
الحیاة مع هللا سبحانھ 
وأسمائھ وصفاتھ

https://www.with-allah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://www.with-allah.com/ar


٩٤٩٤٩٤٩٤٩٤٩٤٩٤٩٤٤٤

https://www.with-allah.com/ar
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
ar



٩٥٩٥٩٥٩٥٩٥٩٥٩٥٩٥٩٥٩٩٥٩

https://www.with-allah.com/ar
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
ar



٩٦

 "الرحمن، الرحيم، البر، الكريم،
 الجواد، الرؤوف، الوهاب“: هذه

 ا<سماء تتقارب معانيها،
 وتدل كلها على اتصاف

 الرب بالرحمة والبر والجود
 والكرم، وتدل على سعة

 رحمته التي عم بها جميع
 الوجود، بحسب ما تقتضيه
 حكمته، وخص المؤمنين

 منها بالنصيب ا<وفر، والحظ
 ا<كمل، قال تعالى:

ۚ ءٖ  (َورَۡحَِت وَِسَعۡت ُكَّ َشۡ
ِيَن َيتَُّقوَن) [األعراف:  فََسأَۡكُتُبَها لِلَّ
 ١٥٦]، والنعم وا�حسان كلها
 من آثار رحمته تعالى وجوده

 وكرمه، وخيرات الدنيا واZخرة
كلها من آثار رحمته.

أ - إنه اهللا:
اهللا الرحمن الرحيم..

إنه اهللا الرمحن الرحيم..  
كتب الرمحة عىل نفسه،   
غضبه،  رمحته  وسبقت 
كل  رمحته  ووسعت 
 ِ َّ ٱ رَۡحََت  يشء...(إِنَّ 

ٱلُۡمۡحِسنَِي٥٦) ّمَِن  قَرِيٞب 
 [األعراف: ٥٦].

"إنه الرحيم الرمحن"...  
قال  أمهاتنا؛  من  بنا  أرحم 
امرأة  إىل  إشارة  يف  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص 
هذه  ترضع صبيا: ”أترون 
طارحة ولدها يف النار قلنا 
ال  أن  عىل  تقدر  وهي  ال 
أرحم  هللا  فقال  تطرحه، 
بولدها“  هذه  من  بعباده 

(رواه البخاري). 
الرحيم"  الرمحن  "اهللا   
اخللق،  مجيع  يرحم 

املؤمنني  بعباده  ختتص  رمحة  وعز  جل  وله 
(َوَكَن بِٱلُۡمۡؤِمنَِي رَِحيٗما ٤٣) [األحزاب: ٤٣].

ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  بعث  أن  رمحته  " إنه الرحيم" ومن   
ملصاحلهم  وحافظًا  للبرش،  ا  هاديً للعاملني  رمحة 

الدينية والدنيوية.

الحياة مع اهللا سبحانه وأسمائه وصفاته:
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٩٧

"إنه الرحيم"...ال ممسك لرمحته إال هو، وال مرسل هلا   
َ ُمْمِسَك لََها َوَما  ُ لِلنَّاِس ِمْن رَْحٍَة فَ َّ إال هو (َما َيْفَتِح ا
َ ُمرِْسَل َلُ ِمْن َبْعِدهِ َوُهَو الَْعزِيُز اْلَِكيُم) [فاطر: ٢].  ُيْمِسْك فَ

إنه اهللا الرمحن الرحيم..  

إنه اهللا الوهاب اجلواد..  
واهب  اآلمال...يا  واهب  النعم...يا  واهب  يا   

اإلحسان.
هبني الرضا...هبني األمان...هبني السعادة واحلنان..  
د علينا وتفضل؛ فأنت أهل الفضل واجلود والكرم.. جُ  
اُب٨) ٱلۡوَهَّ نَت 

َ
أ إِنََّك  رَۡحًَةۚ  نَك  ُ لَّ ِمن  َلَا  (َوَهۡب   

 [آل عمران: ٨].
ويبغض  األخالق،  ومعايل  الكرم  حيب  كريم  اهللا  ”إن   

سفاسفها“)  (رواه الرتمذي).
"الوهاب"...هيب ملن يشاء، ويمنع عمن يشاء.  

يقول  له  اد  رَ ال  وفضله  له،  حد  ال  "اجلواد"..عطاؤه   
لليشء : (ُكن َفَيُكوُن١١٧) [البقرة: ١١٧].

املعنوي،  والرزق  احليس  الرزق  "الوهاب"...هيب   
وجيود به بفضله وكرمه.

صاحلة،  خواطر  من  عبده  عىل  اهللا  يفتحه  ما  ذلك  ومن   
وخواطر نافعة، وعلم وهداية وتوفيق واستجابة دعاء، كل 
هذا وغريه من الرزق املعنوي الذي منحه لكثري من الناس.

ووصل  ورفع،  وخفض  ومنع،  "الوهاب"...أعطى   
وقطع، بيده اخلري إنه عىل كل يشء قدير.

إنه اهللا الوهاب اجلواد..  
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٩٨

اهللا الواسع..
َ َوِٰسٌع َعلِيٞم١١٥) [البقرة: ١١٥]. َّ إنه اهللا الواسع...(إِنَّ ٱ  

"الواسع"...جواد يسع ملا يسأل.  
أسامئه،  يف  صفاته...العظيم  يف  "الواسع"...الكامل   
والسلطان  وامللك  العظمة  واسع  عليه،  الثناء  حيىص  ال 

والفضل واجلود واإلحسان.
"الواسع"...يسع خلقه كلهم بالعطاء والكفاية والعلم   

واإلحاطة واحلفظ والتدبري.
ختتلط  وال  األصوات،  سمعه  وسع  "الواسع"...الذي   

عليه اللغات.  
"الواسع"...يرسّ عىل عباده العبادة، وجعل الدين يرس،   

ووسع عليهم جل وعز.
إنه اهللا الواسع..  

اهللا الودود..
إنه اهللا الودود...(َوُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدوُد١٤) [الربوج: ١٤].  

ويرىض  ويرضيهم  ويقرهبم  بعباده...حيبهم  ودود  اهللا   
َوُيِحبُّونَُه)  عنهم...(ُيِبُُّهۡم 

[املائدة: ٥٤].
الناس  حمبة  يرزقهم  اهللا   
ما  ويقبلون  فيحبوهنم  هلم؛ 

عندهم.
ودود  "الودود"...قريب   

حمب للخري لعباده.
"الودود"...حيبه عباده ويشتاقون للقائه، ويف احلديث:   

أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه“ (رواه البخاري). ”من 
الشحناء  من  وتنقيته  قلبك،  بتصفية  "الودود"...يأمرك   
والوداد،  احلب  بامء  الضغينة  والبغضاء، وأن تغسل درن  

وأن تطفيء نار احلسد بثلج احلب والوداد.
إنه اهللا الودود..  

  "الودود"...الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم
 ويحبونه؛ فهو أحب إليهم من كل شيء،
 قد امت�ت قلوبهم من محبته، ولهجت

 ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم
ا وإخالًصا وإنابة من جميع الوجوه. إليه وّدً
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٩٩٩٩٩٩٩٩٩

اهللا الحّي القيوم..
َّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُم ٢) [آل عمران: ٢]. ِ ٓ إَِلَٰه إ َ  ُ َّ إنه اهللا احليّ القيوم...(ٱ  

ٱۡلَقيُّوُم٢) ٱۡلَحُّ  ُهَو   َّ ِ إ إَِلَٰه   ٓ َ  ُ َّ القيوم...(ٱ اهللا  إنه   
 [آل عمران: ٢].

ويفتقر إليه  احلياة؛ فال حيتاج إىل غريه  "احلي"...كامل   
كل من سواه...وكل يشء هالك إال وجهه.

"القيوم"...القائم بنفسه جل وعز، الغني عامّ سواه.  
واحلافظ  كسبت،  بام  نفس  كل  عىل  "القيوم"...القائم   
وسيئاهتم،  وحسناهتم  وأقواهلم،  وأحواهلم  ألعامهلم 

املجازهيم عليها يف اآلخرة.
"القيوم"...املحيص ملا عمل العباد جل وعز.  

وبرزقهم،  خلقه،  كل  بحياة  "القيوم"...املتكفل   
وبترصيف أحواهلم، وتدبري شئوهنم.

القيوم"...الباقي بال زوال تعاىل وتقدس. "احلي   
إنه اهللا احلي القيوم..  

٩٩

 "الحي القيوم"...كامل
 الحياة والقائم بنفسه.
 القيوم <هل السماوات

 وا<رض، القائم
 بتدبيرهم وأرزاقهم،
 وجميع أحوالهم، فـ

 "الحي": الجامع لصفات
 الذات، و“القيوم“:
 الجامع لصفات

ا<فعال.
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١٠٠

اهللا الجبار...
ِي  ٱلَّ  ُ َّ ٱ اجلبار...(ُهَو  وعال  جلّ  اهللا  إنه   
ٱلُۡمۡؤِمُن  َلُٰم  ٱلسَّ وُس  ٱۡلُقدُّ ٱلَۡملُِك  ُهَو   َّ ِ إ إَِلَٰه   ٓ َ

ا  ِ َعمَّ َّ ۚ ُسۡبَحَٰن ٱ ُ ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَبَّاُر ٱلُۡمَتَكّبِ
يُۡشُِكوَن ٢٣) [احلرش: ٢٣].

لألسري،  املعني  للكسري،  "اجلبار"...اجلابر   
وغافر  العاثرين،  عثرات  جابر  للفقري،  املغني 
ذنوب املذنبني، ومعتق املعذبني، وجابر قلوب 

املحبني اخلاشعني.
"اجلبار"...الذي تم عاله، وعظمت نعمته   

عىل كل يشء.
دان  "اجلبار"...الذي   
كل  له  وخضع  يشء،  كل  له 
يشء، ومل يشغله يشء عن يشء.

و  ذ . . . " ر جلبا ا "  
امللك  وصاحب  اجلربوت، 

وامللكوت والعظمة واملجد.
وانكرس  اجلبابرة،  له  "اجلبار"...خضعت   

له العظامء، وذل له امللوك والعظامء، وانكرس بني يديه املجرمون الطُّغاة.
إنه اهللا اجلبار..  

  "الجبار"...بمعنى العلي ا<على، وبمعنى
 القهار، وبمعنى الرؤوف: الجابر للقلوب

 المنكسرة، وللضعيف العاجز، ولمن الذ به
ولجأ إليه.
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١٠١

اهللا الجميل..
إنه اهللا اجلميل جل وعز.  

اللهم إنا نسألك لذة النظر إىل وجهك الكريم، والشوق إىل لقائك.  
"اجلميل"...له من األسامء أمجلها، ومن األوصاف أكملها.  

ۡت  "اجلميل"...مجال األسامء التام ومجال الصفات الكامل ومجال الكامل املطلق...(َوَتمَّ  
) [األنعام: ١١٥]، الذي أحسن كل يشء خلقه. ٗ َكَِمُت َرّبَِك ِصۡدٗقا وََعۡد

"اجلميل"...مجال األكوان دليل مجاله وجالله؛ فجامله ال حتيطه العقول، وال تبلغ وصفه   
أثنيت عىل نفسك“ (رواه مسلم). كام  أنت  عليك  ثناءً  أحيص  األفهام قال ملسو هيلع هللا ىلص: ”..ال 

"اجلميل"...منح مجال اخللق ومجال اخللق، ومنح مجيل الظن به.  
يا مجيالً حيب اجلامل مجِّل قلوبنا باإليامن وامنح أخالقنا اجلامل، وقلوبنا اجلامل، وظواهرنا   

اجلامل.
إنه اهللا اجلميل..  

اهللا العليم الخبير المحيط..
إنه اهللا العليم اخلبري املحيط..  

املحيط": الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، واإلرسار واإلعالن،  اخلبري،  "العليم،   
واحلارض  واملايض  والسفيل،  العلوي  والعامل  واملمكنات،  واملستحيالت  والواجبات 

واملستقبل؛ فال خيفى عليه يشء من األشياء.
َوَما  رَۡحاِمۖ 

َ
ٱۡل ِف  َما  َوَيۡعلَُم  ٱۡلَغۡيَث  ُِل  َوُيَنّ اَعةِ  ٱلسَّ ِعۡلُم  ِعنَدهُۥ   َ َّ ٱ اخلبري"...(إِنَّ  "العليم   

َ َعلِيٌم َخبُِيۢ ٣٤) [لقامن: ٣٤]. َّ ۡرٖض َتُموُتۚ إِنَّ ٱ
َ
ّيِ أ
َ
اذَا تَۡكِسُب َغٗداۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفُسۢ بِأ تَۡدرِي َنۡفٞس مَّ

ُ َعلِيُمۢ  َّ وَن َوَما ُتۡعلُِنوَنۚ َوٱ ۡرِض َوَيۡعلَُم َما تُِسُّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل "اهللا العليم املحيط"...(َيۡعلَُم َما ِف ٱلسَّ

ِي َخلََق َسۡبَع َسَمَٰوٰٖت َوِمَن  ُ ٱلَّ َّ ٤ ) [التغابن: ٤]؛ فهو بكل يشء عليم...( ٱ ُدورِ  بَِذاِت ٱلصُّ
ٍء  َحاَط بُِكّلِ َشۡ

َ
َ قَۡد أ َّ نَّ ٱ

َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ َ  َ َّ نَّ ٱ
َ
ۡمُر بَۡيَنُهنَّ ِلَۡعلَُمٓواْ أ

َ
ُل ٱۡل ۖ يَتََنَّ ۡرِض ِمۡثلَُهنَّ

َ
ٱۡل

ٍء ِعۡلَمۢا ١٢) [الطالق: ١٢]. َحاَط بُِكّلِ َشۡ
َ
َ قَۡد أ َّ نَّ ٱ

َ
ِعۡلَمۢا ١٢ ) [الطالق: ١٢]، وقال تعاىل: (َوأ

إنه اهللا العليم اخلبري املحيط
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١٠٢١٠١١٠١١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١ ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢١٠٢

اهللا القريب..
إنه اهللا القريب..  

يا قريبًا ممن دعاه...يا قريبًا ممن رجاه.  
يا قريبًا ممن سأله...يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد.  

لََك ِعَبادِي َعّنِ فَإِّنِ قَرِيٌبۖ) [البقرة: ١٨٦].
َ
ذَا َسأ نّ علينا باألنس بك، وبكالمك ياقريب...( مُ  

واِطالعه. بعلمه  لوه  عُ يف  "القريب" قريب   
يرفع  ويلطف،  يعطي  دعاه،  "القريب" ملن   

ويكشف، وجييب املضطر.
يغفر  به،  وتعلق  إليه  تاب  ممن  "القريب"   

الذنب ويقبل التوب.
"القريب"...يقبل ما تقرب إليه عبده به، ويتقرب من عبده بقدر قرب العبد منه.  

"القريب"...املطلع عىل أحوال عباده؛ فهو قريب منهم بعلمه وإحاطته، وال ختفى عليه   
منهم خافية.

"القريب"...قريب بلطفه وحفظه ونرصته وتأييده، وهذا القرب خاص بأوليائه.  
"القريب"...يرجع إليه عباده يف مآهلم...( َوَنُۡن أَۡقَرُب إَِلۡهِ ِمنُكۡم) [الواقعة: ٨٥].  

"القريب"...تأنس النفوس بقربه، وهتش بذكره.  
إنه اهللا القريب..  

اهللا المجيب..
ِيٞب٦١) [هود: ٦١]. إنه اهللا املجيب جل وعز...(إِنَّ َرّبِ قَرِيٞب مُّ  

"املجيب"...جييب عباده إذا توسلوا إليه ودعوه وسألوه بام رشع هلم، وهو الذي أمرهم   
بالدعاء، ووعدهم باإلجابة جل وعز.

سجنه،  يف  السجني  به  "املجيب"...تعلق   
واليتيم  فقره،  يف  والفقري  بحره،  يف  والغريق 
يف  والعقيم  مرضه،  يف  واملريض  يتمه،  يف 

عقمه، فأعطى وأجاب ومنح وعاىف.

 "المجيب"...يجيب الداعين مهما
 كانوا، وأينما كانوا، وعلى أي حال

كانوا.

 "القريب"...قريب من كل أحد بعلمه
 وخبرته ومراقبته ومشاهدته

 وإحاطته.
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١٠٣١٠١٠١٠١٠١٠١٠٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١٠١٠١١١٠٠١١١ ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣١٠٣

 ( وَٓء  ٱلسُّ َوَيۡكِشُف  َدَعهُ  إَِذا  ٱلُۡمۡضَطرَّ  ُيِيُب  مَّن 
َ
أ  ) املضطر  "املجيب"...جييب   

يف  دعاه  من  فكم  وصفاته،  بأسامئه  إليه  وتوسل  دعاه  إذا  إجابة  يكون  ما  وأقرب   ،[٦٢ [النمل: 
نه، وكم من يتيمٍ  ه، وتوسل إليه يف بحره فأنقذه، واسرتزقه يف فقره فأغناه وأمَّ جنه فأطلَقَ سِ
قيمٍ  اه فشفاه وكتب له السالمة، وكم من عَ جَ ه، وكم من مريض رَ دعاه فتواله برعايته وكربَّ

إنه اهللا املجيب..  . هُ ع إليه فرزقه الولد وأكرمَ َّ ترضَ
اهللا النور..

َمَٰوِٰت َوٱۡلَۡرِض) [النور: ٣٥]. ُ نُوُر ٱلسَّ َّ إنه اهللا النور..(ٱ  
ر أفئدهتم هبدايته.  ر قلوب العارفني بمعرفته واإليامن به، ونوَّ      "النور"...الذي نوَّ

إليه  السالكني  طريق  ونَور  واألرض،  الساموات  وأنار  بنوره  الظلامت  ب  "النور"...أذهَ  
وقلوهبم. 

إليه  انتهى  ما  وجهه  سبحات  ألحرقت  كشفه  لو  النور،  حجابه  النور  وحجابه  النور  اهللا   
برصه من خلقه.

إنه اهللا النور..  
اهللا الحكيم..

ُ بِأَۡحَكِم ٱۡلَحِٰكِمَي٨) [التني: ٨]. َّ إنه اهللا احلكيم...(أَلَۡيَس ٱ  
جل  منه  بقدر  هبا  الالئق  موضعها  يف  ويضعها  ويتقنها،  األشياء  حيكم  "احلكيم"...الذي   

وعز.
 ، "احلكيم"...رشع الرشائع حلكمةٍ  
فترشيعه   ، حلكمةٍ السنن  وسنّ 
وأرسارها  مقاصدها  يف  بالغة  حكمة 

وعواقبها الدنيوية واألخروية.
بمرضه  إنسان  أو  بفقره،  فقري  عىل  قضائه  يف  حكيم   ، وقَىضَ رَ  قدَّ فيام  "احلكيم"...حكيم   
لل،  لل، وال أقواله وأفعاله نقص وال زَ وضعفه، أو مدين بضيقه وقلة يده، ال يدخل تدبريه خَ

فله سبحانه احلكمة البالغة.
يف  األمور  ووضع  والتؤدة  والرزانة  واملعرفة  احلكمة  عباده  يلهم  "احلكيم"...الذي   

مواضعها الصحيحة.
اهللا أحكم احلاكمني؛ فال يقع يشء يف كونه إال بإذنه، وله التحليل والتحريم؛ فاحلكم ما   

رشع، والدين ما أمر به وهنى عنه، ال معقب حلكمه، وال رادّ لقدره وقضائه.
ا...عدل يف أمره وهنيه وخربه. "احلكيم"...اليظلم أحدً  

إنه اهللا احلاكم احلكيم..  

  "الحكيم"...هو الذي له الحكمة العليا
 في خلقه وأمره؛ فال يخلق شيًئا عبًثا، وال

 يشرع شيًئا سدى، الذي له الحكم في
ا<ولى واZخرة.
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١٠٤

وُس) [احلرش: ٢٣]. إنه اهللا امللك...(ٱلَۡملُِك ٱۡلُقدُّ  
     "امللك"...ذو العظمة والكربياء يدبر أمر عباده ويترصف 

فيهم؛ فهم عبيده ومضطرون اليه، وهو ملكهم ومالكهم.
له امللك املطلق، ما من ملك وال رئيس إال مملوك له، وال يف   
ُۥ َما ِف  الساموات واألرض من خري إال من عطائه وفضله (لَّ

َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡلَۡرِضۗ) [البقرة: ٢٥٥] ٱلسَّ
وال  لعباده،  العطاء  وجيزل  حساب،  بال  "امللك"...يعطي   
ويف  يشء؛  من  يشء  يشغله  وال  يشء،  ملكه  يف  ذلك  ينقص 

احلديث القديس الصحيح: ”..لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد 
فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كام ينقص املخيط إذا أدخل 

البحر..“ (رواه مسلم).
     "امللك"...يؤيت ملكه من يشاء؛ قال تعاىل: (قُِل ٱللَُّهمَّ َمٰلَِك ٱلُۡمۡلِك تُۡؤِت ٱلُۡمۡلَك َمن تََشآُء 
ءٖ قَِديٞر٢٦)  ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ َ ۖ إِنََّك  َوتَنُِع ٱلُۡمۡلَك ِممَّن تََشآُء َوتُعِزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُءۖ بَِيِدَك ٱۡلَۡيُ
[آل عمران: ٢٦].

"املليك"...املالك خللقه، املترصف فيهم يف الدنيا واآلخرة؛ فلريغبوا إليه، وليجأروا به،   
 . ا ونداءً ا فيام عنده طلبًا ودعاءً وإحلاحً وليستزيدوا طمعً

إنه اهللا امللك املالك املليك..  

 "الملك المالك"...
 الذي له الملك؛ فهو

 الموصوف بصفة
 الملك، وهي صفات
 العظمة والكبرياء
 والقهر والتدبير،
 الذي له التصرف

 المطلق في الخلق
 وا<مر والجزاء، وله

 جميع العالم العلوي
 والسفلي، كلهم
 عبيد ومماليك،
ومضطرون إليه.

اهللا الملك المالك المليك..
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١٠٥١٠١٠٠٠١١١٠٥٥٥٥١٠٥

اهللا القدوس..
إنه اهللا القدوس...تقدس يف عليائه، وجل ثناؤه، وعظمت   
م)  وُس الس َّ ُهَو ٱلَۡملُِك ٱۡلُقدُّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َ ِي  ُ ٱلَّ َّ آالؤه...( ُهَو ٱ

[احلرش: ٢٣].

امللك  والروح...سبحان  املالئكة  رب  قدوس  سبوح   
القدوس.

"إنه اهللا القدوس"...املقدس املطهر عن كل عيب ونقص،   
وعن كل وصف ال يليق به جل وتقدس.

واجلامل  الكامل  بصفات  القدوس"...املتصف  "إنه   
ومل  يشء  كمثله  ليس  والعيب،  النقص  عن  املنزه  واجلالل، 
مبلغ  يبلغ  أحد  وال  كامله،  فوق  كامل  ال  أحد  ا  كفوً له  يكن 

أسامئه وصفاته.
القلوب،  قدسته  القدوس"...الذي  "إنه   
األلسن،  وقدسته  أمانيها،  كل  به  وعلقت 

فسبحت به يف كل أوقاهتا.
والعطاء،  الربكة  القدوس"...ذو  "إنه   
الربكة،  وإليه  الربكة  فمنه  والثناء؛  والفضل 
وهو الربكة الذي يبارك عباده، ويبارك هلم بامء 

يشاء من عطاء ونامء.

إنه اهللا القدوس..  
اهللا السالم..

عبدٌ  يَسلم  فال  السالم؛  ومنه  السالم  السالم...اهللا  اهللا  إنه   
إال بتسليمه، وال يتم نجاح إال بتوفيقه سبحانه.

سواه  ملا  املسلم  وعيب،  نقص  كل  من  "السالم"...السامل   
من اآلفات والرشور.

 "القدوس السالم"...
 المعظم المنزه عن
 صفات النقص كلها،
 وعن أن يماثله أحد

 من الخلق؛ فهو
 المتنزه عن جميع

 العيوب، والمتنزه عن
 أن يقاربه أو يماثله
 أحد في شيء من

الكمال.
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١٠٦١٠٦

اهللا الحق..
) [احلج: ٦]. َ ُهَو ٱۡلَقُّ َّ نَّ ٱ

َ
إنه اهللا احلق...(َذٰلَِك بِأ  

احلق"...يف ذاته وصفاته؛ فهو كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، وال  "اهللا   
وجود ليشء من األشياء إال به؛ فهو الذي مل يزل وال يزال باجلالل واجلامل والكامل موصوفًا، 

ا. ومل يزل وال يزال باإلحسان معروفً
هو  ودينه  حق،  وكتبه  حق،  ورسله  حق،  ولقاؤه  حق،  وفعله  حق،  احلق"...قوله  "اهللا   
نَّ 
َ
حق...(َذٰلَِك بِأ ينسب إليه فهو  احلق، وكل يشء  رشيك له هي  وحده ال  احلق، وعبادته 
َ ُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَكبُِي ٦٢) [احلج: ٦٢]. َّ نَّ ٱ

َ
نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱۡلَبِٰطُل َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡلَقُّ َوأ َّ ٱ

إنه اهللا احلق...  
اهللا المؤمن المهيمن..

ٱلُۡمۡؤِمُن  َلُٰم  ٱلسَّ وُس  ٱۡلُقدُّ ٱلَۡملُِك  ُهَو   َّ ِ إ إَِلَٰه   ٓ َ ِي  ٱلَّ  ُ َّ ٱ ُهَو  املهيمن...(  املؤمن  اهللا  إنه   
ٱلُۡمَهۡيِمُن) [احلرش: ٢٣].

"املؤمن"...الذي ينرش األمن بني عباده، واألمان بني خلقه، والسكينه بوحيه...(َوَءاَمَنُهم   
٤) [قريش: ٤]. ّمِۡن َخۡوفِۢ

"السالم"...صفاته ساملة من مشاهبة املخلوقني ومماثلتهم، سامل من أنواع النقص   
وأوصاف القصور، علمه تام سامل، وعدله شامل سامل، وملكه كامل سامل، حكمه 
سلم، قضاؤه سامل، صنعه سامل؛ فهو السالم ومنه السالم تبارك ذو اجلالل واإلكرام.
إِبَۡرٰهِيَم١٠٩)  ٰٓ َ َ ...(َسَلٌٰم  الدارين  يف  السالمة  لعباده  جعل  اهللا   
َ ٱلُۡمۡرَسلَِي١٨١)  َ ٰ ُموَسٰ َوَهُٰروَن١٢٠) [الصافات: ١٢٠]، (وََسَلٌٰم  َ َ  [الصافات: ١٠٩]، (َسَلٌٰم 
[٤٦ [احلجر:  َءاِمنَِي٤٦)  بَِسَلٍٰم  (ٱۡدُخلُوَها  تعاىل:  قال  اآلخره  ويف   ،[١٨١ [الصافات: 

"السالم"...سالم تام ال خوف بعده، وعفو ال خشية بعده.  
هو السالم ومنه السالم.  

إنه اهللا السالم..  

https://www.with-allah.com/ar
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
ar



١٠٧١٠٧

بام  خلقه  عىل  الشاهد  املهيمن  "املؤمن"...األمني   
يكون منهم.

يف  يزيد  وال  الثواب،  من  ينقص  "املؤمن"...ال   
واحلسن  والتفضل،  بالفضل  أوىل  وهو  العقاب، 

واإلحسان.
وسيطر  وقهرهم  عباده،  عىل  "املهيمن"...هيمن   
عليهم، ورعاهم واطلع عىل أعامهلم وأحواهلم؛ فهو 
حميط هبم، كل أمر عليه يسري، وكل يشء إليه فقري...
 (  ١١ ٱۡلَِصُي  ِميُع  ٱلسَّ َوُهَو  ءۖٞ  َشۡ َكِمۡثلِهِۦ  (لَۡيَس 

.[١١ :الشور]
إنه اهللا املؤمن املهيمن..  

على أثنى   "المؤمن"...الذي 
الكمال، بصفات   نفسه 
والجمال، الجالل   وبكمال 
وأنزل رسله  أرسل   والذي 
والبراهين، باZيات   كتبه 
آية بكل  رسله   وصدق 
 وبرهان يدل على صدقهم
به. جاءوا  ما  وصحة 
لمطلع ا . . . " لمهيمن ا " 
وخبايا ا<مور  خفايا   على 
بكل أحاط  الذي   الصدور، 

شيء علًما.

اهللا العفو الغفور الغفار..
َ لََعُفوٌّ َغُفورٞ ٦٠ ) [احلج: ٦٠]. َّ إنه اهللا العفو الغفار...(إِنَّ ٱ  

"اهللا العفو الغفور الغفار"...الذي مل يزل، وال يزال بالعفو معروفًا، وبالغفران والصفح   
عن عباده موصوفًا، كل أحد مضطر إىل عفوه ومغفرته، كام هو مضطر إىل رمحته وكرمه.

ارٞ لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل  ّنِ لََغفَّ يا من وعد باملغفرة والعفو ملن أتى بأسباهبا، قال تعاىل: (  
ا نقلع هبا عن ذنوبنا  َصٰلِٗحا ُثمَّ ٱۡهَتَدٰى٨٢) [طه: ٨٢]، فنسألك يا غفور أن ترزقنا توبة نصوحً
ونرتكها، ونندم هبا عىل ما أخطأنا وعصينا، ونعزم هبا عىل طاعتك وترك معصيتك، واغفر 

لنا يا غفار.
رحيم... غفور  أنك  نبأتنا  إنك  عنا...اللهم  فاعف  العفو  حتب  عفو  إنك  اللهم   

نَا ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم ٤٩) [احلجر: ٤٩]؛ فارمحنا وأغفر لنا يا غفور.
َ
ٓ أ ّنِ
َ
(َنّبِۡئ ِعَبادِٓي أ

إنه اهللا العفو الغفور الغفار..  
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١٠٨

اهللا التواب..
َ ُهَو ٱلَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم١١٨)  َّ إنه اهللا التواب...(إِنَّ ٱ  

[التوبة: ١١٨].

"التواب"...الذي رشع التوبة لعبادة، وهي منه   
ذلك،  من  بأكثر  وعدهم  بل  ا،  وكرمً ومنّة  تفضالً 

وهو أن جيعل السيئات حسنات.
توبتهم،  عىل  عباده  يثبت  "التواب"...الذي   

ويعينهم عىل التكليف.
"التواب"...الذي يوفق عباده للتوبة، ويرغبهم   

فيها، ويتحبب إليهم هبا.
"التواب"...الذي يقبلها من عباده، ويثيب عليها، ويرفع الدرجات وحيط اخلطيئات.  

فجل وعز ما أعظم شأنه.  
إنه اهللا التواب..  

يتوب يزل  لم  "التواب"...الذي    
ذنوب ويغفر  التائبين،   على 
إلى تاب  من  فكل   المنيبين؛ 
 ا� توبة نصوًحا تاب ا� عليه؛
أوًلا التائبين  التائب على   فهو 
وا�قبال للتوبة   بتوفيقهم 
التائب وهو  عليه،   بقلوبهم 
قبوًلا توبتهم  بعد   عليهم 

لها وعفًوا عن خطاياهم.

األحداهللا الواحد األحد.. الواحد اهللا
إنه اهللا الواحد األحد..  

يا من له وحدانية الذات، ووحدانية األسامء، ووحدانية الصفات.  
نسألك اإلخالص واحلب والطموح...يا أحد يا صمد.  

والنظري.. مثيل  وال  شبيه،  وال  ند  فال  وصفاته؛  وأسامئه  ذاته  يف  "األحد"...أحد   
ا ٦٥ ) [مريم: ٦٥]  (َهۡل َتۡعلَُم َلُۥ َسِمّيٗ
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للعبادة؛  املستحق  ألوهيته  يف  "األحد"...الواحد 
من  يرصف  وال  وعز،  جل  اهللا  إال  بحق  يعبد  فال 

العبادة قليل وال كثري إال له جل شأنه.
املعبود،  والرب  املقصود،  "األحد"...الواحد   
األبصار  وتعلقت  القلوب،  معاقد  بذلك  شهدت 

م الغيوب. بعالّ
توحيده  عىل  العباد  اهللا  األحد"...فَطر  "الواحد   
وال  ففلح،  سواه  إىل  أحد  توجه  فام  له،  رشيك  ال 

عبد غريه فسعد، وال أرشك معه سواه فنجح.
إنه اهللا الواحد األحد.  

 "الواحد ا<حد"...الذي توحد
 بجميع الكماالت؛ بحيث ال

 يشاركه فيها مشارك. ويجب
 على العبيد توحيده عقًلا
 وقوًلا وعمًلا؛ بأن يعترفوا
 بكماله المطلق وتفرده

 بالوحدانية، ويفردوه بأنواع
العبادة.

 ُ َّ َحٌد١ٱ
َ
أ  ُ َّ ٱ ُهَو  الصمد...(قُۡل  اهللا  إنه   

َمُد ٢) [اإلخالص: ١- ٢]. ٱلصَّ
فال  وصفاته؛  أسامئه  يف  "الصمد"...الكامل   

يعرتيه نقص وال قصور.
"الصمد"...الغني الذي حيتاجه كل أحد وهو   
َ ُيۡطَعُم) [األنعام: ١٤]. ال حيتاج ألحد...(ُيۡطعُِم َو

"الصمد"...الرب املدبر، واملالك املترصف.  
"الصمد"...توجهت إليه القلوب يف حاجاهتا   
ففرج  حاجاهتا  يف  ودعته  منعها،  وما  فأعطاها 
عنه  املنقطعون  دعاه  دعائها،  وأجاب  رهبا  كَ
ورجاه  فأمنهم،  اخلائفون  إليه  غب  ورَ فوصلهم، 
فسلمهم،  املنكوبون  ودعاه  فبلغهم،  املوحدون 

وأخبت إليه العباد فرفعهم سبحانه.
إنه اهللا الصمد..  

اهللا الصمد..

 "الصمد"...الذي تقصده الخالئق
 كلها في جميع حاجاتها

 وضروراتها وأحوالها؛ لما له
 من الكمال المطلق في ذاته
وأسمائه وصفاته وأفعاله.
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  "العزيز"...الذي له العزة كلها؛
 عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة

 االمتناع. فامتنع أن يناله
 أحد من المخلوقات، وقهر

 جميع الموجودات، ودانت له
الخليقة وخضعت لعظمته.

اهللا العزيز..
َعزِيٌز   ُ َّ وعز...(َوٱ جل  العزيز  اهللا  إنه   

َحِكيٞم٦٧) [األنفال: ٦٧].
اهللا العزيز القوي الغالب...الذي ال يرضه   
قدير... كل  قدرة  تعجزه  وال  قوي،  كل  قوة 

تبارك العيل اخلبري.
له  ضع  وخَ فذل  العزة؛  له  "العزيز"...كملت 
فكل  قَوي،  كل  يديه  بني  عف  وضَ سواه،  من 

من سواه حقري، وكل خملوق له ذليل.
"العزيز"...يعطي العزة من يشاء، وينزعها   
قال  اخلري،  بيده  يشاء  من  ويذل  يشاء،  ممن 
فال  ٦٥]؛  [يونس:  َجِيًعا)   ِ َّ ِ ةَ  ٱۡلعِزَّ (إِنَّ  تعاىل: 
عزة بنسب وال حسب وال مال وال سبب إال 

به ومنه.
وال  عزته،  من  إال  أحد  يُعز  "العزيز"...ال   
فليعتصم  معتصامً  كان  فمن  بفضله،  إال   يَقو
اهللا  إىل  بقلبه  فليتجه  العزة  أراد  ومن  باهللا، 
ِ ٱۡلعِزَّةُ َولِرَُسوِلِۦ َولِۡلُمۡؤِمنَِي) [املنافقون: ٨]. َّ ِ (َو

إنه اهللا العزيز..  
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اهللا القاهر القهار..
فَۡوَق  ٱۡلَقاهُِر  (َوُهَو  فوقهم:  من  الثقلني  القهار...قاهر  القاهر  اهللا  إنه   

ِۦۚ َوُهَو ٱۡلَِكيُم ٱۡلَبُِي١٨) [األنعام: ١٨]. ِعَبادِه
وعلمه  هلم  وتدبريه  وإحاطته  وعلمه  بعلوه  خملوقاته  "القهار"...قهر   

هبم وعلوه عليهم، فال يشء يف هذا الكون الفسيح إال بإذنه وعلمه.
وأوضح  احلُجج،  بأعظم  املتكربين  املعاندين  ر  هَ "القهار"...قَ  
الرباهني عىل استحقاقه وحده لأللوهية والربوبية، واألسامء احلُسنى 

فات العُال. والصِّ
قهورين  مَ حيرشهم  واملتكربين؛  والطُّغاة  للظَّلمة  "القهار"...قاهر   

ار٤ِ٨) [إبراهيم: ٤٨]. ِ ٱۡلَوِٰحِد ٱۡلَقهَّ َّ ِ من غري إرادهتم، (َوَبَرُزواْ 
ظم، وبديع  "القهار"...مشيئته نافذة ال يردها أحد من خلقه مهام عَ  
صنعه يعجز عنه األقوياء مهام بلغوا، وخترس األلسن يف وصف بديع 

خلقه مهام أحسنوا وتفننوا.
إنه اهللا القاهر القهار..  

اهللا الرزاق..
زَّاُق ُذو ٱۡلُقوَّةِ ٱلَۡمتُِي ٥٨) [الذاريات: ٥٨]. َ ُهَو ٱلرَّ َّ إنه اهللا الرزاق...(إِنَّ ٱ  
"الرزاق"...الذي بيده أرزاق العباد وأقواهتم، وهو تعاىل الذي يبسط   
الساموات  ومقاليد  األمور  تدبري  بيده  الذي  ويقدر،  يشاء  ملن  الرزق 
رِزُۡقَها َوَيۡعلَُم   ِ َّ َ ٱ َ  َّ ِ ۡرِض إ

َ
واألرض، قال تعاىل: (َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِف ٱۡل

يَۡرزُُقَها   ُ َّ ٱ رِزَۡقَها  َتِۡمُل   َّ َدآبَّةٖ  ّمِن  يِّن 
َ
(َوَكأ تعاىل:  وقال   ،[٦ [هود:  َوُمۡسَتۡوَدَعَها)  ُمۡسَتَقرََّها 

ِميُع ٱۡلَعلِيُم ٦٠) [العنكبوت: ٦٠]، وقال تعاىل: (إِنَّ َربََّك يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُء  يَّاُكۡمۚ َوُهَو ٱلسَّ
ُ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغۡيِ  َّ َوَيۡقِدُرۚ إِنَُّهۥ َكَن بِعَِبادِهِۦ َخبَِيۢا بَِصٗيا ٣٠) [اإلرساء: ٣٠]، وقال تعاىل: (َوٱ

ِحَساٖب ٢١٢) [البقرة: ٢١٢].
الناس...برهم  كل  فريزق  رزقه؛  وإىل  إليه  حمتاجون  فقراء  الناس  "الرزاق"...كل   

وفاجرهم، األولني واآلخرين منهم. 
والعطاء،  الرزق  أتم  القلوب  وصالح  صالح،  بقلبٍ  عليه  أقبل  من  "الرزاق"...يرزق   
القلب،  صالح  عىل  يُعني  الذي  احلالل  الرزق  ويَمنح  واإليامن،  بالعلم  سأله  من  ويغذي 

وصالح الدين ملن طلبه.
إنه اهللا الرزاق..  

 "القهار"...القهار
 لكل شيء،

 الذي خضعت
 له المخلوقات
 وذلت لعزته

 وقوته وكمال
اقتداره.
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  "اللطيف"...الذي أحاط
 علمه بالسرائر والخفايا،
 وأدرك الخبايا والبواطن

 وا<مور الدقيقة، اللطيف
 بعباده المؤمنين،

 الموصل إليهم
 مصالحهم بلطفه
 وحسانه من طرق ال

يشعرون بها.

اهللا الفتاح..
إنه اهللا الفتاح...(َوُهَو ٱۡلَفتَّاُح ٱۡلَعلِيُم٢٦) [سبأ: ٢٦].  

لََها) ُمۡمِسَك   َ فَ رَّۡحَةٖ  ِمن  لِلنَّاِس   ُ َّ ٱ َيۡفَتِح  ا  رمحاته...(مَّ من  علينا  "الفتاح"...يفتح   
 [فاطر: ٢]. 

اهللا اللطيف..
إنه اهللا اللطيف...(إِنَّ َرّبِ لَِطيٞف لَِّما يََشآُء) [يوسف:   

.[١٠٠

ا  ا وعطفً "اللطيف"...الذي يسخر اخللق للخلق لطفً  
ا. وودً

اهلدايا  وعظيم  الرب  جلزيل  "اللطيف"...املعطي   
والعطايا.

ُ لَِطيُفۢ بِعَِبادِهِ)  َّ "اللطيف"...لطيف بعباده...(ٱ  
دينهم  يف  هلم  ا  خريً كان  ما  ١٩]...يعطيهم   :الشور]

ودنياهم، ويمنعهم مما هو رش هلم يف دينهم ودنياهم.
يدرك  وهو  األبصار  تدركه  "اللطيف"...ال   
َوُهَو  بَۡصَٰرۖ 

َ
ٱۡل يُۡدرُِك  َوُهَو  بَۡصُٰر 

َ
ٱۡل تُۡدرُِكُه   َّ األبصار...(

ٱللَِّطيُف ٱۡلَبُِي ١٠٣ ) [األنعام: ١٠٣].
دقائق  وحييص  األمور،  خفايا  "اللطيف"...يعلم   
النهار،  يف  وال  الليل  يف  يشءٌ  عليه  فى  خيَ وال  األعامل، 

ويعلم مصالح عباده دقيقها وجليلها، ويلطف هبم.
"اللطيف"...يَلطف بعباده إذا قََىض يف أمر، ويُعينهم   
األمر  انغلق  إذا  الفَرج  أبواب  هلم  ويفتح  ر،  قدَّ إذا 

واشتد، وييرس عليهم إذا تعرس األمرسبحانه.
إنه اهللا اللطيف..  
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بركاته...وأنالنا  من  وعليكم  علينا  اهللا  "الفتاح"...فتح   
من فضله وأعطياته...وزادنا من عفوه وهباته.

اهلداية  بمفاتيح  القلوب  من  انغلق  ملا  الفتاح  اهللا  هو   
واإليامن.

"الفتاح"...يفتح أبواب الرمحة فيغدقها، ويُفيض عليهم   
واحلكمة  العلم  أنوار  من  هلم  ويفتح  فيزيدها،  النعمة  من 

لعقوهلم فيزينها، ويفتح عىل القلوب اإليامن به فيهدهيا.
"الفتاح"...الذي يكشف الغمة عن عباده، ويفرج كل   

هم، وينفس كل كرب، ويزيل كل رض. 
اآلخرة،  يف  عباده  بني  بالعدل  يفتح  "الفتاح"...الذي   

وهو الويل احلميد.

إنه اهللا الفتاح..  

  "الفتاح"...الذي
 يحكم بين عباده

 بأحكامه الشرعية،
 وأحكامه القدرية،

 وأحكام الجزاء. الذي
 فتح بلطفه بصائر
 الصادقين، وفتح

 قلوبهم لمعرفته
 ومحبته وا�نابة

 إليه، وفتح لعباده
 أبواب الرحمة وا<رزاق

المتنوعة.

اهللا الغني المغني..
إنه اهللا الغني املغني..  

نقص  وكامله  لصفاته  يتطرق  فال  املطلق،  التام  الغنى  له  الذي  بذاته،  "الغني"...الغني   
إال  يكون  ال  كام  ذاته،  لوازم  من  غناه  ألن  غنيا؛  إال  يكون  أن  يمكن  وال  الوجوه،  من  بوجه 
ا حمسنًا؛ فال حيتاج إىل أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني الذي بيده خزائن  ا رازقً ا قادرً خالقً

الساموات واألرض، وخزائن الدنيا واآلخرة، املغني مجيع خلقه غنى عاما.
هم ليستَكثِر هبم من قِلَّة،  ا وال رشابًا، مل خيلقْ يد منهم طعامً رِ "الغني"...غنيٌّ عن عباده، ال يُ  
ون إليه يف طعامهم  ة؛ بل هم املُحتاجُ شَ حْ أو يستقوي هبم من ضعف، أو يستأنس هبم من وَ
رِيُد ِمۡنُهم 

ُ
َّ ِلَۡعُبُدوِن ٥٦ َمآ أ ِ نَس إ نَّ َوٱۡلِ ۡقُت ٱۡلِ

ورشاهبم وسائر شئوهنم، قال تعاىل: (َوَما َخلَ
ن ُيۡطعُِموِن ٥٧) [الذاريات: ٥٦ـ ٥٧].

َ
رِيُد أ

ُ
ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ أ

لغريه  عباده  حيتاج  وال  العطاء  ينقصه  ال  وحاجتهم،  فقرهم  من  الناس  "املغني"...يغني   
سبحانه؛ كام يف احلديث القديس: ”..لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد 
واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كام ينقص املخيط إذا 

أدخل البحر..“ (رواه مسلم). 
   "املغني"...يُغني بعض عباده هبداية وصالح قلوهبم؛ بمعرفته وإجالله وتعظيمه وحمبته، 

فيُغنيهم بام هو أبلغ وأكمل من صالح دنياهم.
يا من ال ينقصك العطاء...اغننا بحاللك عن حرامك؛ فإنك أنت الغني املغني.  

إنه اهللا الغني املغني..
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اهللا المقيت..
ءٖ  َشۡ  ِ

ُكّ  ٰ َ َ  ُ َّ ٱ املقيت...(َوَكَن  اهللا  إنه   
قِيٗتا ٨٥ ) [النساء: ٨٥].  مُّ

كافة  إىل  األقوات  أوصل  "املقيت"...الذي   
املخلوقات، وخلق ما به حتيا وتعيش؛ فأعطاها 
جوعها،  ويُشبع  ظَمأها  يروي  ما  ما  هلا  وجعل 

ويُسعد حياهتا. ويسعد حياهتا.
بأصناف  القلوب  يقيت  "املقيت"...الذي   
وتنرشح  األرواح،  به  فتحيا  والعلوم؛  املعارف 

به النفوس.
وبتدبري  خلقه،  بشئون  قام  مَن  يا  اللهم   
وعفوك  حفظك  ومعادهم...نسألك  معاشهم 
قِيٗتا٨٥)  ءٖ مُّ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ َ  ُ َّ وعافيتك...(َوَكَن ٱ
[النساء: ٨٥].

إنه اهللا املقيت..  

إنه اهللا احلسيب الكايف  
اهللا احلسيب عىل خلقه...الكايف هلم من كل   
ُ بَِكاٍف َعۡبَدهُ) [الزمر: ٣٦]. َّ لَۡيَس ٱ

َ
يشء...(أ

اخلليل  الوكيل...قاهلا  ونعم  اهللا  حسبنا   
ا،  وسالمً ا  بردً فكانت  النار؛  يف  أُلقي  عندما 
قَۡد  ٱلَّاَس  (إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  الصحابة  وقاهلا 
(َحۡسبَُنا  فقالوا:   ،[١٧٣ عمران:  [آل  لَُكۡم)  َجَُعواْ 
ِ َوفَۡضٖل  َّ ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل١٧٣فَٱنَقلَُبواْ بِنِۡعَمةٖ ّمَِن ٱ َّ ٱ
ِ) [آل عمران:  َّ َبُعواْ رِۡضَوَٰن ٱ َّۡم َيۡمَسۡسُهۡم ُسوٓءٞ َوٱتَّ ل

.[١٧٣- ١٧٤

  "المقيت"...الذي أوصل إلى كل
 موجود ما به يقتات، وأوصل

 إلى مخلوقاته ا<رزاق وصرفها
كيف يشاء بحكمته وحمده.

 "الحسيب"...العليم بعباده،
 الكافي للمتوكلين، المجازي
 لعباده بالخير والشر، بحسب

 حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم
وجليلها.
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١١٥

ا  خريً إن  أعامهلم  عىل  فيجازهيم  أعامهلم؛  عليهم  احلسيب  لعباده،  املحاسب  احلاسب  اهللا   
ُع ٱۡلَحِٰسبَِي٦٢) [األنعام: ٦٢]. ا جزاءً ملا عملوا، (َوُهَو أَۡسَ ا فرشً ا، وإن رشً فخريً

الظواهر  بتفاصيل  دقيقة  إحاطة  "احلسيب"...املحيط   
واخلبايا من خلقه.

ا يا  يا رب يا كافِ اكفنا ما أمهنا، وأهلمنا رشدنا، وزدنا خريً  
ِ َحِسيٗبا٦) [النساء: ٦]. َّ كريم...(َوَكَفٰ بِٱ

إنه اهللا احلسيب الكايف..  

 "الكافي"...يكفي
 عباده جميع ما

 يحتاجون ويضطرون
 إليه، يكفي كفاية
 خاصة من آمن به

 وتوكل عليه واستمد
 منه حوائج دينه

ودنياه.

َ ُهَو ٱۡلَقُّ ٱلُۡمبُِي٢٥) [النور: ٢٥]. َّ نَّ ٱ
َ
إنه اهللا املبني...(أ  

يا مبينًا جل شأنه...أَبِن لنا طريق احلق، وأعذنا من التباسه بطريق الباطل يارب.   
اهللا املبني للحق ولكل احلقائق، وحينها تنجيل الشكوك.  

اهللا البني يف أمر وحدانيته، وأنه ال رشيك له ألبتة.  
"املبني"...ال خيفى عىل خلقه بام نصب هلم من الدالئل العقلية والرشعية واحلسية واملعنوية   

عىل جوده ووجوده، وعىل سلطانه.
املبني: بالكتاب  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بإرسال  احلقة؛  اجلادة  لعباده  أبان  "املبني"...الذي   

بِٞي١٥) [املائدة: ١٥]. ِ نُورٞ َوكَِتٰٞب مُّ َّ  (قَۡد َجآَءُكم ّمَِن ٱ
اهللا الذي أبان سبيل السعادة لعبادته، وقرنه بطاعته وتوحيده.  

إنه اهللا املبني..  
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١١٦

اهللا القدير المقتدر القادر..
القادر... املقتدر  القدير  اهللا  إنه   
قَِديٌر٢٨٤) ءٖ  َشۡ  ِ

ُكّ  ٰ َ َ  ُ َّ (َوٱ
ِصۡدٍق  َمۡقَعِد  (ِف   ،[٢٨٤ [البقرة:   
 ،[٥٥ [القمر:  ۡقَتِدر٥٥ِۢ)  مُّ َملِيٖك  ِعنَد 

( قُۡل ُهَو ٱۡلَقادُِر) [األنعام: ٦٥] .
املتني،  القوة  "املقتدر"...ذو   

املقتدر عىل ما يشاء بام يشاء.
"القادر"... كامل القدرة، أحيا وأمات، وأوجد املوجودات، ودبرها وأحكمها.   

"القدير"...يبعث وجيازي بقدرته، ويقلب القلوب كيف يشاء.  
"القادر"...تام القدرة، فال يصاحب هذا التامم عجز وال نقص بوجه من الوجوه.  
"القادر"...من يدبر خلقه عىل ما يريد بام يريد، وهذا من كامل القدرة واإلحاطة.  

إنه اهللا القدير املقتدر القادر..  

 ”القدير“...كامل القدرة، بقدرته أوجد
 الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته

 سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت،
 ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن

 بإحسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد
 شيًئا قال له كن فيكون، وبقدرته تعالى

 يقلب القلوب، ويصرفها على ما يشاء
ويريد.
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١١٧١١١١٧٧١١٧

اهللا الوارث..
َوَنُۡن  َونُِميُت  ۦ  نُۡحِ َلَۡحُن  نَّا  الوارث...( اهللا  إنه   

ٱۡلَوٰرِثُوَن٢٣) [احلجر: ٢٣].
وال  عليها،  ومن  األرض  يرث  "الوارث"...الذي   

يبقى إال هو جل شأنه.
فإىل  ملكه،  لتامم  خلقه؛  بعد  "الوارث"...الباقي   

ملكه يؤول كل ملك.
"الوارث"...ينذر من ظلم وطغى وجترب أن املرد إىل   

اهللا، ألنه الوارث.
جل  سبيله  يف  النفقة  عىل  عباده  "الوارث"...حيث   
اهللا  إىل  ،والرجوع  ذاهب  والعمر  عارية  فاملال  شأنه؛ 

الوارث.
فأصل  شكره؛  عدم  من  عباده  "الوارث"...حيذر   

النعمة منه ومآهلا إليه.
باقٍ  وكلُ  عليها،  وما  األرض  "الوارث"...يرث   

 (  ٥٨ ٱۡلَوٰرِثَِي  َنُۡن  (َوُكنَّا  وارث،  فهو  ذاهب  بعد 
[القصص: ٥٨]. 

إنه اهللا الوارث..  
اهللا السميع البصير..

إنه اهللا االسميع البصري...  
دعواتنا؛  وأجب  دعاءنا  اسمع  سميع  يا   
لك  وحاجتنا  وتقصرينا  بأعاملنا  بصري  فأنت 

وحدك.
كلها  األصوات  السميع"...يسمع  "اهللا   
ضعيفها وقوهيا، ال يشغله صوت عن صوت 

وال سائل عن سائل.

  ”السميع البصير“... يسمع كالمك؛
 فحاسب نفسك، ويسمع دعاءك
 فألح على ربك، ويبصر عملك فال
 تخفى عليه خافية؛ فأحسن إن

ا� يحب المحسنين.
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١١٨١١٨

أو  صغر  مهام  يشء  كل  البصري"...يبرص  "اهللا   
كرب أو خفي يف ليل أو هنار.

اختالف  رغم  الكالم  "السميع"...يسمع   
اللغات وتنوعها احلاجات.

يف  السوداء  النملة  دبيب  "البصري"...يبرص   
ما  ويبرص  الصامء.  الصخرة  عىل  الظلامء  الليلة 
حتت األرضني السبع، كام يبرص ما فوق الساموات 

السبع. 
وال  خافية،  عليه  ختفى  البصري"...ال  "السميع   

تغيب عنه شاردة وال واردة.
إنه اهللا السميع البصري..  

اهللا الشاكر الشكور..
إنه اهللا الشاكر الشكور..   

َ َشاكٌِر َعلِيٌم ١٥٨) َّ إنه اهللا الشكور...(فَإِنَّ ٱ  
[فاطر: ٣٤]؛  [البقرة: ١٥٨]، (إِنَّ َربََّنا لََغُفورٞ َشُكوٌر ٣٤)
فهو سبحانه الذي يشكر القليل من العمل، ويغفر 
أعامهلم  للمخلصني  ويضاعف  اخلطأ،  من  الكثري 

بغري حساب.
ويتفضل  شكره،  من  الشكور"...يعطي  "اهللا   
الزيادة  فللشاكر  ذكره،  من  ويذكر  سأله،  من  عىل 
َشَكۡرُتۡم  تعاىل:(لَئِن  قال  اخلُرسان،  وللكافر 

َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنَّ َعَذاِب لََشِديٞد ٧ )  زِيَدنَُّكۡمۖ 
َ
َل

[إبراهيم: ٧]

إنه اهللا الشاكر الشكور..   
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١١٩١١٩

اااهللاهللا االللحميد..
إنه اهللا احلميد..  

يد يف هذا لقه، احلميد يف أقواله، فال محَ احلميد يف ذاته، احلميد يف أفعاله، احلميد يف خُ
الكون إال اهللا سبحانه وتعاىل؛ فاحلمد والثناء الكامل عليه سبحانه.

ومن  أحسنها،  األسامء  من  فله  وأفعاله؛  وصفاته،  وأسامئه،  ذاته،  يف  "احلميد"...محيد   
الصفات أكملها، ومن األفعال أمتها وأحسنها، فإن أفعاله تعاىل دائرة بني الفضل والعدل.

فلك احلمد وحدك أن أنزلت إلينا كتابك وعرفتنا بجاللك وأرسلت إلينا رسولك حممد   
ملسو هيلع هللا ىلص.

إنه اهللا احلميد..  
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١٢٠١٢٠

اهللا المجيد الكبير العظيم الجليل..
إنه اهللا املجيد الكبري العظيم اجلليل..  

إنه اهللا املوصوف بصفات املجد والكربياء والعظمة واجلالل، الذي هو أكرب من كل يشء،   
وأعظم من كل يشء، وأجل وأعىل، وله التعظيم واإلجالل يف قلوب أوليائه وأصفيائه، قد 

ملئت قلوهبم من تعظيمه وإجالله، واخلضوع له والتذلل لكربيائه.
سبحانك يا عظيم!! ما أعظمك!! (فََسّبِۡح بِٱۡسِم َرّبَِك ٱۡلَعِظيِم ٩٦) [الواقعة: ٩٦]، ال نحيص   

ثناء عليك وعىل جاللك، يا كبري يا متعال...يا ذا اجلالل واإلكرام.
ءٞ)  َشۡ َكِمۡثلِهِۦ  (لَۡيَس  وصفاته...  أسامئه  يف  عظيم  سبحانه،  العلية  ذاته  يف  عظيم   
يف  تعاىل  قال  كام  قصمه؛  ذلك  من  يشء  يف  نازعه  مَن  والعظمة  اجلالل  ذو  فهو  ١١]؛   :الشور]
ا منهام قذفته يف النار“  احلديث القديس: ”الكربياء ردائي، والعظمة إزاري؛ فمن نازعنى واحدً

(رواه أمحد).
إنه اهللا املجيد الكبري العظيم اجلليل..  
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١٢١

اهللا العلي األعلى المتعال..
إنه اهللا العيل األعىل املتعال..

القدر  وعلو  الذات،  علو  الوجوه،  مجيع  من  املطلق  العلو  املتعال"...له  األعىل  "العيل 
والصفات، وعلو القهر...(َوُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَعِظيُم ٢٥٥) [البقرة: ٢٥٥].

عىل العرش استو، وبجميع صفات العظمة والكربياء واجلالل واجلامل وغاية الكامل   
اتصف، وإليه فيها املنتهى.

األعىل"...تعاىل عن كل وصف ال يليق به، وعن كل نقص وشائبة، تعاىل بذاته  "العيل 
وصفاته وقهره؛ فهو اهللا املتعال.
إنه اهللا العيل األعىل املتعال..

اهللا القابض الباسط..
إنه اهللا القابض الباسط..  

ليقهرهم،  آخرين  عن  ويمنعه  فيبتليهم،  األرزاق  أقوام  عن  القابض"...يقبض  "اهللا 
وحيفظه عن آخرين لريفعهم. 

تقتضيه  بام  ذلك  كل  القلوب،  معارف  يف  ويبسط  األرزاق،  الباسط"...يبسط  "اهللا 
ه سبحانه. ودُ جُ حكمته ورمحته وكرمه وَ

إنه اهللا القابض الباسط..  
اهللا المعطي المانع..

إنه اهللا املعطي املانع..  
"اهللا املعطي املانع"...ال مانع ملا أعطى، وال معطي ملا منع؛ فجميع املصالح واملنافع منه 
تطلب، وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها ملن يشاء، ويمنعها من يشاء بحكمته ورمحته.

اللهم يا باسط ابسط لنا من رمحاتك، واعطنا من عطاياك، واقبض عنا السوء يا قابض،   
وامنع عنا الرش والسوء يا مانع.

إنه اهللا املعطي املانع..  

الحمد لله الذي هو كام وصف به نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه
اإلمام الشافعي
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