
 

 عشرون حديثًا يف ابب األمساء والصفات

 

ُ َعْنُه: َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل:  .1 َي اَّلله إينه َّلليهي تيْسَعًة َوتيْسعينَي »َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي
ًدا، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجلَنهةَ  اَئًة إيَّله َواحي  صحيح البخاري ..  «اْْسًا مي

َع َرُجًًل يَ ُقوُل: اللهُهمه إيِّني َأْسأَُلَك بُ َرْيَدَة، َعْن أَبييهي، أَ عن  .2 نه َرُسوَل اَّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم ْسَي
ي َلَْ يَليْد، َوَلَْ يُوَلْد، وَ  َمُد الهذي ُ، ََّل إيَلَه إيَّله أَْنَت، اْْلََحُد الصه َلَْ َيُكْن َلُه َأِّني َأْشَهُد أَنهَك أَْنَت اَّلله

ْسمي الهذيي إيَذا ُسئيَل بيهي أَْعطَ )) َأَحٌد، فَ َقاَل: ُكُفًوا  َّلي ى، َوإيَذا ُدعيَي بيهي َلَقْد َسأَْلَت اَّللهَ ِبي
 . سنن أِب داوود .((َأَجابَ 

َي اَّللهُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم:  .3 ا قَ »َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي ُ َلمه َضى اَّلله
 صحيح البخاري ..  «اخلَْلَق َكَتَب ِفي كيَتابيهي فَ ُهَو عيْنَدُه فَ ْوَق الَعْرشي إينه َرْْحَِتي َغَلَبْت َغَضبي 

ِي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، قَاَل:  .4 للهيْ »َعْن َأِبي ُموَسى، َعني النهبي لي إينه هللَا َعزه َوَجله يَ ْبُسُط َيَدُه ِبي
ْن  ْمُس مي ، َحَّته َتْطُلَع الشه يُء اللهْيلي لن هَهاري لييَ ُتوَب ُمسي ، َويَ ْبُسُط َيَدُه ِبي َهاري يُء الن ه لييَ ُتوَب ُمسي

َا  صحيح مسلم ..  «َمْغريِبي
َع َرُسوَل هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي عن  .5 ، يَ ُقوُل: أَنهُه ْسَي  َوَسلهَم، يَ ُقوُل: َعْبَد هللاي ْبَن َعْمريو ْبني اْلَعاصي

ٍد، ُيَصرِيفُهُ َحْيُث َيَشا» ، َكَقْلٍب َواحي ْن َأَصابيعي الرهْْحَني « ءُ إينه قُ ُلوَب َبِني آَدَم ُكلهَها َبنْيَ إيْصبَ َعنْيي مي
 «َنا َعَلى طَاَعتيكَ اللُهمه ُمَصرِيَف اْلُقُلوبي َصرِيْف قُ ُلوب َ »ُُثه قَاَل َرُسوُل هللاي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم: 

 . صحيح مسلم. 
ْبي  .6 ُ الَعْبَد ََنَدى جي ِي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم، قَاَل: " إيَذا َأَحبه اَّلله يَل: إينه َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، َعني النهبي

ْبي  ي جي ْبييُل، فَ يُ َنادي بُُّه جي بُّ ُفًَلًَن َفَأْحبيْبُه، فَ ُيحي بُّ ُفًَلًَن اَّللهَ ُيُي : إينه اَّللهَ ُيُي َماءي يُل ِفي أَْهلي السه
، ُُثه يُوَضُع لَُه الَقُبوُل ِفي اَْلْرضي " َماءي بُُّه أَْهُل السه بُّوُه، فَ ُيحي  . صحيح البخاري.  َفَأحي



ثَُه: أَنهُه رَكيَب َخْلَف َرسُ  .7 ولي هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم يَ ْوًما، َعْن َعْبدي هللاي ْبني َعبهاٍس، أَنهُه َحده
َُيَْفْظَك،  فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللاي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم: " ََي ُغًلُم، إيِّني ُمَعلِيُمَك َكليَماٍت: اْحَفظي هللاَ 

ْدُه َُتَاَهكَ ا  ( . مسند اإلمام أْحد . ْحَفظي هللَا َتَي
ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َيْدُعو عيْنَد الَكْربي  .8 ُهَما، قَاَل: َكاَن النهبي َي اَّللهُ َعن ْ  َعني اْبني َعبهاٍس َرضي

، َوَربُّ »يَ ُقوُل:  َمَواتي َواَْلْرضي يُم احلَلييُم، ََّل إيَلَه إيَّله اَّللهُ َربُّ السه الَعْرشي  ََّل إيَلَه إيَّله اَّللهُ الَعظي
يمي   . صحيح البخاري.  «الَعظي

إينه َربهُكْم تَ َباَرَك َوتَ َعاََل َحيييٌّ َكريمٌي، »َعْن َسْلَماَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  .9
ْفرً  هي إيَذا َرَفَع َيَدْيهي إيلَْيهي، َأْن يَ ُردهُُهَا صي ْن َعْبدي  سنن أِب داوود ..  «اَيْسَتْحييي مي

ه َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهمَ  .10 ْعُت النهبي ُ َعْنُه، قَاَل: ْسَي َي اَّلله َع َأَِب ُهَريْ َرَة َرضي يَ ُقوُل: "  َعْن َأِبي ُزْرَعَة، ْسَي
ي، فَ لْ  هْن َذَهَب ََيُْلُق َكَخْلقي َيْخُلُقوا َذرهًة َأْو ليَيْخُلُقوا َحبهًة أَْو قَاَل اَّللهُ َعزه َوَجله: َوَمْن َأْظَلُم ِمي

 . صحيح البخاري .َشعيريًَة "
ُ َعَلْيهي َوَسلهَم: .11 ُوَن يَ ْرَْحُُهُم الرهْْحَُن،  ) َعْن َعْبدي هللاي ْبني َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلهى اَّلله الرهاْحي

َماءي كُ اْرَْحُوا َمْن ِفي اَْلْرضي يَ ْرْحَْ   ( . سنن الرتمذي . ْم َمْن ِفي السه
ِي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، َأنه َرُسوَل هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: .12 ََي » َعْن َعائيَشَة، َزْوجي النهبي

ي َعَلى الرِيْفقي مَ « َعائيَشةُ  بُّ الرِيْفَق، َويُ ْعطي ي إينه هللاَ َرفييٌق ُيُي ، َوَما ََّل يُ ْعطي ي َعَلى اْلُعْنفي ا ََّل يُ ْعطي
َواُه "  . صحيح مسلم . َعَلى َما سي

ِي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، قَاَل:  .13 ا َخَلَق اَّللهُ اخلَْلَق َكَتَب ِفي كيَتابيهي »َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، َعني النهبي َلمه
هي  صحيح .  «َغَضبي َوُهَو َوْضٌع عيْنَدُه َعَلى الَعْرشي إينه َرْْحَِتي تَ ْغليُب َوُهَو َيْكُتُب َعَلى نَ ْفسي

 البخاري .
َن يَ َغاُر، »َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، قَاَل: َقاَل َرُسوُل هللاي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  .14 إينه هللاَ يَ َغاُر، َوإينه اْلُمْؤمي

ُن َما َحرهَم َعَلْيهي َوَغرْيَُة هللاي َأْن  َ اْلُمْؤمي  صحيح مسلم ..  «ََيِْتي
قَاَل هللُا َعزه َوَجله: َأََن عيْنَد  )ْيهي َوَسلهَم أَنهُه قَاَل: َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، َعْن َرُسولي هللاي َصلهى هللُا َعلَ  .15

، َوهللاي َّللَهُ  ، َوَأََن َمَعُه َحْيُث َيْذُكُرّني ي ِبي ُد َضالهَتهُ َظنِي َعْبدي ْن َأَحديُكْم َيَي رَُح بيتَ ْوبَةي َعْبديهي مي  أَف ْ
ْلَفًَلةي   ( . صحيح مسلم . ِبي



ِي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، قَاَل: " قَاَل هللُا َعزه َوَجله: إيَذا تَ َقرهَب عَ  .16 ي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، َعني النهبي ْبدي
ْنهُ َِبًعا  رَاًعا، تَ َقرهْبُت مي ِنِي ذي رَاًعا، َوإيَذا تَ َقرهَب مي ْنهُ ذي ْبًا، تَ َقرهْبُت مي ِنِي شي إيَذا َأََتّني وَ  -أَْو بُوًعا  -مي

ُتُه َهْرَوَلًة " ي، أَتَ ي ْ  . صحيح مسلم . ََيْشي
َي اَّللهُ َعْنُه: َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " يَ ْنزيُل رَب َُّنا .17 تَ َباَرَك  َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي

نْ يَ  َماءي الدُّ َلٍة إيََل السه ، َوتَ َعاََل ُكله لَي ْ ُر يَ ُقوُل: َمْن َيْدُعوّني َقى ثُ ُلُث اللهْيلي اآلخي نَي يَ ب ْ ا حي
َر َلُه " ُرّني َفَأْغفي َيُه، َمْن َيْستَ ْغفي يَب َلُه َمْن َيْسأَُلِني َفأُْعطي  . صحيح البخاري . َفَأْسَتجي

ِي َصلهى هللاُ  .18 ، َعني النهبي ََي )) َرَك َوتَ َعاََل أَنهُه قَاَل:  َعَلْيهي َوَسلهَم، فييَما َرَوى َعني هللاي تَ َباَعْن َأِبي َذرٍِ
َنُكْم ُُمَرهًما، َفًَل َتظَاَلُموا ي، َوَجَعْلُتُه بَ ي ْ ي إيِّني َحرهْمُت الظُّْلَم َعَلى نَ ْفسي  .صحيح مسلم.(( عيَبادي

َي اَّللهُ َعْنهُ  .19 ُّ صَ َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي يَ ُقوُل اَّللهُ تَ َعاََل: َأََن  ))لهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: ، قَاَل: قَاَل النهبي
، ي ِبي  (( . صحيح البخاري . ّني َوَأََن َمَعُه إيَذا ذََكرَ  عيْنَد َظنِي َعْبدي

ِي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم، قَاَل: " يَ قْ  .20 َياَمةي، َوَيْطويي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، َعني النهبي ُ اَْلْرَض يَ ْوَم القي بيُض اَّلله
ليُك أَْيَن ُمُلوُك اَْلْرضي "

َ
ينيهي، ُُثه يَ ُقوُل: َأََن امل َماَء بيَيمي  . صحيح البخاري . السه

 

 

 


