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 أسماء هللا الحسنى -1

 :عدد أسماء هللا الحسنى 

وأسماء  ،شرف العلوم وأعظمها وأوجبهاأالعلم باهلل وأسمائه وصفاته من 

 هللا عز جل كلها حسنى، ولهذا أمرنا هللا بالتعبد بها.

 وأسماء هللا جل جالله كثيرة ال يحصيها إال هللا.

بعض خلقه.. ومنها ما بينه مه هللا منها ما تفرد هللا بعلمه.. ومنها ما عل  

 .ملسو هيلع هللا ىلص أو سماه به رسوله ،هللا في كتابه

   (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)قال هللا تعالى:  -1

 .[180]األعراف:

ْنـهُ  ة  ْيـر  ُهر   بِـيع ْن أو   -2 ِضي  هللاُ ع  ُسول  ار  :  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: أنَّ ر  تِْسع ةً  ٬إِنَّ »ق ال 

تِْسِعين  اْسماً، ِمائ ةً إِال ل  و  اه ا د خ  ْن أْحص  اِحداً، م  نَّة  ال و   .(1)متفق عليه «ج 

ْنـهُ ع ْن و   -3 ِضي  هللاُ ع  ْسعُوٍد ر  ُسوُل ا اْبِن م  : ق ال  ر  ْبدٌ ق طُّ : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬ق ال  ا ق ال  ع  م 

ا هُ إِذ ا أ ص  ٌن: ال ه ـم   بـ  ز  ح  ُهـمَّ و  تِك   ن ِـيإِ  لَـّ اْبُن أ م  ، و  اْبُن ع ْبِدك  ، و  ، ع ْبدُك 

اٍض بِـي   تِـين اِصي   ، م  ، ع ْدٌل  فِـيَّ ِدك  ، أ ْسأ لُك  بُِكل ِ اْسٍم  فِـيَّ ُحْكُمك  اُؤك  ق ض 

ْيت   لْ  بِـهِ ُهو  ل ك  س مَّ ، أ ْو أ ْنز  هُ ن ْفس ك  ، أ ْو ع   فِـي تـ  مْ ِكت ابِك  هُ لَـّ د تـ  ِمْن  اً أ ح 

، أ ِو اْست أْث ْرت   ْلِقك  ، أ ْن  غ ْيبِ ال ْلـمِ عِ  فِـي بِـهِ خ  جْ ِعْند ك  ع  بِـيقُْرآن  ر  الع ل  تـ 

ِجال ء  ُحزْ بِـيق لْ  ْدِري، و  نُور  ص  ذ ه اب  نِـي، و   .(2)أخرجه أحمد «يه ـم ِ ، و 
 

                                                 

 (.2677(، ومسلم برقم )7392بخاري برقم )، أخرجه المتفق عليه( 1)

 (.199(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )4318أخرجه أحمد برقم ) صحيح/( 2)
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 الواردة في القرآن والسنة سماء هللا الحسنى أ

وهو المألوه المعبود الذي تألهه الخالئق، وتحبه وتعظمه، وتخضع  هللا:

لما اتصف به من صفات  ؛بالعبادة همستحق إلفرادله، وتفزع إليه، ال

 الجالل والجمال والكمال.

وهذا االسم دال على جميع األسماء الحسنى، ومستلزم لها، ولهذا يضيفها 

 إليه.

الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه، وتفزع جميع الخالئق إليه  وهو اإلله:

 لكمال غناه، وتطمئن القلوب بذكره، وتسكن إليه.

الذي وسعت رحمته كل شيء، ذو الرحمة الواسعة التي  الرحمان:وهو 

 عمت كل شيء، الذي يرحم خلقه في كل وقت وآن.

الذي يستحق أن يؤله ويعبد، الذي يرحم برحمته جميع  وهو الرحيم:

 خلقه، فهو الرحمان الذي عم برحمته الواسعة جميع خلقه. 

كل شيء، الذي بلغ  الذي ليس قبله شيء، والذي ابتدأ خلق وهو األول:

 الكمال في أسمائه وصفاته.

الذي ليس بعده شيء، وليس وراءه شيء يقصد، الذي إليه  وهو اآلخر:

 يرجع األمر كله.

الذي ملك الخالئق كلها، بيده الملك، وهو على كل شيء  وهو الملك:

 لك النافذ أمره في ملكه.قدير، الم  

ملوك له، مالك الملك الذي يملك كل شيء، فكل مخلوق م وهو المالك:

 في السماء واألرض، وفي الدنيا واآلخرة.
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حسان الدائم على من الرحيم الكريم القادر، ذو الفضل واإل وهو المليك:

 اتقاه وأطاعه.

ألنه الذي  ؛الملك الذي ملك الممالك، وملك الملوك، وملك ما يملكون كله

 كهم ما هم فيه.خلقهم، وملَّ 

العيوب والنقائص، الممدوح بالفضائل  الذي تنزه عن وهو القدوس:

 والمحاسن، المنزه عن األوالد واألنداد والنقائص.

الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص وذم، لكمال ذاته  وهو السالم:

وأسمائه وصفاته، السالم الذي سلمت حياته من الموت، وسلم علمه من 

 النقص، وسلم الخلق من ظلمه فال يظلم أحداً.

لذي أثنى على نفسه بكل حمد، المصدق لنفسه ولرسله ا وهو المؤمن:

فيما بلغوه عنه، الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، خلق األمن ومن  به على 

 شاء من عباده. من

الشاهد على خلقه بما يصدر منهم، العالم بجميع ما في  وهو المهيمن:

الكون، المهيمن العلي على جميع خلقه، الخالق المهيمن على كل 

 .مخلوق

غلب، القوي الذي ام جنابه، القاهر الذي ال يُ يُـرالذي ال  وهو العزيز:

نال جنابه لكمال عزته وعظمته خضعت له المخلوقات، الجبار الذي ال يُ 

 وجبروته وكبريائه، وله العزة جميعاً.

العالي على خلقه، القاهر لهم على ما أراد، ذو الجبروت  وهو الجبار:

الخلق، وكفاهم أسباب الرزق، الرحيم الذي  والعظمة، الذي جبر مفاقر

 جبر القلوب المنكسرة.
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الذي تكبر عن ظلم خلقه، وتكبر عن كل سوء وشر،  وهو المتكبر:

وتكبر بأسمائه وصفاته فال شيء مثله، وتكبر عن صفات الخلق فال 

 شيء مثله.

الذي له الملك والعظمة والسلطان، الكبير العظيم الذي كل  وهو الكبير:

 دون جالله صغير، وله الكبرياء في السماوات واألرض. شيء

الذي خلق المخلوقات كلها على غير مثال سابق، وأحكم  وهو الخالق:

 الخلق وأتقنه، فال يستطيع أحد أن يخلق مثله.

والنهار،  لخلق السماوات واألرض، وخلق اإلنس والجن، وخلق اللي

 وخلق الدنيا واآلخرة.

ل شيء، ويخلق كل يوم، بل كل لحظة ما الذي خلق ك وهو الخالق:

يشاء، بأي قدر شاء، في أي وقت شاء، من أي نوع شاء، من الذرات 

 والنبات والحيوان وغيرها.

الذي برأ الخلق كلهم، وأوجدهم على غير مثال سابق،  وهو البارئ:

، فخلقه كله مستو مستقيم محكم وميز بعضهم من بعض، وجعلهم أبرياء

 قن.مت

الذي خلق الخلق، وصورهم على صور مختلفة في  :وهو المصور

 ،سن، الذي أحسن كل شيء خلقهالحجم واللون والشكل والطول والحُ 

 ويختار بعلمه وحكمته. ،يصور خلقه على ما يشاء

الذي بدع الخلق وبدأه وفطره على غير مثال سابق، خلق  وهو البديع:

ذي خلق كل العرش والكرسي، وخلق السماوات واألرض وما فيهن، ال

 شيء وأبدعه في غاية الحسن والجمال.
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الذي عم جميع خلقه بعطائه، الرحيم بعباده، المحسن إليهم،  :ر  وهو الب  

 العطوف عليهم، المصلح ألحوالهم في الدين والدنيا واآلخرة.

الذي يبصر كل شيء، فال يخفى عليه مثقال ذرة في  وهو البصير:

جات الخلق، البصير بأفعال العباد، األرض وال في السماء،  العليم بحا

 العالم بخفيات األمور، الذي يبصر المستور والمنظور.

الذي يحب التوبة من عباده ويقبلها، الذي كلما تكررت  وهو التواب:

التوبة من العبد تكرر منه القبول، الذي يتوب على كل من تاب إليه 

 وأناب.

جميل بذاته وأسمائه الذي خلق الجمال في كل جميل، ال وهو الجميل:

وصفاته، الذي كل جمال في الكون من جماله، الذي تجمل وتكرم بالخير 

 على عباده.

الذي يضع األشياء في محالها، الحكيم الذي ال يدخل تدبيره  وهو الحكيم:

 خلل وال زلل وال نقص، الحكيم في أقواله وأفعاله.

له  ِلـمق منه، الذي س  م أعدل منه، وال قائل أصدك  الذي ال ح   م:ك  وهو الح  

 إليه فيه األمر. د  كم، ورُ الحُ 

الذي يحكم بين عباده بالعدل، أحكم الحاكمين الذي ال يجور  وهو الحاكم:

 وال يظلم أحداً، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

الذي تكفل بحفظ الخالئق كلها، الذي يحفظ السماوات  وهو الحافظ:

ة، الحافظ ألعمال العباد وأقوالهم، واألرض وما فيهن بال كلفة وال مشق

 الحافظ للخالئق من المعاطب والمهالك.

الذي حفظ جميع ما خلقه، وأحاط علمه بما أوجده، الذي  وهو الحفيظ:
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ب عنه حفظ السماء أن تقع على األرض، والذي يعلم كل شيء، وال يغي

 ه من الوقوع في الذنوب.شيء، ويحفظ أولياء

مال خلقه كلهم، المحاسب لهم عليها، الذي حفظ أع وهو الحاسب:

 المجازي عباده بأعمالهم دقيقها وجليلها.

 الكافي عباده، الذي ال غنى لهم عنه أبداً. وهو الحسيب:

 فهو خالقهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا واآلخرة.

الذي أحصى كل شيء عدداً، فال يفوته مثقال ذرة في األرض وال في 

 السماء.

نكاره وال إالحق الذي ال إله غيره، فال يسع أحد الملك  وهو الحق:

جحوده، هو الحق، وقوله الحق، وفعله حق، ودينه الحق، وكل شيء 

 إليه فهو حق.ن س به 

الذي يدر على خلقه صنوف النعم مع معاصيهم، ويمهلهم  وهو الحليم:

 ؛ليتوبوا، وال يعاجلهم بالعقوبة لينيبوا، ولو شاء ألخذهم بذنوبهم فوراً 

 نه الحليم الرحيم بعباده، الحكيم الحليم الذي يضع األمور مواضعها.أل

الذي يستحق الحمد كله، المحمود على أسمائه وصفاته،  وهو الحميد:

وعلى أقواله وأفعاله، وعلى إحسانه وشرعه وقدره، الذي يحمد خلقه 

 من العمل. لالمؤمنين، ويشكرهم على القلي

الحي الذي ال يموت أبداً، الذي يخلق من  القيوم الدائم الباقي، وهو الحي:

 األحياء ما ال يحصيه إال هو، والذي خلق الحياة في كل حي.

الذي يترك كل ما ال يتناسب مع سعة رحمته، وكمال جوده  وهو الحيي:
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 وكرمه، وعظيم عفوه وحلمه.

الذي يعلم بكل شيء، وال يخفى عليه شيء من أمور خلقه  وهو الخبير:

 ن، وناطق وصامت، وصغير وكبير.من متحرك وساك

الذي خلق األرزاق، وأوصلها إلى خلقه، وتكفل بأرزاق  وهو الرازق:

  .الخالئق كلها

الذي وسع الخلق كلهم برزقه، الذي يرزق جميع خلقه بال  وهو الرزاق:

كلفة وال مشقة، خالق األرزاق ومالكها ومعطيها، يصرفها ويقسمها على 

 وحكمته. الخالئق كيف شاء حسب علمه

وهو الرؤوف: الذي يرحم عباده، ويلطف بهم، وييسر أمورهم ويعفو 

 عن سيئاتهم.

الذي له الملك والخلق واألمر وحده ال شريك له، والذي  وهو الرب:

يربي جميع خلقه بأصناف النعم، المصلح أحوال خلقه بما أسبغ عليهم 

 من وافر النعم.

ربه الذي ال يصلح إال بتدبيره، ده، وهو بْ قه، وكل مخلوق ع  لْ فكل شيء خ  

 وال يقوم إال بأمره، وال يبقى إال بإذنه.

الذي يسهل األمور، وييسر لعباده أسباب الخير كلها،  وهو الرفيق:

 جل بعقوبة العصاة لعلهم يتوبون.عْ الحليم الذي ال ي  

الذي يراقب الخالئق في كل حال، القائم على كل نفس بما  وهو الرقيب:

ظ الذي ال يغفل، وال يغيب عما يحفظه، الذي يراقب جميع كسبت، الحاف

 أفعال الخلق وأقوالهم، وما يجول في خواطرهم.

الذي يسبحه ويقدسه كل خلقه، الذي كمل في أسمائه  وح:ب  وهو الس  
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وصفاته وأفعاله، المنزه عن كل عيب ونقص وسوء، الذي تنزه عن 

 الشريك وكل ما ال يليق بجالله.

الذي يعلم بجميع أحوال خلقه، ويستر عليهم الكثير من  ر:ـيت   وهو الس   

 العيوب والقبائح، وال يفضحهم في المشاهد.

الذي وسع سمعه األصوات على اختالف األلسن واللغات  وهو السميع:

غله سمع عن سمع، وال يعزب عن سمعه مسموع وإن شْ والحاجات، ال ي  

والخفوت، والنطق دق، يسمع السر والنجوى، ويستوي عنده الجهر 

 والسكوت.

الذي كمل في سؤدده، فله األسماء الحسنى والصفات العال،  وهو السيد:

ألنه الملك الذي له الخلق واألمر، وكل الخالئق  ؛قت له السيادةالذي حُ 

 مفتقرة إليه.

 يخلقه من كل آفة وعاهة ومرض، يشف الذي يشفي وهو الشافي:

 من الشبه والشكوك.األبدان من األمراض، ويشفي القلوب 

 الشفاء وحده ال شريك له. ك  ل  وم   ،خلق الداء والدواء

من العمل، ويغفر الكثير من الزلل،  لالذي يشكر القلي وهو الشاكر:

 ويشكر من شكره ويزيده.

هم بالشكر، منورضي  ،الذي تفضل على عباده بالنعم وهو الشكور:

ر من الثواب، ويعطي الذي يشكر اليسير من الطاعة، ويثيب عليها الكثي

 الجزيل من النعم، ويرضى باليسير من الشكر.

لع على كل شيء، الذي أحاط علمه بكل شيء، الذي المطَّ  وهو الشهيد:

شهد على عباده بما عملوا، القريب من خلقه، الذي يراهم جميعاً في آن 
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 واحد، وال يعزب عنه منهم مثقال ذرة.

ه وعظمته وجوده، الذي صمد الذي بلغ الكمال في سؤدد وهو الصمد:

لجميع حوائج الخلق، والذي تصمد الخالئق إليه في حوائجها، السيد 

 أمر. هقضى دونالمطاع الذي ال يُ 

الذي له األسماء الحسنى، والصفات العال، المنزه عن  وهو الطيب:

 النقائص والعيوب، والشر والسوء.

لذي ظهر فوق الذي ظهر وغلب وقهر جميع المخلوقات، ا وهو الظاهر:

 كل شيء، الذي ظهر بالدالئل الدالة عليه، وأفعاله المؤدية إلى العلم به.

الذي احتجب عن أبصار الخلق، الذي ال يراه أحد في  وهو الباطن:

 ؛الدنيا، ويراه المؤمنون في اآلخرة، لكنهم ال يدركون وال يحيطون به

لكمال عظمته وكبريائه، الذي يعلم ببواطن األمور وظواهرها فال يخفى 

 عليه شيء.

الذي يعلم كل شيء، أحاط علمه بالعالم العلوي، والعالم  وهو العليم:

 السفلي، وبالظاهر والباطن، فال تخفى عليه خافية.

بكل ما كان، وما يكون، وما سيكون، العالم بالسرائر  وهو العالم

العالم بالغيوب دون جميع خلقه، هو وحده عالم الغيب والخفيات، 

 والشهادة الكبير المتعال.

الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة، الذي أحاط بكل شيء علماً،  وهو العالم:

 لم في الناس من علمه.الذي كل عِ 

ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، العظيم في  وهو العظيم:

له، العظيم في ملكه وسلطانه، الذي يعظمه فعاأسمائه وصفاته وأذاته و
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ألنه العظيم الذي قهر المخلوقات كلها، وتفرد بالملك  ؛خلقه ويهابونه

 والخلق واألمر والجالل والجمال.

ه جميع خلقه، الذي لم يزل وال يزال بالعفو فوالذي وسع ع وهو العفو:

منهم إذا  معروفاً، الواضع عن المذنبين خطاياهم وآثامهم، فال يستوفيها

 تابوا وأنابوا.

 الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. وهو العلي:

 فله علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القدر، وعلو القهر.

 الذي عال فوق كل شيء، وعال عن كل عيب ونقص وسوء .

العالي فوق كل شيء، القاهر لكل شيء، وهو األعلى في  وهو األعلى:

وصفاته، وله المثل األعلى في الخلق واألمر،  سمائهأكل شيء في ذاته و

 والعلو والكمال، والعظمة والكبرياء.

سمائه وصفاته، المنزه عن كل عيب ونقص أفي ذاته و وهو المتعال:

 وسوء وشر، العالي فوق كل شيء.

الذي يستر ذنوب عباده، ويغطيها بستره، الستار لمساوئ  وهو الغفار:

 بين، وال يهتك أستار العصاة.عباده، فال يكشف أخطاء المذن

الذي لم يزل وال يزال يغفر ويصفح ويعفو، يغفر الذنوب  وهو الغفور:

 والسيئات، ومن كرمه يبدلها بحسنات.

وكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته 

 وكرمه وإعانته.

الذي يستر على المذنب ذنبه، وال يفضحه بين خلقه وهو  وهو الغافر:
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 ادر، واسع المغفرة، يغفر الذنوب جميعاً.ق

قهر، البالغ مراده من خلقه، الغالب الذي ال يُغلب وال يُ  وهو الغالب:

الغالب على أمره، الذي يفعل ما يشاء، القادر الذي ال يملك أحد أن يرد 

 لكمال قدرته وعظمته. ؛ما قضى

الذي ال الذي استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه،  وهو الغني:

 صالً، والخلق كلهم فقراء إليه.أحاجة له إلى أحد 

الغني الذي له الغنى التام، وله خزائن السماوات واألرض، وخزائن كل 

 شيء عنده، المغني خلقه ورازقهم من فضله.

الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل، الذي يفتح أبواب  وهو الفتاح:

 للمؤمنين.والرحمة لعباده، الناصر الرزق والعلم 

الذي يفتح جميع أبواب الخير والبر والطاعة، ويفتح ما  وهو الفاتح:

مور، وييسر المتعسر، ويفتح قلوب الخلق انغلق من األشياء واأل

 وعيونهم ليبصروا الحق والهدى.

الذي ابتدأ خلق جميع المخلوقات، وفطر السماوات  وهو الفاطر:

 وحيد واإليمان.واألرض بما أراد، الذي فطر عباده على الت

الذي له القدرة التامة، الذي ال يعجزه شيء، وال يفوته  وهو القادر:

 مطلوبه، وال يناله عجز وال فتور.

ً كان، وله القدرة التامة الشاملة الدائمة، إذا الذي  وهو القدير: أراد شيئا

 وهو على كل شيء قدير، إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون.

يمتنع عليه شيء، المظهر قدرته في خلق الصغير  الذي ال وهو المقتدر:
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 والكبير، واألبيض واألسود، الذي ال يعجزه شيء على اإلطالق.

الذي عال فوق جميع المخلوقات، القاهر فوق عباده، الذي  وهو القاهر:

 خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة.

وكل ما  الذي قهر جميع الخالئق على ما أراد، فهو القاهر وهو القهار:

سواه مقهور، فال يتحرك متحرك، وال يسكن ساكن، وال يموت حي، وال 

يزول ملك إال بإذنه وعلمه، قهر الخالئق كلها باألمراض والمصائب فال 

 يستطيع أحد ردها.

من كل أحد، القريب من الداعي إذا دعاه، الذي يسمع  وهو القريب:

 يء.دعاء عباده، القريب اللطيف الذي ال يخفى عليه ش

الذي ال يحتاج إلى أحد، الذي قام بنفسه، واستغنى عن  وهو القيوم:

 ،جميع مخلوقاته، وقام به غيره، وافتقرت إليه جميع مخلوقاته في اإليجاد

 والبقاء. ،واإلمداد

الذي تكفل بحفظ كل شيء وتدبيره، القائم على كل نفس،  وهو القائم:

سمة أرزاق الخالئق، القائم على كل شيء من المخلوقات، القائم بق

 وتصريف أحوالهم، وحشرهم وحسابهم وجزائهم.

القهار العزيز الجبار، الذي له القوة جميعاً، الذي ال يغلبه  وهو القوي:

غالب، وال يفوته هارب، وال يعجزه شيء، الذي له القدرة التامة، الذي 

خلق العرش والكرسي، وخلق المالئكة العظام، والذي خلق السبع 

 ، وخلق الجبال الراسيات والنجوم الزاهرات.الشداد

بره ومعروفه عمن يشاء  يالذي بيده كل شيء، الذي يطو وهو القابض:

 من خلقه بحسب علمه وحكمته، الذي يملك كل شيء، وال يفوته ذرة.
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الذي ينشر فضله على من يشاء من عباده، ويرزق ويوسع  وهو الباسط:

 ض بعدله، وهو الحكيم العليم.بحسب علمه وحكمته، يبسط بفضله، ويقب

الذي صمد لجميع حوائج الخلق، والذي كفى خلقه وعباده  وهو الكافي:

، وحفظهم من المكاره، الذي ال يخفى اما يحتاجون من األرزاق وغيره

 عليه مثقال ذرة من خلقه.

حسانه جميع خلقه، الكثير الخير دائمه، إبعطائه و ن  الذي م   وهو الكريم:

ى، وال يبالي كم أعطى ولمن أعطى، الكريم ى، ووعد فوف  الذي قدر فعف

 الذي يعطي وال تنقص خزائنه.

ير على جميع خلقه، أكرم األكرمين، ال خالذي يجود بكل  وهو األكرم:

 سأله، يجود بالخير في كل آن. اً م أحدرِ ـحْ ي  يضيع من توسل إليه، وال 

رزاقهم، الموصلها القائم بأمور الخالئق كلهم، المتكفل بأ وهو الكفيل:

إليهم، الذي تكفل برزق كل حي، فلن تموت نفس حتى تستكمل منه 

 رزقها وأجلها وخطاها.

الذي أحاط علمه بكل شيء، بالظواهر والبواطن  وهو اللطيف:

ده الذي يلطف بعبا ر  والسرائر والخفايا، الذي ال تخفى عليه خافية، الب  

م من الشر من حيث ال إليهم الخير، ويعصمه بهم، ويرزقهم، ويسوق

 يحتسبون، اللطيف الذي ال تدركه األبصار.

الذي ال ريب في وجوده، الذي ال يخفى على خلقه، الذي  وهو المبين:

 أوضح لخلقه سبل النجاة في الدنيا واآلخرة.

القوي الذي له القوة التامة، الذي ال تنقطع قوته، والذي ال  وهو المتين:

 مشيئته في جميع البريات والمخلوقات.يقف لقوته أحد، الذي نفذت 
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الذي يجيب كل من دعاه، القريب من خلقه، يجيب من  وهو المجيب:

 الثواب. سأله، ويقبل عبادته، ويثيب عليها أجل  

لعظمة  ؛ذو المجد والكبرياء والعظمة، الذي له المجد كله وهو المجيد:

ده أفعاله، ومجَّ د بوكمال أسمائه وصفاته، وكثرة خيره ودوامه، الذي تمجَّ 

 خلقه لعظمته وجالله وجماله.

قه، وأحسن إلى كل مخلوق، وغمر لْ الذي أحسن خ   وهو المحسن:

 بإحسانه وفضله جميع عباده.

الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً،  وهو المحيط:

وته، الذي جميع المخلوقات في أحاط بجميع خلقه فال يقدرون على فو

 ه لكمال علمه وقدرته.قبضته وتحت قهر

لب العون من أحد، بل كل أحد طْ الغني القوي الذي ال ي   وهو المستعان:

يطلب عونه، والخلق كلهم فقراء إليه، وال يمكن ألحد أن يقوم بعمل إال 

 بعونه.

: الذي عم بعطائه جميع خلقه، الكريم الذي يجود بكل خير، وهو المعطي

الثواب  لطي على العمل القليالذي يعطي الجزيل من غير سؤال، ويع

 الكثير.

الذي امتنع بعظمته وجبروته وقدرته، فال يقف له أحد،  وهو المانع:

الجبابرة من التسلط والظلم وقهرهم، ومنع بعض خلقه من تمام  عالذي من

 الرزق بحكمته وعلمه.

م من يشاء، ويرفع من يشاء، ويقبل من يشاء، الذي يقد ِ  م:وهو المقد   

 ل األشياء منازلها.زِ نْ خبير الذي يُ الحكيم ال
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 ؛الذي يؤخر من يشاء، ويضع من يشاء، ويرد من يشاء وهو المؤخر:

 ألنه العليم الخبير الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه.

الذي خلق األقوات كلها، وأوصل إلى كل مخلوق ما يقتات  وهو المقيت:

ات بالتدبير به حسب علمه وحكمته، وهو القائم على جميع المخلوق

 والتصريف، الحافظ لكل شيء، القائم على كل شيء.

على جميع عباده بأنواع اإلحسان واإلنعام، الذي  نَّ الذي م   وهو المنان:

على رسله بالرسالة، وعلى  نَّ ابتدأ خلقه بالنوال قبل السؤال، الذي م  

 عباده بالهداية والنصر وجزيل النعم.

لذي ينصر رسله والمؤمنين على الذي بيده النصر، ا وهو الناصر:

 ألنه الناصر وحده، والنصر منه وحده . ؛أعدائهم

الذي يملك النصر، الذي ينصر أولياءه، فال يخذلهم وال  وهو النصير:

ذا انقطعت عنه إهم ألعدائهم، الحليم الرحيم الذي ينصر عبده ِلـمسْ يُ 

 األسباب.

أنار قلوب المؤمنين  الذي كل نور في العالم من نوره، الذي وهو النور:

بمعرفته، وأنار أبصارهم بنوره، فهو النور، وحجابه النور، وكتبه 

 ورسله وشرعه نور.

الذي يملك الهداية وحده، الذي هدى خلقه إلى معرفته،  وهو الهادي:

وهدى عباده إلى صراطه المستقيم، وهدى كل مخلوق إلى ما ينفعه، 

 ن طريق الحق من الباطل.المبي ِ 

الذي تفرد بالكمال وحده ال شريك له، الذي ال يشاركه أحد  احد:وهو الو

 في ذرة من ذرات ملكه العظيم.
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فعاله، األحد أالذي ال شبيه له في ذاته وأسمائه وصفاته و وهو األحد:

 الذي ال شريك له في الخلق واألمر والعبادة.

رد الحي الذي ال يموت، الباقي بعد فناء الخلق، الذي يست وهو الوارث:

الخلق وما يملكون، والذي يرجع إليه كل شيء، فكل شيء هلل، وهو إليه 

 راجع.

لذي الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً، الواسع الكريم ا وهو الواسع:

ه جميع ملكه، واسع الفضل وسع رزقه جميع خلقه، ووسع علم

واسع الرحمة والمغفرة، الذي أحاط علمه بكل ذرة في ملكه،  ،واإلحسان

 عظمة والملك والسلطان.واسع ال

 ،الفرد الذي ال شريك له وال نظير، األول الذي ال إله غيره وهو الوتر:

 وال رب سواه، الواحد األحد الذي ال شريك له.

الذي يتودد ويتقرب إلى عباده بصنوف النعم، وجميل  وهو الودود:

 ه عبادهاإلحسان والعفو، المحب لمن أطاعه وأناب إليه، الذي يود  

 حسانه.ونه؛ لكماله وجالله وجماله وإويحب

ً تكف ل الذي  وهو الوكيل: الذي ، بأمور الخالئق كلها خلقاً وتدبيراً وحفظا

األمور موكولة إليه، الذي توكل ببيان دينه وحفظ كتابه، والذي تكفل كل 

 بأرزاق الخالئق كلها، وأوصل إلى كل مخلوق رزقه.

سيدهم وربهم وخالقهم ومالكهم الذي يتولى خلقه بنعمه، فهو  وهو الولي:

ورازقهم، الذي يتولى عباده المؤمنين بعونه وتوفيقه، وحفظه ونصره، 

 وإرشادهم إلى ما ينفعهم.

الذي تولى عباده بصنوف النعم، المحب الناصر لعباده  وهو المولى:

This file was downloaded from QuranicThought.com



أسماء هللا                                                                                        كتاب اإليمان  

 سنىالح
117 

المؤمنين، الذي تواله عباده المؤمنين، فعبدوه لكمال كرمه وغناه، وكمال 

 ، فنعم المولى، ونعم النصير.جالله وجماله

الذي يهب من يشاء من عباده النبوة والملك والسلطان  وهو الوهاب:

والمال والولد، كثير المواهب والعطايا، الذي يهب خيره وبره وإحسانه 

على الدوام، ويقسمه بين خلقه حسب علمه وحكمته، ويهب الحسن 

 والجمال لكل مخلوقاته.
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