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إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣  
  الحسنى

 

الحمد هللا عظیم اإلحسان واسع الجود واالمتنان، 
الذي أحسن كلَّ شيء خلقھ، وبدأ من طین خلق 

أحسنوا؛ : اإلنسان، وُأصلِّي وأسلم على رسولھ القائل
  .فإنَّ اهللا ُیحب اإلحسان

  ...وبعد 
 فوائد متنوعة، ولطائف متفرقة، جمعت فھذه

شتاتھا من أماكن عدیدة حول إثبات أنَّ المحسن اسم 
من أسماء اهللا الحسنى، وذكر األدلة على ذلك من 
السنة بنقل األحادیث الدالة على ذلك، وحكم أھل 
العلم علیھا، وبیان جواز التعبید هللا بھ كغیره من 

، ونقل أقوال أھل أسماء اهللا الحسنى؛ لثبوتھ اسمًا هللا
العلم ممن صرَّح بذلك، وذكر عدد ِممَّن ُسمِّي بـ 

إلى نھایة القرن التاسع، مع فوائد ) عبد المحسن(
  .أخرى، سائًال اهللا الكریم التوفیق والسداد



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٤    
  الحسنى

والداعي لجمع ھذا الموضوع وَلمِّ شتاتھ ھو 
وقوع التردد عند أحد األفاضل من أھل العلم في 

م على اهللا جل وعال، ولقد صحة إطالق ھذا االس
  جمعت 

 العلم ـ بحمد اهللا وتوفیقھ ـ من األدلة والنقول عن أھل
في صحة تسمیة اهللا بذلك ما فیھ كفایة ومقنع، 
وأسألھ سبحانھ أن یجعل عملي ھذا لوجھھ خالصًا، 

 موافقًا، ولعباده نافعًا، إنَّھ ولسنة نبیھ محمد 
  . جواد كریم 

مقصود، وقد رتَّبتھ وھذا أوان الشروع في ال
  :حسب النقاط التالیة

 لقد ورد تسمیة اهللا بالمحسن في ثالثة )أ ( 
عن أنس بن مالك : ، أحدھاأحادیث عن النبي 

عن : ، وثالثھاعن شدَّاد بن أوس : ، وثانیھا
  : وبیانھا كما یليَسُمرة ابن جندب 

قال رسول اهللا :  قالحدیث أنس بن مالك : أوًال 



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٥  
  الحسنى

 حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا؛ فإنَّ إذا ((: 
  .)) اهللا ُمحسٌن ُیحبُّ المحسنین

، )٩٤:ص(أخرجھ ابن أبي عاصم في الدیات 
، وابن عدي )٥٧٣٥:رقم(والطبراني في األوسط 

، وأبو نعیم في أخبار )٦/٢١٤٥(في الكامل 
  أصبھان 

من طرق عن محمد بن بالل، ثنا عمران ) ٢/١١٣(
قال :  قالة، عن أنس بن مالك القطان، عن قتاد

  .، فذكرهرسول اهللا 
 ((): ٥/١٩٧(قال الھیثمي في مجمع الزوائد 

، وكذا قال المناوي في التیسیر )) ورجالھ ثقات
العالمة األلباني في السلسلة ، وقال ) ١/٩٠(

  ): ١/٧٦١(الصحیحة 
وھذا إسناد جید رجالھ ثقات معروفون غیر محمد  ((

: قال ابن عدي. صري الكنديابن بالل، وھو الب
 )صدوق یغرب: (أرجو أنَّھ ال بأس بھ، وقال الحافظ



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٦    
  الحسنى

  .)) حسن ((): ١/١٩٤(، وقال في صحیح الجامع ))
حفظت من :  قال حدیث شداد بن أوس :ثانیًا 

إنَّ اَهللا ُمحِسٌن ُیحبُّ  ((:  اثنتین، قالرسول اهللا 
لة، اإلحسان إلى كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القت

وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولُیِحدَّ أحدكم شفرتھ، 
   .)) ولیرح ذبیحتھ

ومن ) ٤/٤٩٢(رواه عبد الرزاق في المصنف 
عن معمر ) ٧/٣٣٢(طریقھ الطبراني في الكبیر 

عن أیوب عن أبي قالبة عن أبي األشعث الصنعاني 
  . فذكرهعن شداد بن أوس 

د ورجال إسناده كلُّھم ثقات، فمعمر بن راش
، وأیوب )١(البصري ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة

، وأبو )٢(ھو السختیاني ثقة ثبت حجة من الخامسة
  ـــــــــــــــــ

  ).٥٤١:ص(التقریب ) ١(
  ).١١٧:ص(التقریب ) ٢(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٧  
  الحسنى

قالبة البصري ھو عبد اهللا بن زید الجرمي ثقة 
، وأبو األشعث )١(فاضل كثیر اإلرسال من الثالثة

. )٢(الصنعاني ھو شراحیل بن آده ثقة من الثانیة
لباني رحمھ فإسناد الحدیث صحیح، وصحَّحھ األ

إالَّ أنَّ إسحاق الدَّبريَّ راوي المصنف عن . )٣(اهللا
الرزاق خولف فیھ، فقد رواه اإلمام أحمد في عبد 

 ((: عن عبد الرزاق بھ بلفظ) ١٧١١٦: رقم(المسند 
ورواه . ))إنَّ اهللا كتب اإلحسان على كلِّ شيء 

عن محمد بن رافع ) ٤٤٢٥:رقم(النسائي في سننھ 
  ن النیسابوري، ع

  .عبد الرزاق بھ بلفظ اإلمام أحمد

وللحدیث طریق أخرى، فقد رواه البیھقي في 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣٠٤:ص(التقریب ) ١(
  ).٢٦٤:ص(التقریب ) ٢(
  ).٧/٢٩٣(، واإلرواء )١/١٢٩(صحیح الجامع : انظر) ٣(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٨    
  الحسنى

من طریق عبد الوھاب بن عبد ) ٩/٢٨٠(سننھ 
  المجید، 

ثنا خالد الحذاء، عن أبي قالبة، عن أبي األشعث 
 فذكره، لكن الصنعاني، عن شداد بن أوس 

  إنَّ اهللا محسان كتب اإلحسان على كلِّ  ((: لفظھ
  .)) شيء 

لكن روى جماعة ھذا الحدیث عن خالد الحذَّاء 
  إنَّ اهللا كتب اإلحسان على كلِّ  ((: بإسناده بلفظ

)) شيء
)١(.  

  عن النبي  حدیث سمرة بن جندب :ثالثًا 
إنَّ اهللا عز وجل ُمحسٌن فأحسنوا، فإذا قتل  ((: قال

أحدكم فلُیْحسن مقُتوَلھ، وإذا ذَبح فلیحدَّ َشفرَتھ 
  .)) بیحَتھولُیرح ذ

  ـــــــــــــــــ
رقم (في تحفة األشراف للمزي انظر شیئًا من ھذه الطرق  )١(

٤٨١٧.(  



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٩  
  الحسنى

ثنا : قال) ٦/٢٤١٩(رواه ابن عدي في الكامل 
محمد بن أحمد بن الحسین األھوازي، ثنا جعفر بن 
محمد بن حبیب، ثنا عبد اهللا بن رشید، ثنا مجاعة 

  . بن الزبیر أو عبیدة، عن الحسن، عن سمرة فذكره
وقد ذكر ابن رجب ھذا الحدیث في جامع العلوم 

  .)١(والحكم
عیف، عبد اهللا بن رشید لیس وإسناده ض: قلت

ومجاعة بن الزبیر مختلف . )٢(بالقوي وفیھ جھالة
والحسن مختلف . )٣(فیھ وضعفھ الدارقطني وغیره

، وقال المنـاوي في  )٤(من سمرةفي سماعھ 
  ) : ١/٩٠(التیسیر 

   .)) إسناده ضعیف ((
  ـــــــــــــــــ

  ).١٤١:ص() ١(
  ).١/٤٨١(المغني في الضعفاء للذھبي : انظر) ٢(
  ).٢/١٤٥(المغني في الضعفاء للذھبي :  انظر)٣(
  ).١٩٩:ص(جامع التحصیل للعالئي : انظر) ٤(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١٠   
  الحسنى

لكن الحدیث صحیح، یشھد لھ الحدیثان قبلھ، وقد 
وقال ) ١/١٢٩(یح الجامع صحَّحھ األلباني في صح

 الحدیث بمجموع ھذه الروایات ((: الوالد حفظھ اهللا
  .))صالح لالحتجاج بھ 

اسٌم من المحسَن فبھذه األحادیث یعلم أنَّ : قلت
  .أسماء اهللا الحسنى واهللا أعلم 

 وقد جاء تسمیة اهللا بھذا االسم في أقوال )ب ( 
م بعض المحققین من أھل العلم، منھم شیخ اإلسال

وكان شیخ اإلسالم  ((: ابن تیمیة رحمھ اهللا، فقد قال
الھروي قد سمَّى أھل بلده بعامة أسماء اهللا 

، وكذلك أھل بیتنا غلب على أسمائھم )١(الحسنى
وعبد الغني  التعبید هللا، كعبد اهللا وعبد الرحمن

والسالم والقاھر واللطیف والحكیم والعزیز والرحیم 
  ـــــــــــــــــ

ال ابن رجب ـ رحمھ اهللا ـ في ذیل طبقات الحنابلة ق )١(
)١/٦٥ :(  
  .))وھذا من جملة المحاسن التي أخذھا أھل ھراة عنھ  ((



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١١ 
  الحسنى

))... والمحسن 
)١(.  

ألنَّھ سبحانھ َبرٌّ َجَواٌد ...  ((: ي موضع آخروقال ف
))ُمحسٌن یعطي العبد ما یناسبھ 

)٢(.  
وكذلك وقع في كالم العالمة ابن القیم تسمیة اهللا 
بھذا االسم في مواضع عدیدة من مؤلفاتھ ، فقد قال 

 فتأمَّل ((: في بدائع الفوائد في تفسیره لسورة الناس
تضمنتھا ھذه األلفاظ ھذه الجاللة وھذه العظمة التي 

رب الناس : ( الثالثة على أبدع نظام وأحسن سیاق 
وقد اشتملت ھذه اإلضافات ) ملك الناس إلھ الناس 

الثالث على جمیع قواعد اإلیمان، وتضمنت معاني 
أسمائھ الحسنى، أما تضمنھا لمعاني أسمائھ الحسنى؛ 
فإنَّ الرب ھو القادر الخالق البارئ المصور الحي 

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٣٧٩(مجموع الفتاوى ) ١(

وسیأتي ذكر عبد المحسن بن علي الحراني من آل ابن تیمیة 
  .وقد ُسمِّي بعبد المحسن 

  ).١٦/٤٤٨: (، وانظر أیضاًً)٥/٢٣٨(مجموع الفتاوى ) ٢(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١٢   
  الحسنى

إلى غیر ... م العلیم السمیع البصیر المحسن القیو
ذلك من معاني ربوبیتھ التي لھ منھا ما یستحقھ من 

))... األسماء الحسنى 
)١(.  

وقال في مدارج السالكین وھو بصدد ذكره 
المحسن  واسم البر ...  ((: ألسماء اهللا وما تقتضیھ

المعطي المنَّان ونحوھا تقتضي آثارھا وموجباتھا 
((

)٢(.  
وإقرار قلوبنا بأنَّ  ((: ال في طریق الھجرتینوق

وأنَّھ حكیم كریم جواد ... اهللا الذي ال إلھ إال ھو 
وال أحد أحب إلیھ اإلحسان منھ، فھو ... محسن 

)) ...محسن یحب المحسنین 
)٣(.  

  ـــــــــــــــــ
ونقلھ الشیخ ) ٢/٢١١(البدائع : ، وانظر)٢/٢٤٩(البدائع ) ١(

  ).٥٣ص(ابن سعدي في كتابھ الحق الواضح المبین 
  ).١/٤١٦(المدارج ) ٢(
  ).١٢٠:ص(طریق الھجرتین ) ٣(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١٣ 
  الحسنى

 وھو بصدد )١(وقال في نونیتھ الكافیة الشافیة 
  :ذكر أسماء اهللا وصفاتھ

..............................  

  وصف وفعل فھو بر محسن

 وكذلك الوھاب من أسمـائـھ

  فالبر حینئـذ لھ نوعـان 

  مولى الجمیل ودائم اإلحسان

فانظر مواھبـھ مدى 

 األزمـان

ونقل القرطبي وابن حجر عن ابن حزم عدَّه 
ألسماء اهللا الحسنى التي جمعھا من القرآن والسنة، 

لمَّا وكان من ضمن ھذه األسماء اسم المحسن، و
وفاتھ  ((: ساقھا القرطبي نقًال عن ابن حزم قال

أنَّ القرطبي مقٌر لھ  ِممَّا یشعر )) إلخ... الصادق 
ابن حجر یشعر فیما ذكر من أسماء، وكذلك كالم 

بأنَّھ مقر لھ فیما ذكر من أسماء، حیث علَّق على 

  ـــــــــــــــــ
  ).١٥١:ص() ١(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١٤   
  الحسنى

األسماء التي نقلھا عن ابن حزم بأن سبعة وستین 
ن القرآن، وباقیھا ملتقط من اسمًا منھا مأخوذة م

  .)١(األحادیث

وما نقاله عنھ موجود بتمامھ في باب األیمان من 
وجاءت أحادیث في  ((: ، حیث قال)٢(كتابھ المحلى

إحصاء التسعة والتسعین أسماء مضطربة ال یصح 
منھا شيء أصًال، فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما 

لى ما ، وقد بلغ إحصاؤنا منھا إصحَّ عن النبي 
نذكره ـ ثمَّ عدَّ جملة من أسماء اهللا عز وجل إلى أن 

   .)) ....سبوح، وتر، محسان، جمیل، : ـ قال

ثم إنَِّني وقفت البن حزم على قول آخر یخالف 
فال یحل أن ُیسمَّى اهللا عز  ((: ھذا، حیث قال في فصلھ
وال بشيء ... وال المحسن ... وجل القدیم وال الحنان 
  ـــــــــــــــــ

  ).٤/١٧٣(التلخیص الحبیر : انظر) ١(
)٨/٣١() ٢.(  



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١٥ 
  الحسنى

 فھذا )) ھ أصًال وإن كان في غایة المدحلم یسم بھ نفس
ولعل ابن حزم كان یرى أنَّ . یناقض قولھ المتقدم

المحسن لیس اسمًا من أسماء اهللا لعدم بلوغ النص إلیھ 
أو لعدم ثبوتھ عنده، ثم بلغھ النص ـ أو ثبت عنده ـ 
الدال على صحة تسمیة اهللا بالمحسن فصار إلیھ واهللا 

  .أعلم
 بن عبد اهللا في تیسیر العزیز وقال الشیخ سلیمان

واهللا تعالى ھو المحسن المنعم على  ((: الحمید
)) اإلطالق، الذي ما بالعباد من نعمة فمنھ وحده

)١(.  
 ما صحَّ تسمیة اهللا بھ جاز التعبید هللا بھ، بل )ج ( 

اتفق أھل العلم على استحسان األسماء المضافة إلى 
 ذلك، واتفقوا اهللا كعبد اهللا وعبد الرحمن وما أشبھ

على تحریم كلِّ اسم معبد لغیر اهللا كعبد العزى وعبد 
ھبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبھ ذلك، حكى 

  ـــــــــــــــــ
  ).٤٦١:ص() ١(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١٦   
  الحسنى

  .)١(ذلك ابن حزم، ونقلھ عنھ ابن القیم

عدد من ذوي ) عبد المحسن ( وقد سمِّي بـ 
الفضل والعلم وغیرھم، وقد جمعت ما وقفت علیھ 

ن التاسع ـ دون تقصٍّ ممن سمِّي بذلك إلى نھایة القر
دقیق ـ واقتصرت على الذین ُوِجدت لھم تراجم، وقد 
یأتي في ذكر أحد المترجمین أن من آبائھ من ُسمِّي 

  .بعبد المحسن فلم ُأِعد ذلك

  :وھا ھي أسماؤھم
عبد المحسن بن عمرو بن یحیى بن سعید أبو   ـ ١

القاسم الصفار، روى عن أبي بكر أحمد بن عمرو 
 .)٢(ھـ٣٣٣ت سنة بن جابر الرملي 

عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب   ـ ٢
  ـــــــــــــــــ

، وتحفة )١٥٤:ص( حزم مراتب اإلجماع البن: انظر) ١(
  ).٨٠:ص(المودود البن القیم 

  ).١٠/٤٤٨(انظر ترجمتھ في تاریخ دمشق البن عساكر ) ٢(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١٧ 
  الحسنى

 .)١(ھـ٤١٩الصوري الشاعر المشھور ت 
عبد المحسن بن علي بن الحسن القزویني،   ـ ٣

 .)٢(ھـ٤٨٢سمع مع أبیھ أبا منصور المقومي ت 
عبد المحسن بن محمد بن علي البغدادي   ـ ٤

المعروف بالشیحي، المحدث التاجر السفار أبو 
 .)٣(ھـ٤٨٩منصور، ت 

عبد المحسن بن صدقة بن عبد اهللا أبو   ـ ٥
 .)٤(ھـ٥٠٣المواھب المصري الشاعر، ت 

عبد المحسن بن غنیمة بن أحمد بن قاجھ   ـ ٦
 .)٥(ھـ٥٤١المقرئ، ت 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٢١١(انظر ترجمتھ في شذرات الذھب البن العماد ) ١(
  ).٣/٢٥٨(انظر ترجمتھ في التدوین في أخبار قزوین ) ٢(
، وشذرات الذھب )٢/٣٦٠(انظر ترجمتھ في العبر للذھبي ) ٣(

  ).٣/٣٩٢(بن العماد ال
  ).١٠/٤٤٧(انظر ترجمتھ في تاریخ دمشق البن عساكر ) ٤(
  ).٤/٥٩٢(انظر ترجمتھ في تكملة اإلكمال البن نقطة ) ٥(



  

  

  

عبد المحسن بن عبد المنعم بن علي   ـ ٧
 .)١( ھـ٥٦٠الكفرطاي الشیرازي الشافعي، ت 

عبد المحسن بن تریك األزجي أبو الفضل،   ـ ٨
 .)٢(ھـ٥٧٥ت 

بن ختلع بن عبد اهللا ) طغدي ( لمحسن عبد ا  ـ ٩
أبو محمد األمیري البغدادي الفرضي یسمَّى طغدي 

 .)٣(ھـ٥٨٩ویسمى عبد المحسن، وھو بطغدي أشھر ت 

عبـد المحسـن بن علي الفراش، توفي بعد   ـ ١٠
 .)٤(ھـ بقلیل٥٩٠

  ـــــــــــــــــ
  ).١٠/٤٤٧(انظر ترجمتھ في تاریخ دمشق البن عساكر ) ١(
، وشذرات الذھب )٣/٦٨(انظر ترجمتھ في العبر للذھبي ) ٢(

  ).٤/٢٥١(البن العماد 
وفیات سنة ( ترجمتھ في تاریخ اإلسالم للذھبي انظر) ٣(

  ).ھـ٥٨٩
انظر ترجمتھ في المختصر المحتاج إلیھ من تاریخ ابن ) ٤(

=  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١٨ 
  الحسنى



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ١٩ 
  الحسنى

عبد المحسن بن أحمد بن وھب الزابي أبو   ـ ١١
 .)١(ھـ٥٩٧منصور البزاز ت 

اء بن أبي المعالي عبد المحسن بن شف  ـ ١٢
 .)٢( ھـ٦٠١التراسي الحمیري، ت 

عبد المحسن بن إسماعیل الوزیر الصدر   ـ ١٣
 .)٣(ھـ٦٠٤شرف الدین بن المحلى الفلكي، ت 

عبد المحسن بن یعیش بن إبراھیم بن یحیى   ـ ١٤
 .)٤(ھـ٦١١الحراني الفقیھ الحنبلي، ت 

عبد المحسن بن أبي القاسم عبد المنعم بن   ـ ١٥

 ـــــــــــــــــ
  ).٢٨١:ص(الدبیثي للذھبي 

انظر ترجمتھ في المختصر المحتاج إلیھ من تاریخ ابن  )١(
  ).٢٨١:ص(الدبیثي للذھبي 

  ).١/٨٠(انظر ترجمتھ في تاریخ إربل البن المستوفي ) ٢(
  ھـ، ٦٠٤وفیات (انظر ترجمتھ في تاریخ اإلسالم للذھبي ) ٣(

  ).١٥٨:ص
، )٢/٨٢(انظر ترجمتھ في ذیل طبقات الحنابلة البن رجب ) ٤(

  ).٥/٤٧(وشذرات الذھب البن العماد 



  

  

  

 بو محمد ابن النقار المصري تإبراھیم رشید الدین أ
 .)١(ھـ٦١٣
عبد المحسن بن األنماطي المصري   ـ ١٦

 .)٢(ھـ٦١٩الشافعي، ت 
عبد المحسن بن نصر اهللا بن كثیر الفقیھ زین   ـ ١٧

  الدین ابن البیاع، الشامي األصل المصري الشافعي، 
 .)٣(ھـ٦٢١ت 
  عبد المحسن بن خطیب الموصل أبي الفضل   ـ ١٨

 القاسم بن الطوسي بن أحمد بن محمد أبوعبد اهللا 
 .)٤(ھـ٦٢٢الموصلي، ت

  ـــــــــــــــــ
انظر ترجمتھ في تكملة اإلكمال البن الصابوني ) ١(

ھـ، ٦١٣وفیات سنة (، وتاریخ اإلسالم للذھبي )٣٣٩:ص(
  ).٤٨:ص

  ).٤/١٤٠٤(انظر ترجمتھ في تذكرة الحفاظ للذھبي ) ٢(
، )٨/٣١٣(انظر ترجمتھ في طبقات الشافعیة للسبكي ) ٣(

  ).٦١:ھـ، ص٦٢١وفیات سنة (وتاریخ اإلسالم للذھبي 
، )١/١٨١(انظر ترجمتھ في تاریح إربل البن المستوفي ) ٤(

=  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢٠ 
  الحسنى



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢١ 
  الحسنى

عبد المحسن بن أبي العمید بن خالد بن عبد   ـ ١٩
 .)١(ھـ٦٢٤الغفار األبھري الشافعي، ت 

عبد المحسن بن عبد الكریم بن ظافر بن   ـ ٢٠
رافع الحصري المصري الحنبلي الفقیھ، ت 

 .)٢(ھـ٦٢٥
عبد المحسن بن إبراھیم بن عبد اهللا بن علي   ـ ٢١

  افعي، ُعِرَف بابن الدجاجي، الخزرجي المصري الش
 .)٣(ھـ٦٢٦ت 

عبد المحسن بن أبي عبد اهللا بن علي بن   ـ ٢٢
 ـــــــــــــــــ

  ).١٠٧:، ص٦٢٢وفیات سنة (وتاریخ اإلسالم للذھبي 
، وشذرات الذھب )٣/١٩٣(متھ في العبر للذھبي انظر ترج) ١(

  ).٥/١١٤(البن العماد 
انظر ترجمتھ في ذیل طبقات الحنابلة البن رجب ) ٢(

  ).٥/١١٧(، وشذرات الذھب البن العماد )٤/١٧٢(
اإلكمال البن الصابوني انظر ترجمتھ في تكملة إكمال ) ٣(

ھـ، ٦٢٦وفیات سنة (وتاریخ اإلسالم للذھبي  ،)١٨٨:ص(
  ).٢٣٣:ص



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢٢   
  الحسنى

عیسى أبو محمد العشیشي، الشامي ثم المصري 
  الفامي، 

 .)١(ھـ٦٣٣ت 

  عبد المحسن بن عبد اهللا الفاضلي الزمام،   ـ ٢٣
 .)٢(ھـ٦٣٤ت 

عبد المحسن بن أبي القاسم بن خلف بن رافع   ـ ٢٤
 .)٣(ھـ٦٣٦المسكي، ت 

محسن بن حمود التنوخي الحلبي عبد ال  ـ ٢٥
 .)٤(ھـ٦٤٣الكاتب المنشئ، ت 

عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن أبي   ـ ٢٦
  ـــــــــــــــــ

وفیات سنة (انظر ترجمتھ في تاریخ اإلسالم للذھبي ) ١(
  ).١٣٦:ھـ، ص٦٣٣

  ).٣/٤٣١(انظر ترجمتھ في التكملة لوفیات النقلة للمنذري ) ٢(
  ).٣/٥٢١( انظر ترجمتھ في التكملة لوفیات النقلة للمنذري )٣(
، وشذرات الذھب )٣/٢٤٦(انظر ترجمتھ في العبر للذھبي ) ٤(

  ).٥/٢٢٠(البن العماد 



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢٣ 
  الحسنى

 .)١(ھـ٦٤٩الحسن بن دویرة البصري المقرئ، ت 
عبد المحسن بن عبد الرحمن بن محمد   ـ ٢٧

الكندي الدشناوي، سمع الحدیث من بھاء الدین ابن 
 .)٢(ھـ٦٥٤بنت الجمیزي سنة 

 بن الحسین بن عبد المحسن بن عبد اهللا  ـ ٢٨
رواحة األنصاري، تقلَّد كتابـة الجیش للملك الظاھر 
بحلب، روى عنھ ابن أخیـھ عبـد اهللا بن الحسین، 

  المتوفى 
 . ھـ٦١٣، وكانت وفاة الملك الظاھر سنة )٣(ھـ٦٤٦
عبد المحسن بن أبي العالء مرتفع بن حسن   ـ ٢٩

بن عبد اهللا الخثعمي المصري الشافعي األثري 
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/١٨٦(انظر ترجمتھ في المقصد األرشد البن مفلح ) ١(
انظر ترجمتھ في الطالع السعید ألبي الفضل األدفوي ) ٢(

  ).٣٣٨:ص(
، وانظر تعلیق )١/٤١٧(انظر ترجمتھ في تاریخ إربل ) ٣(

  المحقق 
)٢/٦٧٤.(  



  

  

  

  السراج، 
 .)١(ھـ٦٥٦ت 
عبد المحسن بن إبراھیم بن فتوح القوصي   ـ ٣٠

 .)٢(ھـ٦٥٧أبو محمد المشطاوي ، كان حیًا سنة 
عبد المحسن بن عبد العزیز بن علي بن عبد   ـ ٣١

 الصیرفي األنصاري المصري الوكیل، ت العزیز
 .)٣(ھـ٦٥٨
عبد المحسن بن علي بن أبي الفتوح بن   ـ ٣٢

 إبراھیم األنصاري المصري أبو محمد، المعروف
  بابن الزھر، 

 .)٤(ھـ٦٦٥ت 
  ـــــــــــــــــ

انظر ترجمتھ في تكملة إكمال اإلكمال البن الصابوني ) ١(
  ).١٦:ص(

ظر ترجمتھ في الطالع السعید ألبي الفضل األدفوي ان) ٢(
  ).٣٣٥:ص(

  ).٢/١٥٢(ذیل التقیید للفاسي ) ٣(
 انظر ترجمتھ في تكملة إكمال اإلكمال البن الصابوني )٤(

=  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢٤ 
  الحسنى



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢٥ 
  الحسنى

عبد المحسن بن ھبة اهللا بن أبي المنصور   ـ ٣٣
الفوي زكي الدین، توفي في عشر التسعین 

 . )١(وستمائة
عبد المحسن بن موسى بن سلیمان المالكي   ـ ٣٤

 .)٢(ھـ٦٨٧المفتي نبیھ الدین، كان حیًا سنة 
عبد المحسن بن عبد الرحمن بن الحسین بن   ـ ٣٥

 .)٣(ھـ٦٩٤ھارون البكري األرمنتي، ت 
عبد المحسن بن محمد بن أحمد ھبة اهللا بن   ـ ٣٦

 .)٤(ھـ٧٠٤أحمد ابن یحیى بن جراده العقیلي، ت 
عبد المحسن بن عبد القدوس بن إبراھیم   ـ ٣٧

 ـــــــــــــــــ
  ).١٨٤:ص(

  ).٣/١٦٤(انظر ترجمتھ في درة الحجال البن القاضي ) ١(
  ).٣/١٦٤( انظر ترجمتھ في درة الحجال البن القاضي )٢(
نظر ترجمتھ في الطالع السعید ألبي الفضل األدفوي ا) ٣(

  ).٣٣٧:ص(
  ).٢/٤١٣(انظر ترجمتھ في الدرر الكامنة البن حجر ) ٤(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢٦   
  الحسنى

 .)١(ھـ٧١٩الشعراوي أبو أحمد الحنبلي، ت 
  عبد المحسن بن عیسى بن جعفر األرمنتي،   ـ ٣٨
 .)٢(ھـ٧٢٩ت 
 عبد المحسن بن علي بن محمد بن عبد الغني  ـ ٣٩

 .)٣(ھـ٧٣٠بن تیمیة الحراني، ت 
عبد المحسن بن عبد اللطیف بن محمد بن   ـ ٤٠

 .)٤(ھـ٧٣٣الحسین ابن رزین، ت 
عبد المحسن بن عبد العزیز المخزومي، ت   ـ ٤١
 .)٥(ھـ٧٣٥

عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن   ـ ٤٢
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/٤١٣( انظر ترجمتھ في الدرر الكامنة البن حجر )١(
 انظر ترجمتھ في الطالع السعید ألبي الفضل األدفوي )٢(

  ).٣٣٧:ص(
  ).٢/٤١١( حجر  انظر ترجمتھ في الدرر الكامنة البن)٣(
  ).٢/٤١٢( انظر ترجمتھ في الدرر الكامنة البن حجر )٤(
  ).٤/١٠١(انظر ترجمتھ في ذیل العبر للذھبي ) ٥(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢٧ 
  الحسنى

 .)١(ھـ٧٣٦الصابوني أبو الفضل ت 

عبد المحسن بن محمد القیصري فقیھ حنفي   ـ ٤٣
 .)٢(ھـ٧٥٥ الروم، ت عروضي من

عبد المحسن بن حمود الحلبي أمین الدین،   ـ ٤٤
كاتب السر للكامل سیف الدین أبي الفتوح المتوفى 

 .)٣(ھـ٧٤٦سنة 
عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن قوام   ـ ٤٥

 .)٤(ھـ٨٢٤الدین أبو مسلم الفالي الشافعي، ت 
عبد المحسن بن حسان البغدادي القطفني   ـ ٤٦

  ـــــــــــــــــ
انظر ترجمتھ في الدلیل الشافي البن تغري بردي ) ١(

  ).٢/٤١٣(، والدرر الكامنة البن حجر )١/٤٢٩(
  ).٤/٥٣٩(انظر ترجمتھ في ذیل العبر للذھبي ) ٢(
  ).٢/٢٣٣(جمتھ في حسن المحاضرة للسیوطي انظر تر) ٣(

أول من أحدث وظیفة كاتب السر ھو الملك المنصور : فائدة
  قالوون، ذكر ذلك ابن تغري بردي في النجوم الزاھرة 

  . وأطال في ذكر ما یشھد لھ )٧/٣٣٢(
  ).٥/٩(انظر ترجمتھ في الضوء الالمع للسخاوي ) ٤(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢٨   
  الحسنى

 .)١(ھـ٨٣٥حیًا سنة البطایني األدیب، كان 
عبـد المحسن البغـدادي ثم المكـي، ت   ـ ٤٧
 .)٢(ھـ٨٤٨
عبد المحسن بن عبد الصمد بن لطف اهللا بن   ـ ٤٨

 .)٣(ھـ٨٨٩محمد بن حسن الشرواني الشافعي، ت 
عبد المحسن بن أحمد بن البدر حسین بن   ـ ٤٩

األھدل، اسمھ محمد، وسمَّاه والده عبد المحسن 
یحسن بذلك صنعًا، تبركًا بعبد المحسن الشاذلي فلم 

 .)٤(ھـ٨٩٣كان حیًا سنة 
عبد المحسن بن أحمد بن أبي بكر عبد اهللا بن   ـ ٥٠

  ـــــــــــــــــ
  ).٥/٧٨(اوي  انظر ترجمتھ في الضوء الالمع للسخ)١(
، )٥/٧٨( انظر ترجمتھ في الضوء الالمع للسخاوي )٢(

  ).٤/٢٤٠(وإتحاف الورى بأخبار أم القرى البن فھد 
  ).٥/٧٨( انظر ترجمتھ في الضوء الالمع )٣(
، )٥/٧٨(الالمع للسخاوي  انظر ترجمتھ في الضوء )٤(

)٦/٣٠٦.(  



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٢٩ 
  الحسنى

 .)١(ھـ٨٩٨ظھیرة القرشي المكي، ت 
عبد المحسن بن الحسن بن سلیمان الباریني   ـ ٥١

 .)٢(جمال الدین من القرن الثامن
عبد المحسن بن علي بن عمر الیماني ، من   ـ ٥٢

 .)٣(القرن التاسع
 .)٤(د بن علي شھدایلھعبد المحسن بن محم  ـ ٥٣

فھؤالء من وقفت على ذكرھم إلى نھایة القرن 
التاسع ممن سمُّوا بعبد المحسن، ولم أقصد حصر 
من ُسمِّي بذلك، ثم إنَّ ھذا الذي جمعت ھنا َكَتَب في 
مثلھ غیُر واحد من أھل العلم، وأفردوا فیھ 

  :التصانیف، ومما صنف في ذلك

  ـــــــــــــــــ
  ).٥/٧٨( انظر ترجمتھ في الضوء الالمع للسخاوي )١(
  ).٢/٤١١(انظر ترجمتھ في الدرر الكامنة البن حجر  )٢(
  ).٥/٧٨( انظر ترجمتھ في الضوء الالمع للسخاوي )٣(
  ).١/٤٠٨(نزھة األلباب البن حجر : انظر ) ٤(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣٠   
  الحسنى

) لحدیثمن اسمھ عطاء من رواة ا(ـ كتاب 
للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب 

  الطبراني 
 .ھـ، وھو مطبوع٣٦٠ت 

ألبي موسى محمد بن ) من اسمھ صالح(ـ كتاب 
 .ھـ٥٨١أبي بكر المدیني األصبھاني ت 

لعلي ) المحمدون من الشعراء وأشعارھم(ـ كتاب 
 .ھـ، وھو مطبوع٦٤٦ابن یوسف القفطي ت 

  ) ن اسمھ عبد المؤمنالعقد المثمن فیم(ـ كتاب 
 .ھـ٧٠٥لعبد المؤمن بن خلف الدمیاطي ت 

لجمال الدین حسین ) من اسمھ حسین ( ـ كتاب 
 .ھـ٧٢٢ابن علي السبكي ت 

لعباس بن ) األلماس فیمن اسمھ عباس(ـ كتاب 
  محمد بن محمد بن إبراھیم بن الحسین السماللي، 

 .ھـ١٣٧٨ت



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣١ 
  الحسنى

 فصل ((): ١٤/١٠٦(ـ وقال الذھبي في السیر 
 . وذكرھم)) وفي العلماء جماعة اسمھم جعفر

 إنَّ أسماء اهللا الحسنى الواردة في الكتاب )د ( 
والسنة مشتقة وغیر جامدة، كما بیَّن ذلك ابن القیم ـ 
رحمھ ـ اهللا في كتابھ بدائع الفوائد واحتج لھ، وبیَّن 
أنَّ المراد باالشتقاق ھو أنَّ االسم دال على صفة هللا 

، )١(مًا محضًا كما یزعم المعتزلةتعالى ولیس عل
  :وقال في نونیتھ

  مشتقـة قد   أسماؤه أوصاف مدح كلُّھا    
  حملت لمعان

وعلیھ فإنَّ المحسَن مشتقٌّ من أحسَن ُیحسُن 
أنَّ اإلحسان وصف الزم لھ، ال : إحسانًا، ومعناه

یخلو موجود من إحسانھ طرفة عین، فالبد لكلِّ 
  .اإلیجاد ونعمة اإلمدادمكون من إحسان إلیھ بنعمة 

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٢٢(بدائع الفوائد : انظر) ١(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣٢   
  الحسنى

 ال ریب أنَّ اهللا ((: قال شیخ اإلسالم رحمھ اهللا 
عند أھل الملل كریم جواد ماجد محسن عظیم المنَّ 
قدیم المعروف، وأنَّ لھ األسماء الحسنى التي ُیثنى 

))علیھ فیھا بإحسانھ إلى خلقھ 
)١(.  

واهللا جل وعال یحب من خلقھ أن یتقربوا إلیھ 
سمائھ، فھو الرحمن یحب الرحماء، بمقتضى معاني أ

وھو الكریم یحب الكرماء، وھو المحسن یحب 
  . المحسنین

 : قال تعالى                 
  ].١٩٥: البقرة[

 : وقال تعالى              
 ]٧٧: القصص[.  

  : وقال تعالى            
  ]٦٠:الرحمن[.  

 : وقال تعالى              
  ـــــــــــــــــ

  ).١/١٨٩(نقض التأسیس ) ١(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣٣ 
  الحسنى

     ]١٢٨: النحل[.  
وھذا شأن أسمائھ  ((: قال ابن القیم رحمھ اهللا

الحسنى، أحبُّ خلقھ إلیھ من اتصف بموجبھا، 
ا؛ ولھذا ُیبغض وأبغضھم إلیھ من اتصف بأضدادھ

والقاسي القلب والبخیل  الكفوَر الظالَم والجاھل
والجبان والمھین واللئیم، وھو سبحانھ جمیل یحب 
الجمال، علیم یحب العلماء، رحیم یحب الراحمین، 
محسن یحب المحسنین، شكور یحب الشاكرین، 
صبور یحب الصابرین، جواد یحب أھل الجود، 

لوم على العجز ستَّار یحب أھل الستر، قادر ی
والمؤمن القوي أحبُّ إلیھ من المؤمن الضعیف، عفو 
یحب العفو، وتر یحب الوتر، وكلُّ ما یحبھ فھو من 

وموجبھا، وكلُّ ما یبغضھ فھو آثار أسمائھ وصفاتھ 
)) مما یضادھا وینافیھا

)١(.  
  ـــــــــــــــــ

  ).٢٤١:ص(عدة الصابرین ) ١(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣٤   
  الحسنى

واإلحسان من العبد ھو أعلى مقامات الدین 
المشھور، وأرفعھا، كما جاء ذلك في حدیث جبریل 

وفسِّر اإلحسان في الحدیث بأن یعبد العبد ربھ كأنَّھ 
یراه، فإن لم یكن یراه فإنَّ اهللا جل وعال یراه، ال 

  .یخفى علیھ منھ شيء
  : وأختم ھذه النقاط بذكر ثالث فوائد مھمة)ھـ ( 

أنَّ أسماء اهللا غیر محصورة في عدد : األولى
عة معین، وعلیھ فإنَّ جمع بعض أھل العلم لتس

وتسعین اسمًا من أسماء اهللا الحسنى المذكورة في 
الكتاب والسنة ال یعني أنَّھم یرون حصرھا في تلك 
األسماء التي ذكروھا، وإنَّما مرادھم تقریب ھذه 
األسماء إلى الراغبین في حفظھا وفھمھا والعمل بما 

  : تقتضیھ، حیث قال 
 من إنَّ هللا تسعة وتسعین اسمًا مائة إالَّ واحدًا ((



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣٥ 
  الحسنى

)) أحصاھا دخل الجنة
)١(.  

أنَّ أسماء اهللا الحسنى المذكورة في الكتاب : الثانیة
والسنة أكثر من تسعة وتسعین اسمًا كما قرَّر ذلك 

  .)٢(شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا
 فإنَّ َمن جمَع من أھل العلم تسعة وتسعین :وعلیھ

اسمًا من أسماء اهللا، وجمع غیره أسماء أخرى، 
افقا في بعضھا واختلفا في بعض ال یعني ذلك أنَّ فتو

ما اختلفا فیھ بعضھ لیس من أسماء اهللا لتجاوز ذلك 
التسعة والتسعین، بل قد یكون ما جمعاه كلُّھ من 
أسماء اهللا وإن تجاوز التسعة والتسعین، وعلى كلٍّ 
فالعبرة في صحة ذلك االسم أو عدمھا قیام الدلیل 

  .علیھ من الكتاب والسنة

  ـــــــــــــــــ
عن أبي ) ٢/٣٠٦٢(، ومسلم )٨/١٦٩(أخرجھ البخاري ) ١(

  . ھریرة
  ).٢٢/٤٨٢(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣٦   
  الحسنى

أنَّ أسماء اهللا توقیفیة كما نصَّ على ذلك : الثالثة
جمٌع من أھل العلم، وھو الحق والصواب وال ریب 
في ذلك؛ ألنَّ اهللا بالنسبة لنا غیب لم نره، فال سبیل 
لنا إلى أن نسمیھ بغیر ما سمَّى بھ نفسھ أو سمَّاه بھ 

، وألنَّ تسمیتھ بغیر ذلك قول علیھ بغیر رسولھ 
 : ن أعظم المحرمات، قال تعالىعلم، وھذا م  

                           

                        

                      ]األعراف :

، وألنَّ تسمیتھ بغیر ما سمَّى بھ نفسھ أو سمَّاه بھ ]٣٣
 أحُد أنواع اإللحاد في أسماء اهللا، وقد رسولھ 

  : بقولھ توعَّد اهللا الملحدین في أسمائھ   

                

          ]١٨٠: األعراف[.  

ھذا ما أردت جمعھ في ھذا الموضوع، وأسأل 



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣٧ 
  الحسنى

اهللا أن أكون قد وفقت إلى الصواب، واهللا أعلم 
وصلى اهللا وسلَّم وبارك وأنعم على عبده ورسولھ 

  .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣٨   
  الحسنى



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٣٩ 
  الحسنى

  فھرس المراجع

عبد الكریم علي . فھد، تحقیق دـ إتحاف الورى لعمر بن ١

باز، نشر مركز إحیاء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، 

 .ھـ١٤٠٨األولى 

ـ أخبار أصبھان ألبي نعیم، الدار العلمیة، الھند، الثانیة ٢

 .ھـ١٤٠٥

إرواء الغلیـل في تخریج أحادیث منار السبیل ـ ٣

 .ھـ١٣٩٩لأللباني، المكتب اإلسالمي، بیروت، األولى، 

 .ـ بدائع الفوائد البن القیم، دار الكتاب العربي، بیروت٤

ـ تاریخ إربل ألبي البركات ابن المستوفي اإلربلي، من ٥

منشورات وزارة الثقافة واإلعالم العراقیة، تحقیق سامي 

 .الصقار

ـ تاریخ دمشق للحافظ أبي القاسم ابن عساكر، مصورة ٦

 .ھـ١٤٠٧مدینة لنسخة خطیة، اعتنى بنشره مكتبة الدار، ال

ـ تحفة األشراف بمعرفة األطراف للمزي، تحقیق عبد ٧

  .ھـ١٤٠٣الصمد شرف الدین ، المكتب اإلسالمي، الثانیة 



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٤٠   
  الحسنى

ـ تحفة المودود بأحكام المولود البن القیم، دار الكلمة ٨

 .ھـ١٤٠٣الطیبة، األولى 

ـ التدوین في أخبار قزوین للرافعي، المطبعة العزیزیة، ٩

 .ھـ١٤٠٤ند ،حیدر أباد الھ

  .ھـ١٤٠٨ـ تقریب التھذیب البن حجر، دار الرشید، سوریا، ١٠

ـ تكملة اإلكمال البن نقطة، تحقیق عبد القیوم عبد رب ١١

 .ھـ١٤١٠النبي، جامعة أم القرى، ط األولى 

 .ـ التكملة لوفیات النقلة للمنذري، مؤسسة الرسالة، الثالثة١٢

بحوث اإلسالمیة ـ التلخیص الحبیر البن حجر، إدارة ال١٣

 .بالجامعة السلفیة، باكستان

ـ التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي، المكتب ١٤

 .اإلسالمي، بیروت

ـ جامع التحصیل في أحكام المراسیل للحافظ صالح ١٥

الدین العالئي، تحقیق حمدي السلفي، الدار العربیة للطباعة، 

 .ھـ١٣٩٨العراق 

 .الكتب العلمیة، بیروتـ الجامع الصغیر للسیوطي، دار ١٦



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٤١ 
  الحسنى

ـ جامع العلوم والحكم البن رجب، دار المعرفة، ١٧

 .بیروت

ـ حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة للسیوطي، ١٨

  .ھـ١٣٨٧ط دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، األولى 

ـ الحق الواضح المبین في شرح توحید األنبیاء ١٩

ي، ط المعارف والمرسلین من الكافیة الشافیة البن سعد

  .ھـ١٤٠٦بالریاض ، 

ـ الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة البن حجر، ط ٢٠

  .ھـ١٣٤٨دائرة المعارف العثمانیة الكائنة في الھند، األولى 

ـ درة الحجال البن القاضي، تحقیق محمد األحمدي، دار ٢١

  .التراث، القاھرة، والمكتبة العتیقة تونس

 تغري بردي، تحقیق فھیم محمد ـ الدلیل الشافي البن٢٢

شلتوت، نشر مركز البحث العلمي جامعة أم القرى، مكة 

  .المكرمة

ـ الدیات البن أبي عاصم، دار األرقم، الكویت، األولى ٢٣

  .ھـ١٤٠٦



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٤٢   
  الحسنى

ـ ذیل العبر للذھبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى ٢٤

  .ھـ١٤٠٥
ـ سلسلة األحادیث الصحیحة لأللباني، المكتب ٢٥
  .ھـ١٤٠٣سالمي، بیروت ، الثالثة اإل
  .ھـ١٤١٢ـ السنن للنسائي، دار المعرفة، بیروت، الثانیة ٢٦
  .ـ السنن الكبرى للبیھقي، دار المعرفة، بیروت٢٧
ـ شذرات الذھب في أخبار من ذھب ألبي الفالح عبد ٢٨

  .ھـ١٣٩٩الحي بن العماد، دار المسیرة، بیروت، الثانیة 
لأللباني، المكتب اإلسالمي، ـ صحیح الجامع الصغیر ٢٩

  .ھـ١٤٠٢الثالثة، 
ـ الضوء الالمع ألھل القرن التاسع، لشمس الدین ٣٠

  .ھـ١٣٥٤السخاوي، مكتبة القدس، القاھرة 
ـ الطالع السعید الجامع أسماء نجباء الصعید ألبي الفضل ٣١

جعفر بن ثعلب األدفوي، تحقیق سعد محمد حسن، الناشر 
  .م١٩٦٦الترجمة، القاھرة، الدار المصریة للتألیف و

ـ العبر في خبر من غبر للذھبي، تحقیق محمد زغلول، ٣٢
  ھـ١٤٠٥دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى 



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٤٣ 
  الحسنى

ـ عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین البن القیم، دار ٣٣
  .الكتب العلمیة ، بیروت

) النونیة(ـ الكافیة الشافیة في االنتصار للفرقة الناجیة ٣٤

  .دار المعرفة، بیروتالبن القیم، 
ـ الكامل في ضعفاء الرجال ألبي أحمد عبد اهللا ابن ٣٥

  .ھـ١٤٠٤عدي، دار الفكر، بیروت ، األولى 
ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الھیثمي، دار ٣٦

  .ھـ١٤٠٢الكتاب العربي، بیروت، الثالثة 
  ـ مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة، جمع وترتیب ٣٧

  .حمن بن محمد بن قاسم، مكتبة المعارف، الریاضعبد الر
ـ المحلى البن حزم، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار ٣٨

  .التراث، القاھرة
ـ المختصر المحتاج إلیھ من تاریخ ابن الدبیثي للذھبي، ٣٩

  .ھـ١٤٠٥ط دار الكتب العلمیة، بیروت ، األولى 
قي، ـ مدارج السالكین البن القیم، تحقیق محمد حامد الف٤٠

  .ھـ١٣٩٢دار الكتاب العربي، بیروت 
  ـ المصنف لإلمام عبد الرزاق الصنعاني، تحقیق ٤١



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٤٤   
  الحسنى

حبیب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بیروت، 
  .ھـ١٤٠٣الثانیة 

ـ المعجم األوسط للطبراني، من منشورات دار ٤٢

  .ھـ١٤١٥الحرمین بالقاھرة، 

في، الدار ـ المعجم الكبیر للطبراني، تحقیق حمدي السل٤٣

  .العربیة للطباعة، بغداد

ـ المغني في الضعفاء للذھبي، نشر إدارة إحیاء التراث ٤٤

  .العربي، الثامنة

ـ المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد البن ٤٥

  .مفلح، مكتبة الرشد، الریاض ، األولى

ـ النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة البن تغري ٤٦

ریة العامة للتألیف والترجمة بردي، المؤسسة المص

  .والطباعة والنشر

ـ نزھة األلباب في األلقاب البن حجر، ط مكتبة الرشد، ٤٧

  .األولى



  

  

إثبات أنَّ المحسَن من أسماء اهللا   ٤٥ 
  الحسنى

  فھرس الموضوعات

  ٣.................................................................المقدمة
  ٤...........ذكر األحادیث الواردة في اسم المحسن

  ٩...................ذكر من عدَّ المحسن من أسماء اهللا
  ١٥.....................ذكر من تسمَّى باسم عبد المحسن

  ٢٨................شتقة غیر جامدةأسماء اهللا الحسنى م
  ٢٨........................................معنى اسم اهللا المحسن

  ٣١....................أسماء اهللا غیر محصورة في عدد
  ٣٢.....................أسماء اهللا أكثر من تسعة وتسعین

  ٣٢................................................أسماء اهللا توقیفیة
  ٣٥...................................................فھرس المراجع

  ٤١...........................................فھرس الموضوعات
  

* * * 


