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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل:

يحتوي هذا الكتيب على تعريف موجز مبعاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، مع ذكر ما يدّل عليها من الكتاب 
اأو ال�سنة.

وميكن للقارئ التعرف على مزيد من التف�سيل حول الأ�سماء احل�سنى من خالل ا�ستخدام الباركود 
املوجود بجوار ال�سم، والذي �سينقله اإلى املوقع مبا�سرة، اأو التكرم بزيارة موقع اأ�سماء اهلل احل�سنى: 
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                    الفريق العلمي 

حممد م�سطفى بكري ال�سيد ، 1435 هـح

فهر�شة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�شر

ال�سيد ، حممد م�سطفى بكري

الأ�سماء احل�سنى. / حممد م�سطفى بكري - الريا�ض ، 1435هـ

172 �ض ؛ 16 �سم  x 6 �سم

ردمك : 978-603-01-5942-0

1- الأ�سماء وال�سفات    اأ. العنوان

ديوي 241                                     1435/7579

رقم الإيداع: 1435/7579
ردمك : 978-603-01-5942-0
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وخ�سوًعا،  وتعظيًما،  حمبة،  اخلالئق  تاألهه  معبوًدا،  ماألوًها  كونه  على  دالٌّ  »اهلل«  ا�سم  املعنـى: 
وفزًعا اإليه يف احلوائج والنوائب، وهو ال�سم اجلامع ملعاين اأ�سماء اهلل احل�سنى.

الورود: ورد يف القراآن )2724( مرة.

ال�شاهد: {پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ} ]طه:14[.
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املعنـى: اخلالق املالك املَدّبر، املرِبّي جميع خلقه بِنَعمه، وُيربّي اأولياءه مبا ُي�سلح قلوبهم، 
ول يجوز اإطالق ا�سم الرب على غري اهلل تعالى اإل م�سافًا، كرب الأ�سرة.

الورود: ورد يف القراآن )900( مرة.

ال�شاهد: {  پ  پ  پ  پ } ]الفاحتة:1[.
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املعنـى: الفرد الذي مل يزل وحده ومل يكن معه اآخر، املتفرد يف ذاته، و�سفاته واأفعاله، 
وربوبيته واإلـهيته، امل�ستحق للعبادة وحده.

الورود: ورد ا�سم الواحد )22( مرة، اأما ا�سم الأحد فورد مرة واحدة.

   { ٻ  ٻ   ٻ   ٱ    } ]الرعد:16[،   { ھ    ھ   ھ      } ال�شاهد: 
]الإخال�ض:1[.
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املعنـى: يدل ال�سمان على الرحمة ال�ساملة جلميع اخلالئق باإيجادهم واإمدادهم، وعلى الرحمة اخلا�سة 
باملوؤمنني يف الدنيا والآخرة.

الورود: ورد ا�سم الرحمن )57( مرة، اأما ا�سم الرحيم فورد )123( مرة.

ال�شاهد: { ڃ  ڃ  ڃ  چ  } ]الرحمن:1-2[، { ہ  ہ  ہ  ھ } 

                                                                                ]املزمل:20[.
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املعنـى: الذي ل ميوت، وحياته – �سبحانه - اأكمل احلياة، ت�ستلزم جميع �سفات الكمال، 
�ِسنٌة  تاأخذه  ل  اأن  ي�ستلزم  حياته  وكمال  الوجوه،  جميع  من  اأ�سدادها  وتنفي 

ولنوٌم.

الورود: ورد يف القراآن )5( مرات.

ال�شاهد: {ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ} ]البقرة:255[.
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املعنـى: الذي قام بنف�سه فلم يحتج اإلى اأحد، وقام كل �سيء به، فكل ما �سواه حمتاج اإليه 
بالذات.

الورود: ورد يف القراآن )3( مرات.

ال�شاهد: {ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ} ]البقرة:255[.
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و)الآِخر(:   يكن،  مل  اأن  بعد  كائن  �سواه  ما  وكل  �سيء،  قبله  لي�ض  الذي  الأول:  املعنـى: 
الباقي، الذي ل انتهاء لوجوده، ولي�ض بعده �سيء.

الورود: ورد ال�سمان مرة واحدة يف القراآن الكرمي.

ال�شاهد: { ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     } ]احلديد:3[.



19

والباطن  منه،  اأعلى  �سيء  فال  �سيء،  كل  فوق  والعايل  �سيء،  كل  على  الظاهر  املعنـى: 
الأقرب اإلى جميع الأ�سياء باطالعه على ال�سرائر واخلفايا ودقائق الأ�سياء، فلي�ض 

دونه �سيء.

الورود: ورد ال�سمان مرة واحدة يف القراآن الكرمي.

ال�شاهد:{ ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     } ]احلديد:3[.
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املعنـى: الباقي بعد فناء اخللق وامل�سرتد اأمالكهم وموارثهم بعد موتهم، ومل يزل اهلل 
باقًيا مالًكا لالأ�سياء كلها يورثها من ي�ساء، وي�ستخلف فيها من اأحب.

الورود: ورد يف القراآن )3( مرات.

ال�شاهد: {گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  } ]احلجر:23[.
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ب�سفات  مو�سوف  لأنه  ونق�ض،  �سر  كل  من  املرّباأ  املنّزه  عيب،  كل  من  الطاهر  املعنـى: 
اجلالل والكمال.

الورود: ورد مرتني  يف القراآن الكرمي.

ال�شاهد: {   پ  ڀ  ڀ    ڀ} ]اجلمعة:1[.



25

�سه  وتقدِّ ُت�سّبحه  الذي  بالإلهية،  يليق  ل  ما  وكل  وال�سريك،  النقائ�ض  من  املرباأ  املعنـى: 
اخلالئق وتنزهه عن كل �سوء، لكمال اأ�سمائه و�سفاته وجمالها. 

الورود: مل يرد يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة.

ال�شاهد: يف اأذكار الركوع وال�سجود، )�سبوح قدو�ض رب املالئكة والروح(.

                                                                                                                )اأخرجه م�سلم(.
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ن  املعنـى: الذي �سلم من العيوب والنقائ�ض لكماله وكمال �سفاته واأفعاله، وهو الذي يوؤمِّ
اخلالئق وحده وي�سّلمهم.

الورود: ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: { ڭ  ڭ  ۇ} ]احل�سر:23[.
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ن  ُيوؤَمِّ الذي  وهو  واأتباعهم،  ر�سله  وي�سّدق  توحيده  بدلئل  نف�سه  ي�سدق  الذي  املعنـى: 
ن عباده املوؤمنني مبا ي�سرع لهم من الأحكام، ومبا يجدونه  عبيده من ظلمه، وُيوؤمِّ
يف قلوبهم من الطماأنينة والأن�ض، ويذهب ما يعرتيهم من اخلوف اإذا جلوؤوا اإليه 

يف الدنيا ويوم الفزع الأكرب.

الورود: ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد:{  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ}      

                                                                                          ]احل�سر:23[.
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املعنـى: املتحقق كونه ووجوده، املاألوه املعبود بحق، الرب امللك الذي ل �سك فيه، الكامل يف 
اأفعاله و�سفاته، فكالمه حق وق�ساوؤه حق ووعده حق و�سرعه حق.

الورود: ورد يف القراآن )10( مرات.

ال�شاهد: {  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ} ]طه:114[.
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املعنـى: العظيم ذو الكربياء، املتعايل عن �سفات خلقه، القاهر لعتاتهم، ول يو�سف بهذا 
ال�سم على �سبيل املدح �سواه �سبحانه وتعالى.

الورود: ورد مرة واحدة يف القراآن.

ۅ}  ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   } ال�شاهد: 
]احل�سر:23[.
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املعنـى: اجلامع ل�سفات العظمة واجلالل والكربياء، العظيم يف ذاته واأ�سمائه و�سفاته، 
والل�سان  بالقلب  �سبحانه  م  يعظَّ كما  م  يعظَّ اأن  اخللق  من  اأحد  ي�ستحق  فال 

واجلوارح.

الورود: ورد يف القراآن )9( مرات.

ال�شاهد: { ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی} ]البقرة:255[.
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املعنـى: املو�سوف باجلالل وكرب ال�ساأن، العظيم يف ذاته و�سفاته واأفعاله، الذي ل �سيء 
اأعظم منه.

الورود: ورد يف القراآن )6( مرات.

ال�شاهد: {ژ  ڑ      ڑ  ک    ک} ]الرعد:9[.
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املعنـى: الذي له العلّو املطلق من جميع الوجوه، علّو الذات، وعلّو القدر وال�سفات، وعلّو 
القهر والغلبة، وهو املتعايل على خلقه، وكل �سيء هو حتت قهره و�سلطانه.

الورود: ورد ا�سم )العلي( 8 مرات، اأما ا�سم )الأعلى( فورد مرتني، وا�سم )املتعال( 
مرة واحدة.

ال�شاهد: {   ىئ  ی   ی} ]البقرة:255[، { ں  ڻ  ڻ  ڻ} ]الأعلى:1[،      

{ژ  ڑ      ڑ  ک    ک} ]الرعد:9[.
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املعنـى: �لذي �أحاط علمه بالأمور �لدقيقة، و�لذي يو�صل رحمته وخريه �إلى عباده بالطرق 
اخلفية.

الورود: ورد يف القراآن )7( مرات.

ال�شاهد: {   ڤ  ڤ  ڦ} ]الأنعام:103[.
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املعنـى: الذي له احلكمة العليا يف قدره و�سرعه وجزائه يوم القيامة، الذي اأح�سن كل �سيء 
خَلقه، فال يخلق �سيًئا عبًثا، ول ي�سرع ول يق�سي اإل مبا فيه حكمة.

الورود: ورد يف القراآن )91( مرة.

ال�شاهد: {  ۉ  ۉ     ې    } ]اجلمعة:3[.
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اأحد ثناء  املعنـى: الذي و�سع كل �سيء رحمة وعلما، وو�سع رزقه جميع خلقه، ل يح�سي 
عليه. 

الورود:  ورد يف القراآن )9( مرات.

ال�شاهد: {   ں  ں  ڻ  ڻ  } ]البقرة:115[.
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املعنـى: �لذي �أحاط علمه بالظو�هر و�لبو�طن، و�لإ�صر�ر و�لإعالن، فال يخفى عليه �صيء من 
الأ�سياء، يعلم ما كان وما هو كائن.

الورود:  ورد ا�سم العليم )157( مرة، اأما ا�سم العامل فورد )13( مرة، وا�سم عالم الغيوب 
)4( مرات.

ال�شاهد: { ں  ں  ڻ  ڻ } ]البقرة:115[، { ىئ  ىئ  یی} 
]الأنعام:73[، { ٺ ٺ ٺ  ٿ} ]املائدة:109[.
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املعنـى: الذي له ملك ال�سموات والأر�ض ومن فيهّن، ل ملك فوقه، ول �سيء اإل دونه، له امللك 
املطلق، والت�سرف يف الكون كله، وهو املالك لكل �سيء، واملليك داٌل على عظيم ملكه 

تعالى.

الورود: ورد ا�سم امللك )5( مرات، اأما ا�سم املليك فورد مرة واحدة، وا�سم املالك مرتان.

ال�شاهد: { ڭ  ڭ  } ]احل�سر:23[، {ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ} 
]القمر:55[، { ڎ  ڈ      ڈ     ژ } ]اآل عمران:26[.



51

املعنـى: املحمود يف جميع اأفعاله واأقواله، و�سفاته واأ�سمائه، و�سرعه وقَدِره، ُيحمد على كّل 
حال، وهو امل�ستحق للحمد والثناء لكمال �سفاته ولكثري اإح�سانه اإلى اخللق.

الورود:  ورد يف القراآن )17( مرة.

ال�شاهد: {   ڤ    ڤ  ڦ } ]هود:73[.
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جّمَده  الكرم،  وا�سع  عظيمة،  واأفعاله  العظيم  ومتعلقاتها،  الكمال  �سفات  وا�سع  املعنـى: 
خلقه لعظمته.

الورود:  ورد مرتني يف القراآن.

ال�شاهد: {   ڤ    ڤ  ڦ } ]هود :73[.
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املعنـى: �لذي �نتهى علمه �إلى �لإحاطة ببو�طن �لأ�صياء وخفاياها كما �أحاط بظو�هرها.

الورود:  ورد يف القراآن )45( مرة.

ال�شاهد: {   ژ  ڑ  ڑ    ک } ]التحرمي:3[.
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اأمُره،  َينُفذ  راد،  ق�ساءه  يرد  ول  غالب  يغلبه  ل  التامة،  والقدرة  القوة  له  الذي  املعنـى: 
باآياته  كفر  ملن  عقابه  �سديٌد  املوؤمنني،  عباده  نا�سٌر  خلقه،  يف  ق�ساوؤه  ومَي�سي 

وجحد توحيده.

الورود:  ورد يف القراآن )9( مرات.

ال�شاهد: { ک   گ  گ    } ]ال�سورى:19[.
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املعنـى: ال�سديد القوي الذي ل تنقطع قوته ول تلحقه يف اأفعاله م�سقة، ول مي�سه تعب.

الورود: ورد مرة واحدة  يف القراآن.

ال�شاهد: { ڈ  ڈ  ژ} ]الذاريات:58[.
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وخ�سعت  له  ودانت  املخلوقات،  جميع  قهر  ال�ساأن،  رفيع  اجلليل  الغالب  القوي  املعنـى: 
لقوته.

الورود:   ورد يف القراآن )92( مرة.

ال�شاهد: { ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ } ]البقرة:260[.
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املعنـى: الذي خ�سعت له الرقاب، وذلت له اجلبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل �سيء، 
ودانت له اخلالئق وتوا�سعت لعظمته وجالله وكربيائه.

الورود:   ورد ا�سم القاهر مرتني، اأما ا�سم القهار فورد )6( مرات.

جبحب}  يئ   ىئ   {مئ   ]الرعد:16[،   { ھ   ھ   ھ   ال�شاهد:{   
]الأنعام:18[.
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املعنـى: القادر على كل �سيء اأراده، فال ُيعجزه �سيء يف الأر�ض ول يف ال�سماء، و )املقتدر( 
مبالغة يف الو�سف بالقدرة، و)القدير( كامل القدرة.

الورود: ورد ا�سم القادر )12( مرة، اأما ا�سم القدير فورد )45( مرة، وا�سم املقتدر )4( مرات.

ڭ}  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    } ال�شاهد: 
]الأنعام:65[، {  جت  حت  خت         مت  ىت  } ]الروم:50[، { ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ} ]الرحمن:55[.



67

للقلوب  الروؤوف اجلابر  القهار، الذي تنفذ م�سيئته يف خلقه، وهو  العلي الأعلى  املعنـى: 
املنك�سرة، ولل�سعيف العاجز، وملن لذ به وجلاأ اإليه.

الورود: ورد مرة واحدة  يف القراآن.

ال�شاهد: {   ۆ       ۈ  ۈٴۇ } ]احل�سر:23[.
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املعنـى: )اخلالق( هو املبدع للخلق املخرتع له على غري مثال �سابق، و)اخلالق( تدل على 
كرثة خلق اهلل تعالى واإيجاده وكماله فيه.

الورود:  ورد ا�سم اخلالق )8( مرات، اأما ا�سم اخلالق فورد مرتني.

ۆ    ۇ   ۇ    } ]احل�سر:24[،   { ې    ې    ې   ې   ۉ    } ال�شاهد: 
ۆ  ۈ   } ]احلجر:86[.
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املعنـى: املوجد من العدم، والربء هو التنفيذ واإبراز ما قدره وقرره اإلى الوجود على �سفة 
حمددة.

الورود: ورد يف القراآن )3( مرات.

ال�شاهد: { ۉ  ې  ې  ې   ېى    } ]احل�سر:24[.



73

املعنـى: الذي ينفذ ما يريد اإيجاده على ال�سفة التي يريدها، الذي جعل خلقه على ال�سور 
التي �ساءها مبقت�سى حكمته.

الورود:   ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: { ۉ  ې  ې  ې   ېى  } ]احل�سر:24[.
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واآجالهم، يعلم حال خلقه، وهو قادر  واأرزاقهم  باأعمالهم  القائم على خلقه  املعنـى: هو 
عليهم، حافظ لهم، حميط بهم.

الورود:   ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: { ۇ  ۇ  ۆ} ]احل�سر:23[.
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املعنـى: الذي يحفظ ال�سموات والأر�ض وما فيها ومن فيها، ويحفظ على اخللق اأعمالهم، 
ويحفظ عباده املوؤمنني من املهالك وال�سياطني ومواقعة الذنوب.

الورود: ورد ا�سم احلافظ )3( مرات، وكذلك ا�سم احلفيظ ورد )3( مرات.

ڳ}  ڳ   گ    گ   گ   گ        } ]يو�سف:64[،  ٺٺ}  ٺ     ڀ    } ال�شاهد: 
]هود:57[.
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�ساأنه - مولى اخللق  به، واهلل - جل  والقائم  لالأمر  واملتويلِّ  النا�سر،  املعنـى: )الويل( 
احلق،  ومعبودهم  ورازقهم،  وخالقهم  ومالكهم  �سيدهم  اأنه  مبعنى  اأجمعني، 

ومولى املوؤمنني ولية خا�سة حمبة وتوفيقا ون�سرًا.

الورود: ورد ا�سم الويل )15( مرة، اأما ا�سم املولى فورد )12( مرة.

 { وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ]ال�سورى:28[، {   { ې   ى  ى    } ال�شاهد: 
]اآل عمران:40[.



81

املعنـى: الذي ين�سر من ي�ساء من عباده املوؤمنني، ول غالب ملن ن�سره، ول نا�سر 
ملن خذله.

الورود: ورد ا�سم الن�سري )4( مرات، اأما ا�سم خري النا�سرين فورد مرة واحدة.

ٿ   ٿ      } ]الأنفال:40[،  ۇئ}  ۇئ   وئ   وئ    } ال�شاهد: 
ٿ       } ]اآل عمران:150[.



83

املعنـى: الوكيل هو املتويل لتدبري جميع خلقه املتكفل باأرزاقهم وحاجاتهم، وهو الكايف ملن 
التجاأ اإليه، ويتولى اأولياءه فيي�سرهم للي�سرى ويجنبهم الع�سرى ويكفيهم اأمورهم، 

و)الكفيل( يعني ال�سهيد، ويقال احلافظ، ويقال ال�سامن. 

الورود:   ورد ا�سم الوكيل )14( مرة، اأما ا�سم الكفيل فورد مرة واحدة. 

ال�شاهد: {   ڄ  ڄ  ڄ} ]الن�ساء:81[، { ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱڱ} ]النحل:91[.



85

املعنـى: كفايته �سبحانه جلميع عباده يف رزقهم وتدبري اأمورهم واإ�سالح �سوؤونهم، وكفايته 
لأوليائه املوؤمنني برعايتهم وتاأييدهم.

الورود: ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: { ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  } ]الزمر:36[.



87

املعنـى:  ال�سيد الكامل ال�سوؤدد، الذي يق�سده اخللق وي�سمدون اإليه يف حوائجهم وما ينزل 
بهم، وتق�سده القلوب بالرغبة والرهبة.

الورود:   ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: {   پ  پ        } ]الإخال�ض:2[.



89

املعنـى: املتكفل بالرزق العام جلميع اخلالئق، وبرزق خا�ض بعباده املوؤمنني، هو الإميان 
به �سبحانه والعلم النافع، والرزق احلالل، والرزاق يدل على كرثة رزقه خللقه.

اق فورد مرة واحدة. الورود:   ورد ا�سم الرازق )5( مرات، اأما ا�سم الرزَّ

ال�شاهد: { ٿ  ٿ   ٹ  ٹ} ]املائدة:114[، { ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ} ]الذاريات:58[.



91

املعنـى:  احلاكم بني عباده، الذي يفتح اأبواب الرزق والرحمة لهم، ويفتح املنغلق عليهم 
من اأمورهم واأ�سبابهم.

الورود: ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: { گ  گ  گ  } ]�سباأ:26[.



93

املعنـى:  البنّي اأمره يف وجوده ووحدانيته، بظهور الأدلة عليها، وهو الذي ُيظِهر احلق 
للخلق ويبّينه لهم.

الورود:   ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: { ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  } ]النور:25[.



95

املعنـى:  الذي األهم اخللق معرفته وربوبيته، واأر�سدهم اإلى م�ساحلهم، وك�سب اأرزاقهم، 
وهو الذي دل اخللق على طريق اخلري وال�سر، ووفق من �ساء منهم اإلى �سراطه 

امل�ستقيم هداية التوفيق والإلهام.

الورود:   ورد مرتني يف القراآن.

ال�شاهد: { ائ  ائ  ەئ   ەئ  } ]الفرقان:31[.



97

وقَدره  �سرعه  يف  وق�سطه،  بعدله  والآخرة  الدنيا  يف  عباده  بني  يحكم  الذي  املعنـى: 
وجزائه.

الورود: ورد ا�سم احلكم مرة واحدة، اأما ا�سم خري احلاكمني فقد ورد )5( مرات.

ال�شاهد:{ک  ک   گ  گ } ]الأنعام:114[، { ى  ائ     ائ} 
]يون�ض:109[.



99

الدنيا  يف  اخللق  جلميع  عامة  والراأفة  الرحمة،  معاين  اأعلى  وهي  الراأفة،  ذو  املعنـى: 
ولبع�سهم يف الآخرة.

الورود:   ورد يف القراآن )10( مرات.

ال�شاهد: { ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ} ]البقرة:143[.



101

املعنـى:  الذي ُيِحبُّ اأنبياءه ور�سله واأتباعهم ويحبونه، وهو املحبوب الذي ي�ستحّق اأن يكون 
اأحب اإلى العبد من نف�سه وولده وجميع حمبوباته.

الورود: ورد مرتني يف القراآن.

ال�شاهد: {  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ} ]هود:90[.



103

طرفة  وبره  اإح�سانه  عن  خملوق  ي�ستغني  فال  والباطنة،  الظاهرة  النعم  ُم�ْسبغ  املعنـى:  
عني، ي�ساعف ثواب املح�سن من امل�سلمني، وي�سفح ويتجاوز عن امل�سيء منهم، 

وهو ال�سادق يف وعده.

الورود:   ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: {  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ} ]الطور:28[.



105

بعقوبتهم على ذنوبهم وميهلهم كي  يعجل على عباده  اأناة، ل  اأّنه عز وجل ذو  املعنـى:  
ُيِنيبوا، وهو قادر على موؤاخذتهم. 

الورود: ورد يف القراآن )11( مرة.

ال�شاهد: {  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ} ]اآل عمران:155[.



107

املعنـى: الذي يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب، ال�ستار لذنوب عباده وامل�سدل عليهم 
ثوب عطفه وراأفته، والغفار : دال على كرثة مغفرته.

الورود: ورد ا�سم الغفور )91( مرة، اأما ا�سم الغفار فورد )5( مرات، وا�سم غافر الذنب 
مرة واحدة.

 { ېئ   ېئ        ېئ     ]ال�سورى:5[، {  چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ}   } ال�شاهد: 
]الزمر:5[، { ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  } ]غافر:3[.



109

املعنـى: الذي ي�سفح عن الذنوب، ويتجاوز عنها، وهو الذي له العفو ال�سامل الذي و�سع 
اأتوا مبا يوجب العفو من توحيد  اإذا  ما ي�سدر من عباده من الذنوب، ول �سيما 

خال�ض اأو توبة اأو ا�ستغفار اأو عمل �سالح.

الورود: ورد يف القراآن )5( مرة.

ال�شاهد: {  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ} ]الن�ساء:43[.



111

املعنـى:  هو الذي يرزق من �ساء الإنابة والتوبة اإليه، والإقبال عليه بعد املع�سية، ويقبل 
ذلك منهم ويعفو وي�سفح.

الورود: ورد يف القراآن )11( مرة.

ال�شاهد: {  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ} ]احلجرات:12[.



113

جزاء،  غري  من  بالإح�سان  يتربع  الذي  النفع،  عظيم  اخلري  كثري  اأي  الكرمي  املعنـى:  
والأكرم :كثري اخلري،الذي ل يوازيه كرمي.  

الورود: ورد ا�سم الكرمي )3( مرات، اأما ا�سم الأكرم فورد مرة واحدة.

 { ڈ  ڎ    ڎ    } ]الإنفطار:6[،   { ڤ  ڤ    ڤ   ٹ    } ال�شاهد: 
]العلق:6[.



115

املعنـى: الذي ي�سكر الي�سري من الطاعة َفُيثيُب عليه الكثري من الثواب، ويعطي اجلزيَل من 
النعمة فري�سى بالي�سري من ال�سكر.

الورود: ورد ا�سم ال�ساكرمرتني، اأما ا�سم ال�سكور فورد )4( مرات.

ں}             ڱ    ڱ   ڱ    } ]التغابن:17[،   { ې  ې     ې    } ال�شاهد: 
]البقرة:158[.



117

املعنـى: �لذي �أحاط �صمعه بكل �صّر وجنوى، �لذي ي�صمع �أقو�ل عباده وما ينطق به خلقه، 
فال يخفي عليه �سيء، وهو ال�سميع الذي ي�ستجيب لل�سائلني.

الورود: ورد يف القراآن )45( مرة.

ال�شاهد: { ٿ     ٹ  ٹ } ]ال�سورى:11[.



119

بالأ�صياء،  �خلبري  و�صغرت،  خفيت  مهما  �ملب�صر�ت  بجميع  ب�صره  �أحاط  �لذي  املعنـى: 
املطلع عليها.

الورود: ورد يف القراآن )42( مرة.

ال�شاهد: { ۇ     ۇ   ۆ   ۆ } ]ال�سورى:27[.



121

املعنـى: الذي ل يغيب عنه �سيء، ول يعزب عنه مثقال ذرة يف الأر�ض ول يف ال�سماء، بل هو 
مطلع على كل �سيء، م�ساهد له، عليم بتفا�سيله.

الورود: ورد يف القراآن )18( مرة.

ال�شاهد: { ڱ  ڱ  ں } ]الن�ساء:166[.



123

وب�صره  بامل�صموعات،  �صمعه  �أحاط  �لذي  �صيء،  عنه  يغيب  ل  �لذي  �حلافظ  املعنـى: 
باملب�صر�ت، و�أحاط علمه بكّل �صيء، فال تخفى عليه خافية.

الورود: ورد يف القراآن )3( مرات.

ال�شاهد: { ک  ک  ک  ک      گ  گ } ]الأحزاب:52[.



125

و�سائليه وحمبيه  عابديه،  من  والقريب  واإحاطته،  بعلمه،  اأحد  كل  من  القريب  املعنـى:  
بالن�سر والتاأييد، واإجابة دعوتهم.

الورود: ورد يف القراآن )3( مرات.

ال�شاهد: { ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ } ]البقرة:186[.



127

املعنـى:  الذي يقابل الدعاء وال�سوؤال بالعطاء والقبول وال�ستجابة �سبحانه وتعالى.

الورود: ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: { حب    خب  مب  ىب } ]هود:61[.



129

املعنـى:  �لذي ل يغيب عنه علم �صيء، و�أحاط بكل �صيء علمًا، و�أح�صى كل �صيء عددً�.

الورود: ورد يف القراآن )8( مرات.

ال�شاهد: { ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىبيب  جت     حت    خت  مت  ىت }                                       

                                                                             ]ف�سلت:54[. 



131

املعنـى:  كايف املتوكلني، العليم بعباده، يحفظ اأعمالهم ويجازيهم مبقت�سى حكمته وعلمه، 
وهو ح�سب املوؤمنني وكافيهم.

الورود: ورد يف القراآن )3( مرات.

ال�شاهد: { حت  خت  مت } ]الن�ساء:6[.



133

املعنـى: الغني بذاته، الذي ل يحتاج اإلى اأحد يف �سيء، وكل اأحد حمتاج  وفقرٌي اإليه.

الورود: ورد يف القراآن )18( مرة.

ال�شاهد: { ڭڭ  ڭ  ڭۇ } ]يون�ض:68[.



135

والرزق  الهداية  ذلك  ومن  ي�ساء،  ملن  ي�ساء  ما  يهب  جوُده،  اخللق  و�سع  الذي  املعنـى: 
وال�سفاء.

الورود: ورد يف القراآن )3( مرات.

ال�شاهد: { ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ} ]�ض:9[.



137

ر حاجة اخلالئق بعلمه، ثم ي�سوقها  املعنـى:القدير، ومعطي القوت، فاملقيت �سبحانه يقدِّ
اإليهم بقدرته، ليقيتهم بها ويحفظهم.

الورود: ورد مرة واحدة يف القراآن.

ال�شاهد: { ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی        } ]الن�ساء:85[.



139

والقلوب،  والرحمة  لالأرزاق  والبا�سط  والنفو�ض،  والأرواح  لالأرزاق  القاب�ض  املعنـى: 
والبا�سط يديه بالتوبة للموؤمنني.

وهذه الأ�سماء الكرمية من املتقابالت التي ل ينبغي اأن ُيفرد اأحدها عن قرينه.

الورود: مل يرد هذان ال�سمان يف القراآن الكرمي، ووردا يف ال�سنة املطهرة.

ر، القاب�ض البا�سط(. ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اإن اهلل هو امل�سعِّ

                                                                                             )اأخرجه الرتمذي(.



141

املعنـى: املنزل لالأ�سياء منازلها، يقّدم ما �ساء منها ويوؤّخر ما �ساء بحكمته وعدله. قّدر 
ال�سابقني،  اإلى مقامات  بالتوفيق  �ساء  اأن يخلق اخللق، وقدم من  املقادير قبل 

ر ملا قّدم. م ملا اأّخر ول موؤخِّ واأخر من �ساء بحكمته وعدله، ل مقدِّ

الورود: مل يردا يف القراآن الكرمي، ووردا يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )... اأنت املقدم واأنت املوؤخر(.

                                                                                )اأخرجه البخاري(.



143

بالتدريج �سيًئا  َخلقه و�سرعه وجزائه، خلق اخللق و�سرع الأحكام  املعنـى: )الرفيق( يف 
ف�سيًئا بح�سب حكمته، وعلى وجه ال�سعة والي�سر ومنا�سبة العباد، وهو الذي يعامل 

العباد بالرفق واللني.
الورود: مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

واإن اهلل يعطي على الرفق ما ل  اأهل الرفق.  قولهملسو هيلع هللا ىلص: )اإن اهلل رفيق يحب  ال�شاهد: 
يعطي على العنف(.       )اأخرجه اأحمد(.



145

املعنـى: الذي يجود بالنوال قبل ال�سوؤال، مين على عباده باإح�سانه واإنعامه عليهم، وعلى 
اأوليائه بالهداية والتوفيق والإميان.

الورود: مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قولهملسو هيلع هللا ىلص: )...، اللَّهم اإين اأ�ساألك باأن لك احلمد ل اإله اإل اأنت املنان(.

                                                                                )اأخرجه الرتمذي واأبوداوود(.



147

املتنوعة،  ونعمه  وكرمه،  ف�سله  ومالأها من  املخلوقات،  بعطائه جميع  الذي عم  املعنـى: 
وخ�ض عباده املوؤمنني باأنواع من اجلود يف الدنيا والآخرة.

الورود: مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قولهملسو هيلع هللا ىلص: )اإن اهلل تعالى جواد يحب اجلود...(.

                                                                                          )حلية الأولياء(.



149

اأح�سن كّل �سيء  املعنـى: املتف�سل الذي يعطي النعم الكثرية التي ل حت�سى، وهو الذي 
خلقه بالإيجاد والإمداد، والهداية.

الورود: مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )... فاإن اهلل حم�سن يحب الإح�سان(.

                                                                                              )الكامل لبن عدي(.



151

عباده  من  يحب  كذلك  امل�ساهد،  يف�سحهم يف  ول  كثرًيا  عباده  على  ي�سرت  املعنـى:�ساتر 
ال�سرت على اأنف�سهم واجتناب ما ي�سينهم.

الورود: مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اإن اهلل - عز وجل - حيي �ستري...(.
                                                                                    )اأخرجه اأبو داوود والن�سائي(.



153

املعنـى: احلاكم القا�سي الذي يجازي النا�ض باأعمالهم.

الورود: مل يرد يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

وٍت َي�سمعه من َبُعد كما َي�سمعه َمْن َقُرب:  ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )... ثم ُيناديهم ب�سَ
اأنا امللُك، اأنا الدّيان...(.  

                                                                                          )اأخرجه احلاكم(.



155

ل  وحده،  اإزالتها  على  والقادر  واأدويتها،  والقلوب  الأبدان  باأمرا�ض  حقًا  العامل  املعنـى: 
للب�سرية  �سفاء  – �سبحانه-، و�سريعته  اإل هو  ال�سر  �سفاوؤه، ل يك�سف  اإل  �سفاء 

وعالج لها.

الورود: مل يرد يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اأذهِب الباأ�ض رب النا�ض، ا�سِف واأنت ال�سايف(.

                                                                                        )اأخرجه البخاري وم�سلم(.



157

املعنـى: مالك اخللق، واخللق كلهم عبيده؛ الذي اإليه يرجعون، وباأمره يعملون، وعن قوله 
ي�سدرون.

الورود: مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )ال�سيد اهلل(.

                                                       )اأخرجه اأحمد(.
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املعنـى: الواحد الفرد الذي ل �سريك له ول نظري.

الورود: مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )... وهو وتر يحب الوتر(.

                                                                         )اأخرجه البخاري وم�سلم(.



161

املعنـى: حياوؤه تعالى و�سٌف يليق به، لي�ض كحياء املخلوقني، بل هو حياء كرم وبّر، َوجود 
وجالل.

الورود: مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اإن اهلل - عز وجل - َحِييُّ �ستري يحب احلياء وال�سرت...(.

                                                                              ) اأخرجه اأبو داوود والن�سائي(.



163

املعنـى: املنزه عن النقائ�ض، فهو طيب واأفعاله طيبة، و�سفاته اأطيب ال�سفات، واأ�سماوؤه 
اأطيب الأ�سماء، يحب الطيبني، ول يقبل اإل طيبًا.

الورود: مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اأيها النا�ض اإن اهلل طيب ول يقبل اإل طيًبا(.

                                                                                                          ) اأخرجه م�سلم(.



165

املعنـى: اهلل �سبحانه هو املعطي على احلقيقة، ل مانع ملا اأعطى ول معطي ملا منع، وعطاوؤه 
�سبحانه وا�سع لي�ض له حدود ول قيود.

الورود:مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )... واهلل املعطي واأنا القا�سم(.

                                                                                  )اأخرجه البخاري (.



167

املعنـى: من له نعوت احل�سن والإح�سان؛ اجلميل يف ذاته، واأ�سماوؤه و�سفاته واأفعاله كلها 
جميلة.

الورود:  مل يرد هذا ال�سم يف القراآن الكرمي، وورد يف ال�سنة املطهرة.

ال�شاهد: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اإن اهلل جميل يحب اجلمال(.

                                                                                )اأخرجه م�سلم(.
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