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 واالتصـاف تعـالى اهللا أسـماء بمقتضـى بـالتخلق المـراد بيـان يهـدف البحـث إلـى:: المستخلص

 أسـماء اهللا، وتوضـيح أسـماء مـن يجـوز ال وما اهللا، غير على إطالقه يجوز ما بين بموجبها، والتفريق

 علـى الحـث جـاء التـي األسـماء ودراسـة وجمـع لوالهتا،بمـد االتصـاف بالعبـد يليـق التـي تعالى اهللا

ــا بموجبهــا واالتصــاف بمقتضــاها، التخلــق  المــنهج البحــث يف هبــا. وقــد ســلكت اهللا بتســمي مقروًن

 البحـث، هـذا ضـمن ينـدرج مما الحسنى تعالى اهللا أسماء يف الواردة للنصوص التحليلي االستقرائي

 وفق خطة البحث. وذلك

ا به فال يجـوز إطالقـه علـى  منها أسماء اهللا تعالى البحث: أنومن أبرز نتائج هذا  ما يكون مختص�

 غيره فليست خاصة به. اغيره، ومنها أسماء يسمى اهللا هبا، ويجوز أن يسمى هب

أن يتصفوا بما ه أسماء اهللا تعالى التي ليست مختصة به أسماء كثيرة يحب اهللا تعالى من عباد فمن

بمـا دلـت  االتصـافمـن عبـاده  سـبحانهيحـب  التـي هذه األسماء ومن ،وصفات معانٍ دلت عليه من 

ــا بتســمي اهللا هبــ ، أســماء جــاء الحــثُّ ومعــانٍ  صــفاتعليــه مــن   :، وهــياعلــى هــذا االتصــاف مقروًن

 .، والستير، والرفيق، والطيب، والجواد، والمحسن، والجميلّي الرحمن، والعفو، والغفور، والحيِ 

اهللا تعالى التي جاء الحـث علـى االتصـاف بمقتضـاها مطلًقـا  يوصي الباحث بجمع جميع أسماء

 ببحث موسع وهذا يحتاج لرسالة علمية.

 .االتصاف، التسميسماء الحسنى، التخلق، األ المفتاحية: الكلمات
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Abstract: The research aims to: clarifying what is meant with to beautify oneself 
with morals according to the names of the Almighty Allah, and to behave according 
to them, the differentiation between what is permissible and what is not permissible to 
call anyone but Allah with the names of Allah, clarifying the names of the Almighty 
Allah, for which it is worth describing a worshiper with their connotations, as well as 
collecting and studying the names according to which the urge to beautify oneself 
with morals came, and attribution according to them, coupled with the naming of 
Allah by them.In this research, I followed the inductive and analytical approach of the 
texts contained in the Most Beautiful Names of the Almighty Allah, which fall within 
this research, according to the research plan. 

Among the most prominent results of this research: that the names of the 
Almighty Allah are what are specific to him, so it is no permissible to call them to 
others, and among them are names by which Allah calls himself, and it is permissible 
to name others by them, as they are not specific to Allah alone.Among the names of 
the Almighty Allah that are not specific to him, many names the Almighty Allah 
loves his worshipers to be characterized by the meanings and attributes indicated by 
them. Among these names that the Almighty Allah loves his worshipers to attribute to 
the qualities and meanings they indicate; names to which the urge to beautify oneself 
with morals came, coupled with the naming of Allah by them, such as: The Merciful, 
The Forgiver, The Superb Forgiver, The Bashful, The Coverer, The Companion, The 
Kind, The Generous, The Benefactor, and The Gracious. 

Key words: The Most Beautiful Names, Creativity, Composition, Tameeth. 
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 المقدمة

 

 ومــن أنفســنا شــرور مــن بــاهللا ونعــوذ ونســتغفره، ونســتعينه نحمــده هللا الحمــد إن

 إلـه ال أن وأشـهد لـه، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا، سيئات

 آلـه وعلـى صلى اهللا عليـه ورسوله، عبده محمًدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال

 : بعد أما. الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه وسلم

 إذ وأشـرفها؛ العلـوم أجلِّ  من معانيها يف والبحث الحسنى، اهللا أسماء دراسة فإنَّ 

 يف البحـُث  كـان ولهـذا ، الـرب مـن وأجـل أعظـم وال المعلوم، بشرف العلم شرف

: أنَّ   النبـي أخـرب وقـد فيهـا نفيًسـا، والبحـث شريًفا، علًما ومدلوالهتا أسمائه معاين

ِه تِْسَعًة َوتِْسِعيَن اْسًما، مِاَئًة إِالَّ َواِحًدا، مَ (  . )١()ْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجنَّةَ لِلَّ

 ومن سبحانه، وصفاته أسمائه ومحبة هبا، له التعبد تعالى اهللا أسماء إحصاء ومن

 أن سـبحانه يحـّب  أسـماءٌ  هبـا واتصـف تعـالى اهللا تسـمى التـي والصفات األسماء هذه

 يحب كريم، رحيم عليم سبحانه هو إذ بالعبد؛ يليق ما على عليه دلت بما العبد فيتص

 التخلـق على الحث جاء أسماءٌ  األسماء هذه ومن عباده، من والكريم والرحيم العليم

 أخـرى؛ وعناية شأًنا لها يجعل مما هبا تعالى اهللا بتسمي مقروًنا ،)٢(بموجبها واالتصاف

                                           
وصـحيح  ؛)٧٣٩٢اسم إال واحًدا، حديث ( مئة كتاب التوحيد، باب: إن هللا ،صحيح البخاري   )١(

ــن  ،مســلم ــالى وفضــل م ــاب: يف أســماء اهللا تع ــة واالســتغفار، ب ــدعاء والتوب ــذكر وال ــاب ال كت

 ).٢٦٧٧أحصاها، حديث (

، ينظـر: عـدة الصـابرين وذخيـرة -  رحمهمـا اهللا - هذا االصطالح استفدته من كالم ابن القيم وابن بـاز    )٢(

 ). ١/١٣٣ومجموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن باز ( ؛)٥٤٤( القيم الشاكرين، ابن
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 :جعلت عنوانه ببحث سماءاأل هذه جمع يف رغبت ولهذا

 مقروًنـا بموجبهـا علـى التخلـق واالتصـاف الحث جاء التي الحسنى اهللا أسماء«

 .»بتسميه هبا

 البحث: أهمية* 

وهو العلم بأسماء اهللا وصفاته؛  ضلها،تعلق البحث بعلم من أجل العلوم وأف -١

 إذ شرف العلم من شرف المعلوم.

 .يجوز ال والتي بمقتضاها، التخلق  للعبد زيجو التي تعالى اهللا أسماء توضيح - ٢

 .تعالى اهللا ويحبها بالعبد تليق التي الحسنة باألخالق التخلق أهمية -٣

 البحث: مشكلة* 

 بموجبها؟ واالتصاف تعالى اهللا أسماء بمقتضى بالتخلق المراد ما -١

 غيره؟ على تطلق ال به خاصة تعالى اهللا أسماء هل -٢

 بمدلوالهتا؟ االتصاف بالعبد يليق عالىت اهللا أسماء كل هل -٣

 بموجبهـا واالتصـاف بمقتضـاها التخلـق علـى الحـّث  جـاء التـي األسـماء ما -٤

 هبا؟ اهللا بتسمي مقروًنا

 البحث: أهداف* 

 .بموجبها واالتصاف تعالى اهللا أسماء بمقتضى بالتخلق المراد بيان -١

 .اهللا أسماء من يجوز ال وما اهللا، غير على إطالقه يجوز ما بين التفريق -٢

 .بمدلوالهتا االتصاف بالعبد يليق التي تعالى اهللا أسماء توضيح -٣

 واالتصـاف بمقتضـاها، التخلـق على الحث جاء التي األسماء ودراسة جمع -٤

 هبا. اهللا بتسمي مقروًنا بموجبها
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 : البحث منهج* 

 اهللا أسـماء يف الـواردة للنصـوص التحليلي االستقرائي المنهج البحث يف سلكت

 : اآليت وفق وذلك البحث، هذا ضمن يندرج مما الحسنى تعالى

 تعـالى اهللا أسـماء ذكـر يف جـاءت التـي والسـنة الكتـاب مـن النصـوص جمـع -١

 .البحث هذا ضمن يندرج مما الحسنى،

، ثم ذكر ما يدل على كونه اسـًما بأسماء اهللا الحسنى وصفاته العلىالتعريف  -٢

 ى.من أسماء اهللا تعال

 الحث على التخلق بمقتضى هذا االسم. فيهاذكر األدلة التي  -٣

إذا كان االسم من األسماء المشهورة هللا تعالى وجاء ذكره يف كتاب اهللا تعالى  -٤

مصرًحا به، وحصل االتفاق بنسبته له فأكتفي بذلك، وإذا كان من األسماء التي لم ترد 

وحصل فيه خالف بين العلماء فـإين  النبوية،وإنما وردت يف السنة  يف كتاب اهللا تعالى،

 أذكر جملة ممن أثبته من العلماء هللا تعالى من الذين حصروا هذه األسماء. 

 .اآلية ورقم السورة اسم بذكر وذلك اآليات عزو -٥

 كان فإن الحديث، ورْقمِ  خّرج الحديث، من بذكر وذلك األحاديث، تخريج -٦

 حكـم ذكرت غيرهما يف كان وإن أحدهما، إلى أو إليهما بعزوه اكتفيت الصحيحين يف

 .عليه الحديث أهل

 .الغريبة الكلمات أو المصطلحات من توضيح إلى يحتاج ما بيان -٧

 الدراسة: حدود* 

 مقروًنـا بموجبهـا واالتصـاف التخلـق علـى الحـث جـاء التـي الحسنى اهللا أسماء

 .بتسميه هبا



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. خالد بن حممد الرباح

  

٤٧٥ 

 الدراسات السابقة:* 

ة مخصصة ألسماء اهللا تعـالى التـي جـاء الحـث علـى لم أجد حسب بحثي دراس

التخلــق واالتصــاف بموجبهــا مقروًنــا بتســميه هبــا، وإن كانــت هنــاك دراســات بحثــت 

جوانب متعلقة بأسماء اهللا تعالى وأنواعها، وكذلك صفات اهللا تعالى التي جاءت على 

لى الـواردة سبيل المقابلة، فمن ذلك: عقيدة أهـل السـنة والجماعـة يف صـفات اهللا تعـا

صــفحة، تــأليف: عــز الــدين  ٨٥٠علــى ســبيل المقابلــة والــرد علــى المخــالفين، قرابــة 

وهـي رسـالة ه. ١٤٣٨، ١الصابري، نشرته: دار الناشـر المتميـز، المدينـة المنـورة، ط

ماجســتير مــن الجامعــة اإلســالمية، وتناولــت هــذه الرســالة جميــع صــفات اهللا تعــالى 

 جاء منها على سبيل الثواب أو العقاب. الواردة على سبيل المقابلة، ما

وبحثي هذا جاء فيه االقتصار على أسماء اهللا تعـالى التـي جـاء فيهـا الحـث علـى 

 التخلق واالتصاف بموجبها مقروًنا بتسميه هبا دون غيرها مع بيان تميزها بذلك.

 :البحث خطة* 

 س،وفهـار وخاتمـة، مباحـث، وتسـعة وتمهيد، مقدمة،: من البحث خطة تتكون

 :كالتالي وهي

 يف المتبـع والمـنهج وأهدافـه، البحـث، ومشكلة الموضوع، أهمية: وفيها ،المقدمة 

 .البحث وخطة الدراسة، والدراسات السابقة، وحدود البحث،

 المراد بالتخلق واالتصاف بموجب أسماء اهللا تعالى.وفيه ،التمهيد : 

 الرحمة بصفة خلقالت على والحث ،)الرحمن( تعالى اهللا اسم :األول المبحث. 

 (الغفور)، والحث على التخلق بخلق العفو اسمهاسم اهللا (العفو) و الثاين: المبحث

 والمغفرة.
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 الحياء. خلق)، والحث على التخلق بلحيِّي اسم اهللا (ا الثالث: المبحث 

 والحث على التخلق بخلق الَسْتر.تِير(السَّ  تعالىاسم اهللا  :رابعال المبحث ،( 

 ْفق. الخامس: المبحث فيق)، والحث على التخلق بخلق الرِّ  اسم اهللا تعالى (الرَّ

 والحث على التخلق بخلق الجود.داسم اهللا تعالى (الجوا السادس: المبحث ،( 

 يِّ  السابع: المبحث  ب)، والحث على التخلق بخلق الطِّيب.اسم اهللا تعالى (الطَّ

 ق الجمال.والحث على التخلق بخل ،اسم اهللا (الجميل) الثامن: المبحث 

 والحث على التخلق بخلق اإلحسان. ،اسم اهللا تعالى (الُمحسن) التاسع: المبحث 

 وتوصياته وفيها أهم نتائج البحث :الخاتمة. 

 المصادر والمراجع. فهرس 

 وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 التمهيد

 لىأسماء اهللا تعا واالتصاف بموجب التخلقب المراد

 

  ،كما قال سبحانه:)١(له األسماء الحسنى  اهللا              

                             ] :سنى ؛ فهي ُح ]١٨٠األعراف

 .)٢( ماء مجردةألهنا تدل على أوصاف الكمال، فليست أس

 تنقسم إلى قسمين: أو عدمه وأسماء اهللا تعالى من حيث التسمي هبا

القسم األول: أسماء ال تختص بـه سـبحانه، بـل يجـوز أن يسـمى هبـا المخلـوق، 

 مثل: العليم، والعزيز، والكريم، وغيرها.

سبحانه إذا أضيفت إليه كانت مختصة به، كما أن أسماء المخلوقين إذا  وأسماؤه

يفت إليهم تكون مختصة هبم، فاهللا سبحانه سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض خلقه أض

ـــة يف اللفـــظ إذا قطعـــت عـــن اإلضـــافة  ـــت متوافق بأســـماء، وهـــذه األســـماء وإن كان

                                           
ة لغـة: األمـارة االسم لغة: ما دل على معنى يف نفسه، وقيل: االسم ما أنبأ عن المسمى، والصف   )١(

)، ٢٤)، والتعريفـات، الجرجـاين (٥/٤٤٨الالزمة للشيء، ينظر: مقاييس اللغة، ابـن فـارس (

 ).٨٣والكليات، الكفوي (

أسماء اهللا الحسنى هي التي يدعى هبا، وهي التي جاءت يف الكتـاب والسـنة، وهـي اصطالًحا:   

ما قام بالذات اإللهيـة ممـا يميزهـا التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، أما صفاته، فالصفة هي: 

عن غيرها، ووردت به نصوص الكتاب والسـنة، ينظـر: شـرح العقيـدة األصـفهانية، ابـن تيميـة 

 .)١٢)، والصفات اإللهية تعريفها، أقسامها، التميمي(٥(

 ).١/٥٢ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم (  )٢(
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٤٧٨  

والتخصيص، لكنها عند اإلضافة والتخصيص تكون مختلفة والئقة بمن أضيفت إليـه 

 .)١(غيرهاوذلك مثل: العليم، والعزيز، والكريم، و ،واختصت به

سمى المخلوق هبـا، مثـل: الثاين: أسماء تختص باهللا سبحانه ال يجوز أن يُ  القسم

 .)٢(اهللا، والرحمن، والخالق، وغيرها

أسماء اهللا تعالى التي تضاف إليه سبحانه وإلى غيره من المخلوقات إلى  وتنقسم

 قسمين:

ه مـن الصـفات األول: أسماء يحب اهللا من عباده أن يتصفوا بما دلـت عليـ القسم

: بـالمخلوق، وذلـك مثـل العلـيم، والكـريم وغيرهـا، قـال ابـن القـيم  قعلى ما يليـ

كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كـان أحـب خلقـه إليـه مـن اتصـف بصـفة  ولما«

الشــكر، كمــا أن أبغــض خلقــه إليــه مــن عطلهــا واتصــف بضــدها، وهــذا شــأن أســمائه 

، أضـدادهاإليـه مـن اتصـف ب أبغضـهما، والحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بموجبه

ولهذا يبغض الكفور الظالم، والجاهل والقاسي القلب، والبخيـل والجبـان، والمهـين 

ــب  ــيم يحــب العلمــاء، رحــيم يح ــل يحــب الجمــال، عل ــيم، وهــو ســبحانه جمي واللئ

، صـبور يحـب الصـابرين، الشاكرين بالراحمين، محسن يحب المحسنين شكور يح

ـ سـّتير، جواد يحب أهل الجـود رت، قـادر يلـوم علـى العجـز، والمـؤمن يحـب أهـل السِّ

، وكـل مـا )٣(يحب الـوتر رٌ تْ القوى أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وِ 

                                           
 .)٢١رية، ابن تيمية (ينظر: التدم  )١(

وتفسـير القـرآن العظـيم، ابـن كثيـر  ؛)١٢٥ينظر: تحفة المودود بأحكـام المولـود، ابـن القـيم (  )٢(

)١/١٢٦.( 

 =لم أذكر اسم الوتر ضمن األسماء التي ذكرهتا، ألن الوتر ليس من األخالق التي يتخلق العبد   )٣(
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٤٧٩ 

ــار أســمائه وصــفاته وموجبهــا، وكــل مــا يبغضــه فهــو ممــا يضــادها  ــه فهــو مــن آث يحب

 .)١(»افيهاوين

ــم ــف ال القس ــبحانه أن يتص ــب س ــماء ال يح ــاين: أس ــن الث ــه م ــت علي ــد بمــا دل عب

ولكنـه يـبغض المتكـرب  ،الصفات، وال يتخلـق بمقتضـاها، فهـو سـبحانه متكـرب وجبـار

مـا يحمـد العبـد علـى  اتهمن أسـمائه وصـف فإن«: والجبار من عباده، قال ابن تيمية 

 صـافبه كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك، ومنها ما يذم العبد على االت تصافاال

 .)٢(»تجرب والتكرببه كاإللهية وال

ذلـك علـى كـل أسـماء اهللا  عمـمخطـأ مـن  ابـن تيميـة  شيخ اإلسـالم بين وقد

والمتكـرب واإللـه،  كالجبـاره بكل اسم مـن أسـمائه سـبحانه وصفاته، وذهب إلى التشبّ 

 .)٣()تخلقوا بأخالق اهللا(ال يصح:  ديًثاحيث يروون يف ذلك ح

                                           
ــه  ، والمــراد هبــذا االســمهبــا فيمــا تبــين لــي واهللا أعلــم=   لــه ســبحانه: الفــرد الــذي ال شــريك ل

ـل الـوتر يف العـدد، ويـأمر  وال نظير، فهو واحد يف ذاته وكماله وأفعاله، ويحـب التوحيـد، وفضَّ

)، والمفهـم، القرطبــي ٣٠-٢٩بـالوتر يف كثيـر مـن الطاعـات، ينظــر: شـأن الـدعاء، الخطـابي (

)١٨-٧/١٧.( 

 ).٥٤٤(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن القيم    )١(

 ).٢/٣٣٨الصفدية، ابن تيمية (   )٢(

 ال أصل له، وبحثت عنه فلم أجد أحًدا أخرجه من المصنفين يف السنة، وقال عنه ابن تيميـة: ال   )٣(

يف شـيء مـن كتـب الحـديث، ينظـر: بيـان تلبـيس الجهميـة يف تأسـيس بـدعهم الكالميـة  يعرف

)، وقـــال األلبـــاين يف سلســـلة ٣/٢٢٧وكـــذا يف مـــدارج الســـالكين، ابـــن القـــيم ( ؛)٦/٥١٨(

 ): ال أصل له.٢٨٢٢)، رقم (٦/٣٤٦( والموضوعةاألحاديث الضعيفة 
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٤٨٠  

عبارِة الّتخلُِّق بأسماِء اهللاِ  وأصُل  ك،وا بذلفضلَّ  ،: التشبه باهللامقصدهم صار حيث

باإللـِه علـى قـدِر  الّتشّبهُ : )١(والّتشّبِه بصفاتِه غيُر سديدٍة، وهي منتَزعٌة من قوِل الفالسفةِ 

 .)٢(الّطاعةِ 

ــٌة يف إيجــاِد  …«هــذا المــنهج:  ســالًكا الّتلمســاينُّ قــولي  ــٌة ربَّانّي ــاِح خالف يف النّك

باسِمه الخالِق؛ ولذلك ذهب الحنفّيـُة والحنابلـُة  ِق بالّتخلُّ األشخاِص اإلنسانّيِة، وذلك 

إلـى أّنـه أفضـُل مـن الّتحلِّـي بنوافـِل الّطاعـاِت، وُرِوَي أّنـه يف الفضـِل أكمـُل مـن حفــِظ 

ــاِذ الهلكــى ــالَخْلِق  ؛الموجــوِد كإنق ــُع مــن اإلبقــاِء وأقــوى يف الّتشــّبِه ب ألّن اإليجــاَد أنف

، وقد قال رسوُل  ُقوا:  اهللاِ  اإللهيِّ  .)٣(»بَِأْخالَِق اهللاِ) (َتَخلَّ

 ابن عربي:  وقال

 )٤(»انظر تجد عجبَ اف ه خلٌق ألنَّ *  بخالقنا تشبيهٌ  التصوَف  أنَّ  فأعلمْ «

عبــارة: االتصــاف بصــفات اهللا، أو التخلــق  صــار مــن غيــر الالئــق إطــالق ولهــذا

 .)٥(موجبهابمقتضى صفات اهللا وأسمائه و التخلقولى أن يقول: بأخالقه، واألَ 

 وجبهـااألسماء التي يحب اهللا تعالى التخلق بمقتضاها، واتصاف العبـد بم وهذه

                                           
الفلسفة: التشـبه باإللـه بحسـب الطاقـة البشـرية؛ «): ١٦٩يقول الجرجاين يف كتابه التعريفات (   )١(

بـه  ، أي تشـبهوا)تخلقوا بـأخالق اهللا(يف قوله:  لتحصيل السعادة األبدية، كما أمر الصادق 

 .»يف اإلحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات

 ).٣/٢٢٦ومدارج السالكين، ابن القيم ( ؛)٢/٣٣٧ينظر: الصفدية، ابن تيمية (   )٢(

 ).١٩٦-١٩٥مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول، محمد التلمساين (   )٣(

 ).٢/٢٦٦الفتوحات المكية، ابن عربي الطائي (   )٤(

 ).١/١٣٣جموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن باز (ينظر: م   )٥(
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٤٨١ 

ا كما سبق كالعليم وغيرها، ولكن من هذه األسـماء طائفـة جـاء الحـث علـى  كثيرة جد�

التخلق بمقتضاها مقروًنا بتسمي اهللا تعالى هبا؛ مما يجعل لها أهمية وشأًنا آخر، وهـذه 

 صدهتا يف هذا البحث، أسأل اهللا تعالى التوفيق والسداد.األسماء هي التي ق

* * * 
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٤٨٢  

 األول المبحث

 والحث على التخلق بصفة الرحمة ،)الرحمناسم اهللا تعالى (

 

 اسم اهللا (الرحمن):  الرحمة لغة ومعنى أوًال:

يف اللغة الرقة والتعطُّف، يقـال: رحمـه إذا رق لـه، وتعطـف  الرحمة: لغة الرحمة

أصـل واحـد يـدل علـى الرقـة والعطـف،  لميموالحاء وا الراء«ل ابن فارس: قا ،)١(عليه

إذا رقَّ له، وتعطـف عليـه، والـرحم والمرحمـة  مه،والرأفة، يقال من ذلك: رحمه يرح

 .)٢(»والرحم بمعنًى

يخرج منها  مامن هذا، إذ بسبب  ةهي: عالقة القرابة، وسمي رحم المرأ والرحم

 .)٣(يكون ما يرحم ويرق له من ولد

مـت عليـه، لمصدر من الفع والرحمة : َرِحَمه يرحُمه رحمًة، يقال: رِحْمُته وترحَّ

 . )٤(وتراحم القوم: رحم بعضهم بعًضا

المبالغـة، إال أن اسـم  همـن الرحمـة، علـى وجـ مشـتقانالرحمن والـرحيم  واسم

 .)٥(بناء فعالن أشد مبالغة من فعيل نأل ؛الرحمن أشد مبالغة من الرحيم

الرحيم أن اسم اهللا الرحمن خـاص اسمه و ،بين اسم اهللا الرحمن اتقورالف ومن

                                           
 ).١٢/٢٣٠ينظر: لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).٢/٤٩٨مقاييس اللغة، ابن فارس (   )٢(

 .ينظر: المرجع السابق   )٣(

 ).١٢/٢٣٠)، ولسان العرب، ابن منظور (٥/١٩٢٩ينظر: الصحاح، الجوهري (   )٤(

 ).٤٠لزجاجي (ينظر: اشتقاق أسماء اهللا، ا   )٥(
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٤٨٣ 

به ال يسمى وال ويوصف به غيره سبحانه، وأمـا الـرحيم فيسـمى ويوصـف بـه غيـر اهللا 

 .تعالى، وهو المتصف بالرحمة الخاصة التي ينالها المؤمنون يف الدنيا واآلخرة

مــن  والرحمــة  تعــالى،اســم مــن أســماء اهللا الــرحمن: معنــى اســم اهللا (الــرحمن)

الثابتة هللا تعالى، على ما يليق بجالله، فهي صفة ذاتية له سبحانه باعتبار أنه لم  اتالصف

أن اهللا تعـالى يـرحم برحمتـه مـن  بـاريزل وال يزال موصوًفا هبا، وهـي صـفة فعليـة باعت

 .)١(يشاء

 هو: ذو النهاية يف الرحمة التـي شـملت كـل شـيء، وهـو مـن األسـماء والرحمن

 . )٢(الخاصة باهللا تعالى

 ثانًيا: دليل اسم اهللا الرحمن والرحيم:

 وأخرىكثيًرا، مرة مجتمعة،  هذان االسمان يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله  ورد

 منفردة، فمن ذلك: 

  :تعالى قوله -١      ٣: [الفاتحة[.  

  :تعالى وقوله -٢           ٥: [طه[.  

  :الرحمة بخلق التخلق على الحث: ثالًثا

 مـن يحـب سـبحانه وهـو صـفاته، مـن والرحمـة الـراحمين، أرحـم هـو تعالى اهللا

 جريـر فعـن الرحمة، بصفة االتصاف على بالحث األدلة جاءت ولهذا الرحماء، عباده

اَس َال َيْرَحُم اهللاُ (:  اهللا رسول قال: قال ، اهللا عبد بن  وعـن ،)٣() َمـْن َال َيـْرَحُم النـَّ

                                           
 ). ١/٤٢)، وبدائع الفوائد، ابن القيم (٦/٢٦٠ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )١(

 ).٤٠ينظر: اشتقاق أسماء اهللا، الزجاجي (   )٢(

      عالى: ـول اهللا تـاب: قـد، بـاب التوحيـاري، كتـح البخـصحي   )٣(       
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٤٨٤  

ْحَمُن اْرَحُموا  اهللا رسول قال: قال ، عمرو بن اهللا  عبد اِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّ : (الرَّ

َماِء)  .)١(َأْهَل اْألَْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن فِي السَّ

 مـن اسـم فـالرحمن تعـالى، اهللا رحمـة لنيـل سـبٌب  بـالمخلوقين اإلنسـان فرحمة

 اهللا يحـّب  التـي الصـفات مـن والرحمـة صـفاته، مـن صـفة والرحمـة تعالى، اهللا سماءأ

 هبـا، تعـالى اهللا بتسـمي مقروًنا هبا التخلق على الحث وجاء العبد، هبا يتصف أن تعالى

 رحمـة اهللا ورحمـة لـه، اهللا رحمـة يف سـبًبا لغيـره اإلنسـان رحمـة تعالى اهللا جعل حيث

 اهللا وهبهـا مخلوقـة، رحمـة العبـد ورحمـة كاملـة، رحمـة وهي به تليق سبحانه له ذاتية

 السـعي يف بالمخلوقين اإلنسان رحمة وتكون تعالى، اهللا رحمة من وهي للعبد، تعالى

 .عنهم الضرر وإزالة إليهم، والمنافع والخير الرب إيصال يف

 مـا منهـا سـبحانه رحمتـه إذ تعـالى، اهللا رحمة من أثرٌ  هي بغيره المخلوق ورحمة

، فعـن )٢(بيـنهم فيما الخلق هبا يرتاحم مخلوقة رحمة يكون ما ومنها ذاتية، رحمة نيكو

ِه مِاَئَة َرْحَمٍة َأْنَزَل مِنَْها َرْحَمًة َواِحَدًة َبْيَن اْلِجـنِّ (إِ : قال أن النبي  أبي هريرة  نَّ لِلَّ

، َفبَِها َيَتَعاَطُفوَن، وَ  ْنِس َواْلَبَهائِِم َواْلَهَوامِّ بَِها َيَتَراَحُموَن، َوبَِها َتْعطُِف اْلـَوْحُش َعَلـى َواْإلِ

                                           
            :وصحيح مسلم، ٧٣٧٦، حديث (]١١٠[اإلسراء ،(  

  ث ــذلك، حدي ضلــوفعه، ــال وتواضــان والعيــالصبي ه ــاب: رحمتــل، بـاب الفضائــكت

)٢٣١٩.( 

ذي، أبواب الـرب وسنن الرتم ؛)٤٩٤١سنن أبي داود، كتاب األدب، باب: يف الرحمة، حديث (   )١(

وصـححه األلبـاين يف صـحيح  ؛)١٩٢٤والصلة، باب: ما جـاء يف رحمـة المسـلمين، حـديث (

 ).٣٥٢٢)، رقم (١/٦٦١الجامع (

 ).٢/١٨٢ينظر: بدائع الفوائد، ابن القيم (   )٢(
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٤٨٥ 

َر اُهللا تِْسًعا َوتِْسِعيَن َرْحَمًة، َيْرَحُم بَِها ِعَباَدُه َيْوَم اْلِقَياَمةِ   القـيم ابـن يقول .)١()َوَلِدَها، َوَأخَّ

 :»أنــواع ســائر بــين وكــذلك هبــا، ليرتاحمــوا عبــاده بــين الرحمــة وضــع وبرحمتــه 

 .)٢(»ونعمته صفته هي التي الرحمة آثار بعض بينهم الذي الرتاحم هذاف الحيوان،

 الخلق، جميع رحمة على حضٌّ  سبحانه برحمته وربطها الرحمة على الحث ويف

 والبهـائم، والكـافر المـؤمن: فيهـا ، فيـدخل)٣(ُيْرَحُم) الَ  َيْرَحمُ  الَ  كما يف الحديث: (َمنْ 

 التعـــدي وتـــرك الحمـــل، يف والتخفيـــف والســـقي، باإلطعـــام التعاهـــد فيهـــا ويـــدخل

 .)٤(بالضرب

* * * 

                                           
)، وصحيح مسلم، ٦٤٦٩صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب الرجاء مع الخوف، حديث (   )١(

 ).٢٧٥٢ب يف سعة رحمة اهللا تعالى، حديث (كتاب التوبة، با

 ).٣/١٢٢مختصر الصواعق المرسلة، الموصلي (   )٢(

 ).٥٩٩٧صحيح البخاري، كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث (   )٣(

 ).١٠/٤٤٠ينظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٤(
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٤٨٦  

 الثاين المبحث

 (الغفور)، والحث على التخلق بخلق العفو والمغفرةاسمه اسم اهللا (العفو) و

 

 اسم اهللا (العفو):العفو لغة ومعنى  أوًال:

فعـول مـن العفـو، وهـو التجـاوز وتـرك العقـاب عليـه، وأصـله  العفـوُّ : لغةً  العفوّ 

لطمس، مأخوٌذ من قولهم: عفت الرياح اآلثـار إذا درسـتها ومحتهـا، ويطلـق و واالمحْ 

ـا وجـب مـن  لعفـوالعفـو عـن القصـاص، وا ومنـهبـه الـرتك،  ويراد - أيًضا - العفو عمَّ

 .)٢(»ه فقد عفوت عنهمن استحق عقوبة فرتكتَ  كل«قال الخليل:  ،)١(المهر

ا اسم من أسماء اهللا ت العفوّ : )العفوّ معنى اسم اهللا( عالى ويراد به: الذي لم يزل عفو�

 نهـاكثير منها ما لم يشركوا به، وهـو الـذي يصـفح ععلى تارًكا العقوبة  ،عن ذنوب عباده

 .)٣(، فاهللا تعالى يعفو عن الذنوب، ويصفح عنها، ويرتك مجازاة المسيءاإذا تابوا منه

 معنى اسم اهللا (الغفور):الغفر لغة و ثانًيا:

 علـىْفـر التغطيـة والسـرت، ومنـه سـمي الِمغفـر الـذي يوضـع الغَ  أصـل: ر لغةً الغف

هِ  .الرأس ليقيه ويسرته ن على هامته، وتقول العرب: َغَفـَر والِغفارة: خرقة يضعها المدَّ

 .)٤(رتهالشيب بالخضاب، وأْغَفره أي: س

                                           
والنهايـة  ؛)٦/٢٤٣٣الجـوهري (والصحاح،  ؛)٥٧-٤/٥٦ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

 ).٧٣-١٥/٧٢ولسان العرب، ابن منظور ( ؛)٣/٢٦٥يف غريب الحديث، ابن األثير (

 ).٤/٥٦مقاييس اللغة، ابن فارس (   )٢(

 ).٩٠وشأن الدعاء، الخطابي ( ؛)٢٣/٢٢٩)، و(٨/٤٢٦ينظر: جامع البيان، الطربي (   )٣(

 =؛)٤/٣٨٥ومقـاييس اللغـة، ابـن فـارس ( ؛)١١٣-٨/١١٢ينظر: هتذيب اللغـة، األزهـري (   )٤(
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٤٨٧ 

اسم من أسماء اهللا تعـالى ويـراد بـه: الـذي يسـرت  الغفور: )الغفورمعنى اسم اهللا (

ه، ويغطيهم بسرته، فال يكشف أمر العبد لخلقه، وال يهتـك سـرته بالعقوبـة ذنوب عباد

التي تشهره يف عيوهنم، ويتجاوز عن ذنوهبم يف اآلخـرة، الـذي لـم يـزل وال يـزال يغفـر 

 .)١(الذنوب ويتوب على كل من تاب

 و(الغفور): ،ثالًثا: دليل اسمي اهللا تعالى: (العفو)

يف السنة  وكذلكيف كتاب اهللا،  كثيًرالغفور) (او) العفوّ اسم اهللا تعالى ( جاء

  النبوية، فمن ذلك:            ] :٦٠الحج[. 

 اهللا (العفو) واسمه (الغفور): مرابًعا: الفرق بين اس

اهللا تعالى (العفو) واسمه (الغفور) يدالن على السرت والتجاوز عن الـذنب،  اسم

 مختلفين:  قولينذكره العلماء، على  بينهما يسير فرٌق  َثمةَ ولكْن 

وذلك ألن  فور،ذهب طائفة من العلماء إلى أن العفّو أشمل من الغ األول: القول

ا العفو فهو الذي يمحو الذنب بالكليـة،  الغفور: الذي يسرت وال يعاقب على الذنب، أمَّ

حسـاب بحيث إن العبد ال يجده أصالً يف سيئات أعمالـه، وال يعـرض عليـه يف حـال ال

والمحـو  ،لـه اهللا  هـايجد ذلك ضمن الـذنوب التـي غفر ال، فحينما يحاسبه اهللا 

 .)٢(أبلغ من السرت

                                           
 ).٥/٢٥ولسان العرب، ابن منظور (=

ــاج (   )١( ــماء اهللا، للزج ــير أس ــر: تفس ــابي ( ؛)٣٨ينظ ــدعاء، الخط ــأن ال ــريم  ؛)٥٢وش ــير الك وتيس

 ).٩٤٦الرحمن، السعدي (

نيـر واالتحافات السنية باألحاديث القدسية، محمد م ؛)١٤٠ينظر: المقصد األسنى، الغزالي (   )٢(

 ).٨٧الدمشقي (
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٤٨٨  

من العلماء إلى أن الغفور أعم من العفو؛ وذلك  خرىطائفة أ ذهبت الثاين: القول

والذم فقط، أما المغفرة فهي مع  اللومعنه  يسقطألن العْفَو ترك العقاب على الذنب، ف

 .)١(العفوّ  منفيكون الغفور أعم  لثواب،الذنب منح اإسقاط 

والحـث عليـه، وهـو  ضـلهف يفأبلـغ لكثـرة مـا جـاء  العفوّ القول األقرب أن  ولعل

بعد قليـل يف  يأيتإذا علمت ليلة القدر كما  ألهأن تس لعائشة   لنبياختاره ا الذي

 الحديث، واهللا أعلم. 

 :والمغفرة الَعْفوِ  بخلق التخلق على الحث: خامًسا 

أسمائه  ن) وهو سبحانه متصف بصفة العفو، وكذلك ممن أسمائه (العفوّ   اهللا

الحث على االتصـاف بصـفتي  ء) وهو سبحانه متصف بصفة المغفرة، وقد جاالغفور(

فعـن  ،الحث على العفو مقروًنـا بتسـمي اهللا تعـالى باسـم العفـوّ  وجاء والمغفرة،العفو 

لهـا: (قـولي:  فقـالمـا تقـول إذا علمـت ليلـة القـدر،  سـألت النبـي  لما،  ائشةع

 .)٢(اللَُّهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي)

  يف الحث على المغفرة، مقروًنا بتسمي اهللا بالغفور:  وقال     

                                             

          ] :١٤التغابن[. 

                                           
 ).٦٦٦والكليات، الكفوي ( ؛)١/١٤٣ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي (   )١(

وقال عنـه: حسـن صـحيح،  ؛)٣٥١٣)، حديث (٨٥سنن الرتمذي، يف كتاب الدعوات، باب (   )٢(

د ومسـند أحمـ ؛)٣٨٥٠وسنن ابن ماجه، كتاب الـدعاء، بـاب الـدعاء بـالعفو والعافيـة، حـديث (

 )،٧/١٠٠٨وصححه األلباين يف سلسلة األحاديـث الصـحيحة ( ؛)٢٥٤٩٣)، رقم (٤٢/٣١٥(

 ).٣٣٣٧رقم (
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٤٨٩ 

عن اآلخرين؛ إذ هو سبب لمغفرة اهللا تعالى، والمغفرة  وِ سبحانه على العفْ  وحث

                مستلزمة للعفو، قال تعالى:

 .]٢٢النور: [

  سبحانه:اهللا  فعطُف        :على قوله                  

 ترغيٌب يف العفو والمغفرة، وحٌث عليهما.

  تعالى: ولهق«: القرطبي  قال                  تمثيل وحجة أي كما

 .)١(»تحبون عفو اهللا عن ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم

مــن جــنس العمــل، فكمــا تغفــر وتصــفح عــن المــذنب إليــك نغفــر لــك  فــالجزاء

العبـد أن  فعلى ،اهللا بالعفو والصفح عاملك اهللا بذلك فإذا عاملت عبيد ،عنك حونصف

عـنهم،  عنـه فليعـُف  اهللا بـه، كمـا يحـب أن يعفـو اهللا يعاملـه يعامل الخلق بما يحب أن

 .)٢(فليسامحهم اهللا، يسامحه نوكما يحب أ

جاءت نصوص كثيرة يف الكتاب والسنة تحث المسلم على التخلق هبذه  وقد

دين ومن صفات المتقين الموع فقد أخرب اهللا تعالى أنَّ  عالى،الصفة التي يحبها اهللا ت

  عن الناس، فقال سبحانه: ت واألرض: العفوَ بجنة عرضها السماوا         

                      ] :وقال  ،]١٣٣آل عمران

  سبحانه:                             

   ] :١٣٤آل عمران[. 

                                           
 ).١٢/٢٠٨الجامع ألحكام القرآن، القرطبي (   )١(

)، ٥٦٣وتيسـير الكـريم الـرحمن، السـعدي ( ؛)٦/٣١ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابـن كثيـر (   )٢(

 ).٧٦٠و(
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٤٩٠  

 الثالث المبحث

 ) والحث على التخلق بخلق الحياءّي (الحيِ  اسم اهللا

 

 ):معنى اسم اهللا (الحيّي الحياء لغة و: أوالً 

والتي تدل علـى  ، وهو مأخوذ من مادة (ح ي ي)َي مصدر حيِ  الحياء: اء لغةالحي

ى) مقصـور: المطـر والخصـب، و(الحيـاء) االستحياء الذي هو ضد الوقاحة، و(الحَيـ

: حيـاء الناقـة، ويـراد بـه فرجهـا، ويقـالالتوبة والحشـمة،  والحياءممدود: االستحياء، 

 .)١(من اآلدمي، ويكنى عنه من الحيوان سرتبذلك، ألنه يُ  سمي

من أسماء اهللا تعالى، والحياء صفة من  اسمٌ  الحيِّي : )الحيّي معنى اسم اهللا (

سبحانه حياء كرم وبر  فحياؤهصفات اهللا تعالى، فهو سبحانه موصوٌف بالحياء، 

من  ْي وجود، فالعبد يجاهر بالمعصية مع فقره الشديد، والرب مع كمال غناه يستحيِ 

 هفة ليدل على إثبات هذه الص ومما ،)٢(هتكه وفضيحته، فيسرته، ويعفو عنه، ويغفر له

  سبحانه، قوله تعالى:                         ] :٢٦البقرة[.  

أحوال  أن نفي االستحياء عن اهللا يف هذه الحال دليل على ثبوته يف ووجه الداللة:

، والتي ترد بعـد قليـل كذلك األدلة التي تدل على إثبات هذا االسم هللا تعالىأخرى، و

 إن شاء اهللا.

 ّي فيجب إثبات هذه الصفة هللا تعالى علـى مـا يليـق بـه سـبحانه، فهـو سـبحانه حيِـ

                                           
 ).١١٩-١٤/١١٧ولسان العرب، ابن منظور ( ؛)٢/١٢٢ارس (ينظر: مقاييس اللغة، ابن ف   )١(

 ).٥٥-٥٤والحق الواضح المبين، السعدي ( ؛)٢/٢٥٩ينظر: مدارج السالكين، ابن القيم (   )٢(
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٤٩١ 

  :)١( ومن صفاته الحياء، قال ابن القيم 

  وهـو الحيـيُّ فلـيَس يفضـُح عبـده«

 

ــــيانِ  * ــــُه بالعص ــــاُهِر من ــــَد التج   عن

ـــــــلكنَّ   ـــــــُه يُ ـ   لِقي عليــــــه ِســــــرتهُ ـ

 

ــ *   »وصــاحب الغفــرانِ  يرُ تِ َفُهــو السَّ

 ):ّي ثانًيا: دليل اسم اهللا (الحيِ  

اسم اهللا (الحيي) لم يرد يف كتاب اهللا، ولكن جاء هذا االسـم مصـرًحا بـه يف سـنة 

َحيِـيٌّ َكـِريٌم،  إِنَّ َربَُّكـْم (: قـال: قـال رسـول اهللا  ، سـلمانعـن ف، )٢(النبي 

ُهَما َيْسَتْحيِي مِْن َعْبِدِه إَِذا َرَفَع َيدَ   .)٣()ِصْفًراْيِه إَِلْيِه، َأْن َيُردَّ

 :الحياء بخلق التخلق على الحث: ثالًثا

 وهـو صـفاته، مـن صـفة والحيـاء سـبحانه، أسـمائه مـن فـالحيٌِي  حيِـّي، تعالى اهللا

 وجـاء الصـفة، هبذه االتصاف على عباده وحث الحياء، بصفة االتصاف يحّب  سبحانه

 لها ومحبته الصفة، هبذه التخلق بأهمية ليشعر االسم ذاهب اهللا بتسمية مقروًنا الحث هذا

 المنـرب فصـعد ،)٤(بـالرباز يغتسـل رجالً  رأى  اهللا رسول أن ، يعلى فعن سبحانه،

                                           
 .)٢٠٧نونية ابن القيم (   )١(

وابـن القـيم يف  ؛)١/٢٢٠ممن أثبت هذا االسم هللا تعالى: البيهقي يف كتاب األسماء والصـفات (   )٢(

 ).٤٢)، وابن عثيمين يف القواعد المثلى (٥٤)، والسعدي يف الحق الواضح المبين (٢٠٧ه (نونيت

وسـنن الرتمـذي، يف كتـاب  ؛)١٤٨٨سنن أبي داود، يف كتاب الصالة، باب: الـدعاء، حـديث (   )٣(

)، ١/٣٦٢وصححه األلباين يف صحيح الجـامع ( ؛)٣٥٥٦)، حديث (١٠٥الدعوات، باب: (

 ).١٧٥٧رقم (

َبراز بالفتح اسم للفضاء الواسع، يكنى به عن الخالء؛ ألهنم كانوا يتربزون فيه، ويقضون فيـه ال   )٤(

 .)١/١١٨الحاجة. ينظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر، ابن األثير (
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٤٩٢  

ـْتَر َفـإَِذا اْغَتَسـَل  : (إِنَّ اَهللا وقال عليه وأثنى اهللا فحمد َحيِيٌّ ِسـتِّيٌر ُيِحـبُّ اْلَحَيـاَء َوالسَّ

 . )١(َتتِْر)َأَحُدُكْم َفْلَيْس 

ق يبعـث علـى ُلـفالحياء صفة حث الشرع على التخلق هبـا، وحيـاء المخلـوق: ُخ 

ولهذا جاءت نصوص كثيرة تحـث المـؤمن علـى التخلـق  ؛)٢(فعل الحسن وترك القبيح

هبذا الخلق العظيم الذي يمنع صـاحبه مـن التقصـير أو فعـل مـا يعـاب بـه، بـل هـو مـن 

قـال:  ،األنبيـاء، فعـن أبـي مسـعود  ا شـرائعُ األخالق التي أطبقت على الحث عليه

ِة، إَِذا َلـْم َتْسـَتْحِي َفاْصـنَْع َمـا إِ : (قال رسول اهللا  اُس مِـْن َكـالَِم النُُّبـوَّ ـا َأْدَرَك النـَّ نَّ مِمَّ

 .)٣(ِشْئَت)

والصحابة والتابعين، وهو خلق ُيبعد المرء  والحياء صفة من صفات األنبياء 

 خرة.عن فضائح الدنيا واآل

* * * 

                                           
وسـنن النسـائي،  ؛)٤٠١٢ام، باب: النهي عن التعري، حـديث (سنن أبي داود، يف كتاب الحمّ    )١(

وصـححه األلبـاين يف  ؛)٤٠٦مم، بـاب: االسـتتار عنـد الغسـل، حـديث (يف كتاب الغسل والتـي

 ).١٧٥١)، رقم (١/٣٦١صحيح الجامع (

 ).٢/٢٢٧ينظر: اآلداب الشرعية والمنح المرعية، ابن مفلح (   )٢(

 ).٦١٢٠فاصنع ما شتت، حديث ( صحيح البخاري، يف كتاب األدب، باب: إذا لم تستحِي    )٣(
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٤٩٣ 

 الرابع المبحث

تِيراهللا تعالى ( ماس  لَستْربخلق ا التخلقوالحث على  ،)السَّ

 

 ):تِيرمعنى اسم اهللا (السَّ السرت لغة و: أوالً 

تْ ال رت بالفتح، مصـدر سـرتت الشـيء يسرته، أي: أخفاه، والسَّ  الشيءَ  سرت: لغة رسَّ

رة، والسِّ  تِّير هو: الذي من شأنه وإرادته حـب إذا غطيته، ومنه: جارية مستَّرة، أي: ُمخدَّ

تْ   .)١(والصون رالسَّ

، واالسـتتار: …مـا يسـترت بـه رتةتغطية الشيء، والسرت والسُّ  ْترالسَّ «الراغب:  قال

 .)٢(»فاءاالخت

ــمعنــى اســم اهللا ( ــتِير: تِير)السَّ ــ السَّ صــفة مــن  ْتراســم مــن أســماء اهللا تعــالى، والسَّ

يعنـي أنـه سـاتر يسـرت علـى  تِّيرِسـ«معنى هذا االسم: يف بيان  صفاته، يقول البيهقي 

علـى أنفسـهم،  رالمشاهد، وكذلك يحب مـن عبـاده السـتْ  يفوال يفضحهم  اعباده كثيرً 

 .)٣(»واجتناب ما يشينهم

واختلف يف لفظ هذا االسم (الستير) علـى روايتـين، األولـى: َسـتِير بفـتح السـين 

لثانيـة: ِسـتِّير بكسـر السـين وتشـديد التـاء وكسر التاء مخففة، كرحيم وقدير وعليم، وا

                                           
وتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، الزبيـدي  ؛)٤/٣٤٣بـن منظـور (ينظر: لسان العـرب، ا   )١(

)١١/٥٠٢.( 

  ).٣٩٦المفردات، الراغب (   )٢(

 ).٩١كتاب األسماء والصفات، البيهقي (   )٣(
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٤٩٤  

، والرواية األولى هي األرجح ألن عليها عامة أهل اللغة وكثيـٌر مـن )١(مكسورة كسكين

شراح الحديث، وهي الموافقة لكثير من أسماء اهللا تعالى: الرحيم والكـريم والحميـد 

 وغيرها.

 ):تِيرالسَّ (ثانًيا: دليل اسم اهللا 

، )٢() يف كتاب اهللا، ولكن جـاء مصـرًحا بـه يف السـنة النبويـةتِيرسَّ ال(لم يرد اسم اهللا 

 اهللا فحمـد المنـرب فصـعد بـالرباز، يغتسـل رجالً  رأى  اهللا رسول أن ، يعلى فعن

ـْتَر َفـإَِذا اْغَتَسـَل َأَحـُدُكْم  : (إِنَّ اَهللا وقـال عليـه وأثنى َحيِـيٌّ ِسـتِّيٌر ُيِحـبُّ اْلَحَيـاَء َوالسَّ

 . )٣(َتتِْر)َفْلَيْس 

ْتر بخلق التخلق على الحث: ثالًثا  :السَّ

تِير ْتر، تعالى، اهللا أسماء من اسم السَّ  يحب تعالى واهللا صفاته، من صفة والسَّ

ْتر،  وعدم الفضيحة من نوع هي التي الفاحشة إشاعة عن سبحانه وينهى به، ويأمر السَّ

  :تعالى قال واآلخرين، النفس على السْتر                

                               ] :١٩النور[. 

                                           
)، ومختصـر السـنن، المنـذري ٢/٣٤١ينظر: النهايـة يف غريـب الحـديث واألثـر، ابـن األثيـر (   )١(

 ). ١/٣١٦)، ونيل األوطار، الشوكاين (٦/١٥(

وابن القـيم يف  ؛)١/٢٢٤ممن ذكر هذا االسم هللا تعالى: البيهقي يف كتاب األسماء والصفات (   )٢(

 .)٢٠٧النونية (

وسـنن النسـائي،  ؛)٤٠١٢سنن أبي داود، يف كتاب الحمام، باب: النهي عن التعري، حـديث (   )٣(

ححه األلبـاين يف )، وصـ٤٠٦يف كتاب الغسل والتـيمم، بـاب: االسـتتار عنـد الغسـل، حـديث (

 ).١٧٥١)، رقم (١/٣٦١صحيح الجامع (
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٤٩٥ 

ـتِير، اهللا بتسـمية مقروًنـا العظيمـة لصـفةا هبـذه التخلـق علـى الحث جاء وقد  بالسَّ

 االتصـاف علـى الحث جاء بل هبا، التخلق وِعَظم بأهميتها يشعر مما لها؛ محبته وبيان

 يكـون الـذي القيامـة، يـوم يف هبـا تحلـى مـن علـى تعـالى اهللا لسـرت سـبب أهنـا وبيان هبا

  اهللا رسـول أن ، عمـر ابن فعن الخالئق، من السرت إلى فيه شيء أحوج اإلنسان

 .)١()القيامة ومي اهللا سرته مسلما سرت ومن: (...قال

ـْتر كان وإذا  فـإن العبـد، علـى تعـالى اهللا لسـرت سـبًبا المسـلمين عـورات علـى السَّ

 بــرزة أبــي فعــن العبــد، تعــالى اهللا لفضــح ســبب وفضــحهم أســتارهم لكشــف الســعي

يَمـاُن (:  اهللا رسول قال: قال ، األسلمي َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن بِلَِسانِِه، َوَلْم َيْدُخِل اْإلِ

َبَع َعْوَراتِِهْم َيتَّبُِع اهللاُ قَ   َعْوَرَتـُه، ْلَبُه، َال َتْغَتاُبوا اْلُمْسلِِميَن، َوَال َتتَّبُِعوا َعْوَراتِِهْم، َفإِنَُّه َمِن اتَّ

 .)٢(َوَمْن َيتَّبِِع اُهللا َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه فِي َبْيتِِه)

 فـإذا الـنفس، علـى سـْترال بـه، التحلي المسلم على يجب الذي السْتر أعظم ومن

 ال حتـى نفسـه ويسـرت اآلخرين، أمام به يجاهر أال فعليه الذنوب من بذنب المرء ابتلي

 رسـول سـمعت: قـال ، هريرة أبي فعن نفسه، وفضيحة المنكر، نشر يف سبًبا يكون

تِي ُمَعـاًفى إِالَّ الُمَجـاِهِريَن، َوإِنَّ مِـَن الُمَجـاَهَرةِ يقول  اهللا ُجـُل  : (ُكلُّ ُأمَّ َأْن َيْعَمـَل الرَّ

                                           
صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه، حديث    )١(

ــديث  ؛)٢٤٤٢( ــم، ح ــريم الظل ــاب: تح ــلة واآلداب، ب ــرب والص ــاب ال ــلم يف كت ــحيح مس وص

)٢٥٨٠.( 

) ٣٣/٢٠ومســند أحمــد ( ؛)٤٨٨٠، حــديث (ســنن أبــي داود، كتــاب األدب، بــاب: يف الغيبــة   )٢(

ـــديث ( ـــامع ( ؛)١٩٧٧٦ح ـــحيح الج ـــاين يف ص ـــححه األلب ـــديث ص ـــم ٢/١٣٢٣والح )، رق

)٧٩٨٤.( 
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٤٩٦  

ْيِل َعَمًال، ُثمَّ ُيْصبَِح َوَقْد َسَتَرُه اُهللا َعَلْيِه، َفَيُقوَل: َيا ُفالَُن، َعِمْلُت الَباِرَحَة َكَذا َوَكـ َذا، بِاللَّ

 .)١()َيْكِشُف ِسْتَر اهللاِ َعنْهُ  َوَقْد َباَت َيْسُتُرُه َربُُّه، َوُيْصبُِح 

* * * 

                                           
وصـحيح  ؛)٦٠٦٩صحيح البخاري، كتاب األدب، باب: سرت المـؤمن علـى نفسـه، حـديث (   )١(

 ).٢٩٩٠، كتاب الزهد والرقائق، باب: النهي عن هتك اإلنسان سرت نفسه، حديث (مسلم
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٤٩٧ 

 الخامس المبحث

 ْفقوالحث على التخلق بخلق الرِّ  ،)فيقاسم اهللا تعالى (الرَّ 

 

 ):فيقاهللا (الرَّ  اسم الرفق لغة ومعنى :أوالً 

 قـال ،)١(والرفـق ضـد العنـف ،هو لين الجانب، ولطافة يف الفعل الرفق: فق لغةالرِّ 

، فوالفـاء والقـاف أصـل واحـد يـدل علـى موافقـة ومقاربـة بـال عنـ الراء«ابن فارس: 

 .)٢(»ق: خالف العنففالرف

اسم من أسماء اهللا تعالى، والرفق صفة ثابتـة لـه  الرفيق: فيق)الرَّ ومعنى اسم اهللا (

: التأين يف األمور وسبحانه، فهو سبحانه رفيق، أي ليس بعجول، مأخوذ من الرفق، وه

فيها، فهو سبحانه خلـق المخلوقـات بالتـدرج، مـع قدرتـه علـى خلقهـا دفعـة  والتدرج

 . )٣(كن هذا من رفقه سبحانه، وهو سبحانه رفيق يف أمره وهنيهواحدة، ول

 : )٤( ابن القيم  قال

ْفِق َبـْل « فِيُق ُيحبُّ أهل الرِّ   وُهَو الرَّ

  

ــــانِي * ــــْوق أَم فِق َف   »ُيعطــــيهُم بــــالرِّ

 اسم اهللا (الرفيق): دليل: ثانًيا 

 ،)٥(ةيـيف السـنة النبو مسـاال هـذا جـاءيرد اسم اهللا تعالى الرفيق يف كتاب اهللا، ولكن  لم

                                           
 .)١٠/١١٨ينظر: لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).٢/٤١٨مقاييس اللغة، ابن فارس (   )٢(

 ).٦٣والحق الواضح المبين، السعدي ( ؛)١/١٤١ينظر: كتاب األسماء والصفات، البيهقي (   )٣(

 ).٢٠٨نونية ابن القيم (   )٤(

 =البيهقـي يف كتـاب ؛)٢/١٢٨( ابـن منـده يف كتـاب التوحيـدممن أثبت هذا االسـم هللا تعـالى:    )٥(
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٤٩٨  

ـ، قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي عائشة  عنف ام عليـك، ، فقالوا: السَّ

ْفـَق فِـي األَْمـِر ( ام واللعنة، فقال:فقلت: بل عليكم السَّ  َيا َعائَِشُة، إِنَّ اَهللا َرفِيٌق ُيِحـبُّ الرِّ

هِ   .)١()ْيُكمْ ُقْلُت: َوَعلَ (َل: ُقْلُت: َأَوَلْم َتْسَمْع َما َقاُلوا؟ َقا )ُكلِّ

ْفق بخلق التخلق على الحث: ثالًثا  :الرِّ

وهـو يحـب أن يتصـف العبـد  ْفـق،ومـن صـفاته سـبحانه الرِّ  فيق،تعالى هو الرَّ  اهللا

ولهــذا جــاء الحــث علــى االتصــاف بصــفة الرفــق مقروًنــا بتســمي الــرب  صــفة؛هبــذه ال

هميـة كبيـرة، يحـرص المسـلم علـى سبحانه بالرفيق؛ مما يعطي التخلـق هبـذه الصـفة أ

ــا،  ــق هب ــالرفقالتخل ــو ف ــع: ه ــة  نف ــرين، والرحم ــةاآلخ ــر  والرأف ــذ باأليس ــم، واألخ هب

ــالقول والفعــل، والرفــق ضــد  ــين الجانــب، واللطــف ب واألســهل، وعــدم التشــديد ول

 العنف.

، لمن رفق بالمسلمين باآلخرين سبب لرفق اهللا بالعبد، فقد دعا النبي  والرفق

، َمـْن َولِـَي قالـت: قـال رسـول اهللا  ئشة عا فعن ،رفق اهللا تعالىأن يناله  : (اللُهـمَّ

تِـي َشـْيًئا َفَرَفـَق بِِهـ تِي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم، َفاْشُقْق َعَلْيِه، َوَمْن َولَِي مِْن َأْمـِر ُأمَّ ْم، مِْن َأْمِر ُأمَّ

 .)٢(َفاْرُفْق بِِه)

                                           
والسـعدي يف الحـق الواضـح  ؛)٢٠٨وابـن القـيم يف نونيتـه ( ؛)١/١٤١األسماء والصفات (=

 ).٤٢وابن عثيمين يف القواعد المثلى ( ؛)٦٣المبين (

صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الـذمي وغيـره    )١(

وصحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، بـاب: فضـل ؛ )٦٩٢٧، حديث (بسب النبي 

 ).٢٥٩٣حديث ( ،الرفق

 ).١٨٢٨صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب: فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، حديث (   )٢(
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  قال تعالى: ،النبي  االقرآن هب من الصفات العظيمة التي وصف والرفق  

                                           

                                  ] :١٥٩آل عمران[. 

والرفــق يكــون باإلنســان وغيــره، فعلــى المســلم أن يكــون رفيًقــا حتــى بالــدواب 

 وسائر الحيوان، فال يشق عليها بتحميلها ما ال تطيق، أو بالسير عليها فوق قدرهتا.

ي الرفــق )، ولكــن ال يعنــفــقالخلــق العظــيم (الر اعليــه أن يتحلــى هبــذ والمســلم

وبــين الكســل  بــين العجلــة والطـيش، طالممــدوح وسـ بـل الرفــُق  ؛الكسـل أو التفــريط

ويستعمل اإلنسان الرفق يف موضـعه المناسـب لـه، قـال ابـن عثيمـين  وتضييع الفرص،

 :»مقام مقال، فإذا كانـت المصـلحة يف الغلظـة والشـدة فعليـك هبـا، وإذا كـان  لكل

ــق ــاللين والرف ــك ب ــالعكس فعلي ــدة األمــر ب ــين والرفــق أو الش ــين الل ، وإذا دار األمــر ب

 .)١(»والعنف فعليك باللين والرفق

* * * 

                                           
 ).١٩٩شرح األربعين النووية، ابن عثيمين (   )١(
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 ادسالس المبحث

 والحث على التخلق بخلق الجود ،اسم اهللا تعالى (الجواد)

 

 اهللا تعالى (الجواد): اسم الجود لغة ومعنى: أوالً 

) التـي د و (ججوًدا، وهـو مـأخوذ مـن مـادة  ودمصدر جاد يجُ  الُجود: لغة الجود

أي: سخي، وقوٌم أجواد،  واد،َج  لتدل على التسمح بالشيء، وكثرة العطاء، يقال: رج

وجـاد الشـيء  ديء،ضـد الـر دبه، والجيِّـ تكرموالجود هو الكرم، وجاد الرجل بماله، 

أي: صار جيًدا والَجود بفتح الجيم: المطر الغزير، وفرس جواد أي: سريع، وجمعـه: 

 .)١(جياد

اسم من أسماء اهللا تعـالى، والجـود صـفة مـن  الجواد: )الجوادسم اهللا (و معنى ا

وأحب  ه،صفاته تعالى، فهو الجواد لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والجود كله ل

الجواد على  فهوما إليه أن يجود على عباده، ويوسع عليهم، ويغمرهم إحساًنا وجوًدا، 

: يعنـي أنـه الجـواد«: السعدي  قال ،)٢(سبحانهمن جوده  جوادٍ  كلِّ  اإلطالق، وجودُ 

تعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده جميـع الكائنـات، ومألهـا مـن فضـله، وكرمـه، 

، وفاجر، رٍّ الحال من بَ  نونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسا

 .)٣(» الرحيمومسلم، وكافر، فمن سأل اهللا أعطاه سؤاله، وأناله ما طلب فإنه الرب

                                           
 ).٣/١٣٥ابن منظور ( ولسان العرب، ؛)٤٩٣ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

 .)١/٢٢٨ينظر مدارج السالكين، ابن القيم (   )٢(

 ).٦٧-٦٦الحق الواضح المبين، السعدي (   )٣(
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 : دليل اسم اهللا (الجواد):ثانًيا

 فعـن ،)١(النبويـة نةيرد اسم اهللا تعالى الجواد يف القرآن، وإنما جاء ذكره يف السـ لم

َجـَواٌد ُيِحـبُّ اْلُجـوَد، َوُيِحـبُّ َمَعـالَِي  نَّ اَهللا إِ : (قـال: قـال النبـي  ابن عباس 

 .)٢()َالِق، َوُيْبِغُض َسْفَساَفَهااْألَْخ 

 :الجود بخلق التخلق على الحث: ثالًثا

كما سبق اسم مـن أسـماء اهللا تعـالى، والجـود مـن صـفاته، وهـو سـبحانه  الجواد

للجـود أمـر عبـاده بصـفة الجـود وحـثهم  تهأجود األجودين، ومن جوده سبحانه ومحب

 مما يزيد المـؤمن ؛بالجوادالصفة مقروًنا بتسمي اهللا  هالحث على هذهذا عليها، وجاء 

كـان  ولهـذاالحديث السابق أنه سـبحانه جـواٌد يحـب الجـود؛  ففياهتماًما هبا وعناية، 

أعظم من حقق هذه الصفة التي يحبها اهللا تعـالى، حيـث كـان أجـود النـاس،  النبي 

أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون يف  النبي  كان، قال: (فعن ابن عباس 

يلقاه كـل ليلـة يف رمضـان، حتـى ينسـلخ،  يل رمضان حين يلقاه جربيل، وكان جرب

                                           
والبيهقــي يف كتــاب  ؛)٢/٩٩ممــن أثبــت هــذا االســم هللا تعــالى: ابــن منــده يف كتــاب التوحيــد (   )١(

س بدعهم الكالميـة وابن تيمية يف بيان تلبيس الجهمية يف تأسي ؛)١/١٦٩األسماء والصفات (

-٦٦والسـعدي يف الحـق الواضـح المبـين ( ؛)٢٠٨وابن القيم يف النونيـة ( ؛)٥٣٩-١/٥٣٣(

 ).٤٢وابن عثيمين يف القواعد المثلى ( ؛)٦٧

 بـنيف مكارم األخالق للخرائطي مرسالً عن طلحة  جاءو ؛)٥/٢٨حلية األولياء، ألبي نعيم (   )٢(

ـــد ـــم (١٩٠اهللا ( عبي ـــي (وكـــذلك يف ؛)٥٧٢)، رق ـــعب اإليمـــان للبيهق ـــم ١٣/٢٨٧ ش )، رق

ـــاين يف صـــحيح الجـــامع ( ؛)١٠٣٤٦( ـــم (١/٣٥٩والحـــديث صـــححه األلب  ؛)١٧٣٨)، رق

 ).١٦٢٧)، رقم (٤/١٦٨وسلسلة األحاديث الصحيحة (
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مــن الــريح  لخيرأجـود بــا انكــ ،القــرآن، فـإذا لقيــه جربيــل  يعـرض عليــه النبــي 

 .)١(المرسلة)

يعطي عطاء من ال يخاف الفقر، ففـي تسـمي اهللا تعـالى هبـذا االسـم  كان  فقد

لهذه الصفة  النبي  الالعظيم، واتصافه بصفة الجود ومحبته للجود، وكذلك يف امتث

 لى حب الجود والبذل والعطاء، واالقتداء بالنبي إعظيم لكل مسلم  الجليلة، دافعٌ 

هبذه الخصلة الكريمة، فيجود المـؤمن بكـل مـا يمكنـه أن يجـود بـه، فيضـعه يف مكانـه 

 المناسب ووقته المناسب.

يجـود  حـينأعالها: الجود بـالنفس  عشًرا، للجود مراتَب  ذكر ابن القيم  وقد

المؤمن بنفسه يف سبيل اهللا، ثـم الثانيـة: الجـود بالرياسـة، فيحملـه الجـود علـى امتهـان 

بالراحة،  الجودالثالثة:  ثمرياسته، والجود هبا، واإليثار يف قضاء حاجات المحتاجين، 

ا يف مصلحة غيره، ثم الرابعة: الجـود ببـذل العلـم وهـو مـن أفضـل  فيجود هبا تعًبا وكد�

مــع الرجــل إلــى ذي  : الجــود بــالنفع بالجــاه كالشــفاعة والمشــِي الجــود، ثــم الخامســة

السلطان، ثم السادسة: الجود بنفـع البـدن علـى اخـتالف أنواعـه، ثـم السـابعة: الجـود 

بـالُخلق  الجـود عمن اعتدى عليـه، ثـم الثامنـة: الجـود بالصـرب، ثـم التاسـعة: رضبالعِ 

 النـاس، فـال يلتفـت إليـه، واليف أيـدي  ابرتكـه مـ الجـودالعاشـرة  ثـم والبشر والبسطة،

 .)٢(يستشرف له بقلبه، وال يتعرض له

                                           
يكــون يف رمضــان، حــديث   النبــيصــحيح البخــاري، كتــاب الصــوم، بــاب: أجــود مــا كــان    )١(

أجود الناس بالخير من الريح  ، باب: كان النبي وصحيح مسلم، كتاب الفضائل ؛)١٩٠٢(

 ).٢٣٠٨المرسلة، حديث (

 ).٢٨٢-٢/٢٧٩ينظر: مدارج السالكين، ابن القيم (   )٢(
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 السابع المبحث

 يبالطِّ  لقوالحث على التخلق بخ ،اسم اهللا تعالى (الطَّيَّب)

 

 اهللا تعالى (الطَّيَّب): اسم الطيب لغة ومعنى: أوالً 

خالف الخبيـث، يقـال: فـالن طيـب األخـالق إذا كـان سـهل  الطيب: الطيب لغة

كـان سـهالً يف مبايعتـه، وأرض طيبـة أي: تصـلح للنبـات،  ذاشرة، وزبـون طيـب إالمعا

وامرأة طيبة إذا كانت حصاًنا عفيفة، والطيبات من الكالم أفضله وأحسنه، وكلمة طيبة 

إذا لم يكن فيها مكروه، والطيب: الطاهر، واالستطابة: االستنجاء؛ ألن الرجـل يطيـب 

 . )١(ءنفسه عما عليه من الخبث باالستنجا

اسم من أسماء اهللا تعالى، ويـراد بـه: أنـه  الطيب: ومعنى اسم اهللا تعالى (الطَّيِّب)

يعرتيـه الـنقص بـأي حـال  الومنزه عن النقائص والعيوب كلهـا،  مقدسسبحانه طاهر 

يلحقــه ســبحانه شــيء مــن الــنقص والعيــب، فهــو طيــب يف أســمائه  فــال ،مــن األحــوال

 قـال ،)٢(مـا يصـدر عنـه، والطيـب صـفة مـن صـفاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويف كـل

يـب وأصـل الطِّ  ،: المنزه عن النقائص وهـو بمعنـى القـدوسأي«: عياض  القاضي

 .)٣(»والطهارة، والسالمة من الخبث ءالزكا

طيبة، وصـفاته أطيـب شـيء، وأسـماؤه  عالهطيب، وأف فهو«: ابن القيم  وقال

                                           
ولســان  ؛)٣/٤٣٥ومقــاييس اللغــة، ابــن فــارس ( ؛)١٤/٣٠ينظــر: هتــذيب اللغــة، األزهــري (   )١(

 ).٥٦٧-١/٥٦٣العرب، ابن منظور (

 ).١٤٤-١٤١وية، ابن عثيمين (ينظر: شرح األربعين النو   )٢(

 ).٣/٥٣٥إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض (   )٣(
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إال طيب، وال يصعد إليه إال طيـب، وال  أطيب األسماء، واسمه الطيب وال يصدر عنه

يقرب منه إال طيب، وإليه يصعد الكلم الطيـب، وفعلـه طيـب، والعمـل الطيـب يعـرج 

 .)١(»إليه، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه

يِّ ثانًيا  ب):: دليل اسم اهللا (الطَّ

أن  أبي هريرة  عنف ،)٢(نبويةيرد هذا االسم يف القرآن، وإنما جاء يف السنة ال لم

َها النَّاُس، إِنَّ اَهللا َطيٌِّب َال َيْقبَُل إِالَّ َطيًِّبا، َوإِنَّ اَهللا َأَمَر اْلُمْؤمِنِيَن قال:   رسول اهللا (َأيُّ

  :بَِما َأَمَر بِِه اْلُمْرَسلِيَن، َفَقاَل                             

   :َوَقاَل ، ]٥١[المؤمنون:                             

            :َفَر  ]١٧٢[البقرة ُجَل ُيطِيُل السَّ َأْشَعَث َأْغبََر، َيُمدُّ ُثمَّ َذَكَر الرَّ

، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَرُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَي  ، َيا َربِّ َماِء، َيا َربِّ َيَدْيِه إَِلى السَّ

 .)٣()َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك؟ بِاْلَحَراِم،

 :الطيب بخلق التخلق على الحث: ثالًثا

لطيب صفة ثابتة له، وهو سبحانه يحب الطيبين، وال يقبل هو الطيب، وا  اهللا

من األعمال إال ما كان طيبًا، وقد حث عباده على الطيب، وجاء الحث يف السنة 

كما يف الحديث السابق: إن اهللا طيٌب ال  ،الصفة مقروًنا بتسمي اهللا به هذهالنبوية على 

                                           
 ).١٥١الصالة وحكم تاركها، ابن القيم (   )١(

وابـن القـيم يف الصـالة وحكـم  ؛)٢/١٤٥ممن أثبت هذا االسم ابن منـده يف كتـاب التوحيـد (   )٢(

 ).٤٢وابن عثيمين يف القواعد المثلى ( ؛)١٥١تاركها (

صــحيح مســلم، كتــاب الزكــاة، بــاب: قبــول الصــدقة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، حــديث   )٣(

)١٠١٥.( 
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ا، فال يقبل من الصدقات إال ما كان ما كان طيبً  يقبل إال فهو سبحانه ال ا،يقبل إال طيبً 

ما كان طيًبا طاهًرا من المفسدات، ويدخل يف ذلك األقوال  األعمالطيًبا حالًال، ومن 

للخبيثين، والطيبات للطيبين  خبيثاتسبحانه بأن ال وأخرب ،)١(واألعمال واالعتقادات

  فقال سبحانه:                                

                                  ] :٢٦النور[. 

: كل خبيث مـن الرجـال والنسـاء، والكلمـات واألفعـال، أي«: عدي السِّ  قال

الرجال والنساء،  منفق له، ومقرتن به، ومشاكل له، وكل طيب مناسب للخبيث، وموا

والكلمات واألفعال، مناسب للطيب، وموافق له، ومقرتن به، ومشاكل له، فهذه كلمة 

 .)٢(»ال يخرج منه شيء عامة، وحصر

يحب وال يؤثر من األعمال والعقائـد واألقـوال واألخـالق  به أالَّ  حريٌّ  فالمؤمن

لمطاعم إال مـا كـان طيًبـا، فالطيـب ال يناسـبه إال الطيـب، واهللا والصحاب والمناكح وا

طيب ال يقبل إال طيًبا، فيحب المؤمن ما يحبـه اهللا ويقبلـه، فيتحلـى بكـل خلـق طيـب، 

عـن  ويبتعدواعتقاد طيب، وقول طيب، وعمل طيب، ويحرص على الكسب الطيب، 

 الخبيث وأهله.

* * * 

                                           
 ).١/٢٥٩ينظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب (   )١(

 ).٥٦٣تيسير الكريم الرحمن، السعدي (   )٢(
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 الثامن المبحث

 الحث على التخلق بخلق الجمالاسم اهللا (الجميل)، و

 

 اهللا (الجميل): اسممعنى الجمال لغة و: أوالً 

 يف الفعــل ويكــونضــد القــبح، والجمــال هــو: الحســن،  الجمــال: الجمــال لغــة

رجل جميل وجمال، أصله من الجمـال، وهـو: ودك  :يقالوالَخْلق، والفعل: َجُمل، و

  .)١(الشحم المذاب، يراد أن ماء السمن يجري يف وجهه

اسم مـن أسـماء اهللا تعـالى، والجمـال  الجميل: ومعنى اسم اهللا تعالى (الجميل)

 فأسماؤهصفة له سبحانه، فالجمال ثابت له سبحانه يف ذاته وأسمائه، وصفاته وأفعاله، 

سبحانه كلها حسنى، وهـي أفضـل وأحسـن األسـماء، ولـه مـن الصـفات أعالهـا، فلـه 

فعالــه ســبحانه يف غايــة اإلحكــام والحســن ســبحانه المثــل األعلــى، وهــو: األكمــل، وأ

سـبحانه بالجمـال غيـر ممتنـع، يقـول  هُ وكذلك هو جميل يف ذاتـه، ووصـفُ  ،)٢(والجمال

وصـفه تعـالى بالجمـال، وأن ذلـك صـفة  متنـعَأنَُّه غيـر م علما«: القاضي أبو يعلى 

 قولــه:ألَنَّ الجمــال يف َمْعنــى الحسـن، وقــد تقــدم يف أول الكتــاب  ؛راجعـة إلــى الــذات

كذلك ها هنا؛  ات،، وبينا أن ذلك صفة راجعة إلى الذ)٣(ربي فِي أحسن صورة) رأيت(

                                           
 ).١١/١٢٦ولسان العرب ( ؛)١/٤٨١ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

والحـق الواضـح  ؛)١٨٢والفوائد، ابن القـيم ( ؛)١/١١٥لصفات، البيهقي (ينظر: األسماء وا   )٢(

 .)٢٩المبين، السعدي (

ومسـند أحمـد  ؛)٣٢٣٣سنن الرتمذي، كتاب تفسير القرآن، بـاب: ومـن سـورة ص، حـديث (   )٣(

 ).٥٥)، رقم (١/٧٢وصححه األلباين يف صحيح الجامع ( ؛)٣٤٨٣) حديث (٥/٤٣٧(
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حملـه علـى ظـاهره َمـا يحيـل صـفاته َوال يخرجهـا عمـا تسـتحقه، ألَنَّ  فِـيوألنه لـيس 

طريقه الكمال والمـدح، وألنـه لـو َلـْم يوصـف بالجمـال جـاز أن يوصـف بضـده وهـو 

بـالعلم  هبضده جاز أن يوصف بـه، َأال تـرى أنـا وصـفنا ا َلْم يجز أن يوصفالقبح، ولمَّ 

 .)١(»ها وذلك مستحيل عليه، كذلك ها هناأضدادِ  والقدرة والكالم ألَنَّ فِي نفيها إثباَت 

 (الجميل): اهللا: دليل اسم ثانًيا

 ،)٢(اهللا تعالى (الجميل) لم يرد يف كتاب اهللا، وقد جـاء ذكـره يف السـنة النبويـة اسم

َال َيـْدُخُل اْلَجنَّـَة َمـْن َكـاَن فِـي َقْلبِـِه (قـال:  عـن النبـي  ،بن مسعود  اهللا عبد فعن

ٍة مِْن كِْبرٍ  ُجَل ُيِحبُّ َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسنًا َوَنْعُلُه َحَسنًَة، َقـاَل:  ،مِْثَقاُل َذرَّ َقاَل َرُجٌل: إِنَّ الرَّ

، َوَغمْ   .)٣()ُط النَّاسِ إِنَّ اَهللا َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل، اْلكِْبُر َبَطُر اْلَحقِّ

 :الجمال بخلق التخلق على الحث: ثالًثا

سـبحانه متصـف بالجمـال يف ذاتـه وأقوالـه  تعالى مـن أسـمائه الجميـل، وهـو اهللا

وأفعاله، وهو سبحانه يحب الجمال، ويحب أن يتحلـى عبـده هبـذا الخلـق يف األقـوال 

بتسمي اهللا تعالى بـه،  رتًناواألفعال والهيئة؛ ولهذا جاء الحث على التخلق بالجمال مق

 كما يف الحديث السابق: (إن اهللا جميل يحب الجمال).

أن هذا الحديث الشريف مشتمل علـى أصـلين  والمقصود«: ابن القيم  يقول

يماثلـه فيـه  العظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك، فيعرف اهللا سبحانه بالجمـال الـذي 

                                           
 ).٤٦٥بار الصفات، القاضي أبو يعلى (إبطال التأويالت ألخ   )١(

والبيهقـي يف األسـماء  ؛)٢/٩٩ممن أثبت هذا االسم هللا تعـالى: ابـن منـده يف كتـاب التوحيـد (   )٢(

 ).٤٢وابن عثيمين يف القواعد المثلى ( ؛)٢٠٣وابن القيم يف نونيته ( ؛)١/١١٥والصفات (

 ).٩١ه، حديث (صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب: تحريم الكرب وبيان   )٣(
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الذي يحبه من األقوال واألعمال واألخـالق، فيحـب مـن عبـده  بالجمالشيء، ويعبد 

ــ توكــل، وجوارحــه لســانه بالصــدق وقلبــه بــاإلخالص والمحبــة واإلنابــة وال لأن يجمِّ

وبدنــه بإظهــار نعمــه عليــه يف لباســه، وتطهيــره لــه مــن األنجــاس واألحــداث  اعــةبالط

واألوساخ والشعور المكروهة، والختـان وتقلـيم األظفـار، فيعرفـه بصـفات الجمـال، 

ويتعرف إليه باألفعال واألقوال واألخالق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصـفه، 

 .)١(»و شرعه ودينه، فجمع الحديث قاعدتين المعرفة والسلوكويعبده بالجمال الذي ه

محبة اهللا تعالى للجمال أنه شرع لعبده أخذ الزينة عند كل صالة، وشرع لـه  فمن

بالوضوء للصالة وقراءة القرآن، وأمره بنظافة البدن،  هاالغتسال للجمعة وغيرها، وأمر

التطيـب، ومحبـة  هدي النبـي وإزالة ما يشين البدن من الشعر واألظفار، وكان من 

 الطيب.

المسلم على جمال القلب بالنية الحسنة، والبعد عن أمراض القلوب،  فليحرص

 وعلى جمال األخالق، وعلى جمال البدن واللباس، فيكون محب�ا لما أحبه تعالى.

ل بما شرع اهللا تعالى بعيًدا عن اإلسـراف والخـيالء، وبعيـًدا عـن لـبس مـا  ويتجمَّ

 تعالى عليه، فيتقرب إليه سبحانه بما يرضيه، ال بمعصيته. حرم اهللا

* * * 

                                           
 ).١٨٢الفوائد، ابن القيم (   )١(
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 التاسع المبحث

 والحث على التخلق بخلق اإلحسان ،)حسناسم اهللا تعالى (المُ 

 

 معنى اسم اهللا (الُمحسن):الحسن لغة وأوًال: 

الَحسن ضـد القبـيح، يقـال: رجـل َحَسـن، وامـرأة َحَسـنة وَحْسـناء، لغة:  الَحسن

ضد اإلسـاءة، والمحاسـن ضـد المسـاوي، وحسـنت الشـيء تحسـينًا، أي: واإلحسان 

، يقـال: أحسـن إليـه وبـه، والفـرق بـين اإلحسـان واإلنعـام، أن اإلحسـان يكـون )١(زينته

 للنفس وللغير، أما اإلنعام فيكون للغير فقط.

 واإلحسان يقال على وجهين:«غب: اقال الرَّ 

 لى فالن.أحدهما: اإلنعام على الغير، يقال: أحسن إ

 . )٢(»احسنً  ا، أو عمل عمالً ا حسنً والثاين: إحسان يف فعله، وذلك إذا علم علمً 

اسم من أسماء اهللا تعالى، واإلحسان  المحسن: ومعنى اسم اهللا تعالى (الُمحسن)

      محسن يف خلقه، كما قال سبحانه: فهوصفه ثابتة له سبحانه، 

        ] :وكذلك هو محسن يف شرعه وأمره، فقال ]٧السجدة ،

 .]٥٠المائدة: [              سبحانه:

يرجـع إلـى الفضـل  وهو محسن إلى مخلوقاته، أي: متفضل عليهم ومنعم، فهـو

اهللا تعالى محسن،  إن«: قال المناوي  ،)٣(واإلنعام والجود واإلكرام، والمن والعطاء

                                           
 ).١١٨-١٣/١١٤)، ولسان العرب (٢/٥٧ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

  ).٢٣٦المفردات يف غريب القرآن (   )٢(

 ).٣١٣الرزاق البدر ( ينظر: فقه األسماء الحسنى، عبد   )٣(
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أي: اإلحسان له وصف الزم وال يخلو موجود عن إحسـانه طرفـة عـين، فـال بـد لكـل 

 .)١(»مكون من إحسانه إليه بنعمة اإليجاد ونعمة اإلمداد

 : دليل اسم اهللا (المحسن):ثانًيا

هللا تعــالى المحســن لــم يــرد يف كتــاب اهللا، وقــد جــاء هــذا االســم يف الســنة ا اســم

ْحَساَن إَِلى ُكلِّ َشْيٍء، (قال:  ،شداد بن أوس  فعن ،)٢(النبوية إِنَّ اَهللا ُمْحِسٌن ُيِحبُّ اْإلِ

ْبَح، وَ  َرَتُه، َوْلُيـِرْح ْلُيِحدَّ َأَحـُدُكْم َشـفْ َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسنُوا اْلِقْتَلَة، َوإَِذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسنُوا الذَّ

 .)٣()َذبِيَحَتهُ 

 :اإلحسان بخلق التخلق على الحث: ثالًثا

يحـب  - أيًضـا -اهللا تعالى هو المحسـن، واإلحسـان مـن صـفاته سـبحانه، وهـو 

المحسن من عباده، وقد جاء الحث على التخلـق بخلـق اإلحسـان مقروًنـا بتسـمي اهللا 

علــى أهميــة هــذا الخلــق العظــيم، كمــا يف حــديث شــداد الســابق، تعــالى بــه؛ ممــا يــدل 

إَِذا َحَكْمـُتْم َفاْعـِدُلوا، َوإَِذا َقَتْلـُتْم (قال:  أن رسول اهللا  ،وحديث أنس بن مالك 

ْحَسانَ   .)٤()َفَأْحِسنُوا، َفإِنَّ اَهللا ُمْحِسٌن ُيِحبُّ اْإلِ

                                           
 ).٢/٢٤٦فيض القدير، المناوي (   )١(

وابـن عثيمـين يف  ؛)٢/٤٤االسـم هللا تعـالى: ابـن القـيم يف مـدارج السـالكين ( ممن أثبـت هـذا   )٢(

 ).٤٢القواعد المثلى (

ــد   )٣( ــنف عب ــرزاق ( مص ــديث (٤/٤٩٢ال ــر ؛)٨٦٠٣) ح ــم الكبي ــرباين ( ،والمعج ) ٧/٢٧٥الط

 ).١٨٢٤)، رقم (١/٣٧٤وصححه األلباين يف صحيح الجامع ( ؛)٧١٢١حديث (

وقــال األلبــاين يف سلســلة  ؛)٧/٣٠٧والكامــل، ابــن عــدي ( ؛)٥٢الــديات، ابــن أبــي عاصــم (   )٤(

 سناده جيد.إ): ٤٦٩)، رقم (١/٨٤٠األحاديث الصحيحة (
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ـ ويف تعامله مـع ه،مأمور باإلحسان يف عبادت فالمؤمن العبـادة،  ناآلخـرين، فيحسِّ

َأْن َتْعُبـَد اَهللا َكَأنَّـَك (بــاإلحسـان  واإلحسان هو أعلى مراتب الدين، وقد فسر النبي 

 .)١()َتَراُه، َفإِْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفإِنَُّه َيَراكَ 

مع اآلخـرين، ويحسـن إلـيهم يف إكـرامهم ومعـاونتهم،  عاملهيحسن يف ت وكذلك

 الخير إليهم. إيصال، وويف قضاء حوائجهم

   هبذا فضالً وشرًفا، قال تعالى: وكفىمحبوب عند اهللا تعالى،  والمحسن

                                          ] :البقرة

١٩٥[. 

   تعالى، فقد قال سبحانه:يف معية اهللا والمحسن             

    ] :١٢٨النحل[. 

* * * 

 

                                           
صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب: معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وأشراط الساعة، حديث    )١(

)٨.( 
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 الخاتمة

 

 البحث وهي: يهاالنتائج التي توصل إل أهميف هناية هذا البحث أذكر 

له األسماء الحسنى، وهي التي بلغـت الغايـة يف الكمـال، فهـي حسـنى   اهللا -

 على ذلك لكانت ألفاًظا مجردة.  لداللتها على هذه الصفات، فلو لم تدلَّ 

ا به فال يجوز إطالقه على غيـره، مثـل: اهللا  من - أسماء اهللا تعالى ما يكون مختص�

غيـره فليسـت  اوالرحمن والخالق، ومنها أسـماء يسـمى اهللا هبـا، ويجـوز أن يسـمى هبـ

 خاصة به، مثل: العليم، والعزيز.

اهللا تعــالى التــي ليســت خاصــة بــه، عنــد اإلضــافة والتخصــيص تتميــز،  أســماء -

فيكون ما يسمى اهللا تعالى له داللة، وما يضاف ويخصص به المخلوق له داللـة، فهـي 

 مختلفة عند اإلضافة والتخصيص.

أسماء اهللا تعالى التي ليست مختصة به أسماء كثيرة يحب اهللا تعـالى مـن عبـادة  من - 

وصفات، فهو عليم يحب العلماء، قوي يحـب المـؤمن  معانٍ ت عليه من أن يتصفوا بما دل

 القوي، وأسماء ال يحب أن يتصف العباد بما دلت عليه، مثل: الجبار، والمتكرب.

هذه األسماء التي تطلق على اهللا تعالى وعلى المخلوق، ويحب اهللا تعالى  من -

علـى هـذا  جـاء الحـثُّ  ، أسـماءومعـانٍ  صـفاتبما دلت عليـه مـن  االتصافمن عباده 

، والستير، ّي الرحمن، والعفو، والغفور، والحيِ  :، وهيااالتصاف مقروًنا بتسمي اهللا هب

 والرفيق، والطيب، والجواد، والمحسن، والجميل.

يوصي الباحث بجمع جميع أسماء اهللا تعالى التي جاء الحث علـى االتصـاف  -

 علمية. لةبمقتضاها مطلًقا ببحث موسع وهذا يحتاج لرسا
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 والمراجع المصادر فهرس

 

بـن  محمـد: تحقيـق ،ـ)هـ٤٥٨ت( الفراء، القاضي أبو يعلى :التأويالت ألخبار الصفات إبطال - 

 الكويت. ،إيالف الدولية دار ،حمد الحمود النجدي

 حسينال ، المحقق: د. عبدـ)ه٣٣٧ت( بن إسحاق رحمنال عبد ،الزجاجيأسماء اهللا:  اشتقاق - 

 م.١٩٨٦ -ه١٤٠٦لناشر: مؤسسة الرسالة، ، ا٢المبارك، ط

يحيى  الدكتور، المحقق: ـ)ه٥٤٤ت( عياض بن موسى ،اليحصبي المعلم بفوائد مسلم: إكمال - 

 .ه١٤١٩، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١إسماعيل، ط

العمران، محمد  علي، تحقيق: ـ)ه٧٥١ت( بن أبي بكر محمدابن قيم الجوزية،  الفوائد: بدائع - 

  .ه١٤٢٥، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١ط

الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن  تقـيالحـراين،  :تلبيس الجهمية يف تأسيس بدعهم الكالميـة بيان - 

الملك فهـد  مجمع، ١ط ،: مجموعة من المحققينالمحقق ،ـ)ه٧٢٨ت( الحليم ابن تيمية عبد

 .ه١٤٢٦المدينة المنورة،  ،لطباعة المصحف الشريف

: المحقـق، هــ)٧٥١(ت محمد بن أبـي بكـر ،ابن قيم الجوزية :المودود بأحكام المولود تحفة - 

 . م١٩٧١ –ه١٣٩١ ،دمشق ،دار البيان مكتبة، ١ط ،القادر األرناؤوط عبد

الحـراين، تقـي  ،تحقيق اإلثبات لألسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع :تدمريةال - 

: د. محمـد بـن عـودة المحقـق ،هــ)٧٢٨(ت الحليم ابـن تيميـة أحمد بن عبد الدين أبو العباس

 م. ٢٠٠٠ - ه١٤٢١ ،الرياض –، مكتبة العبيكان ٦ط ،السعوي

، ـ)ه٧٤١ت( ابن جزي ،اهللا محمد بن عبد بنالكلبي، محمد بن أحمد  لعلوم التنزيل: التسهيل - 

ر األرقـم بـن أبـي األرقـم، بيـروت، ، الناشـر: شـركة دا١الخالدي، ط اهللا المحقق: الدكتور عبد

 .ه١٤١٦

، المحقـق: ـ)هـ٧٧٤ت( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر الدمشقي،القرآن العظيم:  تفسير - 

 .ه١٤٢٠، دار طيبة للنشر والتوزيع، ٢ط ة،سامي بن محمد سالم
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، ١، المحقـق: محمـد عـوض مرعـب، طـ)ه٣٧٠ت( محمد بن أحمد ،األزهريهتذيب اللغة،  - 

 م.٢٠٠١ناشر: دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، ال

اهللا محمد بـن  أبو عبد ،منده بنا :وصفاته على االتفاق والتفرد  اهللا أسماءومعرفة  التوحيد - 

 ،وعلق عليه وخرج أحاديثه: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي حققه ،هـ)٣٩٥ت( إسحاق

 .ه١٤٢٣ ،دار العلوم والحكم، سورياالعلوم والحكم، المدينة المنورة،  مكتبة، ١ط

 السـعدي اهللا بـن ناصـر بـن عبـد الـرحمن عبـدالكـريم الـرحمن يف تفسـير كـالم المنـان:  تيسير - 

ــ ، المحقــق: عبــدـ)هــ١٣٧٦ت( ، ١بــن معــال اللويحــق، الناشــر: مؤسســة الرســالة، ط رحمنال

 .ه١٤٢٠

، المحقق: أحمد ـ)ه٣١٠ت( يبن جرير، أبو جعفر الطرب محمدالبيان يف تأويل القرآن:  جامع - 

 .ه١٤٢٠، ١محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط

، الريـاض، مكتبـة دار السـالم، ٢، طـ)هـ٢٧٩(ت محمـد بـن عيسـى الرتمـذي،الرتمذي:  جامع - 

 .ه١٤٢١

الحنبلــي، زيــن الــدين  مــن جوامــع الكلــم: ًثاالعلــوم والحكــم يف شــرح خمســين حــدي جــامع - 

، المحقـق: شـعيب األرنـاؤوط، إبـراهيم ٧، طـ)هـ٧٩٥(ت رجـببـن أحمـد بـن  رحمنالـ عبـد

 .ه١٤٢٢ مؤسسة الرسالة، بيروت، :باجس، الناشر

: أحمـد الـربدوين، يـقتحق ،ـ)هـ٦٧١ت( اهللا محمـد بـن عبـد القرطبي،ألحكام القرآن:  الجامع - 

 .ه١٣٨٤، القاهرة، دار الكتب المصرية، ٢وإبراهيم أطفيش، ط

الســعدي،  :مــن الكافيــة الشــافية مرســلينشــرح توحيــد األنبيــاء والالحــق الواضــح المبــين يف  - 

 ه.١٤٠٧الدمام،  ،، دار ابن القيم٢، طـ)ه١٣٧٦ت( الرحمن بن ناصر عبد

: الناشـر ،ـ)هـ٤٣٠ت( اهللا نعيم أحمد بن عبد أبواألصبهاين،  :األولياء وطبقات األصفياء حلية - 

 م.١٩٧٤ - ه١٣٩٤ بجوار محافظة مصر، السعادة،

 ،إدارة القــرآن والعلــوم اإلســالمية ،ـ)هــ٢٨٧ت( الشــيباين، أبــو بكــر بــن أبــي عاصــم لــديات:ا - 

 كراتشي.
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محمد ناصر  رحمنال أبو عبد األلباين،األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:  سلسلة - 

 الرياض. يع،، مكتبة المعارف للنشر والتوز١، طـ)ه١٤٢٠ت( الدين

 ناصـر الـدين محمـد األلبـاين، األمة:والموضوعة وأثرها السيئ يف  األحاديث الضعيفة سلسلة - 

 م.١٩٩٢ - ه١٤١٢ ،المعارف، الرياض دار، ١ط ،ـ)ه١٤٢٠ت(

، الريـاض، مكتبـة دار السـالم، ١، طـ)هـ٢٧٣ت( محمـد ابـن ماجـه القزوينـي،سنن ابن ماجه:  - 

 .ه١٤٢٠

ِجْستاينّ،أبي داود:  سنن -  ، الرياض مكتبة دار السالم، ١، ط)ـه٢٧٥(ت سليمان بن األشعث السِّ

 .ه١٤٢٠

، المحقـق: أحمـد ـ)هـ٣٨٨ت( د بـن محمـد بـن إبـراهيمأبو سليمان حمْ الخطابي  شأن الدعاء: - 

 م.١٩٩٢ - ه١٤١٢، الناشر: دار الثقافة العربية، ٣يوسف الّدقاق، ط

 الريـاض، ، دار الثريـا،١، طـ)هـ١٤٢١ت( العثيمين، محمد بـن صـالح :شرح األربعين النووية - 

 .ه١٤٢٤

، ـ)هـ٣٩٣ت( الجوهري، أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية: - 

 .ه١٤٠٧، دار العلم للماليين، بيروت، ٤عطار، ط غفورال تحقيق: أحمد عبد

ــحيح -  ــاري:  ص ــاري،البخ ــماعيل البخ ــن إس ــة دار ٢، طـ)هــ٢٥٦ت( محمــد ب ــاض، مكتب ، الري

 .ه١٤١٩السالم، 

بيـروت،  ط، ، د.ـ)هـ١٤٢٠ت( األلباين، محمـد ناصـر الـدين الجامع الصغير وزيادته: يحصح - 

 .تالمكتب اإلسالمي، د.

، الرياض، مكتبة دار السـالم، ٢، طهـ)٢٦١ت( مسلم بن الحجاج النيسابوري،مسلم:  صحيح - 

 .ه١٤٢١

: محمـد المحقـق ،الحلـيم ابـن تيميـة الحراين، تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الصفدية: - 

 .ه١٤٠٦ ،، مصرهـ)٧٢٨(ت ابن تيمية مكتبة، ٢ط ،رشاد سالم
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تحقيـق:  ،ـ)هـ٧٥١ت( بن أبي بكـر محمدابن قيم الجوزية،  :الشاكرين رةالصابرين وذخي عدة - 

 مكـة المكرمـة،، ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيعدمشق، بيروت ،١ط إسماعيل غازي مرحبا،

 ه.١٤٢٩

، رّقم كتبه ـ)ه٨٥٢(ت العسقالين، أحمد بن علي بن حجر رح صحيح البخاري:ش لباريا فتح - 

قام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: محـب  باقي،ال وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد

 .ه١٣٧٩بيروت، دار المعرفة،  ط، الدين الخطيب، د.

الهيئة المصرية العامـة ، تحقيق: عثمان يحي، ـ)ه٦٣٨ت( ابن عربي الطائي :الفتوحات المكية - 

 .ه١٣٩٢للكتاب، مصر، 

 ،بيـروت ،الكتـب العلميـة دار، ٢ط ،ـ)هـ٧٥١ت( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الفوائد: - 

 .ه١٣٩٣

، ـ)هـ١٤٢١ت( العثيمـين، محمـد بـن صـالح :القواعد المثلى يف صفات اهللا وأسمائه الحسـنى - 

 .ه١٤١٦السلف، الرياض، أضواء  مكتبة، ١المقصود، ط تحقيق: أشرف عبد

تحقيـق: عـادل أحمـد  ،ـ)هـ٣٦٥ت( الجرجاين، أبو أحمد بن عـدي :الكامل يف ضعفاء الرجال - 

 .ه١٤١٨ ،لبنان، بيروت ،، الناشر: الكتب العلمية١ط ،علي محمد معوض، الموجود عبد

 اشدي،حال اهللا ، تحقيق: عبدـ)ه٤٥٨ت( البيهقي، أحمد بن الحسين :كتاب األسماء والصفات - 

 .ه١٤١٣، مكتبة السوادي، جدة، ١ط

وصححه جماعة من العلماء  ضبطه، ـ)ه٨١٦ت( الجرجاين، علي بن محمد ات:التعريف كتاب - 

 .ه١٤٠٣ لبنان، ،الكتب العلمية بيروت دار، ١ط ،بإشراف الناشر

ــة: الكليــات -   الكفــوي، أيــوب بــن موســى الحســيني معجــم يف المصــطلحات والفــروق اللغوي

 ، المحقق: عدنان درويش، محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.)ه١٠٩٤(ت

تحقيق: عادل رفاعي،  عزيز،ال آل الشيخ، صالح بن عبد الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية: - 

 .ه١٤٣٥، دار العاصمة، الرياض، ٢ط

ت دار صـادر، ، بيـرو٣، طـ)هـ٧١١ت( محمد بن مكـرم ابـن منظـور األنصاري،العرب:  لسان - 

 .ه١٤١٤
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، ٢، طـ)ه٧٥١ت( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الشافية): يةمتن القصيدة النونية (الكاف - 

 .ه١٤١٧الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

 رحمنال ، المحقق: عبدـ)ه٧٢٨ت( بن تيمية حليمال أحمد بن عبد الحراين،الفتاوى:  مجموع - 

المملكـة العربيـة السـعودية، المدينـة المنـورة، مجمـع الملـك فهـد  ط، بن محمد بـن قاسـم، د.

 م.١٩٩٥-ه١٤١٦لطباعة المصحف الشريف، 

، جمع: محمد بن ـ)ه١٤٢٠(ت اهللا العزيز بن عبد الباز، عبد :مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة - 

 إدارة البحـــوث العلميـــة واإلفتـــاء واإلرشـــاد، المملكـــة العربيـــة ، رئاســـة٣طســـعد الشـــويعر، 

 .ه١٤٢١السعودية، طباعة: دار أصداء المجتمع، بريدة، 

، محمد بن ـ)ه٧٧٤ت( الموصلي :الصواعق المرسلة يف الرد على الجهمية والمعطلة مختصر - 

 .ه١٤٢٥، أضواء السلف، الرياض، ١ط ،تحقيق الحسن العلوي كريم،ال محمد بن عبد

 محمـد بـن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة،السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـاك نسـتعين:  مدارج - 

، بيــروت دار الكتــاب العربــي، ٣، المحقــق: محمــد المعتصــم بــاهللا البغــدادي، طـ)هــ٧٥١ت(

 .ه١٤١٦

 أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بـن أسـد اهللا أبو عبد الشيباين،اإلمام أحمد بن حنبل:  مسند - 

بــن  اهللا إشــراف: د عبــد، المحقــق: شــعيب األرنــؤوط، عــادل مرشــد، وآخــرون، ـ)هــ٢٤١(ت

 .ه١٤٢١، مؤسسة الرسالة، ١ط كي،الرت محسنال عبد

تحقيــق: حبيــب الــرحمن  ،ـ)هــ٢١١ت( الــرزاق بــن همــام بكــر عبــد بــوالصــنعاين، أ المصــنف: - 

 .ه١٤٠٣ ،الهند ،: المجلس العلميالناشر، ٢ط األعظمي،

، ـ)هـ٧٧١ت( أحمـدالتلمسـاين، محمـد بـن  :مفتاح الوصـول إلـى بنـاء الفـروع علـى األصـول - 

 ه.١٤١٩لبنان،  ،، مؤسسة الريان، بيروت١تحقيق: محمد علي فركوس، ط

 أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب األصـفهاين،يف غريب القرآن:  المفردات - 

، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيـروت، ١، المحقق: صفوان عدنان الداودي، طـ)ه٥٠٢ت(

 .ه١٤١٢
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، دار ١هـارون، ط سـالمال ، تحقيق: عبدـ)ه٣٩٥ت( أحمد بن فارس الَقْزِويني،اللغة:  مقاييس - 

  .ه١٣٩٩الفكر، 

 الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد المقصــد األســنى يف شــرح معــاين أســماء اهللا الحســنى: - 

: الجفـان والجـابي، قـربص، لناشـرا ،١الجـابي، ط وهـابال ، المحقـق: بسـام عبـدـ)ه٥٠٥ت(

 م.١٩٨٧ – ه١٤٠٧

بكـر محمـد بـن  أبوالخرائطي،  :من كتاب مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها لمنتقىا - 

: محمد مطيـع تحقيق ،بن محمد السلفي األصبهاين مدطاهر أح ي: أبقاءانت ،ـ)ه٣٢٧ت( جعفر

 .ه١٤٠٦ ،دمشق سورية ،دار الفكر ،الحافظ، وغزوة بدير

، ـ)هـ٦٠٦(ت األثير، مجد الدين أبو السـعادات المبـارك نابيف غريب الحديث واألثر:  النهاية - 

ط، بيروت، المكتبة العلمية، بيـروت، الزاوي، محمود محمد الطناحي، د. تحقيق: طاهر أحمد

 .ه١٣٩٩

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. خالد بن حممد الرباح

  

٥١٩ 

List of Sources and References 
 

 - al'abtal altaawilat li'akhbar alsfat: alfira', alqadi 'abu yaealaa t 458 h, tahqiqa:an 
muhamad bin hamd alhamuwd alnajdia, dar 'iilaf alduwaliat, alkuayt. 

 - aishtiqaq 'asma' allh: alzajajii, eabd alrahmn bin 'iishaq t 337 h, almuhaqaq: d. 
eabd alhusayn almubarak, t 2, alnashr: muasasat alrisalat, 1406 taghayrat- 1986 m. 

 - almuhaqiq bifawayid mslm: alyahsubii, eyad bin musaa t 544 h, almhqq: alduktur 
yahyaa 'iismaeil, t 1, misr, dar alwafa' liltabaeat waltawzie. 

 - badayie alfwayd: abn qiam aljawziat, muhamad bin 'abi bikr t 751 h, thqyq: eali 
muhamad aleumran, t 1, dar ealam alfawayid, makat almukaramat, 1425 'iinsha.' 

 - bayan talbis aljahmiat fi bayan tasis badeahim alkilamiat: alhiranii, taqi aldiyn 
'abu aleabbas 'ahmad bin eabd alhalim abn tymiat t 728 h, almhqq: majmueat 
almuhaqiqin, t 1, majmae almalik fahd litabaeat almashaf alsharif, almadinat 
almunawarat, 1426 w 1426. 

 - tuhfat almawdud bi'ahkam almwlwd: abn qiam aljawziat, muhamad bin 'abi bikr t 
751, almhqq: eabd alqadir al'arnawuwt, t 1, maktabat dar albayan, dimashq, 1391 
'iinsha' - 1971 m. 

 - altadamuriat: tahqiq al'iithbat lil'asma' walsafat wahaqiqat aljame bayn alqadr 
walshure, alharanii, taqi aldiyn 'abu aleabbas 'ahmad bin eabd alhalim abn timiat t 
728, almuhaqaq: d. muhamad bin eawdat alsaewayi, t 6, maktabat aleabyakan - 
alriyad, 1421 almaktabat - 2000 m. 

 - altashil lieulum altnzyl: alkilbii, muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin eabd allh, 
abn jizi t 741 h, almhqq: alduktur eabd allh alkhalidi, t 1, alnashr: sharikat dar 
al'arqam bin 'abi al'arqam, bayrut, 1416. 

 - tafsir alquran alezym: aldamashaqii, 'abu alfadda' 'iismaeil bin eumar bin kthyr t 
774 h, almhqq: sami bin muhamad salamat, t 2, dar tayibat lilnashr waltawzie, 
1420 tawzie. 

 - tahdhib allughat, al'azharii, muhamad bin 'ahmad t 370 h, almuhaqaq: muhamad 
eiwad mareab, t 1, alnashr: dar 'iihya' alturath alearabii, bayrut, 2001 m. 

 - altawhid wamaerifat 'asma' allah wasafatih ealaa alaitifaq waltfrd: abn manduh, 
'abu eabd allah muhamad bin 'iishaq t 395 m, haqaqah waealaq ealayh wakharaj 
'ahadithh: alduktur eali bin muhamad nasir alfaqihi, t 1, maktabat aleulum 
walhukm, almadinat almunawarat, dar aleulum walhukm,, 1423 eamaliat. 

 - taysir alkarim alrahmini fi kalam almanan: eabd alruhmin bin nasir bin eabd allh 
alsuedi t 1376 h, almhqq: eabd alruhmin bin maeallaan alluwyhiq, alnashr: 
muasasat alrisalat, t 1, 1420 fath. 

 - jamie albayan fi tawil alquran: muhamad bin jarir, 'abu jaefar altubri t 310 h, 
almuhaqaq: 'ahmad muhamad shakir, alnashr: muasasat alrisalat, t 1, 1420 fath. 

 - jamie altrmdhy: altarmudhii, muhamad bin eisaa t 279 h, t 2, alriyad, maktabat dar 
alsalam, 1421 fath. 

 - jamie aleulum walhukm fi sharah khamsin hdythana min jawamie alklm: alhanbalii, 
zayn aldiyn eabd alruhmin bin 'ahmad bin rajab t 795 h, t 7, almhqq: shueayb 
al'arnawuwt, 'iibrahim bajis, alnashr: muasasat alrisalat, bayrut, 1422 fath. 



 

 

الميةمجلة علوم الشريعة والدراسات اإلس  

  على التخلق واالتصاف...  احلث جاء احلسىن اليت اهللا أمساء

  

٥٢٠  

 - aljamie jawamie alqran: alqartabii, muhamad bin eabd allh t 671 h, tahqiq: 'ahmad 
albrdwny, wa'iibrahim atfish, t 2, alqahrt, dar alkutub almisriat, 1384 tawabiein. 

 - alhaqu almubin fi sharah tawhid al'anbia' walmursalin min al'ahya' almhytt: 
alsaedii, eabd alrahmin bin nasir t 1376 h, t 2, dar abn alqiam, aldammam, 1407 
aljadwal alzamani. 

 - al'awlia' watabaqat alasfya': al'asbihaniu, 'abu naeim 'ahmad bin eabd allh t 430 h, 
alnashr: alsaeadat, bijiwar muhafazat misr, 1394 'iinsha' - 1974 m. 

 - aldyat: alshaybaniu, 'abu bakr bin 'abi easim t 287 h, 'iidarat alquran waleulum 
al'iislamiat, karatshi. 

 - silsilat al'ahadith alsahihat washay' min faqihiha wafawayidaha: al'albanii, 'abu 
eabd alrahmin muhamad nasir aldiyn t 1420 h, t 1, maktabat almaearif lilnashr 
waltawzie, alriyad. 

 - silsilat al'ahadith aldaeifat walmawdueat wa'athariha alsayiy fi al'amt: al'albanii, 
muhamad nasir aldiyn t 1420 h, t 1, dar almaearif, alriyad, 1412 tarikh - 1992 m. 

 - sunan abn majh: alqazwinii, muhamad abn majih t 273 h, t 1, alriyad, maktabat 
dar alsalam, 1420 tashghil. 

 - sunan 'abi dawd: alsijistany, sulayman bin al'asheuth 275 h, t 1, alriyad maktabat 
dar alsalam, 1420 takhtitin. 

 - shan aldaea': alkhitabii 'abu sulayman hmd bin muhamad bin 'iibrahim t 388 h, 
almuhaqaq: 'ahmad yusif alddqaq, t 3, alnashr: dar althaqafat alearabiat, 1412 
aljadwal - 1992 m. 

 - sharah al'arbaein alnawawiat: aleathimayn, muhamad bin salih t 1421 h, t 1, dar 
althurya, alriyad, 1424 maktabin 

 - alsahah, taj allughat wasahah alerbyt: aljawharii, 'abu nasr 'iismaeil bin hammad t 
393 h, tahqiq: 'ahmad eabd alghafur eitar, t 4, dar aleilm lilmalayin, bayrut, 1407 
fath. 

 - sahih albkhary: albukhariu, muhamad bin 'iismaeil t 256 h, t 2, alriyad, maktabat 
dar alsalam, 1419 almuktabat. 

 - sahih aljamie alsaghir waziadatah: al'albaniu, muhamad nasir aldiyn t 1420 h, d. t, 
bayrut, almaktab al'iislamiu, d. t. 

 - sahih mslm: alnaysaburi, muslim bin alhujaj t 261, t 2, alriyad, maktabat dar 
alsalam, 1421 maktabin. 

 - alsafdyt: alharaniu, taqi aldiyn 'abu aleabbas 'ahmad bin eabd alhalim abn timiat, 
almuhaqaq: muhamad rshad salim, t 2, maktabat abn timiat t 728, misr, 1406 
tanzim.an 

 - edt alsaabirin wadhakhirat alshshakirin: abn qiam aljawziat, muhamad bin 'abi 
bikr t 751 h, t 3, dar abn kthyr, dimashq, bayrut, maktabat dar alturath, almadinat 
almunawarat, almamlakat alearabiat alsaeudiat, 1409 marrat - 1989 m. 

 - fath albari sharah albkhary: aleusqulania, 'ahmad bin eali bin hajar t 852 h, rqqm 
katabih wa'abwabih wa'ahadithih: muhamad fuad eabd albaqi, qam bi'iikhrajih 
wasahahih wa'ashraf ealaa tbeh: mahabi aldiynib, da. t, bayrut, dar almaerifat, 
1379.  



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. خالد بن حممد الرباح

  

٥٢١ 

 - alfutawhat almukiat: abn earabi alttayiy t 638 h, thqyq: euthman yhi, alhayyat 
aleamat lilkitab, misr, 1392 'iinsha.' 

 - alfwayd: abn qiam aljawziat, muhamad bin 'abi bikr t 751 h, t 2, dar alkutub 
aleilmiat, bayrut, 1393 almaktabat aleilmiat. 

 - alqawaeid almuthlaa fi sifat allah wa'asmayih alhusnaa: aleathimayn, muhamad 
bin salih t 1421 h, tahqiq: 'ashraf eabd almaqsud, t 1, maktabat 'adwa' alsulf, 
alriyad, 1416 aitisalun. 

 - alkamil fi dueafa' alrijal: aljurjanii, 'abu 'ahmad bin euday t 365 h, thqyq: eadil 
'ahmad eabd almawjud, eali muhamad mueawad, t 1, alnashr: alkutub aleilmiat, 
bayrut, lubnan, 1418 fath. 

 - kitab al'asma' walsfat: albayhqii, 'ahmad bin alhusayn t 458 h, thqyq: eabd allah 
alhashidi, t 1, maktabat alsawadii, jidat, 1413 maktabin. 

 - kitab altaerifat: aljurjanii, eali bin muhamad t 816 h, dabatuh wasahahah bi'iishraf 
alnnashir, t 1, dar alkutub aleilmiat bayrut, lubnan, 1403 tarqim. 

 - alkliyat mejam fi almustalahat walfuruq allghwyt: alkfwii, 'ayuwb bin musaa 
alhusayni 1094 h, almuhaqaqa: eadnan darwish, muhamad almisri, alnashr: 
muasasat alrisalat, bayrut. 

 - alllali albahiat fi sharah aleaqidat alwastyt: al alshaykh, salih bin eabd aleaziz, 
thqyq: eadil rifaei, t 2, dar aleasimat, alriyad, 1435 marat. 

 - lisan alerb: al'ansariu, muhamad bin mukrim abn manzur t 711 h, t 3, bayrut dar 
sadir, 1414 maktabin. 

 - matn alqasidat alnuwnia (alshafy): abn qiam aljawziat, muhamad bin 'abi bikr t 
751 h, t 2, alnashr: maktabat abn taymiat, alqahrt, 1417 aljadwal alzamani. 

 - majmue alfatawaa: alharanii, 'ahmad bin eabd alhalim bin timiat t 728 h, almhqq: 
eabd alruhmin bin muhamad bin qasim, d. t, almamlakat alearabiat alsaeudiat, 
almadinat almunawarat, majmae almalik fahd litibaeat almashaf alsharif, 1416 
bad' altashghil -1995 m. 

 - majmue fatawaa wamaqalat mutanawieat: albaz, eabd aleaziz bin eabd allh t 
1420h, jame: muhamad bin saed alshwyer, t 3, riasat albihwth aleilmiat wal'iifta', 
almamlakat alearabiat alsaeudiat, tibaeat dar 'asda' almujtamae, baridat, 1421 
qara'atun. 

 - mukhtasir alsawaeiq almursilat fi alradi ealaa aljahmiat walmetlt: almuasilii t 
774h, muhamad bin muhamad bin eabd alkarim, tahqiq alhasan alelwii, t 1, 'adwa' 
alsulf, alriyad, 1425 fath alealwi.46-madarij alssalikin bayn manazil 'iiaak naebud 
wa'iiaak nastaein: aljawziat, muhamad bin 'abi bikr abn qiam t 751 h, almuhaqaq: 
muhamad almuetasim biallah albaghdadii, t 3, bayrut dar alkitab alearabii, 1416 
aikhtilafin. 

 - musand al'imam 'ahmad bin hnbl: alshaybaniu, 'abu eabd allah 'ahmad bin 
muhamad bin hnbl bin hilal bin 'asud t 241 h, almhqq: shueayb al'arnuuwt, eadil 
murshid, wakharun, 'iishraf: d eabd allah bin eabd almuhsin alturki, t 1, muasasat 
alrisalat, 1421 alaitisal. 

 - almsnf: altasnie alsaneaniu, 'abu bakr eabd alrazzaq bin humam t 211 h, tahqiq: 
habib alrahmun al'aezam, t 2, alnashr: almajlis aleilmii, alhind, 1403 bada'at. 



 

 

الميةمجلة علوم الشريعة والدراسات اإلس  

  على التخلق واالتصاف...  احلث جاء احلسىن اليت اهللا أمساء

  

٥٢٢  

 - miftah alwusul 'iilaa bina' alfurue ealaa al'usul: altalamusanii, muhamad bin 
'ahmad t 771 h, tahqiq:an muhamad eali frkws, t 1, muasasat alrayan, bayrut, 
lubnan, 1419 'iinsha.' 

 - almufradat fi ghurayb alqran: al'asfihanii, 'abu alqasim alhusayn bin muhamad 
almaeruf bialrraghib t 502 h, almhqq: safwan eadnan aldawidyi, t 1, dar alqulm, 
aldaar alshaamiat, dimashq bayrut, 1412. 

 - maqayis allght: alqazwiny, 'ahmad bin faris t 395 h, thqyq: eabd alsalam harun, t 
1, dar alfikr, 1399 'iinsha.' 

 - almuqsad al'asnaa fi sharah maeani 'asma' allah alhusnaa: alghazalii, 'abu hamid 
muhamad bin muhamad t 505 h, almhqq: bisam eabd alwahhab aljabi, t 1, alnashr: 
aljafan waljabi, qubrus, 1407 fath - 1987 m. 

 - almuntaqaa min kitab makarim al'akhlaq wamaealiha wamahmud harayiqiha: 
alkharayitii, 'abu bakr muhamad bin jaefar t 327 h, antqa': 'abi tahir 'ahmad bin 
muhamad alsalfi al'asbihanii, tahqiq: muhamad matie alhafiz, waghazwat bdyr, 
dar alfikr, dimashq suriat, 1406 'iinsha.' 

 - alnihayat fi ghurayb alhadith walathr: abn al'athir, majad aldiyn 'abu alsieadat 
almubarak t 606 h, thqyq: tahir 'ahmad alzzawi, mahmud muhamad altinahi, d. t, 
bayrut, almaktabat aleilmiat, bayrut, 1399. 

* * * 

 


