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بَابُ 
 التَّسَمّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ 

فِ الصَّحِيحِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ الِ: رَجُلٌ 
يُسَمَّى مَلِكَ األَمْالَكِ; الَ مَالِكَ إِالَّ الُ». 

قَالَ سُفْيَانُ: «مِثْلُ: شَاهَانْ شَاهْ». 
وَفِ رِوَايَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى الِ يَوْمَ القِيَامَةِ, وَأَخْبَثُهُ». 

قَوْلُهُ: «أَخْنَع» يَعْنِي: أَوْضَعَ. 
1الشرح: 

بسم ال الرحمن الرحيم, قال رحمه ال: (بَابُ التَّسَمّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ) 
) ألن ال عز وجل هو يفصل يوم  (بَابُ التَّسَمّي) أي: بنوع من أنواع األلقاب, (بِقَاضِي القُضَاةِ

) مثل رب األرباب, سلطان  القيامة بي الناس وهو قاضي القضاة, فهو وصف ل سبحانه, (وَنَحْوِهِ
السالطي, ملك امللوك, وهكذا.  

واملصنف رحمه ال ذكر هذا الباب حلماية جناب التوحيد ف األلقاب ألن الباب اآلتي ف األسماء, 
ألن التسمي مبثل هذه األلقاب تناف كمال التوحيد, فتعظيماً ل ال يتسمى اإلنسان بوصف من 

أوصاف ال سبحانه وتعالى. 
واملصنف رحمه ال ذكر ثالثة نصوص:  

النص األول: لبيان حال من تسمى بذلك ف الدنيا, وأنه وضيع عند ال, يعني: حقير. 
النص الثاني: لبيان أن النهي عن األلقاب تشمل أيضا األلقاب األعجمية, «مِثْلُ: شَاهَانْ شَاهْ» أي: 

قاضي القضاة باللغة الفارسية. 
النص الثالث: لبيان حال من تسمى بذلك عند ال يوم القيامة. 

لذلك قال: (فِ الصَّحِيحِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ 
الِ)فسر املصنف رحمه ال (أَخْنَعَ) أي: أوضع, أي: أحقر, وأذل (اسْمٍ عِنْدَ الِ: رَجُلٌ يُسَمَّى 

مَلِكَ األَمْالَكِ) ملك األمالك ألن ال عز وجل هو امللك, وهو مالك امللوك سبحانه وتعالى, ولكن 
يجوز أن يسمي اإلنسان: امللك, ويجو أن يسمي: رئيس القضاة, ويجوز أن يسمى: رئيس 

1 درس الثالثاء: ١٤٣٩/٠١/٢٠هـ.
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السالطي, ونحو ذلك, لكن سيد السالطي ال يجوز; ألن كلمة السيد, أو املُلْكْ تعني: الشيء 
التام ال أحد أعلى منه, لكن رئيس السالطي أو رئيس القضاة ال بأس. (الَ مَالِكَ إِالَّ الُ») ألن ال 
ِن ٱمْلُْلُك ٱْليَْوَم ﴾  عز وجل له امللك التام كما قال سبحانه: ﴿َلُه ٱمْلُْلُك﴾ [فاطر: ١٣], وقال جل وعال: ﴿ملَّ
[غافر: ١٦], مثل لو أن اإلنسان ف الدنيا تسمى باسم رجل عظيم ف الدنيا, مثل لو اإلنسان يلقب نفسه 

أنا امللك فالن, وهو ليس مبلك ففي ذلك مزاحمة لصاحب ذلك اللقب, كذلك الرب عز وجل ال 
يجوز أن يُسمى أحد بشيء مما اختص به ال سبحانه وتعالى من األلقاب. 

قال: (قَالَ سُفْيَانُ) أي: ابن عيينة, («مِثْلُ: شَاهَانْ شَاهْ») وغير ذلك من األلقاب األعجمية. 
وقال: (وَفِ رِوَايَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى الِ يَوْمَ القِيَامَةِ) الغيظ مثل الغضب, والسخط, فال عز وجل 

يغضب يوم القيامة, فيغيظ ال عز وجل يوم القيامة على من تسمى مبثل هذه األلقاب, (وَأَخْبَثُهُ») 
يعني: أخبث رجل يوم القيامة من تسمى بذلك, أي: أن من تسمى بشيء مما هو من خصائص 

الرب عز وجل يُعامل بنقيض قصده, ففي الدنيا: عند ال حقير وذليل, وف اآلخرة: لقبه من أغيظ 
األلقاب عند ال يوم القيامة, وهو أخبث الناس عند ال يوم القيامة – والعياذ بال -ألن ذلك نوع من 

أنواع الكبر, والكبر خاص بال, قال ال عز وجل ف احلديث القدسي: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي, وَالْعِزَّةُ 
 . 2إِزَارِي, فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أُلْقِهِ فِ النَّارِ»

) وصنيع املصنف رحمه ال ف وضع غريب الكالم  ثم قال رحمه ال: (قَوْلُهُ: «أَخْنَع» يَعْنِي: أَوْضَعَ
ف آخر الباب هذه طريقة من طرق العلماء السالفي, وممن سار على ذلك: النويي رحمه ال ف 

األربعي النووية, ذكر الغريب فيها ف آخر كتابه.

2 رواه أحمد: (٧٣٨٢).


