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 بسم الله الرحمن الرحيم
ن ال نبيَّ بعده. واحلمد هلل  ..والصالةم والسالمم عىل م 

التي تكلَّم فيها عن . يوطي رمحه اهلل الس  ين احلافظ جالل الد  فهذه إحدى رسائل 

ن قال به . هعيينيف ت   واآلثار   فيه من األحاديث   وما ورد   .اهلل األعظم اسم   وكذا ذكر  م 

 . ( )العلم من أهل  

 . احلاوي له رمحه اهلل كتاب   ضمن   وهذه الرسال  مطبوع   

رات موقع   رسال ولل وليس عليها . الرشيف األزهر   خمطوطات   خمطوط  من مصوَّ

 .( )دة اخلطجيَّ  وهي. النسخ  تاريخم 

جتم وعميل يف الرسال  أين  . وردها يف الرسال التي أ   واآلثار   األحاديث   خرَّ

ني عليها من حيث الصح  والضَّ  كالم   ونقلتم  ن م   قوالت  الن   مع بعض  . عفاملحقق 

اح  ين كالم الرشَّ  .فؤل  املم  عىل كالم   لعلَّها تمضيف فائدة  واملفِّس 

 

   هـ 1/11/1441 . بريدة. القصيم . العامر حممد   السالم بنم  كتبه عبدم 

______________________________ 

ه احلافظم ابنم حجر يف ( 9)  السيوطي هو ما ذكر 
حيث ذكر  أ ربع   عرش  قوال  يف تعيني  . "الفتح"وجل  اعتامد 

يوطي كلَّها . اسم  اهلل األ عظم  ها الس   . وزاد عليها ما وقع له. ذكر 

لع إالَّ عىل طبع  ومل أ طَّ . كام ظهر يل أ ثناء بحثي يف الشبك  العنكبوتي . طمبعت الرسال  ثالث  طبعات(  )

ه. واحدة   وخمطوط . اعتمد  عىل طبع  احلاوي. د خالد السمريي جزاه اهلل خريا  يف الشبك . وهي ما نرش 

ج األحاديث واألثار. األزهري أ  يف املتن وربَّام أ ورد اخلط. وربَّام عزاها إىل مصاد رها فقط. ومل خير 

وهكذا عملم البرش  ال خيلو من امللحوظات . ون املتوسطفجاء حتقيقه وتعليقه د. !والصواب يف احلاشي 

 . التي ال ينفك  عنها أ حد  
 
. ولعلَّ أ حدا  يأيت بعدنا فيستدرك علينا ما وقع عندنا من أوهام  وأخطاء

ب العلم  .واهلل أعلم وأحكم. فيمضيف فائدة  للكتاب ولطمالَّ
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ُّ
 ( )العظماهلل سم ار املنظم يف الد

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

  .لياالعم  فاتم سنى والص  هلل الذي له األسامء احلم  احلمدم 

ه وعىل آل   .ظمىاملخصوص بالشفاع  العم  نا حممد  د  عىل سي   والسالمم  والصالةم 

 .وبعد .سنىه ذوي املقام األ  وصحب  

فيه من  ما ورد   ع  تتبَّ أ   أن   ردتم فيه فأ   وما ورد   .عظماأل   عن االسم   لتم ئ  فقد سم 

  .قوال  أ  يف االسم األعظم  فقلتم  .واألقوال األحاديث واآلثار

 ها عظيم  ال جيوز تفضيلم سامء اهلل تعاىل كلَّ أ   بمعنى أنَّ  .له أنه ال وجود   :األول

الطربي وأبو احلسن  منهم أبو جعفر   إىل ذلك قوم   ذهب   .ها عىل بعض  بعض  

 .والقايض أبو بكر الباقالين ,حبانوأبو حاتم بن  ,األشعري  

  .األسامء عىل بعض   بعض   تفضيلم  ال جيوزم  :هوغري   ونحوه قول مالك  

 .به العظيم املراد   االسم األعظم عىل أنَّ  من ذكر   هؤالء ما ورد   ومحل  

 والذي عندي أنَّ  .األعظم االسم   يف تعيني   اآلثارم  اختلفت   :وعبارة الطربي

عظم أ   وال يشء   .ه االسم األعظممنها أنَّ  يف خرب   د  إذ مل ير   .ها صحيح قوال كلَّ األ  

إىل  فريجعم  .عظمه بكونه أ  وصفم  سامئي جيوزم من أ   اسم   ه تعاىل يقول كل  فكأنَّ  .منه

  .معنى عظيم

______________________________ 

 .دون لفظ اجلالل  "يف االسم األعظم"ويف مطبوع احلاوي . كذا جاء تسمي  الرسال  (9)
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اعي الدَّ  ثواب   هبا مزيدم  خبار املرادم يف األ   عظمي  الواردةم األ   :حبان وقال ابنم 

 .( )القارئ ثواب   اد به مزيدم واملر .طلق ذلك يف القرآنكام أ   .بذلك

ل يكام ق .همن خلق   ( )حدا  عليه أ   ع  طل  ومل يم  .هاهلل بعلم   أنه مما استأثر   :القول الثاين

 .الوسطى ويف الصالة   ,ساع  اإلجاب  ويف ,بذلك يف ليل  القدر

  .( )الكشف   أهل   عن بعض   ( )ينالد   ه اإلمام فخرم نقل   .أنه هو :القول الثالث

 ,كذا نت قلت  ه مل يقل أ  بحرضت   عظيم   عرب عن كالم  يم  راد أن  ن أ  م   له بأنَّ  واحتجَّ 

  .( )عهم با  تأد   .ام يقول هووإنَّ 

______________________________ 

اعي والقارئ"ووقع يف طبع  احلاوي . كذا يف املخطوط (9) قحم . "ثواب الدَّ  . وكأنَّ لفظ  الداعي مم

. فع عىل أنه فاعل  بالر( أ حد  ) ووقع يف املخطوط . بالنصب عىل أنه مفعول  به( أ حدا  . ) هكذا يف احلاوي ( )

طَّلع ) عل لفل  .وكال الوجهني صحيح  (. ي 

هم تصانيف يف  األصول . املعروف بابن اخلطيب .الرازي أبو الفضل الفخرم . حممد بنم عمر بن احلسني  ( ) ل 

ه. (مفاتيح الغيب)أسامه  . القرآن تفسريا  كبريا  وفِّسَّ  .واملنطق : قيل . 455ولد يف رمضان سن  . ومل يتمَّ

قال ابنم . الكالم ه يف علم  خول  عىل دم  إنه ندم  : إنه كان حيفظم الشامل  إلمام احلرمني يف الكالم, وقيل

يتني مل أشتغل بعلم : أنَّه سمع فخر الدين الرازي يقول ,الطوغاين مرتني أ خربين القطبم : الصالح يا ل 

 . 606راة يوم عيد الفطر سن  تويف يف ه  . ىالكالم, وبك  

 .البن خلكان( 51 /5)وفيات األعيان . البن قايض شهب (  9/3)الشافعي  طبقات  

 احلجاب من وهو . أ ظهره: رفعمك لليشء عام يواريه, وكشف  األمر: الكشف (5)
 
االط الع عىل ما وراء

ومشاهدة . انكشاف الغيب  لبعض  البرش  : واملراد, املعاين الغيبي , واألمور احلقيقي  وجودا  أو شهودا  

ف, املغيبات تب التصو   يف كم
وفي  الكشف  مصدرا  . وأكثرم ما يكون احلديثم عن الكشف  ويعتمدم الص 

, بل حتقيق غاي  عبادهتم   .وهو منهج  خمالف  للرشيع   مجل   وتفصيال  . وثيقا  للعلوم  واملعارف 

ره  96يف سورة البقرة آي   "مفاتيح الغيب".كالم الرازي يف تفسريه  (4) بناء  عىل مذهب  الصوفي   قرَّ

  .الفالسف 

 .للدكتور عبد الرمحن املحمود( 666/ ) "موقف ابن  تيمي  من اإلشاعرة"انظر كتاب 
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 يف  صلم ه األ  وألنَّ  ,هطلق عىل غري  مل يم  ه اسم  ألنَّ ( اهلل) :القول الرابع
 
 األسامء

  .( )إليه ضيفت  أم  مَّ ومن ث   .سنىاحلم 

______________________________ 

 .لغ   ورشعا  . ال شكَّ يف بمطالن هذا الكالمو

ا لغ  خطاب احلارض "أنت"كلم  فإنَّ . أمَّ ضعت للمم ن خاطب  . وم ه ب  فقد خاط   "نتأ  "عظيام  بقوله  فم 

اطب  شخصا  أ مامك. وال يمعد  من قل  األدب. املبني العريب   باللسان   . وتقول له هو. بل ال يليق أن  ُتم

ه د. وها هي الصالة التي يقوم العبدم أ مام ربَّه. وأنت  تقصدم اطبه بقوله يف التشه  اللهم أنت  ": وخيم

ن أعظم  األدب  وأ حسنه. "السالم  .وهذا م 

ا رشعا   ولقال تعاىل . القترص  عليها يف اآليات واحلديث. من أ سامء اهلل( هو ) كانت هذه اللفظ  فلو . أمَّ

هو اهلل الذي ال إله }ولكن قال . دون لفظ   اجلالل ( اآلي  .. هو الذي ال إله إالَّ هو عامل الغيب) مثال  

 .لمواهلل أع. وهي كثرية  . وكذا يف اآليات واألحاديث {..  هو عامل الغيبإالَّ 

وفي  عىل هذا الذ    من الص 
كر  ."هو"أ عني . كروقد درج  أهلم الضالل  ون جمالس  الذ  دم كام  –فرتاهم يعق 

دمون  –يزعمون   .زيغ قلوبنااليم  اهلل أن   نسألم . هو هو: ويرد 

إنه االسم : علم  عىل الرب  تبارك وتعاىل, يمقال {اهلل}(:   9/9) "تفسريه"قال احلافظ ابن كثري يف   (9)

هو اهلل الذي ال إله إال هو عامل الغيب }: األعظم؛ ألنه يموصف بجميع  الصفات, كام قال تعاىل

وس السالم املؤمنم املهيمنم العزيزم * والشهادة هو الرمحن الرحيم  هو اهلل الذي ال إله إال هو امللك القد 

رم له األسامءم احلمسنى يمسب ح له ما يف  هو اهلل اخلالقم * اجلبارم املتكربم سبحان اهلل عام يمرشكون  البارئم املصو 

ى األسامء الباقي  كلها صفات [5 -   : احلرش] {وهو العزيز احلكيم. الساموات واألرض , فأجر 

ا ما }: وقال تعاىل {وهلل األ سامء احلمسنى فادعوه هبا}: له, كام قال تعاىل يَّ قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن أ 

: قال ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسول  اهلل : حيحني عن أيب هريرةويف الصَّ [ 990: اإلرساء] {فله األسامء احلسنىتدعوا 

ن أ حصاها دخل اجلن  -مائ  إالَّ واحدا   -إنَّ هلل تسع   وتسعني اسام  " ه . "م  وهو اسم  مل يمسمَّ به غريم

ن ذهب من الن حاة تبارك وتعاىل؛ وهلذا ال يمعرفم يف كالم العرب  له اشتقاق  من فعل  وي   فعل, فذهب  م 

لامء منهم الشافعي  واخلطايب  وإمام . إىل أنه اسم  جامد  ال اشتقاق له  من العم
رطبي  عن مجاع   وقد نقل ه القم

وي عن اخلليل وسيبويه أنَّ األلف  والالم  فيه الزم    هم, ورم أ ال  : قال اخلطايب. احلرمني والغزايل وغريم

ن أ صل  الكلم  ملا جاز  إدخالم حرف  النداء : يا اهلل, وال تقولم : ت رى أنَّك تقولم 
يا الرمحن, فلوال أ نَّه م 

 .انتهى. الخ.... إنه مشتق  : وقيل. عىل األلف والالم
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ثنا اح حدَّ حممد بن الصبَّ  ثنا احلسن بنم حدَّ  ":تفسريه"أيب حاتم يف  قال ابنم 

 عم  إسامعيل بنم 
 
اهلل  اسمم  :أنه قال ,زيد   بن   عن جابر   ثني رجل  حدَّ  لي  عن أيب رجاء

 والشهادة   الغيب   هو عامل ال إله إالَّ الذي  هو اهللم}ه يقول أنَّ  مل تسمع  أ   .عظم هو اهللاأل  

 .( ){الرحيم هو الرمحنم 

______________________________ 

 اهلل دالٌّ عىل مجيع  األسامء احلمسنى والصفات اسمم (:   /9) "مدارج السالكني"وقال ابنم القيم يف 

الالت ا ن  لثبوت  صفات اإلهلي  له مع نفي أ ضدادها عنه. لثالثالعليا بالدَّ .   فإنَّه دالٌّ عىل إهليته املمتضم 

وهلذا يمضيفم . وعن العيوب  والنقائص  . وصفات اإلهلي  هي صفات الكامل املنزه  عن التشبيه  واملثال  

قال. {األسامء احلسنىوهلل }اهلل تعاىل سائر  األسامء احلمسنى إىل هذا االسم العظيم كقوله تعاىل  : ويم

ن أ سامء الرمحن. الرمحنم والرحيم والقدوسم والسالم والعزيز واحلكيم من أسامء اهلل قال اهلل م  , وال يم

 العزيز
 
ه . ونحو ذلك. وال من أسامء م  أنَّ اسم 

ل  دالٌّ . مستلزم  جلميع معاين األسامء احلسنى( اهلل ) فعم

تمقَّ منها اسمم اهللواألسامءم احلسن. عليها باإلمجال  اإلهلي  التي اش 
واسمم اهلل , ى تفصيل  وتبيني  لصفات 

ا  إليه يف احلوائج  والنوائب  . دالٌّ عىل كون ه مأ لوها  معبودا   ع  . تأهلمه اخلالئقم حمب   وتعظيام  وخضوعا  وفز 

ن ني  لكامل اململك واحلمد م  محته املتض  بوبيته ور   رم
ستلزم  لكامل  ه  .وذلك مم وإهليتمه وربوبيتمه ورمحانيتمه وملكم

 كامله إذ ي ستحيل ثبوتم ذلك ملن ليس بحي  
ستلزم  جلميع  صفات  . وال قادر  . وال بصري  . وال سميع  . مم

. الخ... وصفاتم اجلالل  واجلامل  أ خص  باسم  اهلل. وال حكيم  يف أفعاله. وال فعال  ملا يريد. وال متكلم  

  .انتهى

( 04 /  ) "تفسريه"والطربي يف , عن احلسن  بن  حممد(   9 ) "تفسريه"أخرجه ابنم أيب حاتم يف  (9)

لي  به  .عن يعقوب بن  إبراهيم كالمها عن ابن  عم

 . وفيه رجل  مل يمسمَّ  

 . وثَّقه ابنم معني وابنم سعد والنسائي  . هو حممد بنم سيف  األزدي البرصي: وأبو رجاء

 . صالح: وقال أبو حاتم

 ."الثقات"وذكره ابنم حبان يف 

أخربنا : من رواي  موسى بن  سهل بن  كثري الوشاء, قال(  9) "فضل التهليل"وأخرجه ابنم البناء يف  

عثاء جابر  بن  زيد  رمحه اهلل  .ابن علي  عن أيب رجاء عن احلسن  عن أيب الشَّ
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إسامعيل عن سفيان  ثنا إسحاق بنم حدَّ  ":كتاب الدعاء"أيب الدنيا يف  وقال ابنم 

 . ( )يا اهلل عظمم اهلل األ   اسمم  :عبي  قال الشَّ  :سعر قاليين  عن م  بن عم 

  .الرحيمم  اهلل الرمحنم  :القول اخلامس

خرجه ه ما أ  ستند  مم  ولعلَّ  :"خاريرشح البم "جر يف ح   ابنم  ( )اإلسالمشيخ قال 

 ,لفلم يفع   .األعظم   ها االسم  م  عل  يم  أن   ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أهنا سألت  " ,ماجه عن عائش  ابنم 

______________________________ 

 .لكنَّ موسى بن  سهل  ضعيف  , ولو صحَّ لكان الرجلم الذي مل يسمَّ هو احلسن البرصي 

تج  به: قال عنه الدارقطني    . ضعيف  ال حي 

 . ضعيف  جدا  : وقال الربقاين

 . ليس باملشهور: وقال اخللييل

 (.696 )موسوع  أقوال الدارقطني (. 53 /90)هتذيب التهذيب  

وابنم أيب ( 01 /9) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 66 1 ) "املصنف"وأ خرجه ابنم أيب شيب  يف  

 "موضح األوهام"واخلطيب يف ( 953) "فضائل القرآن"وابنم الرضيس يف (  ) "تفسريه"حاتم يف 

عثاء ( وصالح الدهان. زاد اخلطيبم )من طمرق عن حيَّان األعرج أيب عبد امللك ( 934/ ) عن أيب الشَّ

بدأ به قبل  كل  اسم  اسم اهلل األعظم هو اهلل, أ ال  ترى أنه يف مجيع  القرآ"بلفظ . به  ."ن ي 

 .وإسناده جيد 

ه ثقات    (9)  .وفيه انقطاع. رجالم

 .املشهور عبي التابعي  مل يسمع من عامر بن  رشاحيل الشَّ  .هو ابن كدام بن ظهري: مسعر

ن سمع  الشعبيَّ ( 63 1 ) "املصنف"وقد أخرجه ابنم أيب شيب  يف   سعر عمَّ
ثنا سفيان عن م  حدَّ

 .فذكره

عيد  اهلمداين ( 9/966) "الرد عىل املرييس"أ خرجه الدارمي  يف . طريق  آخروله   من رواي  جمالد بن  س 

عبي  .عن الشَّ

الد  ضعيف     .وجمم

 .كتاب الدعاء البن أيب الدنيا مفقود  ال أعرف عنه شيئا   :تنبيه 

يف  "احلاوي"وليس يف . وكذلك يف نقل ه عن ابن  حجر يف القول احلادي عرش. كذا يف املخطوط ( )
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وك دعم وك الرحيم, وأ  دعم وأ   ,وك الرمحندعم وأ   ,وك اهللدعم إين أ   اللهمَّ  .عت  ود   ت  فصلَّ 

 :قال هلا ملسو هيلع هللا ىلصه أنَّ  ,احلديث, وفيه..  علممنها وما مل أ   ما علمتم سنى كلها بأسامئك احلم 

 إنه لفي األ  
 
 .به نظر   ويف االستدالل   .ه ضعيف  وسندم  :قال .( )"هبا التي دعوت   سامء

 . انتهى

______________________________ 

 . "حجر قال احلافظ ابنم  "وإنام فيه (. شيخ اإلسالم ) قوله . املوضعني

من طريق حممد بن  سلم  احلراين عن أيب إسحاق الفزاري عن ( 641 ) "السنن"أخرجه ابن ماجه يف   (9)

كيم اجلهني عن عائش  أ يب شيب  عن  اهلل بن  عم
اللهمَّ إين : يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسول  اهلل : قالت عبد 

ئلت  به  , وإذا سم  األحب  إليك, الذي إذا دمعيت به أ جبت 
ك الطاهر  الطيب  املبارك  أ سأ لمك باسم 

, وإذا استفرجت  به فرجت   ئش  هل يا عا: وقال ذات يوم: قالت. أ عطيت, وإذا اسرتمحت  به رمحت 

ني عىل االسم الذي إذا دمعي به أجاب؟ قالت  أنَّ اهلل قد دلَّ
يا رسول اهلل, بأيب أنت  : فقلتم : علمت 

ي فعل منيه, قال نبغي لك  يا عائش , قالت: وأمم  يتم وجلستم ساع , ثمَّ قممتم فقبَّلتم : إنه ال ي  فتنحَّ

ه, ثمَّ قلتم  نبغي لك  يا عائش  أن  أمعل مك, إنه ال ينبغي لك  أن  إنه ال: يا رسول اهلل, عل منيه, قال: رأس   ي 

نيا, قالت , ثمَّ صلَّيتم ركعتني: تسأيل به شيئا  من الد  أتم الرب "إال أهنا قال . فذكره.. فقمتم فتوضَّ

 ."الرحيم

كيم. هذا إسناد  فيه مقال  : "الزوائد"قال البوصريي يف  ه مجاع   من وعدَّ . وثَّقه اخلطيبم . عبدم اهلل بنم عم

ه, وال يصح  له سامع  . الصحاب  ح   ثقات  , وال من وثَّقه. وأ بو شيب  مل أر  من جر 
. وباقي رجال  اإلسناد 

  .انتهى

كيم: قلت قمرئ علينا كتابم : قال. أبو معبد صاحبم احلديث  املشهور يف جلود  امليت . عبد اهلل بنم عم

هين  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل   . بأرض  جم

قال أبو نعيم وابنم حبان وأبو وكذا . وال يمعرف له سامع  صحيح   .ملسو هيلع هللا ىلصأ درك  زمن  النبي  : قال البخاري

 . أ دركه ومل ي ره: وقال ابن مندة وأبو نعيم. زرع 

ن شاء أ دخله يف املمسند عىل املجاز ملسو هيلع هللا ىلصله سامع  من النبي  : وقال أبو حاتم  . م 

 (.   /4) "هتذيب التهذيب"
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عن حه وصحَّ  ."املستدرك"يف  ه احلاكمم خرج  ما أ   قوى منه يف االستدالل  أ   :قلت

 .الرمحن الرحيم اهلل  عن بسم   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   ان سأل  عفَّ  عثامن بن   أنَّ  ,عباس   ابن  

  كام بني سواد  اهلل األكرب إالَّ  وما بينه وبني اسم   .سامء اهلل تعاىلمن أ   هو اسم   :فقال

 .( )"ربوبياضها من القم  العني  

______________________________ 

ا أبو  نى من . شيب أمَّ  من الرواة ممن يمكنون بأيب شيب  "التقريب"فقد ترجم  ابنم حجر يف الكم
منهم . لعدد 

تمل أن  يكون أحد  هؤالء اهلل بن   أبو شيب  عن عبد  : ثم قال... عبدم الرمحن بنم إسحاق اآليت كيم حيم . عم

 .انتهى. وإالَّ فمجهول  من السادس 

مم احلافظ  بضعف  احلديث يف ا  .ه جمهول  ال يمعرفكأنه وضح  له أنَّ . لفتحوجز 

ثنا ( 4) "الدعاء"ي يف ب  ضيل الضَّ فم  بنم  خرجه حممدم فأ  . وقد تموبع أبو شيب  عبد  الرمحن بن  إسحاق حدَّ

كيم عن عائش   اهلل بن عم
ريش عن عبد  بيد اهلل القم  أ ين  "إالَّ أنه قال . هفذكر نحو  . عن عم

يا عائش , شعرت 

 . "الذي دعا به صاحبم سليامن االسم  علمتم 

ا  . شيب  الواسطيَّ  أبا. لكنَّ عبد  الرمحن بن إسحاق  .ضعيف  جدَّ

فه ابنم معني والنسائي  وأبو داود وأبو زرع   .ضعَّ

 : قال اإلمام أمحد
 
 .منكرم احلديث. ليس بيشء

 .فيه نظر  : وقال البخاري

ه  ا شيخم بيد اهلل. القريشوأمَّ قال. فهو عم  اهلل بن م   .عبد اهلل :ويم
وهب التيمي بنم عبد  الرمحن بن  عبد 

تلف  فيه, القريش املدين فه أمخرى, وثَّقه ابنم معني مرة  . خمم  . وضعَّ

 . ليس بذاك القوي: وقال النسائي. صالح: قال أبو حاتمو

 .ليس بالقوي: "التقريب"قال ابن حجر يف 

حه( 9164) "املستدرك"أخرجه احلاكم يف  (9) قييل يف (  4 95) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف . وصحَّ والعم

من (  5  ) "الشعب"والبيهقي يف (  9 /3) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف (  96/ ) "الضعفاء"

ثني أ يب عن طاوس  عن ابن  عباس  .طريق سالم بن  وهب اجل ن دي حدَّ

قييل وا   .عن أبيه عن ابن  عباس سالم بنم وهب  عن ابن  طاوس  . خلطيبووقع عند العم

 .ومدارم احلديث عىل سالم 
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اهلل األعظم  اسمم " مرفوعا   عباس   ابن   من حديث   ردوس للديلمي  الف   ويف مسند  

يف ست  
 .( )"ورة احلرشسم  آخر   يف آيات   ( )

  .القيومم  احلي   الرحيمم  الرمحنم  :القول السادس

اهلل  اسمم " :أنه عليه السالم قال ,يزيد بنت   سامء  عن أ  ه وغري   الرتمذي   حلديث  

  وفاحت .{الرحيمم   هو الرمحنم ال إله إالَّ  واحد   وإهلكم إله  }األعظم يف هاتني اآليتني 

  .( )"{القيوم هو احلي  إالَّ اهلل ال إله }عمران  آل   سورة  

______________________________ 

تابع عليه: قال العقييل   .انتهى. وال يمعرفم إالَّ به. ال يم

نكر  (: 1 0 ) "العلل"وقال ابن أيب حاتم يف    .انتهى. هذا حديث  مم

 .انتهى .خرب  منكر, بل كذب  (:  96/ ) "امليزان"وقال الذهبي يف 

 .انتهى. سالم بن وهب جمهول   (: 9/6) "املوضوعات"وقال السيوطي يف 

  .وكذا عند مجيع من أخرجه. وهي موجودة  يف احلاوي(. الرمحن ) سقط يف املخطوط قوله  :تنبيه

وهو  .(ست آيات)يف أفراد الدارقطني وكنز العامل كذا و. وعند من أخرجه .كذا يف احلاوي واملخطوط  (9)

و  }ه تعاىل بداي  من قول  . ريةخاأل كرت فيها األسامء هي الثالثم وإالَّ فاآليات التي ذم . من باب التجوز هم

يمم  
ح  مح  نم الرَّ و  الرَّ  هم

ة  اد  ه  الشَّ ي ب  و  غ  م ال 
امل  و  ع  ه  إ الَّ هم ي ال  إ ل 

و  (   )اهلل الَّذ  ه  إ الَّ هم ي ال  إ ل 
و  اهلل الَّذ   إىل{.. هم

 .آخر السورة

تيب  عن سعيد  بن  (  996) "تفسريه"أخرجه الواحدي يف   ( ) م بنم عم ثني احلك  من طريق حييى بن  ثعلب  حدَّ

بري عن ابن  عباس رفعه  .جم

د به حييى بنم (:  96/ ) "األفراد"قال الدارقطني يف   مثعلب  أ   تفرَّ م األنصاري  عن احلك   .انتهى بو املمقوَّ

 .ثعلب  ضعيف   حييى بن: قلت 

 . ليس بيشء(:  6 )كام يف رواي  ابن طهامن . قال عنه ابن معني

 (.619)رقم  "تاريخ أسامء الضعفاء واملرتوكني"وكذا قال ابنم شاهني يف  

فه الدارقطني(: 63 /5) "امليزان"وقال الذهبي يف    .ضعَّ

حه( 536 )أخرجه الرتمذي   ( ) ( 3699 )وأمحد ( 644 )وابن ماجه ( 9516)وأبو داود . وصحَّ
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القيومم  احلي   :القول السابع
(1).  

 االسمم "ه ع  مام  ريض اهلل تعاىل عنه رف  يب أم عن أ   ماجه واحلاكم   حلديث ابن  

قال القاسمم  ."البقرة وآل عمران وطه: ورسم  يف ثالث   عظمم األ  
الراوي عن أيب  - ( )

 .( )القيوم أنه احلي   فعرفتم  .ه فيهاتم س  م  ت  ال   : - مام أم 

______________________________ 

يد يف  والطرباين يف ( 943) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف (  946) "مسنده"وعبد بن محم

فضائل "والفريايب يف (  54 ) "السنن"والدارمي  يف ( 905) "الدعاء"ويف ( 5/935 ) "الكبري"

يس يف (  5) "القرآن وغريهم ( 10  ) "الشعب"والبيهقي يف ( 936) "فضائل القرآن"وابن الرض 

بيد   وشب عن أ سامء  بنت  يزيد اهلل بن  أيب زياد   من طمرق عن  عم اح عن شهر  بن  ح   .القدَّ

اح  وشهر     ه ضعيف  حلال القدَّ  .  وإسنادم

اح  بيد اهلل القدَّ  . إذا انفرد  ال حيتج  به :  قال أبو حاتم عن عم

ه يف وخلَّص    .ليس بالقوي: فقال "التقريب"ابنم حجر حال 

 .صدوق  كثريم اإلرسال  واأل وهام: وقال عن شهر بن  حوشب 

نه الرتمذي(: 5  /99) "فتح الباري"ولذا قال يف   ألنَّه من , وفيه نظر  : ويف نسخ  صحيح. وحسَّ

 .انتهى. رواي  شهر  بن  حوشب

م يف القول  السادس  (9)  . وقد ورد  احلي  القيومم أ يضا  يف حديث  أسامء املتقد 

 .واهلل أعلم. وهذا مما يدل  عىل قوة  هذا القول. ويف حديث  أنس  اآليت يف القول  الثامن 

احلي  وعندي أنه ال إله إالَّ هو : واختاره النووي, وقال اجلزري( : 5/9461) "املرقاة"قال القاري يف  

  .انتهى. القيومم 

حا  بقائل    ( ) ها ابنم ماجه أ صال  . وأ هبمها األكثرم . ههكذا عند احلاكم مرص  ر   . ومل يذكم

ا ما وقع يف بعض    وا املم . فلم أ ره عنه. بأنه من قول أ يب أممامه التفاسري   أمَّ ومل يطَّلعوا . بهم بهولعلَّهم فِّسَّ

ح  بأنَّه   .واهلل أعلم. القاسمم عىل الرواي  املرص 

 .وال تعارض  بينها. وسيأيت الترصيحم يف طريق غيالن بن  أ نس بأنَّه من قول أ يب حفص  التنييس  

( 39 6) "األوسط"و يف ( 3  /6) "الكبري"والطرباين يف ( 9669) "املستدرك"أخرجه احلاكم يف   ( )

والفريايب ( 9  /6 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 944) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 
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______________________________ 

يص يف وأبو طاهر املخلَّ , من طريق هشام بن  عامر( 99 ) "فوائده"ومتام يف ( 55) "فضائل القرآن"يف 

وابنم , من طريق عامر  بن  نرص( 9666)واحلاكم , من طريق داود بن  رشيد(  5) "املخلصيات"

مرو بن  حفص بن شليل ( 99 ) "فوائده"ومتام  يف  (54/561)عساكر  وابنم عساكر , من طريق ع 

بيد اهلل كلهم عن الوليد بن  مم ( 6 56/9)أ يضا    الرمحن بن  عم
دم اهلل بنم العالء, سلم ثنا عبمن طريق عبد 

ثم  عن أ يب أممام  مرفوعا  : قال د   . سمعتم القاسم حيم

سوى القاسم  بن   -والوليد بنم مسلم وعبدم اهلل بنم العالء من الثقات  -هبم  ه ال بأس  ورجالم إسناد   

مشقي ه.  عبد  الرمحن الد  فه اإلمامم أمحدم وغريم  . ضعَّ

حاب  املمعضالتكان ي روي عن ال: وقال ابنم حبان   . صَّ

قه ابنم معني والرتمذي   . ووثَّ

ستقيم  ال بأس  به: وقال أبو حاتم   عنه مم
عفاء. حديثم الثقات   . وإنام يمنكر عنه الض 

 .صدوق  يغرب كثريا  : "التقريب"فقال يف . وخلَّص حاله ابنم حجر 

مشقي دمحيممن طريق عبد  الرمحن بن  إبراهيم ( 643 ,646 )وأخرجه ابنم ماجه   واحلاكم , الد 

هدي العطار( 9663) من طريق عبد ( 3 ) "األسامء والصفات"والبيهقي يف , من طريق حممد بن  م 

 اهلل بن  العالء بن  زب ر عن القاسم قال
مرو بن  أيب سلم  عن عبد  اسم اهلل  ": اهلل بن أيب مريم كلهم عن ع 

 .فذكره من قول  القاسم مقطوعا  ... األعظم

واليب  يف ( 3 56/9)ومن طريقه ابنم عساكر (  9/95) "تارخيه"خرجه ابن معني يف وأ  والد 

مرو عن عبد  اهلل( 359) "الكنى" رع  اخلراساين عن ع  ثنا خزيم  بنم زم  ملسو هيلع هللا ىلصعن القاسم  عن النبي   حدَّ

رسال    .مم

مرو بنم أيب سلم . وزادوا مجيعا   ثن: قال ع  أنه سمع  غيالن بن  , يذكرتم ذلك لعيسى بن  موسى, فحدَّ

ثم عن القاسم  عن أيب أممام  عن النبي   د  ه ملسو هيلع هللا ىلصأنس حيم  .نحو 

 .واقترصا عىل املوصول( 946)والطحاوي (  6/96) "الكبري"وأخرجه الطرباين يف 

مرو بنم أيب سلم : وزاد الطحاوي وابن عساكر فنظرتم يف هذه السور  الثالث : قال أبو حفص  ع 

ويف آل عمران . {اهلل ال إله إالَّ هو احلي القيوم}آي  الكريس . ليس يف القرآن مثلها فرأيتم فيها أ شياء

 الوجوهم للحي  القيوم}ويف طه . {اهلل ال إله إالَّ هو احلي القيوم}
 .انتهى. {وعنت 
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______________________________ 

عل ل  حديث  الوليد بن مسلم, فإنَّ الوليد أ حفظم وأتقنم وأعرفم بحديث : قال احلاكم ه, عىل هذا ال يم بلد 

ا بالقاسم أ يب عبد  الرمحن  .انتهى. أنَّ الشيخني مل حيتجَّ

واإلسناد الثاين . قاله املزي. وهو موقوف  . اإلسناد األول رجال  ثقات  : "الزوائد"قال البوصريي  يف 

ه. فيه مقال   ن وثَّقه. غيالن مل أ ر  من جرح   ثقات  . وال م 
نفرد. وباقي رجال  اإلسناد  به غيالنم  لكن مل ي 

  .انتهى. عن القاسم  عن أيب أممام  مرفوعا  

 .غيالن بن أنس الكلبي موالهم أ بو يزيد الدمشقي: قلت

 . وسكتا عنه. ذكره ابنم أيب حاتم والبخاري  يف كتابيهام

 . وذكره ابنم حبان يف الثقات

 .مقبول: "التقريب"وقال ابنم حجر يف 

ا عيسى بنم موسى القريش أ بو حم  . مدأمَّ

 ."الثقات"وذكره ابن حبان يف . فقد وثَّقه دمحيم

مدة عىل طريق الوليد بن  مسلم: قلت مرو بن أيب سلم  التنييس. فالعم  .كام قال احلاكم. وهو أ وثق من ع 

, أثنى عليه غري واحد: عن التنييس(  6 / ) "امليزان"قال الذهبي  يف   . صدوق  مشهور 

 . ال حيتج به: وقال أبو حاتم

 .ضعيف: وقال الساجي

فه أ يضا  حييى بنم معني  .وضعَّ

قييل  .يف حديثه وهم  : وقال العم

ثنا محيد بن زنجويه, قال: وقال أبو بكر اخلالل ملا رجعنا من مرص : حدثنا أمحد بنم حييى األنطاكي  حدَّ

عنده؟ إنام كان  وما كان: مررتمم بأيب حفص عمرو بن أيب سلم ؟ فقلنا: دخلنا عىل أمحد بن  حنبل, فقال

ناول . عنده مخسون حديثا    .وتنظرون فيها. فاملناول  كنتم تأخذون منها: فقال. والباقي مم

مرو بن أيب سلم  أ حدم أئم  احلديث من نمط ابن  وهب: وقال احلافظ الوليد بن بكر األندليس ل . ع  يمعوَّ

ؤاالت  سأل  عنها مالكا   , وله سم
انتهى كالم . توّف سن  أربع عرشة ومائتني :قيل. يف أكثر قوله عىل مالك 

 .الذهبي

وافق أل حاديث الثقات يف كون االسم  . لكن يبقى النظرم يف القاسم  بن  عبد  الرمحن: قلت فحديثمه هذا مم

 .واهلل أعلم. هي االسم األعظم( احلي القيوم)



 14 الدر املنظَّم يف اسم اهلل األعظم

بوبي  ما ال ظم  بالر  الع   ن عىل صفات  ام يدالَّ بأهنَّ  واحتجَّ  .( )اه الفخر الرازيوقوَّ 

 . ( )مها كداللتهامعىل ذلك غريم  يدل  

  .واإلكرام   ذو اجلالل   .رض  واأل   الساموات   بديعم  .املنانم  احلنانم  :القول الثامن

اهلل  ه كان مع رسول  أنَّ " ,عن أنس   حبان واحلاكم   وأيب داود وابن  محد أ   حلديث  

 نت  ال إله إال أ   لك احلمد   ك بأنَّ سألم إين أ   اللهمَّ  :دعا ثمَّ  .صيل  يم  ورجل   .جالسا   ملسو هيلع هللا ىلص

فقال  ,يا قيومم  يا حي   ,يا ذا اجلالل واإلكرام .الساموات واألرض بديع   .املنانم  احلنانم 

______________________________ 

مت ترمجتم . الري حممد بن عمر املعروف بابن خطيب   (9)  .الثالثه يف القول تقدَّ

ه أ مر  قال": ويف قوله(: 5/964) "الزاد"قال ابن القيم يف  ( ) ب  يا حي  يا قيومم برمحت ك : كان إذا حز 

اء مناسب   بديع    تأثري  . "أ ستغيث جلميع صفات  الكامل   فإنَّ صف   احلياة  متضمن   . يف دفع  هذا الدَّ

ستلزم  هلا ن   جلميع  ص. مم تضم  وهلذا كان اسمم اهلل األعظم الذي إذا . فات  األفعالوصف   القيومي  مم

ئ ل  به . دمعي به أجاب . واحلياةم التامَّ م تمضاد مجيع األسقام  واآلالم  . هو اسم احلي القيوم: أعطىوإذا سم

ل ت حياة أهل  مل يلحقهم همٌّ  وهلذا ملا كمم
ونقصانم , وال يشء من اآلفات. وال حزن  . وال غمٌّ , اجلن  

نايف القيوم  احلياة فاحلي  املطلق التام  احلياة ال تفوته , فكاملم القيومي  لكامل  احلياة  . ترض  باألفعال وتم

رم عليه فعل  ممكن  البت , صف م الكامل البتَّ   له تأثري  يف . والقيوم ال يتعذَّ
ل بصف   احلياة  القيومي   فالتوس 

 ما يمضاد احلياة
ل النبي  ون. ويرض باألفعال. إزال   ه بربوبيت ه جلربيل وميكائيل  ملسو هيلع هللا ىلصظري هذا توس  إىل رب 

وقد وكل  اهللم سبحانه هؤالء . فإنَّ حياة  القلب  باهلداي . وإرسافيل أن  هيديه مل  ا اختملف فيه من احلق  بإذنه

وكل  بالوحي الذي هو حياةم القلوب, األمالك الثالث  باحلياة وميكائيل بالقطر  الذي هو , فجربيلم مم

وعود األرواح إىل , وإرسافيل بالنفخ يف الصور  الذي هو سببم حياة  العامل, حياةم األبدان واحليوان

 هذه األرواح  العظيم  املموكل  باحلياة له تأثري  يف ح. أجساد ها
ل إليه سبحانه بربوبي   صول  فالتوس 

عوات: واملقصود. املطلوب ربات. أنَّ السم  احلي  القيوم تأثريا  خاصا  يف إجاب  الدَّ ويف . وكشف  الكم

نن وصحيح  أيب حاتم إذا  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا كان النبي  : ثمَّ قال... فذكر  حديث  أ سامء وحديث  أ نس... الس 

 .هللانتهى كالمه رمحه ا. يا حي  يا قيومم : اجتهد  يف الدعاء قال
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  .( )"عطىبه أ   ل  ئ  وإذا سم  ,جاب  به أ   يع  ه العظيم الذي إذا دم باسم   ا اهلل ع  لقد د   :ملسو هيلع هللا ىلص

  .واإلكرام   الساموات واألرض ذو اجلالل   بديعم  :القول التاسع

ثنى عليه أ  و -من طيء  حييى عن رجل   بن   يبو يعىل من طريق الِّسَّ  أ   خرج  أ  

يف  مكتوبا   فرأيتم  .األعظمريني االسم يم  تعاىل أن   اهلل  سالم أ   كنتم  :قال -خريا  

 . ( )واإلكرام يا ذا اجلالل   .الساموات واألرض يا بديع   .يف السامء الكواكب  

______________________________ 

 "صحيحه"وابن حبان يف ( 00 9)والنسائي ( 430 9, 699 9)وأمحد ( 9514)أخرجه أبو داود ( 9)

والضياء ( 10 / ) "رشح السن "والبغوي يف (  94) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف (  61)

( 3/19 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 0  ) "التوحيد"وابن منده يف ( 39 / ) "املختارة"يف 

من طمرق عن خلف  بن  ( 41 ) "السنن الصغرى"والبيهقي يف ( 9941) "الزهد"وابن املبارك يف 

مر   . عن أ نس   -ابن  أ خي أنس  -خليف  عن حفص  بن  عم

 .واللفظ ألمحد وابن  حبان والضياء 

ه عىل   هم . "املنان"واقترص أ بو داود وغريم مها الطحا. فقط. "احلنان"وقال بعضم  .وي  أ صال  ومل يذكر 

 .وهذا إسناد  حسن  ال بأ س  به 

مر: وقيل. حممد: وقيل. عبيدم اهلل: وقيل. عبد اهلل: فقيل. اختلف يف اسم والد  حفص   :تنبيه  واألخري . عم

حا  به عند أمحد والطحاوي والضياء  . جاء مرصَّ

مر(  6 / : )"التهذيب"قال ابن حجر يف   ح أنَّ اسم  أ بيه عم  .هىانت. فيرتجَّ

من طريق أيب خزيم  عن أنس  ( 04  9)وأمحد ( 646 )أ خرجه ابنم ماجه . وللحديث طرق  أخرى 

من رواي  أبان بن أيب ( 9060) "مسنده"واحلارث بن أيب أسام  يف . نحوه بن  سريين عن أنس  

به من رواي   عاصم  األحول  وثابت  عن أنس( 455 )والرتمذي . عياش عن أنس   وأمحد . واستغر 

بيد بن رفاع  عن أنس  ( 316 9)  .من رواي   إبراهيم بن عم

ثنا إسحاق ( 06 3) "مسنده"أخرجه أبو يعىل يف (  ) نيب العدين عن حدَّ ثنا حممد بن مم بنم أيب إرسائيل حدَّ

ي بن  حييى بن  إياس  الشيباين به  .الِّسَّ 

 .وباقي رجال  اإلسناد ال بأس هبم. والرجلم الطائي جمهول   

فضال  عن كوهنا من رجل  جمهول  ال . ومثل هذه الرؤى واألحالم ال يؤخذ هبا يف األحكام الرشعي  
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  .( )واإلكرام ذو اجلالل   :القول العارش

 .يا ذا اجلالل واإلكرام :يقول رجال   ملسو هيلع هللا ىلص النبي   سمع  " عن معاذ   الرتمذي   حلديث  

 .( )"ل  فس   .يب لكج  قد استم  :فقال

______________________________ 

 .أ نس  الذي قبله لكن يؤيده حديثم  .يمعرف

م يف القول الثامن  يف حديث أنس  (  اجلالل واإلكرام ) جاء أيضا  ذكرم   (9)  .الذي تقدَّ

اه بعضم أهل العلم بام أ     والطرباين يف ( 3661) "الكربى"والنسائي يف ( 93416)خرجه أمحد وقوَّ

من أهل بيت املقدس, وكان شيخا   -ان حسَّ  عن حييى بن   املبارك من طريق ابن  ( 4/65) "الكبري"

أ لظوا بيا ذا اجلالل  ": يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعتم رسول  اهلل : , عن ربيع  بن عامر, قال-كبريا  حسن الفهم 

حه احلاكم ."واإلكرام   (.6 96)وصحَّ

قه النسائي . وإسناده صحيح   . ال بأس به: وقال أبو حاتم . حييى بن حسان وثَّ

 .انتهى. هذا أ كربم شيخ  البن  املبارك( : 0  /1) "تاريخ اإلسالم"قال الذهبي يف 

فهعند الرتمذي  يف الباب عن أنس  : قلت   (. 3 96)وأيب هريرة أيضا  عند احلاكم ( . 5 4 ) وضعَّ

دة  , بفتح اهلمزة  وكِّس  الالم   :لظواأ شدَّ  مم
عجم    مم

 
قاله . وأ كثروا منها. عوةالزموا هذه الدَّ  :أي. وبظاء

  .النووي

قال:  "تفسريه"قال ابن كثري يف   -واهلل أعلم -وكالمها قريب  من اآلخر . اإللظاظ هو اإلحلاح: ويم

 .انتهى. وهو املداوم  واللزوم واإلحلاح

وابن ( 4 3) "األدب املفرد"والبخاري يف ( 3 4 )والرتمذي ( 306  , 666  )أخرجه أمحد   ( )

وعبدم بن محيد يف ( 46, 0/44 ) "الكبرياملعجم "والطرباين يف ( 46 1 ) "املصنف"أيب شيب  يف 

والشايش ( 66 ) "األسامء والصفات"والبيهقي يف ( 61  ) "مسنده"يف والبزار ( 906) "مسنده"

من طمرق عن سعيد  بن  إياس  ( 69 4) "الصحاب  عرف م"وأبو نعيم يف ( 33 9, 0 9) "هممسند"يف 

عاذ   بن  ثمامم  عن اللجالج  عن مم
 . اجلمريري عن أيب الورد 

هم زيادة     .يف أوله وذكر بعضم

 . وهو خطأ   . عن أ يب الورد عن خالد بن  اللجالج. ووقع عند الشايش يف املوضع األخري

 .حديث  حسن  : الرتمذي قال 
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______________________________ 

عاذ إالَّ هذا الطريق, وال نعلمم رواه عن اللجالج إالَّ : قال البزار وهذا احلديث ال نعلم له طريقا  عن مم

 .انتهى. أ بو الورد

 . فيه أ بو الورد بن ثمامم  بن حزن القشريي: قلتم  

 . "الثقات"ذكره ابنم حبان يف  

ن هذا؟ قال. اجلمريري عن أيب الورد: قلتم أليب(: 9/550) "العلل"وقال عبد اهلل بن أمحد يف   هذا : م 

سان. أ بو الوردم بنم ثمامم  ث عنه اجلمريري أ حاديث  ح   .انتهى. ال أ عرف له اسام  غري  هذا. حدَّ

 .كان معروفا  قليل احلديث: وقال ابن سعد 

 . ا  وال تعديال  ومل يذكرا فيه جرح, وذكره ابنم أ يب حاتم والبخاري  يف كتابيهام

 .مقبول: حجر وقال ابنم 

مر(: 59 / ) "االستذكار"الرب يف  عبد   ابنم  ورد  وأ    .أثرا  من رواي  أيب الورد عن اللجالج عن عم

حاب  وال يف التابعني. اللجالج وأبو الورد جمهوالن: ثم قال ر  عن , وال يمعرفان يف الصَّ
ك  واللجالج قد ذم

جَّ   . وال يف التابعني .وال يمعرفم فيهم. الصحاب  ه حم
وأ ضعفم . وأ بو الورد أ رش  جهال   . وليس يف نقل 

 .انتهى. نقال  

 .شيخ(: 530/ ) "الكاشف"وقال الذهبي يف 

ا   . للجالج العامري صاحب معاذاأمَّ

حب : فقال الطرباين يف الكبري  .ثمَّ أورد هذا احلديث. له صم

 . وذكره ابنم حبان يف ثقات  التابعني

له ابنم عبد الربو م يف أيب الورد. جهَّ  .كام تقدَّ

حب (:  3/96) "اجلرح"وقال ابنم أيب حاتم يف  وى عن معاذ بن  جبل. جلالج العامري شامي  له صم . ر 

 .انتهى. سمعتم أ يب يقول ذلك. روى عنه ابنمه خالد بن اللجالج وأبو الورد بن ثامم 

ق مجاع   بني  اللجالج الذي ي  : قلت ن ي روي عنه أ بو الورد. روي عنه خالد والعالءفرَّ وهو . وبني م 

ن يروي عنه خالد.  األقربم  قوا بني م   . وبني م ن يروي عنه العالء. وأيضا  فرَّ

 .البن حجر( 6/554)وانظر هتذيب التهذيب 

  .واهلل أعلم. تبقى عل م احلديث يف أ يب الورد: وأقول
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 ي  ع  االسم الذي إذا دم  :اهد قالعن جمم  "تفسري سورة النمل"جرير يف  ابنم وأخرج 

  .( )واإلكرام   جاب يا ذا اجلالل  به أ  

يف اجلالل  ألنَّ  ,هلي عتربة يف اإلاملم  الصفات   مجيع   شملم ه ي  بأنَّ  .له الفخرم  واحتجَّ 

 . ( )اإلضافات إىل مجيع   إشارة   ويف اإلكرام   ,لوبالس   إىل مجيع   إشارة  

______________________________ 

 عن ورقاء  ( 65 96) "تفسريه"وابنم أيب حاتم يف ( 91/566) "تفسريه"أخرجه الطربي  يف   (9)
من طمرق 

مر اليشكري عن ابن  أ يب ن جيح  عن جماهد  يف قوله االسم : قال {الذي عنده علم  من الكتاب}: بن  عم

 .  فذكره.. الذي

 .وإسناده حسن 

  بالصفات  فال يصفون الربَّ إالَّ . ب نى عليه يف إثبات الصفات  هللكالم الرزاي مبنيٌّ عىل األصل  الذي   ( )

 . السن  وهو قول  ضعيف  خمالف  ملا عليه أهلم . أو املركب  منهام. أو اإلضافي . السلبي 

هو الصفاتم  "اجلالل"ومن الناس م ن حيسب أنَّ (:  4 /90) "قال ابن تيمي  كام يف جمموع الفتاوى 

ه. الصفات الثبوتي  "اإلكرام"و, السلبي  والتحقيقم أنَّ كليهام صفات  , كام ذكر  ذلك الرازي ونحوم

بوتي  وما . وهو ما يستحق أن  حيب. لكن  ذكر  ن وعي الثبوت. وإثبات الكامل ي ستلزم نفي  النقائض. ثم

 {فإنَّ ريب غنيٌّ كريم}م وقول سليامن عليه السال {إنَّ اهلل هو الغني احلميد}: كقوله: ي ستحق أن  يمعظَّم

فإنَّ كثريا  ممن يكونم له اململك والغنى ال يكون حممودا  بل مذموما   {له امللك وله احلمد}: وكذلك قوله

نم إخبارا  بمحاسن  املحبوب حمب   له نم اإلخبار عن املحمود بمحاسنه املحبوب  فيتضمَّ  احلمدم يتضمَّ
. إذ 

نايف العظم  والغنى وامللكوكثري  ممن له نصيب  من احلمد وا  يكون فيه عجز  وضعف  وذلٌّ يم
. ملحب  

اب وخياف اف. وال حيم ب  . فاألول هيم اب وال خيم مد وال هيم فني. وهذا حيم ب  وحيم ص  . والكاملم اجتامعم الو 

 .انتهى

 . فيه ثالث  أقوال. {ذو اجلالل واإلكرام}قوله (: 93 /96)وقال يف موضع آخر 

م   أهل  أن  : قيل  . أي املستحق ألن يتقى {أهل التقوى}كام يقال إنه . جيم لَّ وأن  يمكر 

ه: وقيل لَّ يف نفس  م  أهل  واليت ه وطاعته. أهل  أن  جيم  . وأن  يمكر 

لَّ يف نفسه: وقيل  . ذكر اخلطايب االحتامالت الثالث . وأهل  أن  يكرم. أ هل  أن  جيم
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______________________________ 

ه فقال قالم . اجلاللم مصدرم اجلليل: قال أبو سليامن اخلطايب: ونقل ابنم اجلوزي كالم  جليل  بني : يم

وأنَّ اهلل . واملعنى أنه يكرم أهل  واليت ه وطاعته. واجلاللم واإلكرامم مصدرم أ كرم يمكرمم إ كراما  . اجلالل 

لَّ ويمكرم   حدم . ي ستحق  أن  جيم رم به, وال جيم تمل أن  يكون املعنى: قال .وال يمكف  مم أهل  واليته: وحيم . يمكر 

 . ويرفع درجاهتم

واإلكرام يمكرمم . العظم م والكربياءم  {ذو اجلالل}: وهذا الذي ذكره البغوي فقال[: ابن تيمي ]قلت 

ه مع جالله وعظمته ه بلطف  ل وقد حيتمل أن يكون أحد األمرين وهو اجلال: قال اخلطايب. أ نبياءه وأولياء 

. هو أهلم التقوى}واآلخر ممضافا  إىل العبد  بمعنى الفعل  كقوله تعاىل . إىل اهلل بمعنى الصف   له مضافا  

 . وهي التقوى. واآلخرم إىل العباد, وهو املغفرة. فانرصف  أ حدم األمرين إىل اهلل {وأهلم املغفرة

ن. القول األولم هو أ قرهبا إىل املراد: قلت مصدر . بل هو اسم  . ا ليس مصدر  جلَّ جالال  مع أنَّ اجلالل  هم

ن إجالل اهلل إكرام ذي الشيب  املسلم} ملسو هيلع هللا ىلص كقول النبي  . أ جلَّ إجالال وحامل القرآن غري الغايل . إنَّ م 

أي من إجالل . فجعل  إكرام هؤالء من جالل  اهلل. {وإكرام ذي السلطان املمقسط. فيه وال اجلايف عنه

ن  ب. اهلل ر  ن كالم السلف. فكذلك اإلكرام. وهو مصدرم املتعدي. اإلكرامواجلالل قم أجل وا اهلل أن  ": وم 

تَّصفا  يف نفسه بام يموجب ذلك. "تقولوا كذا  ا  لإلجالل واإلكرام لزم  أن  يكون مم كام . وإذا كان ممستحقَّ

ا  . اإلله هو املمستحق  ألن  يمؤله: إذا قال هو }وإذا قيل . ملا يوجب ذلكأي يمعبد كان هو يف نفسه ممستحق 

تصفا  بام يموجبم أن يكون هو املتقى {أهل التقوى  . كان هو يف نفسه مم

. {له امللك وله احلمد}وهذا كقوله . واإلكرام من جنس احلب  واحلمد, واإلجالل من جنس التعظيم

علم اجلالل  للصفات وأبو عبد اهلل ابنم اخلطيب الرازي جي. وله اإلكرام واحلمد. فله اإلجالل وامللك

ي هذه . واإلكرام للصفات  الثبوتي . السلبي  وهذا . "صفات اإلكرام"وهذه . "صفات اجلالل"فيمسم 

 . اصطالح  له

تبارك اسمم رب ك ذي }: وقوله. {ويبقى وجه رب ك ذو اجلالل واإلكرام}وليس املراد هذا يف قوله 

وهي قراءة . {بارك اسمم ربك ذو اجلالل واإلكرامت}وهو يف مصحف  أهل  الشام  {اجلالل واإلكرام

ى باجلالل واإلكرام. ابن  عامر ذي }ويف قراءة اجلمهور . ويف سائر  املصاحف. فاالسم نفسه يمذو 

ى نفسه {اجلالل بقى وجهم رب ك ذو اجلالل واإلكرام}ويف األموىل . فيكون املمسمَّ فاملذوى وجهه . {وي 

فإنه إذا كان وجهه ذا اجلالل واإلكرام كان هذا . و ذو اجلالل واإلكراموذلك ي ستلزمم أنه ه. سبحانه

ى نبيها  عىل املمسمَّ ه إذا كان ذا اجلالل واإلكرام كان ت  وهذا يبني أنَّ املراد أنه يستحق . تنبيها  كام أنَّ اسم 
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ومل  .ولدومل يم  الذي مل يلد   الصمدم   هو األحدم اهلل ال إله إالَّ  :القول احلادي عرش

  .حد  أ    يكن له كفوا  

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   أنَّ  ,ريدةواحلاكم عن بم  حبان وابن   والرتمذي  حلديث أيب داود 

 األحدم  . أنت  اهلل ال إله إالَّ  نك أنت  شهد أ  ك بأين أ  لم سأ  إين أ   اللهمَّ  :يقول ال  رجم  سمع  

 اهلل باالسم   لقد سألت   :فقال .حد  أ   وا  ومل يكن له كفم  .ولدومل يم  .دالذي مل يل   مدم الصَّ 

 .( )"جابعي به أ  وإذا دم  ,عطىبه أ   ل  ئ  الذي إذا سم 

______________________________ 

ى. أن جيل ويكرم راد بذلك املمسمَّ ه ال ي فعلم شيئا  ال واالسم نفسم . فإن االسم نفسه يمسبَّحم ويمذكر ويم

سبح }: ولكن يقال. وهلذا ليس يف القرآن إضاف  يشء من األفعال والنعم إىل االسم. إكراما وال غريه

نال معه الربك . ونحو ذلك {تبارك اسم ربك} {اسم ربك األعىل بارك  تم والعبد يمسب حم . فإن اسم  اهلل مم

رادم به و. "سبحان ريب األعىل"اسم  رب ه األعىل فيقول  ى ال يم رادم به ت سبيح املمسمَّ ه يم
هو تسبيح  السم 

د  االسم  .تسبيح جمرَّ

كر عي وذم االسم إذا دم  أرادوا به أنَّ . إن  االسم هو املسمى: وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السن 

ى رادم يم  وهذا يكون يف . عظيمواملقصود أنَّ اجلالل واإلكرام مثل امللك واحلمد كاملحب  والت. به املمسمَّ

ن للثبوت. الصفات الثبوتي  والسلبي  تضم  ا السلبم . فإنَّ كلَّ سلب  فهو مم . فال مدح  فيه املحضم  وأمَّ

 م ن جعل  أحدمها للسلب
ال سيام إذا كان من اجلهمي  . واآلخر  لإلثبات. وهذا مما يظهر به فساد قول 

نكرون حمبَّته ثبتون له صفات تو. الذين يم بل إنام يثبتون ما يوجب القهر . جب املحب  واحلمدوال يم

بوا به من احلقَّ . وكفروا ببعض   فهؤالء آمنوا ببعض  . كالقدرة دوا يف أ سامئه وآياته بقدر ما كذَّ كام . وأ حل 

ط هذا يف غري هذا املوضع  .انتهى. بمس 

الكربى "سائي يف والن( 634 )وابن ماجه ( 534 )والرتمذي ( 9515,  951)أخرجه أبو داود  (9)

شعب "والبيهقي يف ( 5936) "املصنف"وعبد الرزاق يف ( 059  , 164  )وأمحد ( 3666)

( 19 / ) "رشح السن "والبغوي يف ( 99  ) "مسنده"وإسحاق بن راهويه يف ( 516 ) "اإليامن

 "الدعاء"والطرباين يف (  ) "التوحيد"وابن منده يف ( 59/  ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف 

ثني عبد اهلل بنم بريدة ( 5/63) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 904) غول حدَّ
من طمرق عن مالك بن  م 
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 .( )"ه األعظماهلل باسم   لقد سألت  "ويف لفظ عند أيب داود 

يف  ن مجيع ما ورد  م السند ثم يمن ح رجحم وهو أ   :حجر ابنم شيخ اإلسالم قال 

 . ذلك

  .رب رب: القول الثاين عرش

 .( )"اهلل األكرب رب رب اسمم " :عباس قاال رداء وابن  عن أيب الدَّ  احلاكمم  خرج  أ  

.  يا رب   إذا قال العبد يا رب  " وموقوفا   أيب الدنيا عن عائش  مرفوعا   ابنم  وأخرج  

  .( )"عطيك عبدي سل تم لبَّ  :قال اهلل تعاىل

______________________________ 

حه ابن حبان . عن أبيه  (. 969)واحلاكم ( 619)وصحَّ

 .هذا حديث  حسن  غريب  : وقال الرتمذي 

ألنَّ أبا . وإنام عزاها الشارحم أل يب داود. عند باقي أهل  السنن وأمحد وغريهم - "األعظم"ني أ ع -وهي   (9)

ثم قال أبو . مغول ثمَّ رواه من وجه  آخر عن مالك بن  ... (. باسمه الذي إذا دمعي) داود رواه بلفظ 

 ."لقد سأل  اهلل  عزَّ وجلَّ باسمه األ عظم  "قال فيه : داود

والطرباين ( 4690 , 64 1 ) "املصنف"وابن أيب شيب  يف ( 9695) "دركاملست"أخرجه احلاكم يف  ( )

ثنا (  6 /9) "األمايل"وابن الشجري يف ( 590) "الدعاء"يف  من طريق سعيد  بن  أ يب أيوب حدَّ

رداء وابن  عباس قاال قي , أنَّ أبا الدَّ  .فذكره. احلسن بنم ثوبان عن هشام  بن  أ يب رم

 .فذكره: ع أ با الدرداء وابن عباس يقوالنأنه سم"وعند الطرباين  

 . روى عنه مجع  من الثقات. قي يب رم أ   بن   ورجالم إسناده ال بأس هبم سوى هشام  

 . سكت عنه البخاري  وابنم أيب حاتمو

 . وذكره ابنم حبان يف ثقات التابعني

ّي ث ق  (: 9611) "الثقات"وقال العجيل يف  اب ع   .مرصيٌّ ت 

من طريق يعقوب بن  ( 49/964) "تاريخ دمشق"عساكر يف  وابنم ( 10) "مسنده"أخرجه البزار يف   ( )

روة عن أبيه عن عائش   عن هشام  بن عم
ثنا احلكمم بنم سعيد  هري حدَّ  الز 

 .حممد 

ى عن عائش  ريض اهلل عنها إالَّ من هذا الوجه: قال البزار  و  ر  ى وال نعلم . وهذا احلديث ال نعلمه يم و  ر  يم
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ر  ومل أ   - :القول الثالث عرش
  .لكاملم  مالكم  -ن ذكرهم   ( )

اهلل  قال رسولم : قال عباس   عن ابن   ضعيف   بسند   "الكبري"أخرج الطرباين يف 

______________________________ 

 .انتهى. عن غري عائش  هبذا اللفظ

 .انتهى. فيه احلكمم بنم سعيد  األمموي, وهو ضعيف  (: 90/941) "املجمع"قال اهليثمي يف  

 .منكر احلديث: قال عنه البخاري وابن عدي واألزدي: قلت 

هري قريب  منه يف الضعف   ه أيضا  يعقوب بنم حممد بن  عيسى الز 
 . وفيه سند 

 . ليس ي سوى شيئا  . ليس بيشء: قال أمحد

ثكم عن الثقات فاكتب وه: وقال أمحد بنم سنان القطان عن ابن معني وما ال يمعرفم من الشيوخ . ما حدَّ

وه  . فدعم

 (.13 /99) "هتذيب التهذيب"ذكره يف  . واهي احلديث: وقال أبو زرع 

ثنا حدَّ ( 35 /9) "تفسري ابن كثري"وأخرج ابنم مردويه كام يف  ثنا حممد بن إسحاق بن أيوب, حدَّ

ثني أميب بنم نافعإسحاقم بنم إبراهيم بن أميب بنم نافع بن معد يكر ثني أ يب نافعم بنم معد حدَّ  ب ببغداد, حدَّ

يا : قال {أمجيب دعوة الداع إذا دعان}: عن اآلي  ملسو هيلع هللا ىلصسألت  رسول  اهلل . كنتم أنا وعائش : يكرب, قال

, مسأل   عائش  الم, هذا عبدي الصالحم بالني  الصادق , وقلبمه : فقال. هبط  جربيلم ف. رب  اهللم يمقرؤك السَّ

, فأ قولم : يقول. ن قيٌّ   ."هفأ قيض حاجت  . لبَّيك: يا رب 

 .انتهى. هذا حديث  غريب  من هذا الوجه: قال ابنم كثري

وى عنه ابنم عدي: قلتم   . إسحاق بنم براهيم ر 

 . إبراهيم حديثا  من طريق ابن  عدي عن إسحاق بن  ( 0 3/5) "خيهتار"يف  وقد روى اخلطيبم 

ه ما وراء ابن  عدي ال يمعرفم : ثم قال اخلطيبم 
ثني عيل بن حممد بن نرص, قال. كل  رجال  إسناد  : حدَّ

مرو : سمعتم محزة بن يوسف يقول سألتم الدارقطنيَّ عن إسحاق بن  إبراهيم بن أميب بن نافع بن  ع 

ال: يب احلسن البغدادي, فقالمعدي كرب أ  .انتهى. ذاك دجَّ

ه (: 4 /9) "تنزه الرشيع "وقال ابن عراق يف  م  ول  اهتَّ رو بن معدي كرب, جم  هم م  ع بن ع 
أميب بن ن اف 

اق ّي  عر    .انتهى. احلافظ ال 

 . دون حرف الدال( ومل أر ) والصواب ما يف املخطوط (. ومل أدر من ذكره) "احلاوي"وقع يف  (9)
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قل }ان عمر يف هذه اآلي  من آل   جاب  ي به أ  ع  اسم اهلل األعظم الذي إذا دم " :ملسو هيلع هللا ىلص

 بغري   ن تشاءم م   وترزقم ..إىل قوله ..ن تشاءم امللك م  ؤيت لك تم املم  مالك   اللهمَّ 

 .( ){حساب  

______________________________ 

مرو فرقد ثنا أ   بن   من رواي  جعفر بن  جِّس  ( 939/ 9) "املعجم الكبري"أخرجه الطرباين يف  (9) يب عن ع 

 و  مالك عن أيب اجل   بن  
 
رفوعا   زاء  .عن ابن  عباس  م 

ه ضعيف  جدا     .وإسنادم

عيف  . وفيه جِّسم بنم فرقد  (: 9 /99) "املجمع"قال اهليثمي يف    .انتهى. وهو ض 

وقال ابنم معني من . ليس بذاك عندهم: قال البخاري: ترمج  جِّس( 16 /9) "امليزان"يف قال الذهبي 

 .انتهى كالم الذهبي. ضعيف  : وقال النسائي  . ءليس بيش: وجوه عنه

 . وابنه جعفر  ضعيف  أ يضا  : قلت

وى له أ حاديث. "الكامل"ذكره ابنم عدي يف  ولعلَّ ذلك  .وجلعفر  مناكري سوى ما ذكرتم : قال ثمَّ . ور 

ب ل  أبيه
 .فإنَّه ممضعَّف  . من ق 

ه اضطراب  شديد  كان يذهبم إىل القدر  : فقال "الضعفاء"وذكره العقييل يف 
ث بمناكري. يف حفظ   . وحدَّ

. هشام  بن  حسان وحبيب  بن  الشهيد وأ بيه كتب  عنه أيبروى عن . لقبه شبان: وقال ابنم أيب حاتم

ئ ل  عنه   .شيخ  : فقال. وسم

ث بمناكري: وقال الساجي    .البن حجر( 99/ ) "لسان امليزان"ذكره يف . اىل القدر وكان يذهبم . حدَّ

ولفجِّس  بن  ف ومع ضعف  : قلت  .رقد  فقد خم

ه ابنم أيب حاتم يف  من رواي  عيل  بن  حممد  الطنافيس أنبأنا إسحاق بنم ( 509 ) "تفسريه"فأ خرج 

مرو بن  ما بعي عن ابن  عباس  سليامن الرازي عن ع   اهلل الرَّ
 لك  الن كري عن أ يب اجلوزاء أوس  بن  عبد 

 . وقوفا  م  

 .واملوقوفم أصح  

مرو بن مالك  الن كري  ه ثقات  سوى ع  يمعتربم حديثمه من غري : وقال. حبان يف الثقات ذكره ابنم .  ورجالم

طىء ويغرب. رواي  ابن ه عنه  .انتهى. خيم

 .صدوق  له أ وهام  :"التقريب"وقال ابنم حجر يف 
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 . دعوة ذي النون  :القول الرابع عرش

 ون يف بطن  ذي الن   دعوةم "ه ع  ف  ر   ( )بيدعم  بن   ضال   واحلاكم عن فم  حلديث النسائي  

 قط   سلم  مم  هبا رجل   مل يدعم  {من الظاملني بحانك إين كنتم سم   أنت  ال إله إالَّ } وت  احلم 

 .( )"اهلل له جاب   استإالَّ 

______________________________ 

  .وث ق: "الكاشف"وقال الذهبي يف 

تابعا  البن  حجر يف الفتح  (9) كام . واحلديث لسعد  بن  أيب وقاص . وهو وهم  !. كذا قال السيوطي مم

واب. وقد ذكره ابن حجر يف الفتح. سيأيت يف ُتريج احلديث  عىل الصَّ
 .يف موضع  آخر عن سعد 

 "دركاملست"واحلاكم يف (  9051) "الكربى"والنسائي يف (  956)وأمحد ( 404 )أخرجه الرتمذي  ( )

وأبو يعىل ( 9966) "مسنده"والبزار يف ( 650) "اإليامن شعب"والبيهقي يف ( 9696,5066)

من طريق يونس (  11) "مكارم األخالق"واخلرائطي يف ( 0 / ) "املختارة"والضياء يف (  33)

( 90519) "الكربى"وأيضا  يف ( 644) "عمل اليوم والليل "والنسائي يف , إسحاق السبيعيبن أيب 

ثني والدي  من طريق حممد  بن  املمهاجر كالمها عن إبراهيم بن  حممد بن  سعد  ( 9696)واحلاكم  حدَّ

ال  . حممد  عن أ بيه سعد طوَّ ترصا  ومم  .خمم

جاه. اإلسناد هذا حديث  صحيحم : عقب طريق يونس قال احلاكمم   ر   .انتهى. ومل خيم

 إذا نزل  برجل  منكم كرب  أو بالء  من بالء الدنيا دعا "لفظ حممد بن املهاجر : قلت 
 
أ ال  أمخربكم بيشء

ج عنه  . "احلديث ... به فرَّ

 . "الثقات"حبان يف  ذكره ابنم . وحممد بن املهاجر القريش 

تابع عىل حديثه: وقال البخاري   . ال يم

 . ليس بمعروف  : ابنم عدي وقال 

 .لني: "التقريب"قال ابن حجر يف  

نطب عن املطلب  بن  عبد اهلل بن ح   بن زيد   من رواي  كثري  ( 303)وأبو يعىل (  996)وأخرجه البزار  

 .عن مصعب  بن  سعد عن أ بيه نحوه
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 .جابي به أ  ع  اهلل الذي إذا دم  اسمم " مرفوعا   سعد   من حديث   جرير   أخرج ابنم و

 .( )"متى عطى دعوة يونس بن  به أ   ل  ئ  وإذا سم 

اهلل  كم عىل اسم  دل  ال أ  أ  " رفوعا  م   أيب وقاص   بن   عن سعد   أخرج احلاكمم و

ه ال تسمع قول  أ   :فقال ؟ هل كانت ليونس خاصَّ  :فقال رجل   .عاء يونسدم  .األعظم

 .( ){ذلك ننجي املؤمننيوك يناه من الغم  ونجَّ }

 .اهلل األعظم عن اسم   احلسن   سألتم  :قال معبد بن   عن كثري   أيب حاتم   وأخرج ابنم 

من  بحانك إين كنتم سم  نت   أ  ال إله إالَّ  .قول ذي النون ؟.القرآن ما تقرأم أ   :قال

 . ( )"الظاملني

______________________________ 

بن   من رواي  برش بن منصور عن عيل  بن زيد  عن سعيد  ( 96/491) "تفسريه"أخرجه الطربي يف   (9)

ي ليمون: جلامع   املسلمني؟ قالأم . هي ليونس بن  متَّى خاص : فقلتم "وزاد . املسيب عن سعد  
س  بن  ه 

تَّ  ع  قوى خم  ا, أ مل ت سم  ؤمنني عامَّ  إ ذا دعوا هب  لمم
ل  , و   ".. ل  اهلل اصَّ  

 .ويشهد له ما قبله. وهو ضعيف  . التيمي البرصي. وعيل بن زيد هو ابنم جدعان 

ثني أ يب عن ( 9691) "املستدرك"أخرجه احلاكم يف   ( ) كي حدَّ س  ك  مرو بن بكر السَّ من رواي  أمحد بن ع 

د  رفعه   بن  املسيب عن سع 
ي به "حممد  بن  زيد  عن سعيد  ع  هل أ دل كم عىل اسم اهلل األعظم الذي إذا دم

ئ ل  به أ عطى؟  .احلديث...اه يف الظ لامت الثالثالدعوة التي د عا هبا يونس حيث ناد. أجاب, وإذا سم

 .وسكت  عنه احلاكم 

مرو بنم بكرو  مه ابنم حبان. ع   .اهتَّ

 . له أ حاديثم مناكري: وقال عنه ابن عدي 

قييل   . حديثمه غريم حمفوظ: وقال العم

 .  ضعيف: وقال الساجي   

 .مرتوك: "التقريب"وقال ابن حجر يف  

 .واستدركتمه من طبع  احلاوي. حديثم احلاكم ساقط  من املخطوط :تنبيه 

يج ثنا داود بنم املحربَّ بن ( 95431) "تفسريه"أخرجه ابنم أيب حاتم يف  ( ) ثنا أ يب, ثنا أمحدم بنم أ يب رسم حدَّ
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 . ه عياض  نقل  . كلم  التوحيد : القول اخلامس عرش

 أن   أنه سأل اهلل  ,العابدين عن زين   ( )الرازي الفخرم  نقل   :القول السادس عرش

 العرش    هو رب  ال إله إالَّ  ( )اهلل.  اهلل. هو اهلل  ى يف النوم  فرأ   عظم  األ   ه االسم  م  عل  يم 

 . العظيم  

  .سنىسامء احلم يف األ   هو خمفيٌّ  :السابع عرشالقول 

 األ   ببعض   ت  م ملا دع  عائش  املتقد   ده حديثم ؤي  ويم 
 
إنه لفي " :قال .سنىاحلم  سامء

 
 
 . ( )"هبا التي دعوت   األسامء

______________________________ 

م املقديس عن كثري بن   ذ   .به عبد  م   قح 

 . وإسناده ضعيف  جدا   

فه أبو زرع  وأبو حاتم والنسائي وغريهم. داود بن املمحربَّ   ه غريم واحد. ضعَّ  . وترك 

 . كان ال ي دري ما احلديث, شبه ال يشء: وقال عنه اإلمام أمحد 

ث بكتاب  العقل: وقال النقاش  ه موضوع  . حدَّ  . وأكثرم

 (. 93/ ) "هتذيب التهذيب" 

ا كثري بنم    . كثري وتفسري ابن  . ويف تفسري ابن  أيب حاتم. اويفكذا وقع يف احل. عبدم   أمَّ

 .واألول أ صح  (. كثري بن سعيد) ووقع يف املخطوط   

عبد القييس ال يكادم يمعرفم (: 5/965) "اللسان"ولعلَّه هو املعني  بام قال ابنم حجر يف   . كثري بنم م 

فه األزدي سندا  : وقال. ضعَّ  .انتهى. ال أ علم له حديثا  مم

مت ترمجته يف القول الثالث. خطيب الري حممد بن عمر املعروف بابن   (9)  .تقدَّ

 . يوطي  منه الس   الذي نقل  . وكذا يف فتح الباري. كذا وقع مكررا  يف احلاوي ( )

 .دون تكرار "اهلل"ووقع يف املخطوط  

ت  –وهذه الرؤي  املنامي    هو عيل  بنم و: فكيف  وهي ال تصح  عن زين العابدين. ال عربة  هبا -لو صحَّ

 . احلمسني بن عيل بن أيب طالب  اهلاشمي  رمحه اهلل

م يف القول  اخلامس  ( )  .تقدَّ
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 .ستغرقا  ه مم به ربَّ  سامئه تعاىل دعا العبدم من أ   اسم   نه كل  أ   :القول الثامن عرش

 كان قريب   ن دعا اهلل تعاىل هبذه احلال   م   فإنَّ  .غري اهلل ئذ  الته حر  بحيث ال يكون يف فك  

 .( )[قاله جعفر الصادق واجلنيد وغريمها] .اإلجاب 

 عن االسم   ه رجل  أنه سأل   ,سطامي  عن أيب يزيد الب   "احللي "أبو نعيم يف  خرج  وأ  

كذلك  فإذا كنت   .هبوحدانيت  ك قلب   فراغم و نام هإ  . حمدود   ليس له حدٌّ  :فقال .األعظم  

  .( )واملغرب   سري به إىل املرشق  فإنك ت   .شئت   اسم   فافزع إىل أي  

املشايخ عن  بعض   سألتم  :قال .اينار  عن أيب سليامن الدَّ  يضا  بو نعيم أ  أ   خرج  وأ  

 فسل   قبل ورقَّ ه قد أ  فإذا رأيت   :قال .نعم :قلتم  ؟قلبك تعرفم  :قال .عظماهلل األ   اسم  

  .( )عظماهلل األ   فذاك اسمم  .كحاجت   اهلل 

______________________________ 

 . وهو يف املخطوط. ما بني املعقوفني ليس يف احلاوي (9)

ل  معنى هذا عن جعفر  الصادق : هذا القولبعد أن  ذكر  ( 5  /99) "الفتح"قال ابن حجر يف   ونمق 

 .انتهى. وعن غريمها. وعن اجلمنيد

 .عبد اهلل األصبهاين أليب نعيم أمحد بن  ( 1 /90)حلي  األولياء  ( )

هاد: أبو يزيد البسطامي وفي . هو طيفور بن عيسى بن رشوسان, أحدم الز  قلَّ ما روى, وله . وشيخ الص 

أنَّه قاهلا يف بوهتا عنه, أو مليح , وجاء عنه أ شياء ممشكل  ال مساغ هلا, الشأنم يف ثم ونكت . كالم  نافع  

, مثل ها إحلاد  تج  هبا, إذ ظاهرم يب  واملحو, فيمطوى, وال حيم هش  والسكر, والغ   الدَّ
بحاين, وما يف : حال  سم

 . سن  إحدى وستني ومائتني .تويف  ببسطام . اجلب  إالَّ اهلل

ز م  .للذهبي( 66/ 9) "سري أعالم النبالء"ن بتجو 

ويقع (. كومش)ويمقال هلا بالفارسي   ,يم قوم سمدين  من إقل. بكِّسها: وقيل, ءام بفتح الباط  ب س  : قلتم 

. من مدين  طهران املنطق  املمتدة إىل الرشق   حاليا   لم شك  ويم . من إيران اآلن يف اجلزء الشاميل الغريب

 .منان اإليراني افظ  س  جزاء حمم أ   اإلقليم غالبي    لم شك  ويم 

 .أليب نعيم(  90/96)حلي  األولياء  ( )

نيس : أبوسليامن  وسكون  النون, نسب   إىل . بفتح العني املمهمل  -هو عبدم الرمحن بنم أمحد بن عطي  الع 
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مني االسم عل   :قال له رجال   أنَّ  ,ائحبيع السَّ الرَّ  يبأ  عن  يضا  أبو نعيم أ   خرج  وأ  

 . ( )يشء ك كل  طع  يم  اهلل  طع  أ   .ب بسم اهلل الرمحن الرحيماكتم  :فقال .عظماأل  

  ".مجع اجلوامعرشح "يف  ( )حكاه الزركيش .اللهمَّ  :القول التاسع عرش

التسع   عىل الصفات      دالَّ  وامليم   .عىل الذات اهلل دالٌّ  لذلك بأنَّ  واستدلَّ 

  .الدعاء معم جم   اللهمَّ  :البرصي ذا قال احلسنم هلو .( )رف  ظ   ه ابنم ذكر   .والتسعني

______________________________ 

اين  -بني عنس بن مالك  ار    -الدَّ
 
سب   إىل داريَّاوبعد األلف الثا. بفتح الدال  والراء

, ن  وهي . ني  نون 

وط  دمشق ادات, وأرباب اجلد  يف . الزاهد املشهورم  -قري   بغم  الطَّريق ؛ كان من جلَّ  السَّ
أ حدم رجال 

 .  وفاته سن  مخس ومائتني, وقيل سن  مخس عرشة ومائتني. املجاهدات

 .البن خلكان( 9 9/ )وفيات األعيان  

 .أليب نعيم( 16 /6)حلي  األولياء  (9)

عن أيب الربيع السائح . )ووقع يف املخطوط(. أنَّ رجال  , عن ابن الربيع السائح: )وقع يف احلاوي :تنبيه 

وابم ما أثبتمه(.  أنَّ رجال  . عن بعض املشايخ  .وهو املوافق للحلي . والصَّ

 .عبادان نزل   .اهد السائح موىل نبيطأبو عبد اهلل الزَّ  .مشقيالعالء الشامي الد   إبراهيم بن   وهو حممد بنم  

به الدارقطني  . ماجه وروى عنه ابنم . سلممم  بن   روى عن الوليد    . وابن حبان كذَّ

 (. 1/9) "هتذيب التهذيب" 

كي األصلم   ( ) ني . 354الشيخ بدرم الدين الزركيش ولد سن  . املرصي. حممدم بنم هبادر بن  عبد  اهلل الرت  عم

تبا  . باالشتغال من صغره ين اإلسنوي. فحفظ كم والشيخ رساج الدين . وأخذ  عن الشيخ  مجال  الد 

ني بالفقه واألمصول  واحلديث  . البلقيني والزمه دم إىل أ حد  إالَّ إىل . وعم ه ال يرتدَّ
نقطعا  يف منزل  وكان مم

وق الكم   . انتهى بتجوز .بالقاهرة 315مات يف رجب سن  . تبسم

 .البن حجر( 9/531)الدرر الكامن   

   .جملدات 5يف  مطبوع   .بكيلس  تاج الدين ال "تشنيف املسامع بجمع اجلوامع"يف األصول وكتابه  

ر"والصواب . "ابن مظفر"وقع يف احلاوي  ( )  . كام يف املخطوط "ابن ظ ف 

رطبي وقد عزا هذا القول  البن   ر مجاع   من أهل العلم كالقم نف  يف , وابن  عالن, ظف   "االتقان"واملص 

ن. "التنقيبم عىل ما يف املقامات  من الغريب  "ه وكالمه هذا يف كتاب  .  وغريهم  .كام قال ابنم عالَّ
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 . ( )سامئهأ   بجميع   فقد دعا اهلل  ن قال اللهمَّ م   :ميلشم  وقال النرض بنم 

 .{ملآ} :العرشون

  .( )عظماهلل األ   هو اسمم  {آمل} :سعود قالم   ابن   نجرير ع خرج ابنم أ  

______________________________ 

ين, أ بو عبد اهلل, حممد بنم أيب حممد بن حممد ب: وابنم ظفر جَّ  الد  م  البارع حم قيل هو العالَّ ر الص  ن ظ ف 

كان قصريا  لطيف  الشكل, وله . "رشح املقامات للحريري"له تصانيفم منها . 513املالكي, ولد سن  

 .  بحامة 464مات سن  . سكن محاة, ونشأ  بمك , وأ كثر  األسفار. نظم  وفضائل

 (.9/515)وهداي  العارفني . للذهبي(   0/4 )سري أعالم النبالء 

هم يقولم (: 9/66) "لوايفا"قال الصفدي يف  ر بضم  الظاء والفاء: رأيتم بعض  لم أ شهر. ابن ظمفم . واألوَّ

 .انتهى

ق الدر املنظم :تنبيه  ن حقَّ ليامن بن  سهل بن أيب ظفر. ظنَّ بعضم م  املتوّفَّ سن  . أنه أبو عيل احلسنم بنم سم

م  واضح. هـ 10   .وهو وه 

ه طائف   هذا القول بأنَّ امليم  (: 9/945) "جالء األفهام"قال ابن القيم يف  (9) هنا بمنزل  الواو  وقد وجَّ

رجها ا من خم   عىل اجلمع  فإهنَّ
فكأنَّ الداعي هبا يقول يا اهلل الذي اجتمعت  له األسامء احلمسنى . الدال  

ىل دت لتكون عوضا  عن عالمت: قال. والصفات العم د  وهي الواوم والنونم يف . ي اجلمعولذلك شم

سلمون ونحوه انتهى . وعىل الطريق  التي ذكرناها أنَّ نفس  امليم دال   عىل اجلمع  ال حيتاج إىل هذا. مم

 .كالمه

عب  عن إسامعيل ( 06 /9) "تفسريه"أخرجه الطربي  يف  ( ) من رواي  أيب النعامن احلكم  بن  عبد اهلل عن شم

ّرة اهلمداين, قال ي عن مم د   .فذكر نحوه. قال عبدم اهلل: الس 

ه ثقات. وإسنادمه صحيح     .رجالم

ه  أ ي. فذكر نحوه: وإنام قال. لفظهومل يذكر الطربي    قبل ه من طريق عبد  الرمحن  (06 /9)ما أ خرج 

ثنا شعب , قال: بن مهدي قال ي عن: حدَّ د  : قال ابنم عباس: , فقال"أمل"و "طسم"و "حم"سألتم الس 

م اهلل األعظم"   ."هو اس 

 .وانظر ما بعده. وإسناده منقطع   
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  .( )عظمسامء اهلل األ  من أ   اسم   {آمل} :قال عباس   أيب حاتم عن ابن   ابنم  خرج  وأ  

 .اهلل به قسم  أ   م  قس   {آمل} :قال عباس   أيب حاتم عن ابن   جرير وابنم  ابنم  خرج  وأ  

 .( )سامئه تعاىلن أ  وهو م  

______________________________ 

من ( 59) "فضائل القرآن"والفريايب يف , من رواي  مِّسوق( 546 ) "السنن"الدارمي يف  خرج  وأ   

لقد قرأت  : البقرة  وآل  عمران, فقال أنَّ رجال  قرأ  عند عبد  اهلل بن  مسعود  ", رواي  أيب األحوص

ئ ل  به أ عطى ي به أ جاب, وإذا سم
ع  ورتني فيهام اسمم اهلل األعظم الذي إذا دم   ."سم

م هذه الرواي    .واهلل أعلم. ورواي  الطربي تمفِّس 

ثنا احلسنم بنم حممد بن الصبَّاح, ثنا ( 3 969, 946 , 55)رقم  "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف  (9) حدَّ

ي قال د  عب  عن الس  ره: حييى بنم عباد, ثنا شم ني عن ابن  عباس  فذك   .بلغ 

ي وبني اب  د  ه منقطع  بني الس   .ن  عباسوإسنادم

دي  دي الكبري. هو إسامعيل بنم عبد  الرمحن بن  أيب كريم : الس  ة  باب . املعروف بالس  دَّ كان يقعدم يف سم

دي. اجلامع ي الس  م    .فسم

بعي: وحييى بن عباد   .وهو صدوق  . هو أبو عباد الض 

 صالح عن عيل  ( 03 /9) "تفسريه"أخرجه ابنم جرير يف   ( )
من رواي  عبد  اهلل بن  صالح عن معاوي  بن 

 . بن  أيب طلح  عن ابن  عباس  

 "األسامء والصفات"والبيهقي يف ( 15 / 9)والطربي . (9/35) "معاين القرآن"ورواه النحاسم يف 

ُتريج أحاديث "وابنم مردويه كام يف ( 09,94493,96066 6) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف (  96)

. {طس}و . {طه}و . {املص}"للزيلعي من طمرق عن عبد  اهلل بن  صالح بلفظ ( 5 /9) "الكشاف

هو . وأشباه هذا. {ن والقلم}و . {ق}و  .{عسق}و. {حم}و . {ص}و . {يس}و . {طسم}و 

م  أ قسم اهلل به  اهلل, ق س 
 
ن أ سامء  . "وهنَّ م 

 .بتاممه هكذا أ ورده النحاسم 

قا   فرَّ ه مم قترصا  عىل . روى الطربي  أ كثر   .{طسم}و  {طس}و {املص}وابنم أيب حاتم مم

 .بات فاق أهل العلم مل يسمع  من ابن  عباس  . عيل  بنم أيب طلح لكن . ورجالم إسناد ه ال بأس  هبم

ي روهيا عبدم اهلل بنم صالح عن معاوي  بن  صالح  عنه  .صحيف  قيل إنه أ خذ التفسري  عن ابن  عباس  من
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 .بحمد  اهلل وعون ه  تمَّ الكتابم 

نا حممد  وآل ه وصحب ه وسل م  .( )وصىلَّ اهللم عىل سيد 

 

______________________________ 

بن  عيل  وإنام سمع  . صالح كاتب  الليث اهلل بن   اظ عن عبد  وقد رواها مجاع   من احلفَّ . عن ابن  عباس

جاهد  وعكرم  والقاسم  بن  حممد وابن   .التفسري  من أصحاب  ابن  عباس  عنهأيب صلح   بري جم  كمم

 .واهلل أعلم. وغريهم

نكرات  :  قال اإلمامم أ محدم فقد . فيمنظر يف متوهنا. إن  قلنا بقبوهلاف  .واهلل أعلم. له أ شياء مم

ه والتعليق  عليه يف يوم تمَّ االنتهاء من حتق (9) لعام . ج من شهر ذي احل يوم األولاملوافق لل. األربعاءيق 

 .من اهلجرة ربعنيألف  وأربعامئ  وواحد  وأ  

 .وآله وصحب ه أ مجعني. وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل نبي نا حممد  


