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فيه كام حتب ربنا  اللهم لك احلمد محدًا كثريًا طيبًا مباركًا 
للعاملني  رمحة  املبعوث  عىل  والسالم  والصالة  وترىض، 

وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
تِْسَعٌة  ِلِ   (  : َقاَل   j النَّبي  َعن   D ُهَرْيَرَة  َأِب  فَعْن 
ُيِبُّ  ِوْتٌر  اَل  َوإِنَّ  َة،  نَّ اْلَ َدَخَل  َحِفَظَها  َمْن  اْساًم  َوتِْسُعوَن 

اْلـِوْتـَر (. َوِف رَِواَيةِ ) َمْن َأْحَصاَها دخل النة (.)1(
* املقصود باإلحصاء: 1( إحصاء ألفاظها وعددها 2( فهم 
معانيها ومدلوهلا 3( دعاؤه هبا، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب.

أن  عىل  العلامء  اتفق   ( ال-:  رمحه  النووي-  اإلمام  قال   *
هذا احلديث ليس فيه حرص ألسامئه (.)2(

* وأسامء ال وصفاته الواردة يف الكتاب والسنة الصحيحة 
ثابتة ل عىل الوجه الالئق بال حقيقة، من غري حتريف وال 
الله       قول  تعطيل، على حد  تمثيل وال  تكييف، ومن غير 
ھ}،  ھ    ہ   ہہ   ہ     ۀ     ۀ    ڻ    }  : وعال  جل 

وقول ال تعاىل: { ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  
وقوله   ، ڍ}  ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ  

سبحانه:{ ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿٹ  ٹ }.

5/17 املنهاج   )2 ومسلم                                            البخاري  رواه   )1
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1- اهلل: وهذا االسم هو أكبر أسمائه وأجمعها، 
حتى قال بعض العلماء : إنه اسم ال األعظم، ومل 
يتسّم به غريه .)1(   وأن اسم ال تعالى هو الجامـع 
والصفات  الحـسنى  األسـماء  معاني  لجـميع 

العلى.)2(  وأصل هذا االسم اإلله.
: هو  ، واإلله  التعبد   : التأله وهو  من  اإلله:   -2
الذي تْألُهه القلوب وتعمد إليه بالحب والخوف 

والرجاء.)3(
وأوصاف   : ال-  -رحمه  السعدي  الشيخ  ويقول 
األلوهية هي جميع أوصاف الكمال، وأوصاف 
الرحمة  وأوصاف  والجمال،  والعظمة  الجالل 

والبرِّ والكرم واالمتنان. )4(

أسماء اهلل الحسنى

القيم 2 /212 ابن   )2                                                                     102 القرطبي 1/   )1
4( األدلة على هذه األسماء ستأتي 3( ينظر طريق اهلجرتني 108         
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السعدي 39/1         تفسري   )2 السعدي 299/5                                                         تفسري   )1
العليل510/2   شفاء   )5 كثير343/4         ابن  تفسير   )4          24/1 الفوائد  بدائع   )3

علمه  أحاط  الذي   : والعالم  العليم   -4،3
بالظواهر والبواطن.)1(  وهو عالم الغيوب.

{ڇ     : سبحانه  قوله  )العليم(  اسمه  على  دل 
ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈژژ  ڑ}.

6،5- الرحمن والرحيم: اسمان داالن على أنه 
تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 

كل شيء ، وعمت كل حي.)2(  
الخالئق،  لجميع  الشاملة  الرحمة  ذو  فالرحمن 

والرحيم: ذو الرحمة للمؤمنين.)3( 
لجميع  المالك  أي   : والمليك  الملك   -8  ،7

األشياء، واملترصف فيها بال ممانعة وال مدافعة.)4(
دل على اسمه المليك قوله سبحانه: {ڤ  ڤ     ڤ  
ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ}.

ه عما ال يليق به.)5( 9- القدوس: الطاهر والُمنزَّ
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السالم من كل نقص في أوصافه  السالم:   -10
وأفعاله، وال سالمة إال منه.)1(

ويشهد  نفسه،  على  ُيثنى  الذي  المؤمن:   -11
لذلك.)2( الحجة  ويقيم  ووعده،  أنبيائه  بصدق 

ن خلقه.)3( وهو الذي يؤمِّ
عباده،)4(  على  والشهيد  الرقيب  المهيمن:   -12

وُيسيِّر ما يوجده على مقتضى ما يقّدره.)5(
13- العزيز: العز يف اللغة: القوة والشدة والغلبة 
والرفعة. ومعنى اسم ال العزيز: الذي له العزة كلها: 
عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة االمتناع، فامتنع أن 
يناله أحد من املخلوقات، وقهر مجيع املوجودات، 

ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته.)6(
الجبار  ال  واسم  الجبروت،  من  الجبَّار:   -14

يرجع إلى ثالثة معانٍ: الُملك والقهر والعلو.)7(
1( ينظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي          2( تفسير السعدي301/5           3( الطبري36/28
4( تفسير البغوي326/4                5( أضواء البيان 77/8                 6( تفسير السعدي300/5                7( شفاء العليل365/1
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49 الدعاء  شأن   )3 العليل4/19          شفاء   )2                77/8 البيان  أضواء   )1
العليل121/1 6( شفاء  البيان 76/8                 5( أضواء  ابن كثير343/4                  4( تفسير 

15- المتكبر: الذي ال يتطاول لكبريائه مخلوق، 
وأكبر من أن يشاركه غيره في صفاته، وتكبَّر عن 

أن يماثله غيره أو يشاركه أحد فيما اختص به.)1(
فالبار والمتكبر : تفصيل ملعنى اسم العزيز.)2(

الخلق  أبدع  الذي  والخالق:  الخالق   -17،16
على غير مثال سابق.)3(

{ۇ   سبحانه:  قوله  )الخالق(  اسمه  على  دل 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ}.

18- البارئ: الَبْرء هو الفري والتنفيذ وإبراز ما 
قّدره وقّرره إلى الوجود.)4( 

على  موجود  لكل  ل  الُمشكِّ المصّور:   -19
ر  الصورة التي أوجده عليها.)5(   فالبارئ والمصوِّ

تفصيل لمعنى اسم الخالق. )6(
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20- الحكيم: الذي شرع وقّدر لمصلحة وغاية، 
وأوقعها على أحسن الوجوه.)1(

دل على هذه األسماء الحسنى قول ال عز وجل: 
{ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    
ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ       
ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   
ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  

ۈئ      ۈئ       ېئ   ېئ   }.
22،21- الواحد واألحد: دل عليه قوله سبحانه:        
ڄ}  ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ  {ڤ  

ٻ   {ٱ    : سبحانه  قوله  األحد  اسمه  على  ودل 
بالربوبية واإللهية.)2(  المتفرد  أي:   ، ٻ}  ٻ  

وفيه: نفي لكل شريك عن ذي الجالل.)3(
181/4 المعاد  زاد   )3                 181/1 الفوائد  بدائع   )2 السالكين           مدارج   )1
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51/2 مسلم  رواه   )2 1( تفسري ابن كثير 528/8                       
624/5 تفسيرالسعدي   )4 3( ينظرالمنهاج 204/4                       

{ ٱ  ٻ  ٻ   تعالى:  قوله  عليه  دل  الصمد:   -23
تصمد  الذي  أي:   ، پ}  پ   ٻٻ 
حوائجهم  في   - يقصدونه  أي   - إليه  الخالئق 

ومسائلهم. وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده.)1(
ركوعه  في   j قوله  عليه  دل   : السُبوح   -24
وحِ()2(  وٌس َربُّ اْلَماَلئَِكةِ َوالرُّ وٌح ُقدُّ وسجوده )ُسبُّ

أي: المقدس والمعظم والمنّزه من خْلقه.)3(
كامل  والمقتدر:  والقدير  القادر   -27،26،25
العباد،  ويبعث  ويميت  يحيي  بقدرته  القدرة، 

الذي إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون.)4(
دل على اسمه القادر قوله تعالى: {ہ  ہ  ہ  
اسمه  على  ودل  }اآلية.  ے  ھ   ھ   ھ   ھ  

القدير قوله سبحانه:{ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    
ک}  ک     ک   ڑک   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ  
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{ڦ    : سبحانه  قوله  المقتدر  اسمه  على  ودل 
ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  }.

28- الُمحسن: دل عليه قول النبي j: ) إن ال 
-عز وجل- محسن يحب اإلحسان ( )1( فاإلحسان 

له الزم، ال يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين.)2( 
له  خضعت  الذي  والقّهار:  القاهر   -30،29

الرقاب، وذلت له الجبابرة، ودانت له الخالئق.)3(
دل عليهما قوله سبحانه: {مئ  ىئ  يئ  جبحب  
خب  مب  ىب  } وقوله عزوجل: { ۀ  ہ  ہ  

ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  }.
ال  )إِنَّ   j النبي  قول  عليه  دل  الجميل:   -31
على  جميل  فهو   )4(.) اْلَجَماَل  ُيِحبُّ  َجِميٌل 
وأسمائه  ذاته  في  الُحسن  صفات  فله  الحقيقة، 

وصفاته وأفعاله.)5(
القدير 264/2   الصغير )1824(                                 2( فيض  الجامع  األلباني في  1( صححه 
214/2 القيم  ابن  نونية   )5                61/1 مسلم  رواه   )4 كثير126/2              ابن  تفسير   )3
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1( تفسري السعدي 945/1                2( القول المفيد البن عثيمين 9/1                 3( شفاء العليل187/1
4( مدارج السالكين 111/2                                                                                5( تفسير السعدي 113/3

{  پ    : قوله سبحانه  الرب: دل عليه   -32
پ  پ  پ} أي: المرّبي جميع عباده 
تربيته  النعم، وأخص من هذا  بالتدبير وأصناف 
ألصفيائه بإصالح قلوبهم وأرواحهم وأخالقهم، 
ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا االسم الجليل، ألنهم 
يطلبون منه هذه التربية الخاصة.)1(  ومن ربوبيته 

أنه الخالق والمالك والمدّبر.)2(
33- الحّي: كامل الحياة والبقاء.)3(

34- القيوم: الذي قام بنفسه، وكل يشء سواه قام 
{ ڻ  ۀ  ۀ  ہہ    به.)4( دل عليهام قوله سبحانه: 
كامل  لصفات  الامع  )احلي(  فـ  ہ}  ہ  

الذات، و)القيوم( الامع لصفات كامل األفعال.)5(
35- األول: الذي ليس قبله شيء. 
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36- واآلخر: الذي ليس بعده شيء. 
37- الظاهر: العالي فوق كل شيء، فليس فوقه شيء.)1(

38- والباطن: فال أحد أقرب إلى أيِّ شيء من 
ه.)3( ه، القريب في علوِّ ال.)2( فهو العليُّ في دنوِّ

ۈئ  ۈئ    } دل على هذه األسماء قوله سبحانه: 
ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  }

{ ٱ  ٻ   احلق: دل عليه قوله سبحانه:   -39
ٻ  ٻ} هو املوجود حقيقة، وكل يشء منه 
حق ورشعه  ودينه  حق  ووعده  حق  فقوله  حق، 

حق ، قال ال تعاىل: {ېئ  ىئ  ىئ  ىئی   ی  
ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ}.

 ، الدقيـقة  باألشـياء  العـالم   : اللطيف   -40
والموصل الرحمة بالطرق الخفية.)4(

41- الخبير : العالم بدقائق األمور.)5(
1( مدارج السالكني 113/3         2( ابن جرير 142/27          3( أسامء ال احلسنى للسعدي170
4( شفاء العليل147/1                                   5( ابن عاشور يف التحرير والتنوير310/11         
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1( السعدي 631/5                                       2( الحق الواضح المبين للسعدي ص73  
630/5 السعدي  تفسير   )4 3( الطبري 327/2                                          

{ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  دل عليهما قوله عز وجل: 
ٺ  ٿ   }.

42- الودود : الُمِحب لعباده، والمحبوب لذاته 
 
وأفعاله.)1(

يتجاوز  الذي  فهو   : والغفار  الغفور   -44،43
عن زلل عبده ويستر عليه.)2(

دل عليها قوله سبحانه: { ے ے   ۓ } وقوله 
سبحانه: {ی  ی ی  ی   جئ   حئ  }. 

ڭ    } سبحانه:  قوله  عليه  دل   : الحليم   -45
ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  } فهو ذو األناة ال 
يعجل على عباده بعقوبتهم.)3( يمهل عباده وُيِدرُّ 

نعمه عليهم وهم يعصونه.)4(
46- الَعُفوُّ : دل عليه قوله عز وجل: {ٿ  ٿ  
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ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ  } أي: يغفر الذنب ويمحو أثره.)1(

ڤ    } سبحانه:  قوله  عليه  دل  اب:  التوَّ  -47
على  يتوب  يزل  لم  الذي   { ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦڦ  

التائبين بـ :   1( بتوفيقهم للتوبة
       2( وقبولها منهم.)2(

48، 49- الكريم واألكرم: فهو الذي قدِر فعفى، 
ووعد ووفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء.)3(

ٹ   ٹ   ٹ    } عزوجل:  ال  قول  عليه  دل 
ڎ   }  : سبحانه  وقوله   { ڤ  ڤ   ڤ  

. { ڈ ڎ
القليل  يشكر  فهو  والشكور:  الشاكر   -51،50
الزلل  من  الكثير  ويغفر  ويضاعفه،  العمل  من 

ويتجاوز عنه.)4(
300/5 السعدي  تفسير   )2                                           89 األسنى  المقصد   )1
الدعاء65 شأن   )4 األسنى96                                المقصد   )3
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1( رواه الحاكم في مستدركه )437/2- 438(، وقال: صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي وحسنه األلباني      
2( شأن الدعاء 106          3( شأن الدعاء 9     4( الحق الواضح 35

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    } سبحانه:  قوله  عليهما  دل 
ڱ  ڱ ں  } وقوله: {ې  ې  ې}.

ُيحشر   (  :j النبي  قول  عليه  دل  الديَّان:   -52
ُيناديهم بَصوٍت َيسمعه  القيامة... ثم  الناُس يوَم 
أنا  الملُك  أنا  َقُرب:  َمْن  َيسمعه  كما  َبُعد  من 

الدّيان ( )1(  أي : الذي يجازي ويحكم.)2(
الظـاهرة  األصوات  لجـميع   : السميع   -53

والباطنة، وقد يتضمن معنى اإلجابة والقبول.)3(
54- البصير: الذي أحاط برصه بجميع املبرصات 

في أقطار األرض والسماوات.)4( 
دل عليهما قول ال تعالى: {  ٺ  ٿ   ٿٿ   

ٿ ٹ  ٹ}.
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يِّد :  دل عليه قول النبي j: ) السيد ال( .)1( 55- السَّ
له.)2(  عبيد  كلهم  والخلق  لله،  حقيقة  فالُسؤدد 
بمعنى:  فهو  تعالى  ال  على  أطلق  إذا  يِّد  والسَّ

المالك، والمولى، والرب.)3(
على  ويضيِّق  ُيقتِّر  والباسط:  القابض   -57،56

من يشاء، ويوسع ويبسط لمن يشاء.)4(
جاءا بصيغة الفعل كما في قوله سبحانه: { وئ  
 :j النبي  قول  عليه  ودل   ،  { ۇئ  ۇئ  

)القابض الباسط الرازق(.)5(
ل لألشياء  املنزِّ فهو  المقدم والمؤخر:   -59،58
شاء  ما  ويؤخر  شاء،  ومن  شاء  ما  يقدم  منازهلا، 
ومن شاء.)6(  دل عليه قول النبي j: ) أنت املقدم 

وأنت املؤخر ال إله إال أنت(.)7(
              - والباسط  القابض   - الكريمة  األسماء  وهذه 
ال  التي  املتقابلة  األسامء  من  واملؤخر-  و-املقدم 
1( رواه أمحد24/4، وأبو داود 4806/5 وصححه األلباين يف صحيح أب داود )4021(                                                              2( ابن اخلطاب معامل 
السنن176/7               3( بدائع الفوائد 3 /730               4( اشتقاق األسامء 97            5( رواه الرتمذي وصححه األلباين 
يف صحيح سنن أب داود برقم )3450(             6( البيهقي االعتقاد63          7( رواه البخاري1120ومسلم1848
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125/3 الطبري   )2 للسعدي85                         المبين  الواضح  الحق   )1
 3( شأن الدعاء 54             4( القرطبي ينقل عن قتيبة 56/17 

جيوز أن ُيفرد أحدمها عن اآلخر ، ألن اإلسمني إذا 
ذكرا معاً دل ذلك عىل عموم قدرته وتدبريه ، وإذا 

ذكر أحدمها مل يكن فيه هذا املدح.
{ژ ژ   الفتَّاح: دل عليه قول ال تعالى:   -60
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ}.

عبده  بتفهيم  الشرعية:  األمور  في   )1 والفتح: 
بالتوفيق  القدر:  وفي   )2 الحق.   إلى  وهدايته 

واإلعانة والرزق.)1(
61- الوّهاب: دل عليه قوله سبحانه: {ھ  ھ   
ھ  ھ  ے  ے ۓ} فهو الوهاب لمن يشاء 

من خلقه ما يشاء من ملك وسلطان وأرزاق.)2(
كل  على  القائم  بالرزق  المتكفل  الرّزاق:   -62
رزقه  والمتجدد  قوتها.)3(  من  يقيمها  بما  نفس 

لخلقه مرة بعد مرة.
له  الذي  القوي.)4(  الشديد  أي:  المتين:   -63
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القوة والقدرة كلها.)1(
دل عليهما قوله تعالى: {ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  

ژ}.
64- القوي : دل عليه قوله سبحانه: {  ک گ  

گ} أي: ال يغلبه غالب، وال يفوته هارب.)2(
65- الكبير: دل عليه قوله سبحانه: { ڱ  ں 
ں ڻ} الذي كل شيء أصغر منه، فصغر 

دون جالله كل كبير.)3(
{ېئ   سبحانه:  قوله  عليه  دل   : العظيم   -66
في  العظمة  صاحب  أي:   { ىئ  ېئ   ېئ  

ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله.)4(
67- المحيط : دل عليه قوله سبحانه :

محيط  أي:  ے}  ے   ھ   ھ   ھ    }
بكل شيء علمًا وقدرة ورحمة وقهراً.)5(

1( تفسير السعدي 813                   2( تفسير ابن كثير 320/2                   3( ينظر تفسير الطبري 75/13 
السعدي 302/5 تفسير   )5 4( أسماء الله الحسنى، لألشقر 146                 
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68- الرقيب : دل عليه قوله سبحانه: {  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ} وقوله: {ک  ک  ک  ک گ  گ} 

أي: الحافظ الذي ال يغيب عنه شيء.)1(
69- الشهيد: دل عليه قوله سبحانه: {ۉ  ۉ  
ەئ}  ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې 
وقوله سبحانه: { جح  مح  جخ } أي: شهيد على 
وما  بسرائرهم  عليم  ألقوالهم،  حفيظ  أفعالهم، 

ُتِكّن ضمائرهم.)2( 
ٿ    } سبحانه:  قوله  عليه  دل   : القريب   -70
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ   ڤ  ڤ  } أي: 

بعلمه ومراقبته وإحاطته، والقريب لمن ناداه.)3(
71- الَجواد : دل عليه قوله j: )إن ال تعالى 
جواد يحب الجود(.)4( أي: الذي عم بجوده أهل 

السماء واألرض.)5(
1( الزجاج،تفسير أسماء الله 15            2( تفسير ابن كثير 201/3             3( تفسير السعدي 304/5
4( صححه األلباني في صحيح الجامع )1744(                       5( مدارج السالكين212/1
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72- الرؤوف: دل عليه قوله سبحانه: {ۅ  ۉ  
الرحمة،  معاني  أعلى  الرأفة  ې}  ې   ۉ  
وخاصة  الدنيا،  في  الخلق  لجميع  عامة  وهي 

للمؤمنين في اآلخرة.)1(
{ائ  سبحانه:  قوله  عليه  دل  الوكيل:   -73
فَيسرهم  أولياءه،  يتولى  الذي  ەئ}  ەئ  

لليسرى، وجنبهم العسرى، وكفاهم األمور.)2(
74- الَحيِـّي: دل عليه قول النبيj: ) إن ربكم 
إذا  عبده  من  يستحيي  كريم  َحيِيُّ  وتعالى  تبارك 
وبر  كرم  حياُء   )3(.) صفًرا  يردهما  أن  يده  رفع 

وجود وجالل على ما يليق به سبحانه.)4( 
75- النصير: دل عليه قوله سبحانه: { ٻ  پ  

پ  پ  پ  ڀ } أي: المعين والمؤيد. 
1( ابن جرير 12/2                                                                                         2( تفسير السعدي 488/5 
3( رواه الترمذي)3556(،وصححه األلباني في صحيح أبي داود)1320(         4( مدارج السالكين 259/2
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1( المقصد األسنى82                      2( ابن القيم جالء األفهام447                    3( تفسير السعدي 300/5 
)2763( الترمذي  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)1493( داود  وأبو   ،)3475( الترمذي   )4
5( ابن تيمية، النبوات 68               6( شأن الدعاء 100              7( رواه البخاري )6927( ومسلم )4027(

يستحق  الذي  المحمود  أي:   : الَحميد   -76
بمعنى  وهو  والضراء.)1(  السراء  في  الحمد 

المحمود إال أن الحميد أبلغ من المحمود.)2(
77- المجيد : الكبير العظيم الجليل.)3(

دل عليهما قوله سبحانه : {ڤ  ڤ  ڦ}.
78- المنَّان : دل عليه أن النبي j سمع رجالً 
هم إني أسألك بأن لك الحمد ال إله  يقول: ) اللَّ
ياذا  واألرض  السماوات  بديع  المنان  أنت  إال 
النبي فقال  قيوم،  يا  حي  يا  واإلكرام  الجالل 
دعي  إذا  الذي  األعظم  باسمه  ال  دعا  jلقد 
الذي  به أعطى(.)4( فالمنان:  به أجاب وإذا سئل 
 
يجود بالنوال قبل السؤال.)5( فهو كثير العطاء.)6(

ال  إنَّ   (  :j النبي  قول  عليه  الرفيق: دل   -79
رفيق، يحب الرفق في األمر كله (.)7( الذي يتأنى 
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في األمور ويتدرج فيها، وضده العنف الذي هو 
األخذ بشدة واستعجال.)1(

80- المجيب : دل عليه قول ال عز وجل :
أي:   { ىب   مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   {حئ  

المجيب لدعوة الداعين، وعبادة المتعبدين.)2( 
81- المعطي: يدل عليه قول النبي j: )من يرد 
وأنا  المعطي  وال  الدين،  في  يفّقهه  خيًرا  به  ال 
مانع  ، ال  والعطاء  الجود  كثير  أي:     )3(.) القاسم 

لما أعطى وال معطي لما منع.)4(
ائ     } سبحانه:  قوله  عليه  دل  الهادي:   -82
يلهمهم   : والمعنى   ،  { ەئ  ەئ   ائ  
التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه، منقادة ألمره، 

فهو الدال والمرشد.)5(
{ے   سبحانه:  قوله  عليه  دل   : الُمبين   -83
1( الهراس                            2( الحق الواضح65                            3( رواه البخاري )3116(
4( جالء األفهام 631                                           5( تفسير السعدي 305/5
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السعدي 631/5  تفسير   )2 1( الزجاج، اشتقاق األسماء781                      
3( ابن جرير 3 /15                  4( ينظر تفسير الطبري 16/14  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ} 
فهو المبين لعباده سبيل الرشاد، والمبين لهم ما 

يأتونه ويذرونه.)1(
ۆ    } سبحانه:  قوله  عليه  دل   : الواسع   -84
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ} أي: 

في الصفات والملك والقدرة والمغفرة.)2(
والهادي  الناصر   : والمولى  الولي   -86،85
والقائم بما ينفع عباده.)3( دل عليه قوله سبحانه 

ائ    } سبحانه  وقوله   { ى   {ېى  
ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ }.

87- الوارث: دل عليه قوله سبحانه: {گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ ڱ} أي: الذي يرث األرض 

ومن عليها فال يبقى أحد غيره.)4(
ۀ     } سبحانه:  قوله  عليه  دل  الغني:   -88

21

 



ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ ے  ے } 
فهو الغني بذاته، الذي كل ما سواه محتاج إليه، 

وليس به حاجة إلى أحد.)1(
{ى  ى   قوله سبحانه:  عليه  دل  الَبّر:   -89
ه  ائ  ائ ەئەئ  وئ وئ  ۇئ  ۇئ} الذي عمَّ بِرُّ

وكثر خيره لعباده.)2(
{ک   : دل عليه قوله سبحانه:  الَحَكم   -90
ال هو  إن   (  :j النبي  } وقول  ک گ  گ  

الحكم، وإليه الُحكم ( .)3(
في  عباده  بين  يحكم  الذي  العدل  الَحَكم  فهو: 
مثقال  يظلم  فال  وقسطه  بعدله  واآلخرة  الدنيا 

ذرة.)4( فله الحكم، وإليه يرجع الُحكم.)5(
الذي   : والمتعال  العلي واألعلى   -93،92،91
له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات 
1( شفاء العليل 387/1                  2( نونية ابن القيم 234/2                 3( رواه أبو داود )4955(، وصححه األلباني في 
صحيح أبي داود،)4145(              4( السعدي في والحق الواضح المبين ص80                  5( تفسير ابن عثيمين لسورة التين
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1( تفسير السعدي487/5                        2( تفسير السعدي 301/5

وعلو القدر وعلو الصفات وعلو القهر.)1(
ۈئ   ۆئ   {ۆئ   سبحانه:  قوله  عليه  دل 
ودل  ی}  ی  ىئ   ىئىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  

ڻ   ڻ   ں   على اسمه األعلى قوله سبحانه: {
} ودل على اسمه المتعال قوله سبحانه : ڻ 

.{ ک  ک     ڑ   ڑ       {ژ  

قوله  عليه  دل   : والحفيظ  الحافظ   -95،94
ڳ   ڳ   } وقوله : { ٺ  ٺ   سبحانه: { ڀ  
اسمه  على  ودل   { ڱ ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  

ەئ   ائ  ائ   ى    }  : سبحانه  قوله  الحفيظ 
} فهو الحافظ لألعمال، والحافظ للعباد  ەئ

من الذنوب والمهالك.)2(
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96- الحسيب :  دل عليه قول ال تعالى :

ې}  ې  ۉ   ۉ   ۅ ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    }

مت}  خت   حت   جت   يب   ىب   {مب   سبحانه:  وقوله 
والمجازي  أهمهم،  ما  لعباده  الكافي  أي: 

)1 ألعمالهم.)

{ې   تعالى:  ال  قول  عليه  دل  الُمقيت:   -97
وئ   ەئوئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې  
ىئ   ېئ   ۈئېئېئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
وهو  والقدير،  الحفيظ  أي:   { ی   ی  ىئ   ىئ  
الذي يسوق األرزاق لهم.)2( والُمقيت أخص من 
الرزاق ، ألنه يختص بالقوت أما الرزاق فيتناول 

القوت وغير القوت.
1( شأن الدعاء 96                                                                   2( شأن الدعاء 68
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1( صححه األلباني)2775(           2( ينظر األسماء والصفات للبيهقي90             3( شأن الدعاء104

98- الشافي: ورد في القرآن بصيغة الفعل كما 
ۆئ}  ۆئ   ۇئ   {ۇئ   تعالى:  قوله  في 

ذ بهذه الكلمات : وفي السنة أنه j كان ُيعوِّ

) اللهم رب الناس أذهب الباس واشف وأنت 
يغادر  ال  شفاء  شفاؤك  إال  شفاء  ال  الشافي 
القـلوب  ألمـراض  الشافـي  فهو   )1(.) سقما 

واألبدان، ال شفاء إال شفاؤه. )2(

ِه تِْسَعٌة  99- الوتر: دل عليه قول النبي j: ) لِلَّ
َه  اللَّ َوإِنَّ  َة  اْلَجنَّ َدَخَل  َحِفَظَها  َمْن  اْسًما  َوتِْسُعوَن 
َأْحَصاَها(  )َمْن  رواية:  وفي  اْلِوْتَر(.  ُيِحبُّ  ِوْتٌر 

فهو المتفرد الذي ال شريك له وال نظير.)3(
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المفردات  )2                                                        100  /  7 المنهاج   )1

وقد أثبت الشيخ / محمد بن صالح ابن عثيمين         
المثلى،  القواعد  في  األسماء  هذه  ال-  -رحمه 

عدا اسمين :

الهادي )82( ، و الديان )52(

وأضاف الشيخ األسماء الحسنى التالية :

1- الطيب: دل عليه قول النبي j: ) أيها الناس 
وال يقبل إال طيًبا ( أي: المنزه عن  إن ال طيب 

النقائص، ومنه وله وإليه الطيب كله.)1(

2- الحفّي: دل عليه قول ال تعالى: {  ۋ  ۋ   
ۅ  ۅ} المعنى: الَبر اللطيف.)2(
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التوحيد هو أوجب الواجبات، وأهم املطلوبات، 
تعوضه  مل  به  أخلَّ  ومن  بالنات،  فاز  حققه  من 
يغفره  ومل  الصاحلات،  كثري  حُتسنه  ومل  احلسنات 

رب الربيات كام قال يف كتابه احلكيم :{ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  
، فال جيوز   { گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ 
ألوهيته  ربوبيته وال يف  أحد ال يف  بال  أن يرشك 

وال يف أسامئه وال يف صفاته.
فال هو اخلالق الرازق املدّبر هلذا الكون، وال أحد 
الكون  يدبر  أحد  وال  وخلقه،  كونه  يف  يشاركه 

ويقدر األمور إال هو.
كام أنه ال جيوز أن يعبد مع ال غريه بأي نوع من 
أنواع العبادة، فال يدعى معه أحد ، وال جيوز أن 

عقيدة المسلم

27

 



يطلب اإلغاثة فيما هو مختص بالله من أحدٍ غير 
ال ، فاالستغاثة باألموات رشك سواء كانوا أنبياء 
أو أولياء أو ملوكًا ، فمن طلب الشفاعة واإلغاثة 
أرشك،  فقد  ويل  أو  رسول  أو  ملك  أو  ميت  من 

{ ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ   شأنه:  جّل  يقول 
ڑ ڑ ک ک  ک  ک  گ گ گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ}.
 ، كافراً  غريه  أحد  من  الشفاعة  طلب  من  فسمى 
وهذا رشك الاهلية ، فإهنم كانوا يعلمون أن ال 

{  ڭ  ڭ  ۇ ۇ   املدبر  الرازق  هو اخلالق 
ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ  ۆ  
ۉ  ې  ې}، ولكنهم اختذوا صاحلني أو 
أصنامًا يستشفعون هبم عند ال، فوقعوا يف الرشك.

من  وال  عنهم-  ال  -ريض  الصحابة  يكن  ومل 
رسول      قبر  يأتون  الصالح  السلف  من  بعدهم 
ال j فيطلبون منه الشفاعة أو الغوث أو غريه، 

وإنام كانوا يدعون ال وحده.
ومن عقيدة اإلسالم أن يشهد املسلم أن ال أرسل 
حممدًاjباهلدى ودين احلق ، فقام باحلجة، وبلغ 
األمانة ، ونصح األمة وجاهد يف ال حق جهاده.

القرآن  ال  أنزله  كتاب  خري  أن  املسلم  ويشهد 
الكريم وأنه كالم ال ، نزل بخري لغة يف خري ليلة 
كتاب   ، قريش  كفار  به  وحتدى   ، البقاع  بأرشف 
معجز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
من  حمفوظ   ، باملعجزات  وأتى   ، باملغيبات  أخرب 

الزيادة والنقصان.
ويشهد املسلم أن خري هذه األمة بعد نبيها أصحابه           
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الكريم وأنه كالم ال ، نزل بخري لغة يف خري ليلة 
كتاب   ، قريش  كفار  به  وحتدى   ، البقاع  بأرشف 
معجز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
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خليفة  الصحابة:  خري  وأن  عنهم-  ال  -ريض 
رسول الj:  أبوبكر الصديق ثم عمر بن اخلطاب 
ثم عثامن بن عفان ثم عيل بن أب طالب -ريض ال 
 j عنهم وأرضاهم- ، ونحب آل بيت رسول ال
ونصيل ونسلم عليهم يف صلواتنا كام أمرنا بذلك 
أزواجه  بيته  آل  والسالم، ومن  الصالة  عليه  نبينا 

الطاهرات اخلرّيات مجيعاً.
ونؤمن بمالئكة ال ، وكتبه ، ورسله ، ومن رسله 
عيسى بن مريم عبد ال ورسوله ، ونؤمن بالبعث 
، ونؤمن  ، وأن النة حق والنار حق  املوت  بعد 

بالقدر خريه ورشه.
عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  ل  واحلمد 

املبعوث رمحة للعاملني وعىل آله وصحبه أمجعني.
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للتوا�شل: 
    r . 9 9 q @ h o t m a i l . c o m
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�شكر اهلل �شعي من بذل جهدًا لإتمام هذا الكتاب
وبارك له في عمره واأهله وولده وماله
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