


 جزء

 يف

 صىل اهلل عليه وسلم أسامَءهم النبي   َّيَ َمن غَ 

1ن الصحابة الكرام ريض اهلل عنهمم  

 للعالمة

جالل الدين السيوطي 

 هـ رمحه اهلل 911تـ 

-واملنة ينشر ألول مرة عن نسخة نادرة وهلل الحمد_

 ن َي بهع  

حممد بن أمحد بنحممود آل رحاب 

 ديه وملشاخيه وللمسلمني، آمنيغفر اهلل له ولوال

1 ذكره رحمھ هللا في فھرس مؤلفاتھ، وكذا تلمیذاه: الداودي والشاذلي في ترجمتھما المفردة لھ.
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 نص اجلزء

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفى، وبعد  

 هم:صىل اهلل عليه وسلم أسامءَ  َمن َغَّيَ النبي   د  فهذا َسر 

 عن وكيع عن هشام عن أبيه قال:أخرج ابن أيب شيبة يف )املصنف( 

 .إىل ما هو أحسن منه ه  َولَ وسلم إذا سمع االسَم القبيَح َح كان رسول اهلل صىل اهلل عليه  

 :األسلمي وأخرج الطرباين عن عتبة بن عبد  

 . ه  َولَ َح ال حيبه  سماالأتاه الرجل وله  إذاصىل اهلل عليه وسلم كان رسول اهلل  

 وأخرج ابن سعد  عن عروة:-1

ان إذا سمع باالسم القبيح  غَّيه، فغَّيَ احلباَب أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ك 

 عبد اهلل.ـ:ب

  : الشيطان."احلباب": وقال

عاصم بن عمرو، وكان اسمها: عاصية، فقال: بل أنت مجيلة. أخرجه  وغَّي اسم أم  -2

 ابن أيب شيبة.

 ك؟، فقال: عزيز، فقال: ال، فقال له: ما اسم  املدينةَ  حثمةَ  د  َج  أيب سربةَ  بن   وقدم عزيز  -3

 عزيز إال اهلل، أنت عبد الرمحن. أخرجه ابن أيب شيبة وابن سعد وأمحد بن حنبل.

 .أخرجه أمحد وسمع رجال يقول آلخر: ما اسمك؟، فقال: شهاب. قال: أنت هشام.-4

، فسامه: عبد اهلل. أخرجه ابن أيب شيبة وابن وكان اسم عبد اهلل بن سالم: احلصني-5

 ماجه.
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 وكان اسم ابن أخيه: غيالن، فسامه: عبد اهلل. أخرجه ابن أيب شيبة.-6

 ابن أيب شيبة.واملضطجع، بـ:املنبعث. أخرجه -7

 ي نفَسها.ك  زَ ، بـ:زينب، وقال: ت  ة  رَ وبَ -8

ارخيه(، والدارقطني يف )األفراد(، واحلََكم، بـ:عبد اهلل. أخرجه البخاري يف )ت-9

 والطرباين.

 .أخرجه ابن منده.عبد اجلبار، بـ:اجلَباراسم  وغَّي -10

أخرجه ابن أو: عبد كعبة، فسامه: عبد الرمحن.  وكان اسم ابن عوف: عبد عمرو-11

 سعد وابن منده.

 جويرية. أخرجه ابن أيب شيبة.وغَّي برة، بـ:-12

 وبرة أيضا، بـ: ميمونة.-13

 والعاص بن األسود من عصاة قريش مَلَا أسلَم سامه: مطيعا. أخرجه ابن أيب شيبة.-14

نينا، فقال له النبي صىل اهلل عليه وسلم: ما مسلم وعن رائطة بنت -15 قالت: شهد أيب ح 

ك؟ قال: عراب، قال: أنت مسلٌم. أخرجه ابن أيب شيبة.  اسم 

لربه. أخرجه ابن أيب شيبة.-16 ه لص 
 وغَّي أبا احلكم، بـ: أيب رشيح  أكرب  ولد 

اليس طيوغّي اسم رخم بن معبد بن اخلصاصية، فسامه: بشّيا. أخرجه أبو داود ال-17

  .)تارخيه(والبخاري يف 

بغالم  حبيش، وقال: أ حب أن تسميه وتدعو له  وجاء رجل يقال له: أرصم-18-19

فقال: بل أنت زرعة، قال: فام تريد ، ، فقال: أرصمبالربكة، فقال: ما اسمك أنت؟

 غالمك، قال: راعيا، قال: فهو عاصٌم، وقبض كفه. أخرجه الطرباين.
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 . أخرجه الطرباين وأبو نعيم يف )املعرفة(.وغّي أسود، فسامه: أبيض-20

ٌم، قال: بل أنت عبد اهلل. أخرجه الطرباين.-21  وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: ن عر

سمك؟ قال: أكرب، قال: بل أنت بشّي. أخرجه البخاري يف وقال آلخَر: ما ا-22

  )تارخيه( والنسائي وابن السكن وأبو نعيم.

 أخرجه البغوي وابن عساكر. وكان اسم رجل: الرصم، فسامه: سعيدا.-23

  وكان حسني بن عرفطة اسمه: حسيال، فسامه: حسينا. أخرجه ابن شاهني.-24

بـ:عتبة. أخرجه ابن شاهني وابن  وكان اسم عتبة بن عبد  السلمي: عتلة، فغّيه-25

 منده.

قال: شيطان، قال: بل أنت عبد اهلل. أخرجه وقال لعبد اهلل بن قرط: ما اسمك؟ -26

 عبد اجلبار اخلوالين يف )تاريخ داريا( وابن عساكر والطرباين.

اهلل. أخرجه  العاص: أنتم عبيد   :وقال للعاص بن العاص، وآلخر اسمه-27-28

 الطرباين.

 وكان أخو أيب قرصافة اسمه: ميسم، فسامه: مسلام. أخرجه الطرباين.-29

 وغَّي اسم حازم بن حرام اجلذامي بـ:مطعم. أخرجه الباوردي والدواليب والعقييل.-30

قال بشّي بن عقربة: مَلَا قتل أيب يوم أحد أتيت  رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم، -31

ه َك أمَ  وعائشة   أن أكون أباك،فقال: ما يبتليك؟ أما ترىض  ، ومسح رأيس، فكان أثر يد 
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: 2يب رَتةٌ  أسود، وسائره أبيض، وكانت ، فتفل فيها، فانحَلت، وقال: ما اسمك؟ قلت 

  بجّي، فقال: بل أنت بشّي. أخرجه ابن عساكر.

. أخرجه ابن منده وابن عساكر. ى عبدَ مَ وَس -32 : عبد خّي   رشٍّ

ة، قال: أبو معاوي ،كنيت ك؟ :وقال آلخر: ما اسمك؟ قال: عبد العزى، قال-33-34

قال: أنت عبد الرمحن أبو راشد، قال: فام اسم موالك؟ قال: قيوم، قال: بل عبد القيوم 

 أبو عبيد. أخرجه الطرباين وابن عساكر.

َدَة. -35 شر وسأل قوما، وقال: من أنتم؟، فقالوا: نحن بنو ريبة، فقال: بل أنتم بنو ر 

 .يف )املصنف(  شيبةأخرجه ابن أيب

، فقال: بل أنتم بنو عبد اهلل. أخرجه -36 وقال لقوم: من أنتم؟، قالوا: بنو عبد مناف 

 .البغوي والباوردي والطرباين

وكانت كنية كعب بن مالك: أبا بشّي، فكناه: أبا عبد اهلل. أخرجه البغوي وابن -37

 عساكر.

 وَسَمى غافال: عاقال. أخرجه ابن سعد.-38

 .بن احلارث بن عبد املطلب كان اسمه: عبد شمس، فسامه: عبد اهللوعبد  بن اهلل -39

 جد  الزهري  ألمه اسمه: عبد اجلان، فسامه: عبد اهلل. وكان-40

عدو  ،ه: عبد الرمحناَم ه: عبد العزى، فَس عبد اهلل بن ثعلبة اسم   وكان أبو عقيل بن  -41

.ا األوثان. أخرج اجلميعَ   بن  سعد 

                                                           

 . العجمة في الكالم )اللسان: رتت( :هي تة: عجلة في الكالم وقلة أناة أوالر  2
 بالثاء، والصحيح ما أثبته أعاله.وفي األصل: رثة. 
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 الوليد بن الوليد قال: ما اختذتم الوليد إال حنانا، فسامه: عبد اهلل.-42

د كان اسمه: يسارا، فسامه: سليامن.-43 َ  سليامن بن رص 

 .، كان اسمه: عبد العزى، فسامه: عبد الرمحن3عبد الرمحن بن مشنو-44

 بن صفوان، سامه: عبد اهلل. بد احلارث بن زيدع-45

 أيضا. سعد   بجّي بن أيب ربيعة بن املغّية، سامه: عبد اهلل. أخرج ذلك ابن  -46

 بحمد هللا وعونه وحسن توفيقه.تم 

*** 

 قال محمد آل رحاب، غفر له الوهاب: 

شوال  25وضبطه ببيت السنة العامر بمكة املكرمة قبيل مغرب اإلثنين  هنسخانتهيت من 

 هـ 1439

***   

 صورة غالف املخطوط:

 

                                                           
 امشنا: لسم مهرد أا ن،در عز ز لتاجاد فه أسم،ء لترج،ل اك ب لتطبق،ت. 3
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