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بَابُ  
احْتِرَامِ أَسْمَاءِ الَِّ تَعَالَى  
وَتَغْيِيرِ االِسْمِ ألَِجْلِ ذَلِكَ  

عَنْ أَبِي شُرَيْح رَضِيَ الَُّ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا احلَكَمِ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ  ملسو هيلع هللا ىلص «إِنَّ الََّ هُوَ احلَكَمُ , 
وَ إِلَيْهِ احلُكْمُ , فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذا اخْتَلَفُوا فِ شَيْءٍ أَتَوْنِي , فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ , فَرَضِيَ كِالَ 

الفَرِيقَيِْ , فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ ? قُلْتُ : شُرَيْحٌ, وَمُسْلِمٌ, وَعَبْدُ الَّ, قَالَ : 
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَغَيْرُهُ .  فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ? قُلْتُ : شُرَيْحٌ, قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ

1الشرح: 

بسم ال الرحمن الرحيم,, قال رحمه ال: (بَابُ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ الَِّ تَعَالَى وَتَغْيِيرِ االِسْمِ ألَِجْلِ 
ذَلِكَ) 

يذكر رحمه ال ف هذه الترجمة أمرين: 
األمر األول: وجوب احترام أسماء ال تعالى, فال تُطلق على اخمللوق فيما هو خاص به سبحانه.  

واألمر الثاني: وجوب تغيير االسم إذا لم يكن فيه احترام ل سبحانه, إذ هو من خصائصه. 
وساق املصنف رحمه ال هذا الباب ف كتاب التوحيد  لبيان أن من  اجالل ال واحترامه, وتعظيمه: 
ال يُسمى اخمللوق باسم من أسماءه اخلاصة به سبحانه,  وهذا الباب ف األسماء, والباب السابق ف 

األلقاب كقاضي القضاة, وأسماء ال عز وجل تنقسم إلى أقسام:  
القسم األول: أسماء ل ال يشركه فيها أحد, مثل: الرحمن ومثل: الرب - من غير اضافة - أما اذا 

أضيف مثل رب الدار, ورب املال فيجوز  
القسم الثاني: ما يشترك فيه اخمللوق مع اخلالق,  ولكن احترامًا ألسماء ال ال يُسمى به إال ال, 

مثل: احلكم. 
القسم الثالث: اسم يُسمى به ال عز وجل, ويسمى به اخمللوق, مثل: العزيز قال سبحانه: ﴿وََكاَن 

ٱهللَُّ َعِزيزاً َحِكيماً﴾ [النساء: ١٥٨] وقال تعالى ف حق اخمللوق: ﴿َقاَلِت ٱْمرَأَُت ٱْلَعِزيِز﴾ [يوسف: ٥١], 
فال عز وجل له عزة تليق بجالله, واخمللوق له عزة تليق بحاله, ومثل: الكري, قال سبحانه: ﴿فَِإنَّ 

ذَآ إاِلَّ َمَلٌك َكِريٌم﴾  ذَا بََشرًا إِْن هَٰ ٱهللََّ َغِنىٌّ َحِميٌد ﴾ [لقمان: ١٢], وقال ف حق اخمللوق: ﴿َما هَٰ

1 درس يوم األربعاء: ١٤٣٩/٠١/٢١.
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[يوسف: ٣١], وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «الْكَرِيُ ابْنُ الْكَرِيِ ابْنِ الْكَرِيِ ابْنِ الْكَرِيِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ 

 . 2إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّالَمُ»

واملصنف رحمه ال ذكر دليالً لبيان القسم الثاني لكثرة وقوعه ف األلقاب, فكثيرًا ما يقال: احلاكم 
وال يقال أبو احلكم  

قال: (عَنْ أَبِي شُرَيْح رَضِيَ الَُّ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا احلَكَمِ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ  ملسو هيلع هللا ىلص «إِنَّ الََّ هُوَ 
ِكِمنَي﴾ [التي: ٨] وقال: ﴿أَْم َلُهْم  احلَكَمُ) كما قال تعالى عن نفسه: ﴿أََليَْس ٱهللَُّ ِبأَْحَكمِ ٱْلحَٰ

ؤُاْ َشرَُعواْ َلُهْم مَِّن ٱلّديِن َما َلْم يَأْذَن ِبِه ٱهللَُّ ﴾ [الشورى: ٢١] فال هو الذي يشرع, وهو الذي  ُشرَكَٰ
يحكم, ﴿َوَما ٱْختََلفْتُْم ِفيِه ِمن َشىٍْء فَُحْكُمُه إَِلى ٱهللَِّ﴾ [الشورى: ١٠], (وَ إِلَيْهِ احلُكْمُ) أي: 

إَِليِْه تُرَْجُعوَن﴾ [القصص: ٧٠], والفرق بي اجلملة  اخلصومة ترجع إليه كما قال سبحانه: ﴿َلُه ٱْلُحْكُم َو
األولى والثانية ان األمر األول حكمه ال يُرد وال يُنقض كما قال سبحانه: ﴿الَ ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه﴾ 

[الرعد: ٤١], واجلملة الثانية: أن جميع األحكام مردها إلى ال, وهو الذي يحكم بي العباد ﴿ثُمَّ إَِليَّ 

َمرِجُعُكم فَأَحُكُم بَينَُكم فيما ُكنتُم فيِه تَختَلِفوَن﴾ [آل عمران: ٥٥] سبحانه وتعالى.  
(فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذا اخْتَلَفُوا فِ شَيْءٍ أَتَوْنِي , فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ , فَرَضِيَ كِالَ الفَرِيقَيِْ , فَقَالَ : 
مَا أَحْسَنَ هَذَا!) أي: ما أحسن أنك حتكم بي الناس فيرضون, قال: (فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ ? قُلْتُ : 

شُرَيْحٌ, وَمُسْلِمٌ, وَعَبْدُ الَّ) وهذا يدل على أن الواو تفيد التشريك; لذلك لو قال: ما شاء ال 
وشئت: ال يجوز; ألنها تفيد التشريك بدليل هذا احلديث إذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ?) 

ألنها ال تفيد الترتيب - أي: الواو - (قُلْتُ : شُرَيْحٌ, قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ») فدل هذا احلديث على 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنكر عليه الكنية - وهي أبو احلكم -, وأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص غير ذلك االسم احترامًا ل 
سبحانه وتعالى, فيجوز أن يُسمى احلاكم, وال يجوز أن يُسمى أبو احلكم, يعني: كأن األحكام 

ترجع إليه إذا قلنا أبو احلكم, قال: ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَغَيْرُهُ) واسناده صحيح.

2 رواه البخاري: (٣٣٨٢).


