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  العلماء وأقوال والسنة الكتاب من وأدلتھ المفرد باالسم الذكر

   الدلیل جاء بل حرمتھ، على دلیل وال فیھ، شيء ال المفرد باالسم الذكر

   سنري كما األدلة من الكثیر مشروعیتھ على

 التعظیم بمعاني یشعر أنھ طالما مجردة، ھكذا »اهللا« یقول حتى لدلیل یحتاج ال والمسلم

 ومبادئ االعتقاد أصول مع یتعارض ال المجرد اهللا باسم الذكر أن وطالما والذكر، واألنس

  اإلسالم،

  : ٢٩٥ ص ھذا كتابھ في محفوظ علي الشیخ یقول

 أو كراھتھ یفید الشارع من عنھ نھي یرد لم إذا شرعا منھ مانع ال المفرد باالسم الذكر( 

  اه)  تحریمھ

  القرآنیة اآلیات

   َأْسَمآِئِھ ِفي ُیْلِحُدوَن الَِّذیَن َوَذُروْا ِبَھا َفاْدُعوُه اْلُحْسَنى اَألْسَماء َوِلّلِھ﴿ - ١

  )١٨٠/  األعراف﴾ ( َیْعَمُلوَن َكاُنوْا َما َسُیْجَزْوَن

   َما َأیًّا الرَّْحَمَن اْدُعوا َأِو اللََّھ اْدُعوا ُقِل: (( ﴿اإلسراء سورة وفي - ٢

   َبْیَن َواْبَتِغ ِبَھا ُتَخاِفْت َوَلا ِبَصَلاِتَك َتْجَھْر َوَلا اْلُحْسَنى اْلَأْسَماُء َفَلُھ َتْدُعوا

  }} )) ١١٠﴾{{َسِبیًلا َذِلَك

   اْلَأْسَماُء َلُھ اْلُمَصوُِّر اْلَباِرُئ اْلَخاِلُق اللَُّھ ُھَو( ﴿الحشر سورة وفي - ٣

   اْلَعِزیُز َوُھَو َواْلَأْرِض السََّماَواِت ِفي َما َلُھ ُیَسبُِّح اْلُحْسَنى

  }} ٢٤﴾{{اْلَحِكیُم

  } ٨:المزمل" {َربَِّك اْسَم َواْذُكِر" تعالى قال - ٤

  ) تبتیال إلیھ وتبتل ربك اسم اذكرو: (  تعالى قولھ - ٥

  ) وأصیال بكرة ربك اسم واذكر: ( تعالى وقولھ - ٦



   فیھا یذكر أن اهللا مساجد متع ممن أظلم ومن: (  تعالى وقولھ - ٧

  ) اسمھ

  ) اسمھ فیھا ویذكر ترفع أن اهللا أذن بیوت في: (  تعالى وقولھ - ٨

  ) معلومات أیام في اهللا اسم ویذكروا: (  تعالى وقولھ - ٩

  

 اهللا قال فمن معروفة اهللا واسماء الحسنى اهللا بأسماء والدعاء اهللا ذكر على تحث اآلیات فھذه

   اهللا

  .الكریمة اآلیات في الوارد القرآني األمر وحقق وجل عز اهللا ذكر فقد اللطیف اللطیف او

 من واحدًا، إال مائة اسمًا وتسعین تسعة هللا إن: " وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول قال

  علیھ متفق" الوتر یحب وتر وھو الجنة، دخل أحصاھا

  فھل صریحة واآلیات المعترض یعترض لماذا نعلم وال

  تعالى؟ اهللا أسماء من لیس اهللا

  تعالى؟ اهللا أسماء من لیس الرحمن او اللطیف ھل

  بالمطلوب قام فقد اهللا اسماء من باسم بالذكر قام فمن

 األسماء وهللا: (  قدرتھ جلّت قولھ بمقتضى بتالوتھا للتعّبد مشروعة اإللھّیة واألسماء

  )  ١٨٠/  آیة األعراف/  بھا فادعوه الحسنى

 الصیغة جھة من بھا الدعاء كیفّیة على الكریمة اآلیة تنص مفردة كونھا ومع مفردة، وھي

  . ونحوه التركیب أو

 إنما)  اهللا(  الجاللة السم والمكرر،  مشروع وصفاتھ تعالى اهللا أسماء معاني في التفكر وإن

 أسماء من اسم معنى یتذكر فإنھ)  اهللا: (  قال فكلما،  تعالى اهللا أسماء معاني في یتفكر ھو

   صفة أو اهللا

  . صفاتھ من

 االسم ذلك معنى في یتفكر یظل فإنھ)  العلیم(  مثل تعالى أسمائھ من آخر اسما كرر وإذا

  ذلك اهللا رزقنا القلب بحضور یذكر لمن كلھ ھذا،  ذكره كلما

  )) فصلى ربھ اسم ذكر و*  تزكى من افلح قد: (( تعالى قال



  :البیضاوي قال

 بالذكر یراد أن ویجوز لذكري الصالة أقم:  كقولھ فصلى ولسانھ بقلبھ: ربھ اسم وذكر

  . صالتھ فصلى العید یوم كبره ربھ اسم وذكر للفطر تصدق تزكى وقیل ، التحریم تكبیرة

  :القدیر فتح تفسیر في و

 اسم ذكر وقیل لھ، وصلى فعبده بالخوف ربھ اسم ذكر: المعنى قیل: فصلى ربھ اسم وذكر

  ... الخمس الصلوات فأقام أي: فصلى بلسانھ ربھ

  )) أصیًال و بكرة ربك اسم اذكر و: (( تعالى قال

  :اآلیة ھذه تفسیر في القرطبي قال

 وانقطع:  یقول تبتیال إلیھ وتبتل بھ فادعھ ربك اسم محمد یا واذكر:  ذكره تعالى یقول((

   اھـ)) غیره األشیاء سائر دون وعبادتك لحوائجك انقطاعًا إلیھ

  :القدیر فتح تفسیر في و

 وقیل صالتك، ابتداء في ربك باسم اقرأ وقیل الحسنى، بأسمائھ ادعھ أي ربك اسم واذكر((

 دم: المعنى وقیل معصیتھ، عن وتبعد طاعتھ على لتوفر ووعیده وعده في ربك اسم اذكر

  اھـ.))ذلك من واستكثر ونھارًا لیًال ربك ذكر على

  

   اهللا اهللا قال فمن معروفة اهللا وأسماء

  .الكریمة اآلیات في الوارد القرآني األمر وحقق ، وجل عز اهللا ذكر فقد اللطیف اللطیف او

  : ١/٣٨٧ عشر الثالث القرن بتاریخ البشر حلیة كتابھ في البیطار ابن الشیخ قال

   خاصة"  اهللا"  باالسم إال قط الذكر أتى وما( 

"  أكبر اهللا ولذكر: "  وقال بكذا قال وما"  كثیرًا ذكرًا اهللا اذكروا: " فقال التقیید عن معرى

 بأمر قیده فما"  اهللا اهللا:  یقول من األرض وجھ على یبقى ال حتى: "  وقال بكذا یقل ولم

   اه)  اللفظ ھذا على زائد

  واآلثار الشریفة األحادیث

  : عنھ اهللا رضي أنس حدیث



 وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول أن عنھ اهللا رضي أنس عن: (  ١/١٣١ مسلم صحیح ففي

  اھـ)  اهللا اهللا: (  األرض في یقال ال حتى الساعة تقوم ال: قال

  اھـ)  اهللا اهللا: (  یقول أحد على الساعة تقوم ال: (  ١/١٣١ لمسلم لفظ وفي

  مجردة ھكذا »اهللا« یقول حتى لدلیل یحتاج ال والمسلم

  }كثیرًا ذكرًا اَهللا اذكروا آمنوا الذین أیُّھا یا: {تعالى قال

  )٤١: األحزاب(

  } ٨:المزمل" {َربَِّك اْسَم َواْذُكِر" تعالى قال

  :  البناني ثابت قال

 كنتم ما: « فقال فكفوا، وسلم علیھ اهللا صلى النبي فمر اهللا، یذكرون عصابة في سلمان كان

   أن فأحببت علیكم تنزل الرحمة رأیت إني: « قال. اهللا رسول یا اهللا نذكر:  قلنا »تقولون؟

  »معھم نفسي أصبر أن أمرت من أمتي في جعل الذي هللا الحمد: « قال ،ثم »فیھا أشارككم

  ٣٤٢ص ١،ج الحلیة في نعیم ،وأبو ٢١ص ١،ج المستدرك في الحاكم أخرجھ

  : عنھ اهللا رضي عمر ابن حدیث

  : ٣١ ص القیم البن الكافي الجواب في

   عن الدنیا أبي ابن روى( 

 ال بیده نفسي والذي:  قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن عنھما تعالى اهللا رضي عمر ابن

، ظلمة وعرفاء، خونة أعوانا و، فجرة ووزراء، كذبھ أمراء اهللا یبعث حتى الساعة تقوم

   لھم اهللا فیتیح مختلفة أھواؤھم، الجیف من أنتن وقلوبھم،  الرھبان سیما سیماھم فسقة وقراء

 عروة عروة اإلسالم لینقضن بیده محمد نفس والذي فیھا فیتھاوكون  مظلمة  غبراء فتنة

  …فیھا  یتساقطون أي)  فیھا فیتھاوكون.. ( ومعني  اه)  اهللا اهللا: (  یقال ال حتى

  : عنھ اهللا رضي علي حدیث

 عنھ اهللا رضي علي عند كنا:  قال الحنفیة بن محمد عن: (  ٤/٥٩٦ الحاكم مستدرك في

 یخرج ذاك فقال سبعا بیده عقد ثم ھیھات عنھ اهللا رضي علي فقال المھدي عن رجل فسألھ

  اه... )  قتل)  اهللا اهللا: (  الرجل قال إذا الزمان آخر في



 التلخیص في الذھبي قال،  یخرجاه ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث ھذا:  الحاكم قال

  ومسلم البخاري شرط على: 

  السابقة باألحادیث االستدالل في المعترض یوردھا التي الشبھات على الرد

   االرض في تعالى هللا ذكر ھناك یكون ال ان المعنى - ١

  المعنى فنقول

  . بالطبع الحسنى اهللا اسماء ومنھا االرض في اهللا اسم یذكر ال بالتأكید یشمل

  الذكر علي یدل اللفظ وتكرار

  : ٥/٢٢٦ المصابیح مشكاة شرح المفاتیح مرقاة في القاري علي مال وقال

 ببركة العالم بقاء أن ُیعَرُف ھذا ومن الناس، بقاء في حكمة یبقى فال اهللا ُیذَكُر ال أي( 

: اهللا رحمھ الطیبي قال بما المراد وھو المؤمنین، وعموم الصالحین والُعبَّاد العاملین العلماء

   ال حتى معنى

  اھـ) ُیعَبد وال اهللا اسُم ُیذَكَر ال حتى اهللا اهللا، ُیقاَل

  والمانعین المجیزین بین المفرد باالسم الذكر في قدیش الفتاح عبد الشیخ وقال

 الكالم في تقدیر ھناك وإنما اهللا اسم إفراد بھا المراد لیس السابقة األحادیث إن:  قیل فإن

  ذلك نحو أو اهللا سبحان أو اهللا إال إلھ ال أو اهللا یا مثل

 ذكر إن:  فیقال تقدیر فیھا كلھا أنھا سلمنا وإن األحادیث في یظھر ال التقدیر أن:  فالجواب

 مانع فال التقدیر عدم فرض وعلى الحال بحسب تقدیر ففیھ،  كذلك ھو المفرد باالسم الذاكر

  ذلك من

  باهللا یؤمن من یبقى ال حتى بالحدیث المقصود إن:  قیل وإن

 االسم في رسالتھ في العالوي الشیخ قال الذكر إرادة على یدل اللفظ تكرار أن:  فالجواب

  : ١٩ ص المفرد

 في صریحا فكان مكررا الجاللة لفظ مجيء ھو الحدیث ھذا في علیھ یعتمد شاھد وأبلغ( 

 یبقى ال حتى:  بھ المراد یكون أن الحتمل مكرر غیر جاء لو أما االسم ذلك ذكر إرادتھ

  اه)  احتمال فال التكرار وجود مع أما اهللا وجود یعتقد من األرض وجھ على

 في ولیس المفرد االسم تكرار في ھو واآلثار األحادیث في ذكر ما بعض إن:  قیل وإن

  المفرد باالسم الذكر



 فرق فال المفرد االسم تكرار جواز على واآلثار األحادیث دلت فإذا فرق ال أنھ:  فالجواب

 مضار(  كتابھ في محفوظ علي الشیخ قال الذكر لغیر أو للذكر التكرار یكون أن بین

  )  االبتداع

  : البناني عن ٢٩٤ ص

 مما)  اهللا اهللا: (  قول وھو،  بجملھ التركیب عن مجردا المعظم المفرد االسم ذكر أن اعلم( 

  ... بینھم واستعملوه الصوفیة السادات تداولتھ

  :  األرض في یقال ال حتى الساعة تقوم ال الصحیح وفي:  قال إن إلى

 وال النصب روایة على سیما ال وحده االسم ھذا بذكر الجملة في شاھد وھو)  اهللا اهللا( 

   أن مانع فأي وحده الكریم باالسم التلفظ جواز في نزاع

 وكم كراھتھ وال منعھ یقتضي ال السلف عن ینقل لم وكونھ كثیرة مرات اإلنسان یكرره

  اه)  جائزة أنھا مع السلف عھد في تكن لم أشیاء

  : النظر وأما

   والمكرر،  مشروع وصفاتھ تعالى اهللا أسماء معاني في التفكر فإن

  ،  تعالى اهللا أسماء معاني في یتفكر ھو إنما)  اهللا(  الجاللة السم

   صفة أو اهللا أسماء من اسم معنى یتذكر فإنھ)  اهللا: (  قال فكلما

  . صفاتھ من

   یتفكر یظل فإنھ)  العلیم(  مثل تعالى أسمائھ من آخر اسما كرر وإذا

   القلب بحضور یذكر لمن كلھ ھذا،  ذكره كلما االسم ذلك معنى في

  ذلك اهللا رزقنا

  اجتنابھ ھو إذن فاألحواط المفرد باالسم الذكر بكراھة قال من یوجد أنھ بما:  قیل فإن

 بین دائرا الخالف كان إذا یكون إنما احتیاطا كراھتھ في اختلف ما اجتناب أن:  فالجواب

 حینئذ األحوط من فلیس واستحبابھ كراھتھ بین دائرا الخالف كان إذا أما واإلباحة الكراھة

 ما:  المواق قال: (  خلیل على شرحھ في األجھوري قال،  فعلھ األحوط من بل اجتنابھ

   في اختلف



 من رتبھ أحط یكون ال وكراھتھ سنیتھ في اختلف ما وھكذا،  أفضل ففعلھ وكراھتھ ندلھ

  اه)  المباح من درجة أرفع أنھ مشروعیتھ في اختلف ما على نصوا بل المباح

   ص المفرد االسم في العالوي رسالة من

  انتھى ٢٠

  : احد احد بدر غزوة في الصحابة شعار

 یوم سلم و علیھ اهللا صلى اهللا رسول أصحاب شعار وكان: ( ٣/١٨٢ ھشام ابن سیرة في

  اه)  أحد أحد: بدر

  : عنھ اهللا رضي بالل قصة

   وتاریخ ٢/٢٣٨ البیھقي وشعب ١١/٢٣٤ الرزاق عبد مصنف ففي

  :  ١/١٨١ البر عبد البن واالستیعاب ٤٤٣/ ١٠ عساكر ابن

 اهللا رضي بالال فذكر المسیب بن سعید عند كنت:  قال الخراساني عطاء عن معمر عن( 

 على یعذب كان و ، وجل عز اهللا في یعذب كان و دینھ على شحیحا كان: فقال عنھ تعالى

  اه)  اهللا اهللا: (  قال یقاربھم أن المشركون أراد فإذا دینھ

   ابن وسنن ١/٤٠٤ أحمد ومسند ٦/٣٩٦ شیبة أبي ابن مصنف وفي

   في الحاكم ومستدرك ١٥/٥٥٨ حبان ابن وصحیح ١/٥٣ ماجھ

 إال أرادوا ما على واتاھم وقد إال أحد من منھم فما: ...  قال مسعود ابن عن: (  ٣/٣٢٠

 یطوفون فجعلوا الولدان فأعطوه فأخذوه قومھ على وھان اهللا في نفسھ علیھ ھانت فإنھ بالال

  اه)  أحد أحد: (  یقول وھو مكة شعاب في بھ

  :  التلخیص في الذھبي وقال یخرجاه ولم اإلسناد صحیح: الحاكم قال

  ثقات رجالھ إسناد ھذا:  ١/٢٣ الزجاجة مصباح في البوصیري وقال صحیح

  بالل قصة في الشبھات على الرد

   التعذیب تحت كان عنھ اهللا رضي بالل سیدنا ان بقولھ المعترض یعترض

 لم فھو. بھ أشرك ال واحد أي) أحد أحد بقولھ علیھم یرد فكان ویعذب بالشرك یؤمر وكان

  .الرد مقام في فھو بالشرك، یأمره من على ردًا إال یكن

  :فنقول



 علیھ ینكر لم اذ علیكم قاطع دلیل لھو المفرد للفظ عنھ اهللا رضي بالل سیدنا استخدام إن

 وعدم المفرد االسم تكرار جواز على واآلثار األحادیث دلت فإذا فرق وال أنھ قولھ احد

  .األحوال جمیع في بھ الذكر جاز تحریمھ أو منعھ

 الذاكر عند وكذلك وجوازه وسلم علیھ اهللا صلى النبي حیاة في الوارد الدلیل األصل وانما

 والمكرر مشروع وھو وصفاتھ تعالى اهللا أسماء معاني في التفكر المفرد الذكر من القصد

 فإنھ)  اهللا: (  قال فكلما،  تعالى اهللا أسماء معاني في یتفكر ھو إنما)  اهللا(  الجاللة السم

 تعالى أسمائھ من آخر اسما كرر وإذا. صفاتھ من صفة أو اهللا أسماء من اسم معنى یتذكر

   ذكره كلما االسم ذلك معنى في یتفكر یظل فإنھ)  العلیم(  مثل

  رجب ابن اإلمام ذلك في علیكم ویرد

  : الحنبلي رجب ابن اإلمام-

 أن كلف فلو قلبھ عن یغیب ال محبوبھ اسم المحب: (  ١/٤٤٦ والحكم العلوم جامع في

 ذكر المحب ینسي كیف صبر لما بلسانھ ذكره عن یكف أن كلف ولو قدر لما ذكره ینسي

 التوحید على الرمضاء في المشركون عذبھ كلما بالل كان مكتـوب فؤاده في اسمـھ حبیب

   أحد أحد یقول

 على الطبـاع وتأبي نسیانكم القلب من یراد أحسنھ ال قال والعزى والالت قل لھ قالوا فإذا، 

   كلفة غیر من الذاكر لسان على یجري الذكر صار المعرفة قویت وكلما الناقل

 التسبیح الجنة أھل یلھم ولھذا) ،  اهللا اهللا: (  منامھ في لسانھ على یجري بعضھم كان حتى

  اه)  الدنیا ألھل البارد كالماء لھم اهللا إال إلھ ال وتصیر النفس یلھمون كما

  : قال عنھ اهللا رضى على عن

 ھو فإذا -  وسلم علیھ اهللا صلى -  النبي إلى جئت ثم قتال من شیئا قاتلت بدر یوم كان لما(

 علیھ اهللا صلى - النبي فإذا جئت ثم فقاتلت ذھبت ثم علیھا یزید ال قیوم یا حي یا یقول ساجد

   علیھ اهللا فتح حتى ذلك یقول یزل فلم قیوم یا حي یا یقول ساجد -  وسلم

  ]٢٩٩٥١ العمال كنز[

   والبزار ،) ١٠ رقم ، ٦/١٥٦( الكبرى في النسائي أخرجھ

  ) ٥٣٠ رقم ، ١/٤٠٤( یعلى وأبو ،) ٦٦٢ رقم ، ٢/٢٥٤(

   رقم ، ٢/٣٥٥( والضیاء ،) ٨٠٩ رقم ، ١/٣٤٤( والحاكم ،



   ، یخرجاه ولم اإلسناد صحیح حدیث ھذا »المستدرك« في الحاكُم قال و

   رواه الزوائد مجمع الھیثمى وقال»  بجرح مذكور إسناده في ولیس

  ) .٧٣٨ الكبرى الطبقات فى سعد وابن .یعلى أبو ورواه حسن وإسناده البزار

 یاحى یاحى یقول من على اعتراض سلم و على اهللا صلى النبي وآمر النبي فعل بعد ھل

  .یاقیوم یاقیوم

   ذا یا اإلكرام و الجالل ذا یا قیوم یا قیوم یا حى یا حى یا نقول ان لنا جاز إن

   االسماء من بأى او احد احد نقول و ونكرر ونلظوا اإلكرام و الجالل

  اهللا اهللا لطیف یا لطیف یا یاهللا  یاهللا  اهللا یا نقول ان جاز الحسنى

  بالمشروعیة قال من

  )ھـ١٥٠/ھـ ٨٠( النعمان حنیفة ابي اإلمام- ١

 وأنھ التعظیم، بمعنى معلول النص أن حنیفة وألبي: « نصھ ما البدائع صاحب ذكر فقد

 إنما والشروع اهللا، إال إلھ ال:  بقولھ شارًعا یصیر أنھ علیھ والدلیل المجرد، باالسم یحصل

  .»بالنفي ال) اهللا: ( بقولھ یحصل

  .١٣١ ص ١ج للكاساني، الصنائع، بدائع

  ) :ھـ٢٩٥( توفى النوري الحسین أبو اإلمام- ٢

 یأكل لم أیام سبعة منزلھ في بقي النوري الحسین أبا أن وحكى: (  ١/٢٩ السلمي تفسیر في

  :  ودھشھ ولھھ في ویقول یشرب ولم ینم ولم

 فقیل ال أم أوقاتھ علیھ أمحفوظ انظروا:  فقال بذلك الجنید فُأخبر یدور قائم وھو)  اهللا اهللا( 

   إنھ

 نزوره حتى قوموا قال ثم سبیًال علیھ للشیطان یجعل لم الذي هللا الحمد فقال الفرائض یصلي

 قال دھاك الذي ما الحسین أبا یا:  قال ولھھ في وھو علیھ فدخل نفیده أو منھ نستفید إما

  : أقول

  اه... )  علي زیدوا)  اهللا اهللا( 

  : ١٣١ للكالباذي التعرف وفي



 النوري الحسین أبا إن لھ وقیل الجنید قال كما الحق وظائف في محفوظا یكون والفاني( 

   في قائم

  : یقول وھو ینام وال یشرب وال یأكل ال أیام منذ الشونیزي مسجد

 ال:  الجنید فقال صاٍح إنھ:  حضره من بعض فقال ألوقاتھا الصلوات ویصلي)  اهللا اهللا( 

 لم األوصاف إلى الفاني رد فإن مواجیدھم في اهللا یدي بین محفوظون المواجید أرباب ولكن

  اه)  الحق بأوصاف البقاء مقام یقام ولكن نفسھ أوصاف إلى یرد

  : ٥/٤٥٢ البیھقي شعب وفي

 بدینور ، المسعودي عمر بن العزیز عبد العباس أبا سمعت ، یوسف بن محمد أبو أخبرنا( 

 یأكل ال ، ولیالیھا أیام سبعة مسجد في بقي أنھ ، النوري الحسین أبي عن لنا حكي:  یقول ،

 عطاء وابن ، الجنید ذلك فأبلغ ، آخره إلى المسجد أول من یجيء ، ینام وال ، یشرب وال ،

 عینیھ ففتح ، والشبلي عطاء وابن الجنید ھذا:  لھ فقیل ، علیھ فوقفوا فجاءوا ، والشبلي ،

 أقول أنا:  النوري فقال ، أخبرنا ، فیھ أنت ما دھاك أدري ما:  الجنید لھ فقال ، إلیھم فنظر

 فیما هللا فالمنة)  باهللا اهللا: (  تقول كنت إن:  الشبلي فقال ، ؟ اهللا قول على تزیدوا ، اهللا: 

 ، تائب أنا:  فقال ، فسجد:  قال ، شيء اهللا من لك فلیس ، بك اهللا:  تقول كنت وإن ، تقول

  اه)  دما تقطر الشبلي سیوف إن:  الجنید فقال ، تائب أنا ، تائب أنا

  ) :ھـ ٢٩٧(  توفى الجنید اإلمام-

 ناظٌر حقھ، بأداء قائم بربھ، متصل نفسھ، عن ذاھب) اهللا(  االسم ھذا ذاكر: (  الجنید قال

  )  بشریتھ صفات الشھود أنوار أحرقت قد بقلبھ، إلیھ

  ١٧٤ص صقر لحامد التحقیق نور اه

  ):ھـ٣٢٤ \ھـ ٢٤٧(  الشبلي اإلمام - ٣

   الفالح مفتاح في ونحوه الشبلي ترجمة في ١/٥٦٠ المناوي طبقات في

:  فقال ؟ اهللا إال إلھ ال:  تقول وال،  اهللا:  تقول لم:  رجل لھ قال: (  ٣٧ ص اهللا عطاء البن

   ضدا بھ أبغي ال:  قال أعلى أرید:  لھ قال حضرتھ في النفي كلمة ذكر من أستحي

 أموت أن أخاف:  روایة وفي،  الجحد وحشة في أوجد أن أخشى:  قال أعلى أرید:  قال

 ذرھم ثم اهللا قل: (  تعالى اهللا قال:  قال أعلى أرید:  قال القرار إلى أصل فال اإلنكار عند

( ...  



 من الرسل فخرجت بثأره علیھ وادعوا بالشبلي أولیاؤه فتعلقت روحھ ففارقتھ الرجل فصعق

 فصاح الشبلي ذنب فما فأجابت فُدعیت فرنت حنت روح:  فقال ؟ الجواب عن فسألھ الخلیفة

  اه)  لھ ذنب فال خلوه:  الخلیفة

 بقولك تذكره وال)  اهللا اهللا: (  بقولك اهللا تذكر لَم أي اهللا إال إلھ ال:  تقول وال:  قولھ ومعنى

 األمر وھذه،  المذكورة األوجھ تلك جوابھ فكان،  نھایتھ في وذلك ؟)  اهللا إال إلھ ال: ( 

  اهللا إال إلھ ال:  یقول ال الشبلي أن متوھم یتوھم ال كي علیھ نبھنا وإنما واضح

  ):ھـ٥٠٥ ت( الغزالي اإلسالم حجة - ٤

 فیجلس وقلبھ لسانھ بھ یشغل حتى األذكار من ذكرا یلقنھ ذلك وعند: (  ٣/٧٧ اإلحیاء في

 یزال فال الكلمات من الشیخ یراه ما أو اهللا سبحان اهللا سبحان أو)  اهللا اهللا(  مثال ویقول

 غیر من اللسان على جاریة كأنھا الكلمة وتكون اللسان حركة تسقط حتى علیھ یواظب

 القلب في اللفظ صورة وتبقي اللسان عن األثر یسقط حتى علیھ یواظب یزال ال ثم تحریك

 الزمة معناه حقیقة وتبقى وصورتھ اللفظ حروف القلب عن یمحى حتى كذلك یزال ال ثم

  اه)  سواه ما كل عن فرغ قد علیھ غالبة معھ حاضرة للقلب

  ) :ھـ ٥٥٣ـ٤٥٨( السجزي الوقت أبو- ٥

  :  السجزي الوقت أبى ترجمة في ٨/٣٦٥ للذھبي اإلسالم وتاریخ ٢٠/٣٠٩ النبالء سیر في

)  المكرمین من وجعلني ربي لي غفر بما یعلمون قومي لیت یا(  وتال إلیھ طرفھ فرفع( 

 اهللا اهللا اهللا(  وقال السورة ختم حتى یقرأ یزل ولم األصحاب من حضر ومن ھو إلیھ فدھش

  اه)  السجادة على جالس وھو وتوفي) 

  ):ھـ٥١٤(ولد المظفر ابن اإلمام- ٦

  : ٩/٤٣ للذھبي اإلسالم تاریخ في

 من وخرج...  القاسم أبي الرؤساء رئیس ابن المظّفر بن اهللا ھبة بن اهللا عبد بن محّمد( 

   بیتھ

 فحمل قُطفتا، باب على ضربات أربع الباطنّیة من واحد فضربھ القعدة، ذي رابع في حاّجًا

 مات ثم،  أبي عند ادفنوني: وقال)  اهللا اهللا: (  یقول كان أّنھ إّال یتكّلم، فلم ھناك، دار إلى

  اه.) تعالى اهللا رحمھ الّظھر، بعد

  )ھـ٥٦١( الجیالني القادر عبد اإلمام- ٧

  : والدمیاطي - ٨



 ھو اهللا:  الجیالني القادر عبد سیدي قال: (  ١/١٠ للدمیاطي الطالبین إعانة حاشیة في

 االسم ولھذا. غیره قلبك في ولیس)  اهللا: (  قلت إذا لك یستجاب وإنما األعظم االسم

 یغلب حتى)  اهللا اهللا(  یقول بأن مجردا خلوة في علیھ داوم من أن منھا وعجائب خواص

  اه... )  الملكوت عجائب شاھد حال منھ علیھ

  ) :ھـ ٥٧٨ - ھـ ٥١٢(  الرفاعي أحمد اإلمام-  ٩

 كالحاضر الحاضر حال على كالغائب أحدھم أن ترى: (...  ٦٤ ص المؤید البرھان في

 ال: (  یقولون بنفسھا ال بالوارد تحركت التي األغصان اھتزاز یھتزون الغائب حال على

)  ھو: (  یقولون إیاه إال یعبدون وال)  اهللا: (  یقولون بسواه قلوبھم تشتغل وال)  اهللا إال إلھ

  اه)  األذكار في ھمتھم فتعلوا التذكار منھ یسمعون الحادي غناھم إذا یتباھون بغیره ال وبھ

  ):ھـ ٦١٦ عام( ولد المرسى العباس أبو اإلمام- ١٠

 ولھ األسماء، سلطان االسم ھذا فإن)  اهللا اهللا،(  ذكرك لیكن: (  المرسى العباس أبو قال

 في ما جمیع لتضمنھ ، ذكره من اإلكثار فینبغي النور، وثمرتھ العلم، فبساطھ وثمرة، بساط

   ص صقر لحامد التحقیق نور اه) إلخ... والحقائق واآلداب والعلوم العقائد من اهللا إال الھ ال

١٧٤  

  ):ھـ ٦٠٦\ ھـ ٥٤٣( الرازي اإلمام-  ١١

 طول أقول أني الناس أیھا فاعلموا)  اهللا: (  قولھ أما: (  ١/١٥٥ تفسیره في الرازي قال

   یوم جئت وإذا ،)  اهللا(  أقول القبر في سئلت وإذا ،)  اهللا(  أقول مت فإذا) ،  اهللا(  حیاتي

 وإذا ، اهللا أقول أعمالي وزنت وإذا) ،  اهللا(  أقول الكتاب أخذت واذا ،)  اهللا(  أقول القیامة

  اه)  اهللا(  قلت اهللا رأیت وإذا ،)  اهللا(  أقول الجنة دخلت وإذا ،)  اهللا(  أقول الصراط جزت

   باالسم الذكر مسألة في ١٣٧ ص القرآن عجائب كتابھ في الرازي وقال

  : ذلك في المحققون اختلف: (  ملخصھ ما المفرد

   ب واالنتھاء)  اهللا إال إلھ ال(  ب االبتداء یكون:  األكثر فقال -

  ) اهللا اهللا( 

  )  اهللا إال إلھ ال(  على واالنتھاء االبتداء في واظب من ومنھم -

  اهللا لغیر النفي من بد فال اهللا بغیر مشحون القلب أن وحجتھم

  : وجوه فلھم اآلخرون وأما -



  عدم النفي ألن عدم الغیر نفي أن - ١

   فیبقى اإلثبات إلى لیصل یمھل ال لعلھ بالنفي ینطق حین الذاكر أن - ٢

  اإلثبات ألجل أرید إنما ھنا والنفي والجحود النفي في

   األغیار بنفي االشتغال ألن هللا تعظیم ذلك على المواظبة في أن - ٣

   مشتغل فھو المفرد باالسم اشتغل من أما باألغیار القلب شغل على دلیل

  اآلخر من أحدھما فأین وحده باهللا

   وذلك بالبال الشيء ذلك خطور عند إلیھ یحتاج إنما الشيء نفي أن - ٤

   یكلفوا فلم الشریك ببالھم یخطر فال الكاملون أما الحال نقص عند یكون

  ) اهللا اهللا: (  یقولوا أن یكفیھم جرم فال اهللا إال ببالھم یخطر وال بنفیھ

   فأمره)  یلعبون خوضھم في ذرھم ثم اهللا قل(  تعالى قولھ - ٥

  بتصرف الرازي كالم اه)  باللعب معھم الخوض من ومنعھ اهللا بذكر

  : الجریري اإلمام- ١٢

 بن الحسین سمعت یقول الرحمن عبد أبا الشیخ سمعت: ( ٢١٧ ص القشیري رسالة في

 رجل أصحابنا بین كان:  یقول الجریري سمعت یقول نصیر بن جعفر سمعت یقول یحي

 فكتب الدم ووقع رأسھ فانشج جذع رأسھ على یوما فوقع)  اهللا اهللا: (  یقول أن من یكثر

  اھـ)  اهللا اهللا:  األرض على

  

  ) :٦٧٢( توفي القونوي الدین صدر اإلمام-  ١٣

  : ٤/٣٣٤ البیان روح حقي إسماعیل تفسیر وفي

   ال أن شك وال بالتكرار أكده:  سره قدس القونوي الدین صدر الكبیر الشیخ قال( 

 إال األسماء بجمیع المنعوت الجامع األعظم االسم بھذا وخصوصا حقیقیا ذكرا اهللا یذكر

  اه)  عصر كل في باهللا معرفة الخلق وأتم التامة بالمعرفة الحق یعرف الذي

  

  )ھـ٦٦٠-٥٧٨( السالم عبد ابن العز اإلمام -  ١٤



  عنھ ونقل حیاتھ بدایة في ھذا وكان المفرد الذكر منع انھ العز عن جاء

 من بالمنع األول القول و ھذا غیر السالم عبد ابن العز عن مأثور أخر قول ھناك ولكن

 علیھم یثني صار صحبھم لما ثم الصوفیة یصحب أن قبل األمر أول في كان العز اإلمام

 طبقاتھ في المناوي واإلمام الكبرى طبقاتھ في السبكي اإلمام عنھ ذلك ذكر كما ویمدحھم

  أیضا الكبرى

  السبكي یقول

 الدین شھاب من التصوف خرقة لبس الشیخ أن) الھكاري الدین عز القاضي أي( وذكر(( 

 مرة فحضره)) القشیري رسالة(( یدیھ بین یقرأ كان أنھ وذكر عنھ، وأخذ السھروردي،

 تكلم: الدین عز الشیخ لھ فقال القاھرة إلى اإلسكندریة من قدم لما المرسى العباس أبو الشیخ

: ویقول الحلقة في یزحف الدین عز والشیخ یتكلم المرسى الشیخ فأخذ. الفصل ھذا على

 في الطولى الید الدین عز للشیخ كانت وقد. بربھ عھد حدیث ھو الذي الكالم ھذا اسمعوا

  ).٢١٥- ٨/٢١٤(الطبقات)) بذلك قاضیة وتصانیفھ التصوف

  : العز ترجمة في تعالى اهللا رحمھ السیوطي قال

 عند یحضر وكان. السھر وردي الشھاب من التصوف خرقة ولبس كثیرة كرامات لھ(( 

  )).ویعظمھ الحقیقة في كالمھ ویسمع ، الشاذلي الحسن أبي الشیخ

  ]العلمیة الكتب دار) ١/٢٧٣( المحاضرة حسن[

) ١(ط ١٩٨٥ العلمیة الكتب دار بیروت)غبر من خبر في العبر( كتابھ في الذھبي قال

  ت.د ٢٩٩ص) ٣(ج

 السلمي القاسم أبي بن السالم عبد بن العزیز عبد محمد أبو اإلسالم شیخ الدین وعز

   . الشافعي الدمشقي

 أبي بن عبداللطیف من وسمع الموازیني ابن حمزة بن أحمد وحضر وسبعین ثمان سنة ولد

  . عساكر بن والقاسم سعد

   . االجتھاد رتبة وبلغ وصنف وأفتى ودرس والعربیة واألصول الفقھ في وبرع

 المنكر عن والنھي بالمعروف واألمر والورع الزھد مع المذھب رئاسة إلیھ وانتھت

  . الدین في والصالبة

  ، واألشعار بالنوادر محاضرة حسن فیھ شدتھ مع كان  : الدین قطب قال



   . ویرقص السماع یحضر

  )الظاھر الملك وشیعھ األولى جمادى عاشر في مات

 في كثیرة أقوال عن تراجع وقد كتبھ من وغیرھا قواعده في المثبوث العز كالم لذلك ویشھد

  .وغیرھا البدعة

  : قال حیث ٧٢ ص القدسیة األنوار في الشعراني ذكره وما

: (  العبد قول أفضل أیما في العلماء اختلف:  یقول السالم عبد بن الدین عز الشیخ كان( 

 للمبتدئ أفضل الجاللة ذكر أن إلى الصوفیة من قوم فذھب)  اهللا إال إلھ ال(  أو)  اهللا اهللا اهللا

 والمنتھي للمبتدئ أفضل اهللا إال إلھ ال أن إلى والفقھاء والمحدثین الصوفیة جمھور وذھب

 من ولكل المنتھي ذكر فقط اهللا اهللا وقول المبتدئ ذكر اهللا إال إلھ ال أن إلى قوم وذھب

  الشعراني كالم انتھى)  انتھى وجھ الثالثة األقوال

  ):ھـ٦٢٩( سنة المتوفى الصحیحین بین الجمع صاحب الزبیدي اإلمام- ١٥

  :  ٨/٣٧٧ للذھبي اإلسالم تاریخ وفي ٢٠/٣١٨ النبالء سیر في

 من ولیلة یوم كل في أبي كان إسماعیل ولده قال:  عساكر ابن قال: (  الزبیدي ترجمة في

)  طفئ حتى یقولھا زال فما مرة ألف عشر خمسة من نحوا)  اهللا اهللا: (  یقول مرضھ أیام

  اه

  

  

]center]16 -ھـ ٧٠٩ - ھـ ٦٥٨( االسكندري اهللا عطاء بن اإلمام:(  

   محمد اهللا إال إلھ ال اختار من منھم: ( ٣٥ ص الفالح مفتاح في قال

 االنتھاء وفي،  االبتداء في اهللا إال إلھ ال اختار من ومنھم واالنتھاء االبتداء في اهللا رسول

   االقتصار

  ) ...)  اهللا اهللا(  اختار من ومنھم،  األكثرون وھم اهللا على

  اه

  : المفرد الذكر بھذا القول ووجھ: (  المفرد باالسم قال من حجج ذكر في ٣٨ ص قال ثم

  أولى بالذكر فھو المقصود أنھ -



  واإلثبات النفي بین یموت قد اهللا إال إلھ ال ذاكر وألن -

  بھ القلب إلحاطة وأقرب اللسان على أسھل وألنھ -

  عیب العیب علیھ یستحیل عمن العیب نفي وألن -

   أن إال األغیار بنفي الحق بتعظیم مشعر الكلمة بھذه االشتغال وألن -

  ... باألغیار القلب شغل إلى الحقیقة في یرجع األغیار نفي

   بالبال الشيء ذلك خطور عند إلیھ یحتاج إنما الشيء نفي وأیضا -

  ... الحالة نقصان عند إال یكون ال الشيء ذلك وخطور

  اه)  یلعبون خوضھم في ذرھم ثم اهللا قل(  اهللا قال وأیضا -

   لك ظھر فإذا: (  ٤٠ ص باألذكار السالك تدرج معرض في وقال

  : (  فتقول الفرد للذكر أھال تصیر ذلك فعند أسراره لك وتبین ثماره

  اه)  لذلك مستدیما)  اهللا اهللا

  ):ھـ ٧٤١ ه ٦٩٣( الكلبي الغرناطي اإلمام- ١٧

  : ١/٦٤ التسھیل المسمى تفسیره في قال

   ذلك وشبھ والقریب والبصیر والسمیع كالعلیم واإلدراك االطالع معناھا التي األسماء وأما( 

   فیھ المحبة شدة فثمرتھا وسلم علیھ اهللا صلى النبي على الصالة وأما المراقبة فثمرتھا

 على والمحافظة التقوى على االستقامة فثمرتھ االستغفار وأما سنتھ اتباع على والمحافظة

   شروط

  اه)  المتقدمة الذنوب بسبب القلب إنكار مع التوبة

  ):ھـ٧٩٥ -٧٣٦(  الحنبلي رجب ابن اإلمام- ١٨

 أن كلف فلو قلبھ عن یغیب ال محبوبھ اسم المحب: (  ١/٤٤٦ والحكم العلوم جامع في

 ذكر المحب ینسي كیف صبر لما بلسانھ ذكره عن یكف أن كلف ولو قدر لما ذكره ینسي

 التوحید على الرمضاء في المشركون عذبھ كلما بالل كان مكتـوب فؤاده في اسمـھ حبیب

   أحد أحد یقول



 على الطبـاع وتأبي نسیانكم القلب من یراد أحسنھ ال قال والعزى والالت قل لھ قالوا فإذا، 

   كلفة غیر من الذاكر لسان على یجري الذكر صار المعرفة قویت وكلما الناقل

 التسبیح الجنة أھل یلھم ولھذا) ،  اهللا اهللا: (  منامھ في لسانھ على یجري بعضھم كان حتى

  اه)  الدنیا ألھل البارد كالماء لھم اهللا إال إلھ ال وتصیر النفس یلھمون كما

  ):ھـ ٨٩٩ - ھـ ٨٤٦( المالكي زروق أحمد اإلمام- ١٩

  : زروق الشیخ عن ٢٩٤ ص)  محفوظ على للشیخ االبتداع مضار(  كتاب في

 وجعلوا األذكار سائر على ورجحوه">  المفرد باالسم الذكر أي[  المشایخ اختاره ولھذا( 

(  االبتداء في اختار من فیھم كان وإن والوالیات المقامات أعلى إلى بھ ووصلوا خلوات لھ

   إلھ ال

  اه)  اهللا اهللا(  االنتھاء وفي)  اهللا إال

  )٨٧٩( الحاج أمیر ابن اإلمام- ٢٠

  ):ھـ ١٢٥٢:ت( عابدین وابن - ٢١

  : ١/٧ والتحبیر التقریر في قال

 األعظم اهللا اسم:  یقول اهللا رحمھ حنیفة أبا سمعت قال الحسن بن محمد عن ھشام روى( 

   اهللا ھو

 مقام لصاحب عندھم ذكر ال أنھ حتى،  العارفین وأكثر العلماء من وكثیر الطحاوي قال وبھ

 اه)  تعالى أسمائھ من غیره دون بھ الحمد تخصیص وجھ ھذا من علم وقد بھ الذكر فوق

   على حاشیتھ في عابدین ابن ونقلھ

  ١/٥ مستحسنا مستدال الحصكفي شرح

  : األعظم االسم في فائدة

   ھو األكثر علیھ الذي لكن كثیرة أقوال على األعظم اهللا اسم في اختلف

   الكوكب شرح في الفتوحي النجار ابن قال)  اهللا(  الجاللة لفظ أنھ

 اهللا اسم وھو،  الحسنى أسمائھ جمیع فیعم بھ ومختص للذات علم"  اهللا"  اسم: (  ٤ ص

  اه)  المحامد بجمیع متصف ھو الذي العلم أھل أكثر عند األعظم

  :  ١/٢٠ المحتاج نھایة في الرملي وقال



   أنھ على العلم أھل وأكثر،  المحامد لجمیع المستحق الوجود الواجب الذات على علم واهللا(

  اه)  موضعا وستین وثالثمئة ألفین في العزیز القرآن في ذكر وقد األعظم اهللا اسم

  : ١/٢٤ الغایة متن على الشربیني شرح وفي

  اه... )  القرآن في ذكر وقد األعظم اهللا اسم أنھ المحققین وعند( 

  :ھـ ٨٢٣ سنة ولد األنصاري زكریا اإلسالم شیخ- ٢٢

  : ١/٣٥٠ الكبرى الشعراني طبقات في

 الفقھ، الطریقین أركان أحد الخزرجي األنصاري زكریا الشیخ اإلسالم شیخ ومنھم( 

 لیال، ال یعني ال بما اشتغال وال غفلة في قط رأیتھ فما سنة عشرین خدمتھ وقد والتصوف،

 أعود ال ویقول قائمًا، الفرائض سنن یصلي سنھ كبر مع عنھ اهللا رضي وكان نھارًا، وال

 الزمن، علینا ضیعت بالعجل: یقول الكالم في وطول شخص، جاءه إذا وكان الكسل، نفسي

 اهللا اهللا(  صوتھ بخفض: یقول أسمعھ علیھ أقراؤه الذي الكتاب في كلمة أصلحت إذا وكنت

  اه)  أفرغ حتى یفتر ال) 

  ) :ھـ ٩٧٣:ت( الھیتمي حجر ابن اإلمام- ٢٣

  : ٧٢ ص الحدیثیة الفتاوى في

 أھل عند وأما الظاھر أھل بلسان ھذا مطلقا الجاللة ذكر من أفضل اهللا إال إلھ ال ذكر( 

 لشھود ومقاساتھ أمره ابتداء في ھو فمن السالك أحوال باختالف یختلف فالحال الباطن

   األغیار

 اإلثبات إدمان إلى یحتاج نفسھ مع وبقائھ وشھواتھ إرادتھ وعن بھا التعلق عن انفكاكھ وعدم

 استولت فإذا ذلك على المرتبة الحق وجواذب الذكر سلطان علیھ یستولي حتى النفي بعد

 صار نفسھ أغراض وجمیع وحظوظھ وإرادتھ شھواتھ عن أخرجتھ حتى الجواذب تلك علیھ

 في مستغرقا یكون فحینئذ شھوده أو الحق مراقبة علیھ واستولى األغیار شھود عن بعیدا

   الجمع حقائق

 فیما واالستغراق األغیار یذكره عما اإلعراض بحالھ فاألنسب السرمدي والشھود األحدي

 إربھ ومنتھى ونعمتھ مسرتھ ودوام لذتھ تمام فیھ ذلك ألن فقط الجاللة ذكر من حالھ یناسب

 غیره شھود إلى الرجوع إلى نفسھ قھر وأراد المقام ھذا إلى السالك وصل إذا بل ومحبتھ

 الوھبیة الحقائق من شاھدت لما المطمئنة نفسھ تطاوعھ ال خاطر بھ یتعلق أو ینفیھ حتى

  اه. )  اللدنیة والعوارف الذوقیة والمعارف



  ) :ھـ١٠٠٤:ت( الرملي اإلمام- ٢٤

  ) : سئل ٤/٣٩٢( الرملي فتاوى في

   كتابھ في وسره روحھ اهللا قدس اهللا عبد تعالى باهللا العارف السید العیدروس الشیخ قول عن

 یكون أن أعني األنفاس اهللا مع العبادات أفضل أن على العارفون أجمع:  األحمر الكبریت

 الذكر وھو اهللا إال إلھ ال ذكر أو)  اهللا اهللا: (  قولك ولو الجاللة بذكر ودخولھا خروجھا

 الھوائیة األنفاس كونھا األنفاس حفظ العبادات أفضل أعني الشفتان بھ تتحرك لم الذي الخفي

 األعمار جواھر ألنھا؛  والذكر الرضا أفضل على وخروجھا دخولھا یكون الجسمانیة

  . كالمھ ھـ ا.  المقامات من معدود وھذا واألنوار لألسرار المثمرات

  ؟ ال أو صحیح العارفین إجماع عن النقل ھذا فھل

 ما ثم جمیعا والقلب باللسان الذكر األفضل بأن أذكاره في النووي صرح فقد نعم قلتم فإن

  ؟ أیضا غیره بالقلب ما ذكر وقد بالقلب كان

 النفس خروج عند الذكر في النفس إعمال األنفس بحفظ المراد وھل الكالمین بین الفرق وما

 بیانا لنا بینوا ودخوال خروجا بذلك النفس تحریك غیر من القلب ذكر مجرد أو ودخولھ

 ومعناه صحیح العارفین إجماع عن النقل بأن) :  فأجاب( ؟ المحسنین أجر اهللا آجركم شافیا

   ظاھر

  اه)  المقام ھذا دون مقام ھو النووي ذكره وما،  الكمل مقام ھذا ولكن

  ) :ھـ ١٠٣٠:ت( المناوي الرؤوف عبد اإلمام- ٢٥

 الذكر من أنفع سلوكھ في اهللا إلى للمسافر ولیس قالوا: (  ٢/٣٠٩ القدیر فیض في قال

  اه)  اهللا وھو األغیار األفئدة من القاطع المفرد

  : ٣/١١٦ أیضا الفیض في وقال

 یخطر ال أن یجتھد بل غیرھا وال بقراءة فكره یفرق وال الھم مجموع القلب فارغ ویقعد( 

 إلى قلبھ حضور مع الدوام على)  اهللا اهللا: (  بلسانھ قائال یزال فال اهللا ذكر سوى شيء ببالھ

 أن إلى یصیر ثم علیھ جاریة الكلمة كأن ویرى اللسان تحریك یترك حالة إلى ینتھي أن

 ویبقى اللفظ صورة تنمحي ثم الذكر على مواظبا قلبھ فیصادف اللسان من أثره ینمحي

   في مجردا الكلمة معنى



:  قالت - عمیس ابنة أسماء حدیث شرح وفي اه)  الفتح انتظار ذلك وعند یفارقھ ال قلبھ

 بھ أشرك ال ربي اهللا اهللا(  الكرب عند أقولھن كلمات وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول علمني

   ٢/٨٧ داود وأبو٢/١٢٧٧ ماجھ ابن رواه الذي)  شیئا

  : ١/٢٨٦ القدیر فیض في الحدیث شرح في المناوي قال -

 الجامع االسم فإنھ للتوحید وتأكیدا لعظمتھ واستحضارا بذكره استلذاذا وكرره)  اهللا اهللا( 

  اه)  والكمالیة والجمالیة الجاللیة الصفات لجمیع

  ) :ھـ١٠٨٩:ت( الزبیدي مرتضى اإلمام- ٢٦

  : ٨/٤٥٣ المتقین السادة إتحاف في قال

   ذكر وھو القلب حضور مع الدوام على)  اهللا اهللا اهللا(  بقلبھ مراقبا بلسانھ قائال( ... 

 وھو)  اهللا إال إلھ ال(  یقول أو منھم طائفة اختیار وھو السلوك قبل الجذب علیھ غلب من

 حضور لكن موصالن وكالھما منھم طائفة واختاره الجذب قبل السلوك علیھ غلب من ذكر

  اه)  الكل في شرط القلب

  : ٨/٧٠٢ أیضا اإلتحاف في وقال

   فمن سلوكھ في لحالھ المناسبة الكلمات من الشیخ یراه ما أو)  اهللا اهللا اهللا(  ویقول فیجلس( 

 كما واإلثبات النفي لھ فالمناسب السلوك علیھ غلب ومن ذكره فھذه الجذب علیھ غلب

  اه)  إلیھ اإلشارة تقدمت

  ) :ھـ١١٩٨( البناني اإلمام- ٢٧

   عن ٢٩٤ ص)  االبتداع مضار(  كتابھ في محفوظ علي الشیخ قال

  :  البناني

 مما)  اهللا اهللا: (  قول وھو،  بجملھ التركیب عن مجردا المعظم المفرد االسم ذكر أن اعلم( 

  اه... )  بینھم واستمعلوه الصوفیة السادات تداولتھ

  )ھـ١٠٩٦( الخفاجي الشھاب اإلمام- ٢٨

   والصلحاء العلماء عن ذلك وحكایتھ

  )ھـ ٩٢٣ ت( والقسطالني - ٢٩

   والمرصفي - ٣٠



   والخلوتي - ٣١

  والبكري - ٣٢

  : وغیرھم - ٣٣

   عبد بن العز كالم على معترضا عیاض القاضي لشفاء شرحھ في قال

  : المفرد باالسم الذكر بدعیة في السالم

   أن مع بقید یقید ولم...  وأحادیث آیات في بالثواب ذاكره ووعد بھ األمر ورد اهللا ذكر( 

 معبودي:  قال فكأنھ لمعناه مالحظا)  اهللا(  قال إذا فھو والتوحید التعظیم قصده الذاكر

 من یفعلونھ والعلماء الصلحاء من اهللا أھل یزل ولم. المحامد لجمیع مستحق الوجود واجب

 أجلة مجلسة وفي اهللا سوى مما اهللا أستغفر:  ویقول یفعلھ البكري األستاذ وإن،  نكیر غیر

 رأیناھا رسائل عدة السالم عبد ابن مقالة في ُصنف وقد الحق ھو وھذا والمشایخ العلماء

 وبھ الخلوتي الكریم عبد والشیخ المرصفي والعارف القسطالني القطب فیھا صنف وممن

  اه)  عاصرناه من أفتى

  ):ھـ١١٣٧:ت( حقي إسماعیل الشیخ- ٣٤

  : ١٥/٢٤٠ ٢ البیان روح تفسیره في قال

  )  اهللا اهللا(  بكلمة الذكر من أفضل اهللا إال الھ بال الذكر أن من الكبار بعض قال ما وأما( 

 والمعرفة العلم زیادة على ومحتویة واإلثبات النفي بین جامعة إنھا حیث من)  ھو ھو(  و

 إلى السالك فتوصل بنارھا النفس مرآة تظھر التوحید فكلمة،  المبتدى حال إلى فبالنسبة

   تجلى)  ھو(  وكلمة الروح دائرة إلى فتوصل بنورھا القلب تنور)  اهللا(  وكلمة القلب دائرة

  اه)  السر دائرة إلى اهللا شاء من فتوصل الروح

  : ١٥/٢٤٠ أیضا تفسیره وفي

 تقصیراتھا على والندامة اإلنصاف لھ اهللا یھب أن فإما) اهللا إال الھ ال(  النفس دائرة فذكر( 

   على نفسھا بل صاحبھا للومھا اللوامة فھي المھمات من فات لما التدارك إلى والمیل

   القلب دائرة لھا ویقال)  اهللا اهللا(  الدائرة ھذه فذكر عملھا سوء

   فھي بالعبادة وتتلذذ الطاعة في وتستقر الحق إلى تطمئن أن الحقوإما جانب إلى النقالبھا



 الستراحتھا الروح دائرة الدائرة لھذه ویقال اهللا بحب اهللا أمر تحت الطمئنانھا المطمئنة

  اه)  ھو ھو(  الدائرة ھذه وذكر بشكره وتلذذھا وذكره اهللا بعبادة

  :ھـ١١٧٦ سنة المتوفى الحنفي الخادمي اإلمام- ٣٥

 والكسائي حنیفة أبي عند األعظم االسم ھو)  اهللا(  الجاللة اسم أن اعلم: (  الخادمي فال

 جماھیر اعتقاد وھو العلماء جمھور وسائر حفص وأبي إسحاق بن وإسماعیل والشعبي

 باسم الذكر مقام فوق مقام لصاحب عندھم ذكر ال فإنھ العارفین ومحققي الصوفیة مشایخ

   اهللا

  ١٧٤ صقر لحامد التحقیق نور انظر اه)  ذرھم ثم اهللا قل:  لنبیھ اهللا قال مجردا

  ) :ھـ ١٢٢٤(  توفى الحكم شارح عجیبة ابن اإلمام- ٣٦

  : ٢٠١ ص الحكم شرح في قال

 والفقر كالذل علیھا یثقل ما النفس وتحمل الھوى مخالفة ھي البشریة تحرق التي والنار( 

 حتى روحانیتھ وقویت بشریتھ ذابت فیھ فنى فكلما المفرد االسم ذكر دوام مع ونحوھما

 شھود في وتغرق مذكورھا نور في فتغیب لھا الحكم یكون فحینئذ بشریتھ على تستولي

  ه ا)  والجالل العظمة ذي في الفناء ویتحقق الوصال یحصل فحینئذ محبوبھا عظمة

  : ٦/٤٧٦ المدید البحر تفسیره وفي

 اهللا المفرد؛ االسم وھو ، األعظم اسمھ ذكر في أنفاسك استغرق:  أي ، ربك اسم واذكر( 

  اه)  والنھار اللیل وآناء ، وأصیًال بكرة منھ فتكثر ، اهللا

  : ١٥ص اآلجرومیة متن شرح على عجیبة ابن تجرید وفي

 یذكره المرید یزال وال األعظم، اهللا اسم وھو األسماء، سلطان ھو)  اهللا(  المفرد فاالسم( 

 فینتقل... وجزئیاتھ كلیاتھ في أنواره وتسري ودمھ، بلحمھ یمتزج حتى بھ ویھتز بلسانھ

  اه)  الشھود إلى ویصل اللسان یخرس فحینئذ السر، إلى ثم الروح إلى ثم القلب إلى الذكر

  ):ھـ١٢٩٢ ولد( الكشمیري شاه أنور الشیخ- ٣٧

  : (  ٣/١١٢ الشذي بالعرف المسمى الترمذي على شرحھ في

 تفسد الروح خرج فإذا ، اهللا إال إلھ ال:  الدنیا روح إن:  العلماء قال)  إلخ اهللا اهللا: (  قولھ

 ُقِل{  العزیز القرآن في وكذلك ، ذكر أیضًا مفرد اهللا اهللا أن على یدل ھذا:  وأقول ، الدنیا



 إن:  تیمیة ابن الحافظ وقال ، اآلیة">  ٩١:  األنعام} [  َیْلَعُبوَن َخْوِضِھْم ِفي َذْرُھْم ُثمَّ اللَُّھ

  اه. )  التقدیر أو بالحذف ھذا مثل في وتأول ، بذكر لیس مفردًا اهللا

  ):ھـ١٣٣٥:ت( البیطار ابن الشیخ- ٣٨

  : ١/٣٨٧ عشر الثالث القرن بتاریخ البشر حلیة كتابھ في قال

 االشتغال من الحصول، أھل مراتب إلى الوصول، مراده كان إن السالك للمرید بد ال( 

 ال)  اهللا اهللا(  قولك وھو األعظم االسم وأعالھا األذكار، من كان نوع بأي دائمًا بالذكر

 من إال شيء من بالكثرة أمر وما الذكر، إلى شیئًا بالكثرة وصف ما اهللا ألن شیئًا، علیھ یزید

  اه" )  والذاكرات كثیرًا اهللا والذاكرین"  فقال الذكر،

  

  فائدة

 علیھ یثاب ما أي)  اهللا ذكر:  قولھ: (  ١٣٢/ ١ المحتاج نھایة على الرشیدي حاشیة وفي

،  المحلي الجالل صدرھا في تبع التي عبارتھ صریح ھو كما الذاكر ثواب بھ المشتغل

   القرآن ذلك فشمل

 أنھ على بناء مفردا تعالى اهللا اسم بھ وخرج تعالى اهللا على ثناء فیھا التي والجمل،  وبعضھ

  اه)  فتأمل بذلك ویلحق قال ولھذا،  علیھ عطف ما وكذلك،  بذكر لیس

  ... حرام أو بدعة اهللا اسم ذكر أن الصالح السلف علماء یقل لم

  !! وآخرون الوھابیة وتبعھم الخلف من اثنین اال

  .اهللا رحمھما الجوزیة القیم ابن و تیمیة ابن ھم

  ... العلماء من جمع ذلك إلى لنوه حقًا بدعة اهللا اسم ذكر كان لو و

   ؟؟؟ اهللا رحمھما القیم ابن و تیمیة ابن إال ھذا إلى أحد ینتبھ لم لماذا...  نسأل ھنا و

 االمام وتبعة تیمیة ابن أتباع إال اهللا اسم ذكر قاطبة المسلمین ائمة من أحد یحرم ال لماذا و

  ؟؟؟ اهللا رحمھم الصنعاني

  بالتحریم قول اي السلف عن یرد ولم استحبابھ علي اإلجماع راینا فقد

 النار وفي وضال مبتدع بأنھ ویوصف تعالى اهللا اسم یذكر رجل المسلم اخي تتخیل ان ولك

 الساعة تقوم الزمن آخر في أن وسلم علیھ تعالى اهللا صلى النبي لحدیث مصداقًا ھذا اهللا فو

   اهللا..  اهللا یقول من ھناك ولیس



   أخرى اعتراضات على الرد

 إتمام من والبد التعظیم معنى فیھ لیس المفرد باسمھ اهللا ذكر أن االعتراض یكون قد - ١

  التعظیم معنى یفید حتى مفیدة جملة

 كما والعلماء االئمة وأقوال الصحابة عن واآلثار النبویة األحادیث في وارد ذلك ان - :فنقول

 ھو فھا العلماء، فھمھ ما وھذا التعظیم، معنى فیھ مفرًدا اهللا اسم ذكر أن لھم ونقول راینا

 الصالة في الشروع یحدث ھل:  مسألة في ذلك یقرر عنھ اهللا رضي حنیفة أبو األئمة إمام

  »اهللا«  المفرد اهللا اسم ذكر بمجرد




