  ػػاإلبطي ػػالبخهنػػاب ثيػػألإبحثخيػػألبب،  نػػيبثينػػابثيمػػيب  ػػاياإبجذحطي ػػالبث تػػلبتتػػ مبطيه ػػاب
نهػ ا ػػلبحثهاينػابمػه   بحثن ػلبتػػ  بح ب  يػ بامػ ـبب،اطية ػابابط  ػابت نيػةبطيةػ  بمفبمهػػألباح 

 ػاببماب،احثثػأل بحثةمػ اب، فبحمها بيثػأل تمه بحثهاينابطي الباط  ابهفبحثطيا بالفبحثهايناب 
ّ  ب ه ن بحثط  ألبثخ ّه يناػ بتنةػلبباقيػؿ:ب ج141حب اتا بهػفبحث ػألؾباتطايأل ػ بهنػ هفبحثطله

بج142ححثدايابةحثن سب ه بينةلبحث يألبخ 
يثػػػأل بحمػػػـبهاينػػػابحثألمػػػاؿبتػػػ  بح ب  يػػػ بامػػػ ـبقايهػػػاب  يهأل ػػػ بححبحيثيػػػألاقػػػ ؿبح ػػػفب

باحثت ييألامه   بطية اباط  اب ألح يابحثتثألب ب بج143حججي باحث ـا
 
 :)شعب الضاللة/شعب الهدى( .ب

 بات ػػػ ه :بتػػػ ألبذحبج144ح:بتةػػػألؽباحن ػػػ  بحثطأليػػػؽباحثناػػػألب،ن ػػػ   ػػػ   بتػػػا  ب  
بملب  ألؽ بحثل  ؿبه بتةألؽبهفبب،   د به بحنةألجب يفبل  ػيفب، أل اماا   ع احثطأليػؽبب،احث ا ة ع

ب ج145ححيألض:بهميؿبحثه  ب لب طفبهفبحث ا ة عب:بؿاقيب، لبحثل ؿباحثلهعبحث     
بماثل  ػػيفباأل هػػ بيػػألحابهنػػ بحثمػػةمبهمػػيؿبحثهػػ  ب ػػيفبحبما  ث ػػ  بحثطأليػػؽببجذف ػػ ثهألحاب

ابحث ػػيثاب:بحث ػػػ اباحثػػػيـبمتػػػؿبب،احالبحث ػػػيثابطأليػػػؽبمابحثػػاحالباب ػػػ  بحث ػػػيثاب ػػا
ػػ بي   بب،ؿ بيػػاؿب  ػػ به نػػ باحدػػابا ػػاب ػػي عبحث ػػل باذ   ػػ ب ػػلب يػػألبدقػػ باَ ػػؿَّ با ػػؿ  َيَ ػػؿ 
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ب ػػفبحثقتػػاب ػػ ؿبا ػػ  يبه ػػ نلب ببجذحلػػ ئألل ألحفبثػػػ باحث ػػيؿباحث ػػيثابهتػػاب،جثيػػ ثػػـبتاتػػا 
ج ب يا ب،بج146حح ؿَّ ب ج147حاحألضبهَ َ البيع ؿ 

ب  بحثن لبت  بح ب  ي بامػ ـب نػاه بمػ ؿب ػفبحمػه ب ا   بحث يثابحمـبه  فبهأله
بهػفب ػا بب،ج148ح ػ  بحثاػا بجث قيؿب   بحث يثاب  اث ب احثاػ  باحثػاحؿبب،باحثاعػا بهتػاألل

ب،يأل ػػاتابملبتقػػاهيب ايتػػ بحثطأليػػؽب احيػػب،ثنأل ػػ ايػػاؿب  ػػ بتقػػاـببمتػػؿاحثدػػألؼبحثه تػػؿب
ب احثاػا بخػيؼبب،تأل ػاتب  ناػ تتقػاـبههمػ ا ببيناػ احثا ايػاب:بحث تػ بب،ا ؿبهتقػاـبثػذثؾب ػ اد

ب ج149ححث يثاب
نهػػػ  يدػػػ  حي يهػػػألبحثن ػػػلبحثاػػػا ب  ث ػػػيثابثهػػػ ب ػػػلبحث ػػػيثابهػػػفبه ػػػ نلبباح  حثتيػػػ بباح 

 تػػاح بحثه ػػاؿبهنػػ بيػػاؿب  ػػ بحالبمفاحث ػػي عباحثػػذ   ب ػػلب يػػألبالاػػابهدػػااإب ػػلبدػػيفبنلػػاب
بحثقتاباحثم يؿبحثذلبيم   ب فباألحيابا احياباأل  اب بجث 
 
 
 : )عفرة/خضرة( .ج

ببحيثػاحفتديمبياؿب لبه  نيػ ب  ػ بثانػ بهػفببمتؿحث يفباحثة  باحثألح بب ةأل: احث ةػألع
  ػػػػألإب ػػػػلبدهػػػػألإباثػػػػذثؾبمػػػػهلبحثتػػػػألح ببجثػػػػ ي ػػػػأل ببمفاحثَ ةػػػػألإعب ػػػػلبب،حيألضظػػػػ  ألبتػػػػألح ب

ب ج151ح ةألح با ابهت ةألبحثال ب لبحثتألح بألم ةا ةألت ب لبحثتألح ببج150ح  ث ةأل
بهػػألب اػػ بتمػػه بَ ة ػػألإب ةػػتمبحث ػػيفب  ّ اقػػاب ػػاؿبحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبحمػػـبحألضد

هػػػفبخ ػػػأَلببج153ح مػػػه   بخ ػػػألإب،ج152ححثتػػػلبالبتن ػػػيب ػػػيئ بحيألضا مػػػألبحثةػػػ  بتػػػةاب ػػػفب
ب:بحثػ ألعب،حيثػاحف  ثخ ػألإعبهػفبب،احدػابهمػتقيـبمتؿاحثخ  باحث  اباحثألح ب ػألع ببحيخ ػألباحثَخ  

بب،احالخ ألحألبهتاألبهفبحخ ألَّبب، ـَ ببابمخ ألتباخَ ألب:بَن   حثألهل 
ب ج154ح

ب اػ بألمػاؿبح بتػ  بح ب  يػ بامػ ـببحيألضاحثم  ب لبت ييػألبحمػـبت ػؾب ب–حثتػلبهػأله
ت ػػػايؿبتػػػةابثػػػافبحث ةػػػألإبحثتػػػلبتػػػادلب  ثلةػػػ ؼببمألحاحنػػػ بتػػػ  بح ب  يػػػ بامػػػ ـبب–بمأل  هػػػ ب

تػػػةابثػػافبحثخ ػػػألإبحثتػػػلبتػػاؿب  ػػػ بحثنهػػػ  باحثختػػػا اببجثػػػ احث طػػشباحنقطػػػ عبحثديػػػ إب ناػػ ب
ب ػػػيفباالثػػػابابب،باحث طػػػ  باحثديػػػ إباحفبث ػػػؿبهمػػػه بدػػػظلبهػػػفبحمػػػه ب بجيدػػػ  حياحثةػػػألؽبل ػػػل 
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باحثنهػػ  ب ػػلببحياؿ  ثلػػذ باحث طػػشب ػػلبحالمػػـببح دمػػ سحث ػػانيفبهػػفبخػػيؿب احثديػػ إباحثػػألل 
باالثابحالمـبحثث نلب 

 
 :)بنو الزنية/بنو الَرشدة( .د

بثقػػاثاـب ػػلبحثلهػػعبب: نػػا ا ػػلبحثتتػػ يألب عنػػلبمػػهلب ػػذثؾببم نػػ  لهػػعبح ػػفباحتػػ  ب نػػاع
ايقػ ؿبث ػؿبهػ بيدتػؿببجيلػ ات ػابحثػذلب نػ تبال  ػ بح ب نػ   ب ػلببحي  ػ فببثػس ث ان ب نػ   ب

بمهػ ب ج155ح ػابح نػ ب ػ هألتقي هػ ببما ثػألإبخاهتػ بثػ ببما تةقاتببماهفبتأل يت ببماهفبلاابحث ل ب
بب ا نػػ   باحث نػػب،نػػ  بحث نيػػابهػػفب نػػ بي نػػلب ب  ػػلبحثهتػػط مبحث ػػأل لباط بحثهػػألمإبهػػفب يػػألب قػػاد

ببجثي احثنم ابب،يهابما أل لباقابيقتألب ب جب156ح نالل
ب ػأل لاثاببجذحا اباثاب  نياب بب،مة د  بالبن  د ب  قاد حث نػ بادػذألبهػفببح مػيـاقػابدػأـل

ثه حالقتألح بهن بث ان ب  د اب نه كان فاحشهًة وسها  وال تقربوا الزنا ابق ؿبت ػ ث ب:ب،  يألحباح 
سبيال 

 بثػذثؾب يهػألباحنخػألإحث قا ػ يب ػلبحثػاني ببمناحعب   ااتا ابح بت  ث بهألت  يا بب ج157ح
ثهػ بتاديػ ب ػذتبحث  هػابهػفباالاليبمػ  ياببج نػابحث نيػاحبحثن لبت  بح ب  يػ بامػ ـبحمػـبق ي ػا

ألح باحث ػيفباحثػاحؿبا ابهػفبأل ػاباحثػب،ج158ح نلبأل اإببجث  ن ببم ن  حتل تبحثهمه ب  ب اتةاـب
أل ػػ ابحيهػػألالػػ ببمتػػ  بجذحأل ػػاح باأل ػػ اح بب،يػػاؿب  ػػ بحمػػتق هابحثطأليػػؽباأل ػػابيأل ػػاعببمتػػؿ باح 

ػاإبا ػابنقػيضب  نيػابيقػ ؿب ػذحبج159ححث  ؿب احيت بحثطأليؽبات ألية بم يؿبحثأل  اب  باأل  ػاإباأَل ة
 ثةتمب  ث مػػألب ياهػػ باألالب ػػب،تػػديمب هػػ بيقػػ ؿب ػػلب ػػاتباثػػاب  نيػػاب ػػ فبثن ػػ  دببجذحاثػػابأل ػػاإب

ححهػػفبحاه ػػ ببا ػػلبحثدػػايةب،ج160حبحث  تػػيفبم تػػمحثةػػتمبباب، ػػيفبح ػػفبأل ػػاإباح ػػفبَ نيػػاب،مي ػػ 
اقػػابحمػػت اؿبحثألمػػاؿبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـبحث ةػػظببج161حججيػػاألةبيػػألةباالباثػػاح بث يػػألبأل  ػػاإب ػػي

بالػؿب  ػاتبحمػه بذحب بهفبدػااابح ب ػ ه حثاحؿب   به ن بم  لبيادلب  ث  ألباحثاقاعب لبداد
بيل  لبيادلب  ث ألؼباحثطاألباحثأل ابات ت ب  بحثق ي اب ثاؿبحاه
 
 :)بنو مغوية/بنو رشدة( .هه

احثلاػػؿبب،:بخػػيؼبحثأل ػػابثه تػػؿبخػػيؼبحثأل ػػاباحث ػػل:بحث ػػيفباحثػػاحاباحثدػػألؼبح ػػا 
  ب:با ػابه ػتؽبهػفبحث ي يػ با ػابحث  ػػألإبػيقػ ؿب:ب ػا بي ػالب يػب،احالناهػ ؾب ػلبحث  طػؿب ػ يهأل
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ا ػا بي ػالب يػ بابب ج162حؿبدػؽػلبقاب  ي به بالبيأل به ػ بم يػاحثظ هابت  ي فب  فبذحبحث 
با يهػػ فب:ب ػػؿبا ػػاحتب يػػألتبابب، احيػػا با ػػال   نػػاب يهػػ فببمااهنػػ ب نػػابه ايػػاببم ػػاحت اػػاب ػػ اد

بهفب  ـب مػه  ـبحثن ػلب نػابأل ػاإبحثألماؿبتػ  بح ب  يػ بامػبجث اقابا ااحبب،حث أل بمدي  دل 
 بحمػػتق هابحثطأليػػؽباحثأل ػػاباحثأل ػػابخػػيؼبحث ػػلبيػػاؿب  ػػبمتػػؿحثػػألح باحث ػػيفباحثػػاحؿبب،ابأل ػػاإ

ب ج163ححثااحيابباح أل  اال بحثطأليؽببمت  بجذحاأل ابيأل ابأل احباأل  احب
حث  ايػػابثيمػػـبحثػػذلبحمػػت اث بحثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـببإاهػػفبتقتػػلباالثػػابحثهػػ ا
بنلػاب يؿبيدهػؿبه نػ بحث احيػاباحث ػبحياؿحثه نيػيفبهت ػ احفببمفاحالمـبحثذلبمه ب  بحثقـا

بحيهػػاألاحثلاػػؿباحالناهػػ ؾب ػػلبحث  طػػؿباحثثػػ نلبحيلػػ  لبيػػاؿب  ػػ بحالمػػتق هاباحثااحيػػاب ػػلب ػػؿب
اهفبخيؿب ذحبيت يفبهناجبحثن لبت  بح ب  ي بام ـب لبحمػت احؿبحالمػـب  ػاتبهػ بثػـبي ػفب

ب ت  يابث نةسببماهاد ب
 

 وتائج البحثو اخلامتة
بحثألمػػاؿبهدهػػابتػػ  بح ب  يػػ ب يأل ػػ ب  ػػاباألحمػػاباحمتقتػػ  بثػػاالاليبحيمػػه  بحثتػػل

بام ـبنمتخ صبنت ئجب اهإبم ها ب:
نلابمفبألماؿبح بت  بح ب  يػ بامػ ـب يػألبحيمػه  بذحيبحثػاالاليبحثق يدػاباحثتػلب  1

ممػػػه  بثاػػػ باالاليببجثػػػ بح نمػػػ فثاػػػ بجيدػػػ  حيبمػػػ  يابالبت يػػػؽب تمػػػهياببما ياػػػ بذـب
  ح   اببجث دمنابالبها بث نةسب يا ب ت ييألب يط فباد   ب

  بهثػػؿب نػػابه ايػػاب ػػاهببجثػػ حثن ػػلبتػػ  بح ب  يػػ بامػػ ـب يػػألبحيمػػه  ببجفالػػان ب  2
ب يأل ػػػ بب، ػػػ  بحثاػػػا بجثػػػ  ػػػ  بحث ػػػيثاب يهأل ػػػ بب،مػػػه  ـب نػػػابأل ػػػاإ بجثػػػ احتػػػأـل

 م ـب بجث دأل ب يألتبب، أل ا

 يأل ػ بهػفببجثػ  يألبحثألماؿبتػ  بح ب  يػ بامػ ـبحيمػه  بحثتػلب ياػ بت  يػابث ػنةسب  3
ذـبثناػػػلبح مػػػيـب ػػػفبت  يػػػاببي تا بحثتػػػلبالبت  يػػػاب ياػػػ بااله ػػػ فبتنمػػػؽبهػػػعبهمػػػه

  حثنةس
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بح ثايػػػاتدهػػػؿبه ػػػ نلباتػػػة يبحثػػػذحيببممػػػه   يهػػػألبحثألمػػػاؿبتػػػ  بح ب  يػػػ بامػػػ ـب  4
ذتبحثتػػػة يب   ػػػابح بتػػػاؿب  ػػػ بحث  اايػػػابثتػػػ د ب ػػػبممػػػه  بجثػػػ  ػػػ ثد ـباحث  يػػػ ب

  ا  ابحثألدهف

ه اتاػ بحث  ايػاببحيمػه  ث  ضببألح  بحثألماؿبهدهابت  بح ب  ي بام ـب لبت ييألت  5
بجثػ ا ت ػابب،  ػ ـبجثػ قألي ػابهناػ ب ت ييػألتب ػا  ببماهفبنةسبحثهػ اإبب  خأل   يأل  ب
 خ ألإ بجث  با ةألإبحثتلب يأل  ب ت ا

احثأللػػ ؿبب،  يػػ بامػػ ـبثسمػػه  بممػػه  بحثنمػػ  بؿبت ييػػألبحثألمػػاؿبهدهػػابتػػ  بح  ػػه  6
باحثت ي فباح دي  باحيه  فباحثق  ئؿب ذثؾبحثهاف 

ب
 املصادر واملراجع

 تدقيػؽ:بب،ج ػػ538م ابحثق مـبل ألبح بهدهااب فب هألبحث هخ ػأللبحب،مم سبحث ي ا
ب- ػػب1429ب،1ث نػ فب/بطب– يػألايبب،احألبحث تػ بحث  هيػاب،هدهاب  مؿب يافبحثماا

 ـ 1998

  جب751لب  ػػألبحث أل ػػلبحثاه ػػقلبيبحم ػػاب  ػػابح بهدهػػاب ػػفبم ػػب،ممػػه  بح بحثدمػػن
ب،اه ػػؽب،احألبح ػػفب ثيػػألب، ػػايالباميهػػفب  ػػابحثػػأل حؽبحث ػػطب  ػػل:بيامػػؼبتدقيػػؽب، ػػػ
 ـب ب2005 ػبب1426ب،5ط

 ب  ػابتدقيػؽب،جب ػ458حثدميفب فب  لبحث ايقلبحبم اب  ألب فبب،حيمه  باحثتة ي:
 ـ 2002- ػب1423ب،حثق  ألإب–احألبحثدايةبب،ح ب فب  هأل

 قػػػا بي بهلػػػابحثػػػايفبهدهػػػاب ػػػفب،حثتهييػػػ ب ػػػلبثطػػػ ئؼبحث تػػػ  بحث  يػػػ ب تػػػ ئألبذال
 ػػب1416ب،3طب،حثقػ  ألإب،:بهدهػاب  ػلبحثنلػ ألتدقيػؽب،جب ػػ817حثةيألا بخ  البيحب

  ـ1996ب-

 حثهاقع:بب   ابحالنتألنيي،ب  أل  ابح بم اب يا،ب،تمهيابحثهاثااarabia.com 

 بج1353حبتدةابحالداذلب  أل بل هعبحثتألهذل،هدهاب  ابحثألدهفبحثه  ألؾب ػاأللبي
 ـ1995-ػ 1415ث ن ف،ب- يألايب،احألبحثة ألب ػ،
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 بتدقيػؽبات  يػؽ:ب،هدهاب فبم ػلب  ػألب ػفبقػيـبحثلا يػاب،  د  ـبحثهاثاابتدةابحثهاااا
 ـ1988- ػ1408ب،1طب ه ف،ب-احألبحثة ألب  ابحث طيؼبحؿبهدهابت ثم،

 ب–احألبحثق ػػػـبب،هدهػػػابتقػػػلب ثهػػػ نلب،تمبحثه اػػػـب  ػػػأل بتػػػديمبح هػػػ ـبهمػػػ ـت ه ػػػاب ػػػ
 ـ 2006ب- ػب1427ب،1طب،اه ؽ

 ـب1981ب، يألايب، ػبج256حب فبجمه  يؿبحث خ أللبيبهدهاب،حثل هعبحثتديم 

 جب261 ػػفبحثدلػػ جبحثق ػػيأللبحثنيمػػ  األلبيحببم ػػابحثدمػػيفبهمػػ ـب،حثلػػ هعبحثتػػديم
  حثق  ألإب–احألبحثايثـبب، ػ

 جب ػػػػباحألب321م ػػػاب  ػػػألبهدهػػػاب ػػػفبحثدمػػػيفب ػػػفباأليػػػابحال البيبحبب،لهاػػػألإبحث  ػػػا
 ـ 2005ب- ػب1426،بب1طب،بث ن فبب– يألايبب،بحث ت بحث  هياب

 ،بج ػػ،751هدهػاب ػفبم ػلب  ػألب ػفبقػيـبحثلا يػابيحب حابحثه  اب ػلب ػالبخيػألبحث  ػ ا
 ـ2003- ػ1424بهتأل،ببحثق  ألإبحثه ت ابحثقيها،

 احألبجديػ  بب،جب ػػ275 فب ػفبحي ػ ةبحال البيبحبم اباحااابمػ يهب،منفبم لباحااا
 ا يب،ث ن ف– يألايب،حثتألحةبحث أل ل

 ب،جب ػػػ273يبحبل ػػفبي يػػابح ػػفبه لػػ بحثقػػ باينػػم ػػاب  ػػابح بهدهػػابب،مػػنفبح ػػفبه لػػا
  ييبحي   ألبحثااثيا ب

 احألبجديػ  بب،بجب ػػب297 اب يم بهدهػاب ػفب يمػ ب ػفبمػاألإ،بيبحمب،منفبحثتألهذل
 ـب 200ب- ػب1421ب،1طب،ث ن فب–حثتألحةبحث أل ل

 ،ابب، يػألايب ػػ،بج303حبم اب  ابحثألدهفبحدهاب ػفب ػ ي بحثنمػ ئلبيبمنفبحثنم ئل
  ي

  ػػػاببطػػػ ؿب  ػػػ بتػػػديمبحث خػػػ أللبحبم ػػػابحثدمػػػفب  ػػػ ب ػػػفبخ ػػػؼب ػػػف ػػػأل بح ػػػفبحي  
ب، طػ بألدققػ باخػألجبمد ايثػ بهتػطة ب  ػابحثقػ اب،جب ػػب429حثه ؾب فب طػ ؿبيبحب

 ـ ب2003ب- ػب1423ب،بب1طب،بث ن فبب– يألايبب،احألبحث ت بحث  هيا

 تدقيػػؽبحث ػػيربب،جب ػػػ516ث  ػػالبيبحم ػػابهدهػػابحثدمػػيفب ػػفبهمػػ اابحب، ػػأل بحثمػػنا
 يػألايبب،احألبحث تػ بحث  هيػاب،اضباحث ػيرب ػ اؿبحدهػاب  ػابحثهالػاا   بهدهابه 

  ا يب،ث ن فب–



 دراسة داللية -يف الكتب الستة     األمساء اليت غريها النيب

   باسل خلف محودد. 

 

 

138 

 ب ػػ،بج429حبم ابهنتاألب  ابحثه ؾب فبهدهابحثث  ث لبيب، ق بحث  اباممألحألبحث أل يا
  يا بهتأل،ب-بحثق  ألإبحثه ت ابحثتا يقيا،بهلالب تدلبحثميا،باألحماباتدقيؽ:

 هػػاب ػػفبحث أل ػػلبحثهػػ ث لبيبهدبحثدػػ  ظب،  أل ػػابحالدػػاذلب  ػػأل بتػػديمبحثتألهػػذل
 ا يب ب،احألبحث  ـبث لهيعب،جب ػ543ح

 ابهدهػااب ػفبحدهػاب:ب ػاألبحثػايفبم ػابهدهػحث ػيرب، هاإبحثق أللب أل بتديمبحث خ ألل
 ا ي ب،احألبحثن ألب،جب ػ855حث ينلبيبح

 ػلبدػؿبمػنفبم ػلبا ابهختتألب  يػابحثهقتػاابب، افبحثه  ااب أل بمنفبم لباحاا 
هدهػػابح ػػألؼبحثتػػايقلبحث ظػػيـبب ػػابحثػػألدهفب ػػألؼبحثدػػؽم ػػاب ب،احااب ي هػػ بتػػ ثيؼ

احألبجديػػ  بحثتػػألحةبب،اتتػػديمب:ب  ػػابحثػػألدهفبهدهػػاب ثهػػ فبتدقيػػؽبات  يػػؽب،خ ػػ ال
 ـب 2001- ػب1421ب،2طب،ث ن فب– يألايب،حث أل ل

 حثهخ اهػػلب:با بهاػالبتدقيػؽب،حثخ يػؿب ػػفبحدهػابحثةألح يػالبم ػاب  ػابحثػألدهفب،حث ػيف
  1981ـب-1986  احابب-بثأل يااحألبحب،ابا بج ألح يـبحثم هألحئل

 بج ػػ،852فب  لب فبدلألبحث مػقينلبيححدهاب ب، تمبحث  أللب أل بتديمبحث خ ألل
ب–احألبحثةيدػػػػ  بب،ت اػػػػ بام اح اػػػػ بامد ايثاػػػػ بحيمػػػػت ذ:بهدهػػػػاب ػػػػ حاب  ػػػػابحث ػػػػ قلألقػػػػـب 
  ـ2000ب- ػب1421ب،3طب،اه ؽ

 يػألايبب،ػب ػبج395حبم ػاب ػيؿبحثدمػفب ػفب  ػابح بحث مػ أللبيب،حثةألاؽب لبحث  ػا 
  ـ1979ث ن فبب–

 ب يػألاي،بحث هخ ػألل،ب،ا يافبحيق ايؿب لبالاتبحثت ايػؿبحث   ؼب فبدق ئؽبحثتن يؿ
  ـ1947

 ،بهدهػػابدمػػفبهدهػػا،بتدقيػػؽ:ب  ػػؼبحثه ػػ ؿبال ػػفبحثلػػا لب  ػػ بتػػديمبحث خػػ ألل
  ـ2004- ػ1،1424طبث ن ف،ب-ب يألايباحألبحث ت بحث  هيا،

  بح ػب،ثم فبحث أل احألبحثدػايةبب، ػػبج711حبفبهنظػاألبيم ابحثة ػؿبهدهػاب ػفبه ػأـل
 ا ي ب،حثق  ألإب–

 حثق  ألإ با يب–احألبحثدايةبب،حدهاب فبهدهاب فب  لبحثةياهلب،حثهت   بحثهنيأل  
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 ،بتدقيػػؽ:ب  ػػلب ػػفببمػػ ط فبهدهػػابحثقػػ ألل،بهألقػػ إبحثهةػػ تيمب ػػأل به ػػ  إبحثهتػػ  يم
 .ـ2001ب-ب ػ1422ب،1بطبػب يألاي،باحألبحث ت بحث  هيابله ؿب يت نل،

 ب  ػػابحثمػػيـبتدقيػػؽب،جب ػػػ395حثدمػػيفبحدهػػاب ػػفب ػػ ألسبيبحبم ػػابب،حث  ػػاهقػػ ييسب:
 ا ي ب،احألبحثة ألب،هدهاب  ألاف

 هدهػػابحث  حثػػلبيبم ػػابد هػػابهدهػػاب ػػفبب،تػػابحالمػػن ب ػػأل بممػػه  بح بحثدمػػن حثهق
 ـ1990،  احاب، ػبج555ح

  ي ابهتأل،ب-بحثق  ألإبحثه ت ابحثتا يقيا،ب،خ ثابهدهابخ ثاب،هاحطنافبالبأل  ي  

 ح ػفببهلابحثايفبم ػابحثمػ  احيبحثه ػ ألؾب ػفبهدهػاب،نا ياب لب ألي بحثدايةباحيثألحث
ب1423ب،2طب،فث نػ ب– يػألايبب،احألبحث ت بحث  هياب،جب ػب606حيثيألبحثل أللبيبحب

 ـ 2002- ػب
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 هىامش البحث
                                           

 9بم اب ياب/ب   أل  اح بتمهيابحثهاثاا،ب:جبينظأل1ح

 132هدهاب فبم لب  ألب فبقيـبحثلا ياب/بب،اب  د  ـبحثهاثابب تدةابحثهااااجب2ح

 10/707حدهاب فب  لب فبدلألبحث مقينلب:ب، تمبحث  أللب أل بتديمبحث خ أللبجب3ح

 273م ابهنتاألب  ابحثه ؾب فبهدهابحثث  ث لب/بب، ق بحث  اباممألحألبحث أل يابجب4ح

 ب273حثهتاألبنةم /بجب5ح

 4-2تمهيابحثهاثااب/ب:ينظألجب6ح

ب22خ ثابهدهابخ ثاب/بب، بهاحطنافبالبأل  يبج7ح
 تػػػ  بحيا ب ػػػ  ب ػػػلبت ييػػػألبب،مػػػنفبم ػػػلباحاا،بم ػػػاباح ابمػػػ يه فب ػػػفبحي ػػػ ةبحثملمػػػت نلبجب8ح

بجب4950حيمه  بح
 111-110  د  ـبحثهاثاا/ب تدةابحثهااااجب9ح

هدهػػػػػػػاب ػػػػػػفبجمػػػػػػػه  يؿبحث خػػػػػػ ألل،ب تػػػػػػ  بحثهن ق ، ػػػػػػػ  بذ ػػػػػػألبحمػػػػػػػ ـبب،ب،حثلػػػػػػ هعبحثتػػػػػػديمجب10ح
 ج3321ا ة ألح

 2/112ه  اب لب البخيألبحث   ا،بح فبقيـبحثلا يا:حابحثجب ب11ح

ب فبهنظاألب:بب،ثم فبحث أل ببج12ح ب283/ب2هدهاب فبه أـل
 13/147هدهابح ألؼبحثتايقلبب:بب، افبحثه  ااب أل بمنفبم لباح ابجب13ح

 315/ب1:بحثه  ألؾب فبهدهاب فبحيثيألبحثل أللبب،حثنا ياب لب ألي بحثدايةباحيثألبجب14ح

 ج4956   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب،ت  بحيا ب ،ب،منفبم لباح ابجب15ح

 10/708 تمبحث  ألل:جب16ح

 4/205حدهاب فب  ألسب:بب،حثهق ييسبجب17ح

 6/48ثم فبحث أل ب:بجب18ح

 حثهتاألبنةم جب19ح

هدهاب فبم ػلب  ػألبب،ممه  بح بحثدمن بب،م اب  ألبح فبحثدميفبحث ياقلبب،حيمه  باحثتة يبجب20ح
 88-87اه قلب/ب

 21/206أل ب أل بتديمبحث خ ألل، األبحثايفبم ابهدهابهدهااب فبحدهابحث ينل: هاإبحثق جب21ح

 جبهفبماألإبحثلف19حنياحجب22ح
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 بجهفبماألإبحثةألق ف63نياحجبح23ح

 جهفبماألإبح مألح 110حنياحجب24ح

 21/206 هاإبحثق ألل:جب25ح

 2/48هق ييسبحث  اب:بجب26ح

 3/213حثخ يؿب فبحدهابحثةألح يالب:بب،حث يفبجب27ح

 جب4947   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب، ت  بحيا بب،لباح ابمنفبم جب28ح

 3/90حثهق ييسب:بجب29ح

 634هدهاب فبي قا بحثةيألا بخ  الب/بب،حثق هاسبحثهديطبجب30ح

 2/54حثهق ييسب:جب31ح

 187/ب1ل ألبح بهدهااب فب هألبحث هخ أللب:ب،مم سبحث ي ابجب32ح

 ج211فبحب   به بحمـبحثد بب، ت  بحيا بب،حثل هعبحثتديمجب33ح

 13/147 افبحثه  ااب:بب،ب10/704 تمبحث  أللب أل بتديمبحث خ أللب:بجب34ح

 جب211  ؼبحثه  ؿب   بتديمبحث خ ألل،بال فبحثلا لب، ت بحيا ب،   بحمـبحثد فحجب35ح

 111-3/110حثهق ييسب:جب36ح

 487/ب1مم سبحث ي اب:بجب37ح

 ت  بحيا بب،منفبم لباح اببجب،211   به بحمـبحثد فحبب، ت  بحيا بب،حثل هعبحثتديمجب38ح
بجب4948   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب،

 10/704 تمبحث  أللب:بجب39ح

 10/705 تمبحث  أللب:بجب40ح

 تقاـبحثدايةب ن جب41ح

 2/91حثهق ييسب:بجب42ح

 90حدهاب فبهدهاب فب  لبحثةياهلب/ب،حثهت   بحثهنيألبجب43ح

 2/540ثم فبحث أل ب:بجب44ح

 بتقاـبحثدايةب ن جب45ح

 3/269ق ييسب:حثهجب46ح
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م ػػابحثق مػػـبحثدمػػيفب ػػفبهدهػػابحثه ػػألاؼب  ثألح ػػ بحيتػػةا نلب،حثهةػػألاحيب ػػلب أليػػ بحثقػػألخفبجب47ح
/261 

 ج4947   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب، ت  بحيا بب،منفبم لباح ابجب48ح

 13/146 افبحثه  ااب:بجب49ح

 3/220حثهق ييسب:بجب50ح

 1/115لب:بهدهاب فبحثدمفب فباأليابحال اب،لهاألإبحث  ابجب51ح

 708/ب10 تمبحث  أللب:بجب52ح

 6/30حثهق ييسب:بجب53ح

ب405/ب3حث يفب:بج54ح
 2/239لهاألإبحث  اب:بجب55ح

 تقاـبحثدايةب ن جب56ح

 3/183حثهق ييسب:جب57ح

 6/237حث يفب:بجب58ح

 ج4956   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب، ت  بحيا بب،منفبم لباح ابجب59ح

 3/344حثهق ييسب:بجب60ح

 56/ب2اب:لهاألإبحث  جب61ح

 1/545مم سبحث ي اب:بجب62ح

 146-13/145 افبحثه  ااب:بجب63ح

 ج4946   بت ييألبحالمـبحثق يمبحبب، ت  بحيا بب،م لباح ابمنفبجب64ح

 3/50حثهق ييسب:جب65ح

ب2/4لهاألإبحث  اب:بجب66ح
 جبهفبماألإبحثاحق ا64حنيابحبجب67ح

 217ينظألبحثهةألاحيب/جب68ح

 3/92حثهق ييسب:جب69ح

 5/463:ثم فبحث أل بجب70ح

 ج4946   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب، ت  بحيا بب،منفبم لباح ابجب71ح
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 1/266حثهق ييسب:جب72ح

 223/ب4حثهق ييسب:بجب73ح

 325حثهةألاحي/بب،ب1/441لهاألإبحث  اب:بجب74ح

 838حثق هاسبحثهديطب/بجب75ح

 ج4956   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب، ت  بحيا بب،منفبم لباح ابجب76ح

 708/ب10  أللب:ب تمبحثجب77ح

 4/225حثهق ييسب:جب78ح

 6/68ثم فبحث أل ب:جب79ح

 38/ب4حثهق ييسب:جب80ح

 103حث م أللب/بحثدمفب فب  ابح بم اب يؿب،حثةألاؽب لبحث  ابجب81ح

حيمػػػػػه  بب،ب62هدهػػػػػاب ػػػػػفبهدهػػػػػابحث  حثػػػػػلب/ب،حثهقتػػػػػابحالمػػػػػن ب ػػػػػأل بممػػػػػه  بح بحثدمػػػػػن بجب82ح
 51احثتة يب/

 103حثةألاؽب لبحث  اب/بجب83ح

 4/481حث هخ أللب:ب،حث   ؼب فبدق ئؽبحثتن يؿبا يافبحيق ايؿب لبالاتبحثت ايؿببج84ح

 62حثهقتابحالمن ب/بجب85ح

 ج4956   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب، ت  بحيا بب،منفبم لباح ابجب86ح

ب6/393أل بحثمنا،بحثدميفب فبهم اابحث  ال:جب 87ح
 2/498حثهق ييسب:جب88ح

 103-4/102ثم فبحث أل ب:جب89ح

 4/420حثهق ييسب:بج90ح

 13/147 افبحثه  ااب:جب91ح

 ب 394-6/393 أل بحثمنا،:جب92ح

 ج4956   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب، ت  بحيا بب،منفبم لباح ابجب93ح

 245حثهةألاحي/جب94ح

 4/420حثهق ييس:بج95ح

ب13/147 افبحثه  اا:بج96ح



 دراسة داللية -يف الكتب الستة     األمساء اليت غريها النيب

   باسل خلف محودد. 

 

 

144 

                                                                                                          

بج4956   بت ييألبحالمـبحثق يمح، ت  بحيا ،منفبم لباح ابج97ح
 ػػ  بحمػػتد   بت ييػػألبحالمػػـبحثق ػػيمب، ت  بحيا ،همػػ ـب ػػفبدلػػ جبحثق ػػيألل،لػػ هعبحثتديمحثجب98ح

 120ج،باينظأل:بتدةابحثهااااب  د  ـبحثهاثاا/2141جث بدمفبات ييألبحمـب ألإبجث ب ين ح

بج2142 ت  بحيا ب   بحمتد   بت يألبحالمـبحثق يمبجث بدمفح،حث خ ألل،حثل هعبحثتديمبج99ح
 573حثق هاسبحثهديط/جب100ح

 تقاـبحثدايةب ن جب101ح

ب1/448حثهق ييس:بج102ح
 ب-بب63ثهت   بحثهنيأل/جبح103ح

ببب1/135مم سبحث ي ا:جب104ح
بحث أل يا،ابهدهابحثتانلل/جب105ح ب144ه لـب  ـا
ب4/334حثهق ييس:بج106ح
ب2/496لهاألإبحث  ا:بج107ح
ب9/279  أل ابحالداذلب أل بتديمبحثتألهذل،ح ه ـبحثد  ظبح فبحث أل لبحثه ث ل:بج108ح
هدهػػػػابتقػػػػلبب،ت ه ػػػػاب ػػػػتمبحثه اػػػػـب  ػػػػأل بتػػػػديمبح هػػػػ ـبهمػػػػ ـبب،13/145ثه  ػػػػاا: ػػػػافبحبج109ح

،تدةػػػػػػابحالدػػػػػػاذلب  ػػػػػػأل بلػػػػػػ هعبحثتألهذل،هدهػػػػػػاب  ػػػػػػابحثػػػػػػألدهفبحثه ػػػػػػ ألؾب26/ب1 ثهػػػػػػ نل:
ب8/107 األل:

حثلػػػػػػ هعب،ج2140   بتدايػػػػػػؿبحالمػػػػػػـبجثػػػػػػ بممػػػػػػـبمدمػػػػػػفبهنػػػػػػ ح،حث خ ألل،لػػػػػػ هعبحثتػػػػػػديمجب110ح
مػػػنفبح ػػػفب،ج2141حثق ػػػيمبجثػػػ بدمػػػفح ػػػ  بحمػػػتد   بت ييػػػألبحالمػػػـب، ت  بحيا ،حثتػػػديم

 ج3732   بت ييألبحيمه  ح، ت  بحيا ،لهدهاب فبي يابحثق باين،ه ل 

ب1/481حثهق ييس:جب111ح
ب1/243هألق إبحثهة تيمب أل به   إبحثهت  يم،  لب فببم ط فبهدهابحثق ألل:بج112ح
ببببب2/48حثهق ييسب:بجب113ح
بج12414فبهن ح   بت ييألبحالمـبجث بمدم، ت  بحيا ،منفبم لباح اجب114ح
ب2/57حثهق ييسب:بج115ح
ب290حثق هاسبحثهديطب/ببج116ح
ب5/414حثهق ييس:بج117ح
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ب355حثهت   بحثهنيألب:ببج118ح
 ب489حثهةألاحيب/بج119ح

بج3740   بتدايؿبحالمـبجث بمدمفبهن حب،حث خ أللبب،ل هعبحثتديمببج120ح
 21/209هاإبحثق أل :بجب 121ح

ب10/704 تمبحث  ألل:جب122ح
ب10/704 تمبحث  ألل:جب123ح
 قاـبحثدايةب ن تجب124ح

ب5/86حثهق ييسب:ببج125ح
ب355حثهت   بحثهنيأل/بج126ح
 ج4965   ب لبحثأللؿبيت ن ب   لبحثق مـبحبب، ت  بحيا بب،منفبم لباحااببج127ح

 نيػػػػابحثن ػػػػلبتػػػػ  بح ب  يػػػػ بامػػػػ ـب ػػػػ  بب،حث خػػػػ أللب تػػػػ  بحثهن قػػػػ بب،حثلػػػػ هعبحثتػػػػديمبجب128ح
ثنالب فبحثت نلب   لبحثق مـبحب   بحب، ت  بحيا بب،هم ـبب،حثل هعبحثتديمبب،جب3537ح

 جبب2131

 ػػ  بحثناػػلب ػػفبحثت نػػلب ػػ  لبحثق مػػـبا يػػ فبهػػ بب، تػػ  بحيا بب،همػػ ـبب،حثلػػ هعبحثتػػديمبجب129ح
بج2133يمتد بهفبحيمه  بحب

 ج2133   بحثنالب فبحثت نلب   لبحثق مـح، ت  بحيا ،هم ـ،حثل هعبحثتديمجب130ح

بج4949ييألبحيمه  بحب   ب لبت ب، ت  بحيا بب،منفبم لباحااببج131ح
 21/206 هاإبحثق أل :بجب132ح

ب1/375حثهق ييسب:ببج133ح
بجبهفبماألإبيامؼب92حنيابحببج134ح
ب2/348 ت ئألبذالبحثتهيي ب:بب،ب1/663ثم فبحث أل ب:ببج135ح
ج،مػػػػنفبحثنمػػػػ ئل،حدهاب ػػػػفب76 ػػػػ  بحثهاينػػػػابط  ػػػػاح، ت  بحثدج،حث خ ألل،ثلػػػػ هعبحثتػػػػديمحبج136ح

بج4131  ؿبحثهايناح-ثاال  ي بحثنم ئل، ت  بحثهن مؾ،ج   ألبح
ب3/435حثهق ييس:بج137ح
بج3807   بهن ق ب ه ألب فبي مألبحبب،هن ق ب ت  بب،منفبحثتألهذلببج138ح
ب134/ب3حثنا ياب لب ألي بحثدايةباحيثألب:ببج139ح
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ب5/678ثم فبحث أل ب:ببج140ح
ب3/135حثنا يابث ألي بحثدايةباحيثألب:ب،ب5/678ثم فبحث أل ب:بج141ح
نا بتنةلبحثن سح،ت  بحثدج ،حث خ ألل،حثل هعبحثتديمجب142ح  ج87   ب  ؿبحثهايناباح 

ب3/134حثنا يابث ألي بحثدايةباحيثألب:ببج143ح
ب1/509مم سبحث ي اب:ببج144ح
ب4/176ثم فبحث أل ب:ب،ب688حثق هاسبحثهديطب/ببج145ح
ب9-7/8حث يفب:بب،ب3/356حثهق ييسب:ببج146ح
ب782حثق هاسبحثهديطب/بج147ح
بجب4956ت ييألبحالمـبحثق يمبحب   ب لبب، ت  بحيا بب،منفبم لباحااببج148ح
ب4/78حث يفب:ب،ب6/20حثهق ييسب:بج149ح
ب4/62حثهق ييسب:بج150ح
ب2/122حث يفب:بج151ح
 6/394 أل بحثمناب:بب،13/146 افبحثه  ااب:ببج152ح

بجببببب4956   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمح، ت  بحيا ،منفبم لباح ابج153ح
 4/175حث يفب:بج154ح

 72حثهةألاحيب/ببج155ح

 7/387حث يفب:ببج156ح

بجبهفبماألإبح مألح 32حنيابحببج157ح
بج4956   ب لبت ييألبحالمـبحثق يمبحبب، ت  بحيا بب،منفبم لباحااببج158ح
 6/242حث يفب:بب،ب398/ب2حثهق ييسب:ببج159ح

 4/148ثم فبحث أل ب:جب160ح

حثنا يػاب ػلب أليػ بب،جب2264 ػ  ب ػلبحا ػ  باثػابحث نػ بحبب، تػ  بحثطػيؽبب،منفبم لباحااببج161ح
 2/205:ببحثدايةباحيثأل

 4/399حثهق ييسب:بج162ح

ب398/ب2حثهق ييسب:ببج163ح


