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َ

َل الجنة
َ

 واِحًدا، َمن أحصاها دخ
َّ

 إل
ً

 وتسعين اسًما؛ مئة
ً

))إنَّ للِه ِتسعة

عــاَء بهــا ))وللــه  هــا، وعــَرف معناهــا، وآَمــن بهــا، وَيشــَمُل ذلــك العَمــَل بمقتضاهــا، والدُّ
َ
ومعنــى أحصاهــا، أي: َحِفظ

األســماء الحســنى فادعــوه بهــا((. 

     إحصاء وشرح الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
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ُل  ُد( )األوَّ مــُد  الســيِّ ( )الواِحــُد  األَحــُد  الِوتــُر( )الصَّ بُّ )اللــُه  اإللــُه  الــرَّ

  الــودوُد  
ُ

ؤوف ــرَّ ــُم  ال حمــُن  الرحي ــُر  الباِطــُن( )الرَّ اِه
َّ
ــُر   الظ  اآلِخ

ــافي( )العلــيُّ  األعلــى  الُمتعالــي 
َّ

  الش
ُ

فيــق   الرَّ
ُ

الَبــرُّ  اللطيــف

 
ُ

  القاِبــض
ُ
  الباِســط

ُ
ازق   الــرَّ

ُ
اق

َّ
ــُر( )الــرز

ِّ
ُم  المؤخ ــُر( )الُمقــدِّ  الُمتكبِّ

 )
ُ
الحفيــظ   

ُ
)الحاِفــظ  )

ُ
الُمقيــت ــاُب   الوهَّ ــاُن  

َّ
الَمن الُمعطــي    

الحليــُم(  العفــوُّ   الحِيــيُّ   ــِتير   السَّ التــواُب   ــاُر  
َّ

الغف )الغفــوُر  

  
ُ
  البــارئ

ُ
ق

َّ
  الخــل

ُ
)الكريــُم  األكــَرُم  الغنــيُّ  الواِســُع( )الخالــق

ــُد   ــكوُر  الحمي
َّ

ــاِكُر  الش
َّ

( )الش
ُ
ــُر  الُمحيــط ــميُع  البصي ُر( )السَّ الُمَصــوِّ

  المؤِمــُن 
ُ

  الَمِلــك
ُ

ــلُم( )الَمليــك وُس  السَّ ــدُّ
ُ

وُح  الق ــبُّ الَمجيــُد( )السُّ

ــار  القــويُّ   ــاُر  الجبَّ ــُم  الحكيــُم( )القاهــُر  القهَّ
َ
 الُمهيِمــُن( )الَحك

ــوُم   ( )القــاِدُر  القديــُر  الُمقتــِدُر( )الحــيُّ  القيُّ
ُّ

  األعــز
ُ

الَمتيــُن  العزيــز

  الُمِبيــُن 
ُّ

صيــُر( )الَحــق
َّ
الكبيــُر  العظيــُم( )الوكيــُل  الولــيُّ  الَمولــى  الن

ــاُح  العليــُم  
َّ
ــاُن( )الفت قيــُب  الحســيُب  الديَّ ــهيُد  الرَّ

َّ
 الهــادي( )الش

الُمجيــُب( القريــُب   ــُب   يِّ
َّ
الط )الجميــُل   الخبيــُر( 



 لحفظها
ً

ِة ... مرتبة حسب قرب المعنى تسهيل
َّ
ن  في الِكتاِب أو السُّ

ُ
اِبتة

َّ
أسماُء اللِه الُحسنى الث

2

) بُّ ) 1 ( )اهللُ  اإللُه  الرَّ

. هو اهللُ اإللُه املألوُه املعبوُد بَحقٍّ

ــاء،  ــى ش ــُره مت ــم أم ــُذ فيه ــاُء، النَّافِ ــف يش ــِق كي ُف يف اخَلل ــَرِّ ــُك املت بُّ املالِ ــرَّ ــو ال وه

. ــلَّ ــزَّ وج ــا اهللُ ع ــى هب ــي ُيْدع ــاِء الت ــِر األس ــن أكث بُّ م ــرَّ وال

) 2 ( )الواِحُدُ  األَحُد  الِوتُر(

ُد بِصفــاِت الَكــاِل، الــذي ال َنظــَر لــه وال َمثيــَل لــه يف  هــو الواِحــُد األَحــُد الَفــرُد، املتَفــرِّ

ــه وُألوهيَّتِــه. ذاتِــه وال يف ِصفاتِــه وأفعالِ

الِوتُر الذي ال َشيَك له.

مُد  السيِّد( ) 3 ( )الصَّ

َمُد الذي مل َيلِْد ومل ُيوَلْد، الكاِمُل يف ِصفاتِه ُكلِّها. هو الصَّ

يُِّد الذي َكَمَل يف ُسؤُدِده، َملُِك اخَللِق  كلِّهم، ومالُِك أْمِرهم. السَّ
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ُل   اآلِخُر  الظَّاِهُر  الباطُِن( ) 4 ( )األوَّ

ــابُِق لألشــياِء ُكلِّهــا، وُكلُّ مــا ســواه حــاِدٌث كائـِـٌن  ُل: الــذي ليــس قبَلــه يشٌء، السَّ هــو األوَّ

بعــَد أْن مل يُكــْن.

وهو اآلِخُر: الذي ليس َبعَده يَشٌء.

ــو  ــه. وه ــى من ــا يشَء أع ــوَق ُكلِّ يَشٍء؛ ف ــايل ف ــه يَشٌء، الع ــس َفوَق ــذي لي ــُر: ال والظَّاِه

الباطِــُن: الــذي ليــس دوَنــه يَشٌء؛ فــا يَشَء أقــَرُب إىل يَشٍء منــه، العــاملُ ببواطِــِن األشــياِء 

ــا. وخفاياه

ؤوُف  الــودوُد  الَبُّ  اللطيُف  محــُن  الرحيــُم  الرَّ ) 5 ( )الرَّ

ــايف( فيُق  الشَّ  الرَّ

ــِة لــُكلِّ  محــِة العامَّ محــُن: َيــُدلُّ عــى الرَّ محــِة؛ والرَّ اِن ِمــن الرَّ محــُن الرحيــُم: اســاِن ُمشــتقَّ الرَّ

ــِة باملؤِمنــَن. محــِة اخلاصَّ حيــُم: يــُدلُّ عــى الرَّ اخَللــِق، والرَّ

. محِة وأرقُّ أفِة، وهي أَخصُّ ِمن الرَّ ؤوُف ِمن الرَّ والرَّ
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ٌة،  حيــِم بِعبــاده املؤِمنــَن؛ فهــي رمحــٌة خاصَّ ؤوِف الرَّ فيــُق: بمعنــى الــرَّ والــَبُّ واللَّطيــُف والرَّ

ــايف ُســبحاَنه. وِمــن ُلطِفــه وَرمحتـِـه ِشــفاُء عبــاِده مــن األدواِء واألســقاِم؛ فهــو الشَّ

ــاُده  ــه ِعب ــه، وُيِبُّ ــَل علي ــه وأقب ــاب إلي ــن ت ــبُّ َم ــوُب؛ يِ ــُمِحبُّ واملحب ــَوُدوُد: الـ وال

اِلــون؛ فهــو أحــبُّ إليهــم ِمــن ُكلِّ يَشٍء. الصَّ

) ُ ) 6 ( )العيلُّ  األعى  امُلتعايل  امُلتكبِّ

هــو الَعــيِلُّ األعــى املتعــايِل؛ فلــه الُعُلــوُّ امُلطَلــُق ِمــن َجيــِع الُوجــوِه: ُعلــوُّ الــذاِت، وعلــوُّ 

فــاِت، وعلــوُّ الَقهــِر؛ فــُكلُّ يَشٍء أصَغــُر منــه وحتَتــه، وحتــَت َقهــِره وُســلطانِه  الَقــْدِر والصِّ

وَعَظمتِــه، ال إلــَه إالَّ هــو، وال َربَّ ِســواه.

مواِت واألرِض. ُ عن النَّقائِِص والُعيوِب، وله الكِبياُء والَعَظمُة يف السَّ وهو الـُمتكبِّ
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ُر( ُم  املؤخِّ ) 7 ( )امُلقدِّ

ــُر َمــن َيشــاُء ِمــن خملوقاتـِـه؛ يف اخَللِق،  ُم َمــن يشــاُء، وُيؤخِّ ــُر: الــذي ُيقــدِّ ُم واملؤخِّ هــو امُلقــدِّ

ــر آَخريــَن مــن  َلهــم عــى كثــٍر ممَّــن َخَلــق، وأخَّ زِق، والَفضــِل؛ فَخَلــَق بنــي آدَم وفضَّ والــرِّ

م  ــل َبعَضهــم عــى بعــٍض، وقــدَّ َمهــم عــى اخَللــِق، وفضَّ ــاَء وقدَّ ــل األنبي ــه، وفضَّ خَملوقاتِ

ــه  ــر آَخريــَن؛ ُكلُّ ذلــك بَفضلِ بعــَض ِعبــاِده وَرَفــع بعَضهــم فــوَق بعــٍض َدَرجــاٍت، وأخَّ

وَعْدلِــه وِحكمتِــه ُســبحاَنه.

ــي   ــُض  امُلعط ــُط  القابِ ازُق  الباِس ــرَّ اُق  ال ــرزَّ ) 8 ( )ال

ــُت( ــاُب  امُلقي ــاُن  الوهَّ امَلنَّ

ْزِق، ومها  اِزِق، ومعنــاه الَكثُر الــرَّ اُق أبَلــُغ ِمــن الــرَّ زَّ اِزُق بمعنـًـى واحــٍد، والــرَّ اُق والــرَّ زَّ الــرَّ

ى ِســواه  اًقــا وال َراِزًقــا، كــا ال ُيســمَّ ى غــُره َرزَّ ؛ فــا ُيســمَّ ــز وجــلَّ مــن َخصائــِص اهللِ عَّ

خالًِقــا؛ فــاألرزاُق كلُّهــا بيــِد اهللِ وحــَده.

ــُعه عليهــم بُجــوِده وَرمحتِــه، ويبُســُط  زَق لعبــاِده، وُيوسِّ ــذي َيبُســُط الــرِّ والباِســُط: هــو الَّ
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ــاِة. األرواَح يف األجســاِد عنــد الي

والقابُِض: الذي َيقبُِض ُكلَّ ذلك. وهو امُلعطي ُسبحاَنه وتعاىل.

وامَلنَّاُن: املنِعُم والـُمعطِي ابتداًء.

اُب: َكثُر اهِلبِة والَعطيَِّة، َيَُب ما يشاُء ملَِن يشاُء، كيف شاَء. والوهَّ

ُر لِعباِده ُقوَتم، وَيَفُظ عليهم ِرزَقهم. وهو امُلقيُت: الَقديُر الفيُظ الذي ُيقدِّ

) 9 ( )الافُِظ  الفيُظ(

َر  الافـِـُظ واَلفيــُظ معنامهــا واِحــٌد؛ فهــو ســبحاَنه الافـِـُظ جَلميــِع املخلوقــاِت عــى مــا قــدَّ

ــَق  ــُظ اخلائِ ــزواَل، وَيَف ــمواِت واألرَض وُيمِســُكها أْن َت وقــَى؛ فهــو الــذي َيفــُظ السَّ

ــهواِت، وهو الــذي َيَفُظهم  ــَبه والشَّ بنَِعِمــه، وهــو الافـِـُظ ِعبــاَده املؤمنــَن ِمــن الِفَتــِن والشُّ

هــم عليهــم، ويدَفــُع عنهــم كيَدهــم وَمْكَرهــم،  مــن أعدائِهــم مــن اجِلــنِّ واإلنــِس؛ فَينُرُ

ــِظ اهللَ  ــا )احَف ــه فاجَتنَبوه ــا، ونواهَي ــَره وامَتَثلوه ــوا أواِم ــك إالَّ إذا َحِفظ ــوُن ذل وال يك

يَفْظــك(.
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تِر  اليِيُّ  العفوُّ  الليُم( اُر  التواُب  السَّ ) 10 ( )الغفوُر  الغفَّ

ــتِر الــذي َيســُرُ  ــاُر: بمعنــى السَّ ــُة املعنــى؛ فالَغفــوُر والغفَّ هــذه األســاُء هللِ تعــاىل ُمتقاِرب

اُب:  ــاُر والتــوَّ ُعيــوَب ِعبــاِده وُذنوهَبــم، ويتــوُب عليهــم، ويمحوهــا وَيصَفــُح عنهــا. والغفَّ

جــوُع عــى َعبــِده باملغفــرِة وَقبــوُل توبتِــه. َكثــُر الُغفــراِن، وكثــُر التَّــوِب، وهــو الرُّ

ِر عى ُعيوِب َعبِده وُذنوبِه. تِّر كِامها صواب، أي: كثُر السَّ تِر أو السِّ والسَّ

وهو َحيِيٌّ ُسبحاَنه، ال َيْفَضُح َعبَده املؤِمَن، بل يعفو وَيصفُح عنه، وَيُلُم عليه.

يِّئات، ويتَجاوز عن املعاِص. وهو الَعُفوُّ الذي يمُحو السَّ

وهو اَلليُم الذي ُيقابُِل َمعصيَة العبِد باإلمهاِل؛ رجاَء أْن َيرِجَع ويتوَب.

) 11 ( )الكريُم  األكَرُم  الغنيُّ  الواِسُع(

ــاِل  ــاُؤه، ذو اإلفض ــُد َعط ــذي ال َينَف ــُمعطِي، ال ــواُد الـ ــِر، اجَل ــُر اخَل ــُم: الكث ــو الكري ه

ــه. ــى َخْلِق ــاِم ع واإلنع

وهو أكرُم األكَرمَن ُسبحاَنه، ال ُيوازيه كريٌم، وال ُيعاِدُله نظٌر.
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: ذو الِغنــى التــامِّ الـــُمطَلِق ِمــن ُكلِّ وجــٍه ُســبحاَنه؛ فــا َتشــوُبه شــائِبُة َفقٍر وال  وهــو الَغنــيُّ

ُق إليــه َنقــٌص بَوجــٍه ِمــن الوجــوه، بَيــِده َخزائِــُن  حاجــٍة، وال َينفــكُّ عنــه ِغنــاه، وال يتَطــرَّ

نيــا واآلِخــرِة.  ــمواِت واألرض، وخزائــُن الدُّ السَّ

ــاه كلَّ  ــه ُكلَّ يَشٍء، وَوِســَع ِغن ــه، وَوِســَعت َرمحُت ــَع َخلِق ــه جي الواِســُع: الــذي َوِســَع ِرزُق

ــعِة والِغنــى، وهــو واســُع الَفضــِل واإلحســاِن، َعظيــُم اجُلــوِد  َفقــٍر؛ فهــو ســبحانه ذو السَّ

والَكــرِم.

ُر( ُق  البارُئ  امُلَصوِّ ) 12 ( )اخلالُق  اخلاَّ

ُق والبــارُئ: بمعنًــى واحــٍد، وهــو: امُلوِجــُد وامُلنشــُئ لألشــياِء ِمــن العــَدِم،  اخلالِــُق واخَلــاَّ

وهــذا ِمــن َخصائِــِص ِصفاتـِـه ُســبحاَنه وتعــاىل؛ فــا خالِــَق وال بــارَئ ســواه؛ فهــو َخَلــق 

ــن  ــم ع ــَز بعُضه ــاٍت؛ ليتميَّ ــَوًرا وعام ــم ُص ــَل هل ــم وجَع ره ــمَّ َصوَّ ــم، ث ــَق وبَرَأه اخَلْل

َبعــٍض.
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ميُع  البصُر  امُلحيُط( ) 13 ( )السَّ

َّ والنَّجــوى، وهــو الــذي َيســَمُع َدَعــواِت ِعبــاِده  ــميُع: الــذي َيســَمُع اجَلهــَر والــرِّ هــو السَّ

ــن  ــاٌء ع ــَغُله ُدع ــم، ال َيش ــه منه ــاكرين فَيقَبُل ــَد الشَّ ــَمُع مَح ــم، وَيس ــا هل ــَن فُيجيُبه املؤمن

ُدعــاٍء، وال نِــداٌء عــن نِــداٍء.

ــَة  ــِرُ خائِن ــا، وُيب ــا وَخفيِّه ــاِت؛ ظاِهِره ــِع املخلوق ه بَجمي ــَرُ ــاط ب ــذي أح ــُر: ال البص

ــمواِت الُعــَا ومــا حتــَت الثــَرى. ــدوُر، وال َيغيــُب عنــه مــا يف السَّ األعــُنِ ومــا ُتفــي الصُّ

ــًا،  ــكلِّ يشٍء ِعل ــاَط ب ــذي أح ــو ال ــه، وه ــِع َخْلِق ــه بجمي ــْت ُقدرُت ــذي أحاط ــُط: ال املحي

ــَدًدا. ــَى كلَّ يشٍء َع وأح

كوُر  الميُد  امَلجيُد( اكُِر  الشَّ ) 14 ( )الشَّ

ــِح  ــِل الصال ــَن الَعَم ــَل ِم ــُكُر الَقلي ــذي َيش ــو: ال ــٍد، وه ــى واح ــكوُر بمعنً ــاكُِر والشَّ الشَّ

يــه، وُيضاِعُفــه أضعاًفــا ُمضاَعفــًة بغــِر َعــدٍّ وال ِحســاٍب، ويعفــو عــن الَكثــِر  وَيزيــُده وُينمِّ

ــِل، ولــو كان ِمثــَل اجِلبــاِل. َل ِمــن الزَّ
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اِء،  اِء والــرَّ َّ وهــو اَلميــُد: املحمــوُد الَّــذي اســَتَحقَّ اَلمــَد  عــى كلِّ حــاٍل؛ ُيَمُد يف الــرَّ

خــاِء، وال ُيَمــُد عــى ذلــك َأَحٌد ســواه. ِة والرَّ ــدَّ ويف الشِّ

ــِة  ــاِء، والَعظم ــِد والكِبي ــاِت املج ــوُف بِصف ــبحاَنه، املوص ــُل ُس ــُم اجللي ــُد: الَعظي واملجي

ــاِل. واجَل

اُم( وُس  السَّ بُّوُح  الُقدُّ ) 15 ( )السُّ

ــاملُ ِمــن ُكلِّ آفــٍة وَعيــٍب وَنقــٍص،  ُأ والسَّ ُه واملــبَّ ــاُم: املنــزَّ وُس والسَّ ــدُّ ــبُّوُح والُق هــو السُّ

ــذي  ــو ال ــه، وه ــه وأفعالِ ــه وِصفاتِ ــه يف ذاتِ ــه؛ لَكالِ ــلَّ جاُل ــه َج ــُق ب ــا ال َيلِي ــن ُكلِّ م وِم

ــمواِت واألرِض. ــن يف السَّ ــه ُكلُّ َم ُه ــه وُينزِّ ُس ــبُِّحه وُيَقدِّ ُيَس

) 16 ( )امَلليُك  امَللُِك  املؤِمُن  امُلهيِمُن(

ــلطاِن والِعــزِّ والَعَظمــِة، وُملُكــه هــو  املليــُك وامللِــُك بمعنًــى واحــٍد، وهــو ذو امُللــِك والسُّ

فِــه.  امُللــُك اَلقيقــيُّ التــامُّ امُلطَلــُق، وكلُّ يَشٍء حتــَت ُملكِــه وتَرُّ



 لحفظها
ً

ِة ... مرتبة حسب قرب المعنى تسهيل
َّ
ن  في الِكتاِب أو السُّ

ُ
اِبتة

َّ
أسماُء اللِه الُحسنى الث

11

ق مــا َوَعــَد بــه ِعبــاَده، وهــو الــذي َأِمــَن اخَللــُق ِمــن ُظلِمــه، وأِمــن  وهــو املؤِمــٌن امُلصــدِّ

ــه. ِعبــاُده املؤِمنــون ِمــن بأِســه وعذابِ

ــاِهُد عــى ُكلِّ يَشٍء؛ ال َيعــُزُب عنــه  قيــُب واملطَّلـِـُع والشَّ وهــو ُســبحاَنه املهيِمــُن الافـِـُظ والرَّ

؛ فهــو ُمطَّلـِـٌع عــى  ــمواِت وال يف األرِض، وال أصَغــُر ِمــن ذلــك وال أكــَبُ ٍة يف السَّ ِمثقــاُل َذرَّ

دوِر. َخفايــا األمــوِر، وَخبايــا الصُّ

) 17 ( )اَلَكُم  الكيُم(

ــْرُ الَعــدِل واخلــِر،  ــُع الَفســاِد والظُّلــِم، وَن ــه َمنْ ــذي إليــه اُلْكــُم، وأصُل هــو اَلَكــُم: الَّ

ــَده أَحــٌد. ــُم ِعن ــَن الــذي ال ُيظَل ــُم الاكِم وهــو ســبحاَنه أحَك

وهــو اَلكيــُم: ُمكـِـُم األشــياِء وُمتِقنُهــا، وذو اِلكمــِة امُلطَلقــِة الــذي ال َيْعــري َتدبــَره أيُّ 

َخلــٍل أو َزَلــٍل.
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) اُر  اجلبَّار  القويُّ  امَلتُن  العزيُز  األعزُّ ) 18 ( )القاهُر  القهَّ

تـِـه؛  ــاُر: الــذي داَن ُكلُّ يشٍء لَعَظمتـِـه، وَخَضــَع كلُّ خملــوٍق جَلُبوتـِـه وِعزَّ هــو القاِهــُر والقهَّ

ــِبُ ِعبــاَده عــى مــا أراد ممَّــا اقتَضْتــه ِحكمُتــه وَمشــيئُته.  فهــو ُيْ

ــى  ــَى ع ــوداُت، واعت ــه املوج ــْت ل ــاِت، وداَن ــَع املخلوق ــَر َجي ــذي قَه ــاُر: الَّ ــو اجلبَّ وه

عفــاِء ِمــن عبــاِده، وَيــُبُ َكــْرَ القلــوِب  الكائنــاِت، وهــو اجلبَّــاُر الــذي َيــُبُ َضْعــَف الضُّ

ــه. ــه وجالِ ــِة لعَظمتِ ــه، اخلاضع ــن أجلِ ــِرِة ِم املنك

ِة. وهو القويُّ املتُن َشديُد الُقوَّ

: الَقويُّ الغالُِب الذي ال ُيغَلُب، والقاِهُر الذي ال ُيقَهُر. وهو العزيُز األَعزُّ

) 19 ( )القاِدُر  القديُر  امُلقتِدُر(

اِملُة،  هو الَقديُر القادُر عى ُكلِّ يشٍء أراَده، ال َيعِرُضه َعجٌز وال ُفتوٌر؛ فله الُقدرُة الكاِملُة والشَّ

اها وأحَكَمها، وبُقدرتِه ُييي وُيميُت. بُقدرتِه أوجَد املوجوداِت، وبُقدرتِه َدبَّرها وسوَّ

ِة الذي ال َيمَتنُِع عليه يشٌء. وهو املقَتِدُر ذو الُقدرِة التامَّ
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) 20 ( )اليُّ  القيُّوُم  الكبُر  العظيُم(

ِة الَّتي ال َيلَحُقها َموٌت وال َفناٌء. : املوصوُف بالياِة الكاِملِة األَبديَّ هو اليُّ

ــو  ، وه ــبَّ ــاَء وأح ــا ش ــه في ــِره، وَتريِف ــه وَتدب ــِظ كلِّ يشٍء، وِرزِق ــُم بِحف ــوُم: الَقيِّ الَقيُّ

القيُّــوُم الــذي قــام بنَفِســه فلــم َيَتــْج إىل أحــٍد، وقــام كلُّ يَشٍء بــه؛ فــُكلُّ مــا ســواه ُمتــاٌج 

إليــه، وهــو بَكــاِل حياتِــه وقيُّوميَّتِــه ال تأُخــُذه ِســنٌَة وال َنــوٌم.

ــٍر؛ فهــو أعظــُم  ــه ُكلُّ كب ــَر دون َجالِ ــه، والــذي َصُغ ــُر: الــذي كلُّ يشٍء ُدوَن وهــو الَكب

ــبحانه. ــن كلِّ يَشٍء ُس ِم

وهــو العظيــُم املوصــوُف بــُكلِّ ِصفــِة َكــاٍل، ولــه ِمــن الكــاِل أكَمُلــه وأعَظُمــه وأوَســُعه؛ 

فلــه الِعلــُم املحيــُط، والُقــدرُة النَّافـِـذُة، والكِبيــاُء والَعَظمــة.

) 21 ( )الوكيُل  الويلُّ  امَلوىل  النَّصُر(

َل  َل بالقيــاِم بَجميــِع مــا َخَلــق وَتكفَّ ــهيُد، الــذي َتــوكَّ هــو الوكيــُل: الَكفيــُل والفيــُظ والشَّ

ُر  لــَن عليــه، فَيكفيهــم وُيغنيهــم وُيدبِّ بــه، وهــو ُســبحاَنه الوكيــُل الــذي َيتــوىلَّ ِعبــاَده املتوكِّ
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هم. أموَرهــم، وَيَفُظهــم وَيرعاهــم وينُرُ

ديــن، وهــو أيًضــا  ــاِصُ ِعبــاَده املؤمنــَن املوحِّ وهــو ُســبحاَنه الــَويلُّ واملــوىَل والنَّصــُر: النَّ

ُف فيهــم بــا شــاَء. ــُك الكافريــَن واملتــَرِّ مالِ

) 22 ( )اَلقُّ  امُلبُِن  اهلادي(

، وُكتُبه  ، وُرســُله حــقٌّ ، ولِقــاُؤه َحــقٌّ ، وفِعُلــه حــقٌّ هــو الــقُّ يف ذاتـِـه وِصفاتـِـه؛ فقوُلــه َحــقٌّ

. ، واملعبــوُد اَلقُّ ، فهــو اإللــُه الــقُّ ، وِدينـُـه حــقُّ حــقٌّ

ُح  شــاِد، واملوضِّ ُ أمــُره وُربوبيَُّتــه وَمَلكوُتــه، وهو امُلبـِـُن لِعبــاِده َســبيَل الرَّ وهــو املبــُن: الَبــنِّ

هلــم األعــاَل املوِجبــَة لثوابـِـه، واألعــاَل امُلوِجبــَة لعقابـِـه، وامُلبـِـُن هلم مــا يأتوَنــه وَيَذروَنه.

 ، ِّ وهــو ُســبحاَنه اهلــادي: الــذي َيــِدي ِعبــاَده وُيرِشــُدهم إىل اخَلــِر وَيدَفُعهــم عــن الــرَّ

ــم عليــه. ُمُهــم مــا ال َيعلمــوَن، وهــو َيــدي ِعبــاَده إليــه، وَيُدهلُّ وُيَعلِّ
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اُن( قيُب  السيُب  الديَّ هيُد  الرَّ ) 23 ( )الشَّ

ــاِضٌ  ــه يَشٌء، ح ــُب عن ــذي ال َيغي ــو ال ــٍد؛ فه ــى واح ــيُب بمعنً ــُب واَلس قي ــهيُد والرَّ الشَّ

ــه،  ــياِء بِعلِم ــى األش ــٌب ع ــِق، َرقي ــِع اخَلل ــى َجي ــٌع ع ــا، مطَّلِ ــياَء ويراِقُبه ــاِهُد األش ُيش

ــاُت  يَّ ــه الُكلِّ ــَت ِرْقَبتِ ــمِعه؛ حت ــموعاِت بَس ــٌب للَمس ه، وَرقي ــَرِ ــَراِت بب ــٌب للُمب وَرقي

ــموات؛ فــا َيغيــُب عنــه يشٌء ســبحاَنه.  ــاِت يف األَرضــَن والسَّ ــات، وجيــُع اخلفيَّ واجُلزئيَّ

ــِل. ــدِل وبالَفض ــم بالَع ــويلِّ جزاَءه ــاِده املت ــُب لِعب ــو امُلحاِس وه

اِر. اُن بمعنى الاكِِم والقهَّ يَّ اُن: امُلجازي واملحاِسُب؛ والدَّ والديَّ

) 24 ( )الفتَّاُح  العليُم  اخلبُر(

هــو الفتَّــاُح بالَقضــاِء بــن َخلِقــه، الاكـِـُم الــذي ال َتَفى عنــه خافيــٌة، وال َيتاٌج إىل ُشــهوٍد 

ــاده،  ــِة لعب زِق والرمح ــرِّ ــواَب ال ــُح أب ــذي يفَت ــاُح ال ــو الفتَّ ــِل، وه ــن املبطِ ــقَّ ِم ــه املِح ُف ُتَعرِّ

ــم؛  ــوَن بصائِِره ــم، وُعي ــُح ُقلوهَب ــباهِبم، ويفَت ــم وأس ــن أموِره ــم م ــَق عليه ــُح املنَغلِ ويفَت

. لُِيبــِروا اَلــقَّ
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ِء، الـــُمطَّلُع عــى َحقيقتِه، الــذي انتَهــى ِعلُمه إىل  وهــو الَعليــُم اخَلبــُر: العالِـــُم بُكنْــِه الــيَّ

اإلحاطــِة بَبواطــِن األشــياِء وَخفاياهــا، كــا أحــاَط بظواِهِرهــا ُســبحاَنه.

) 25 ( )اجلميُل  الطَّيُِّب  القريُب  امُلجيُب(

ــه  ــُل بذاتِ ــو اجَلمي ــُمطَلُق، وه ــاُل الـ ــِن واجَل ــُن اُلس ــبحاَنه َأْحَس ــه ُس ــذي ل ــُل: ال اجَلمي

ــنٌة. ــا َحَس ــه ُكلُّه ــا، وأفعاُل ــه ُع ــنى، وصفاُت ــاُؤه ُحس ــه؛ فأس ــه وأفعالِ ــائِه وِصفاتِ وأس

ُه عــن النَّقائــِص والُعيــوِب، فأســاُؤه وِصفاُتــه وأفعاُلــه ُكلُّهــا  ــُب املنَــزَّ وهــو ُســبحاَنه الطَّيِّ

ــٌب ال َيقَبــُل إالَّ َطيًِّبــا. َطيِّبــٌة، وهــو َطيِّ

وهــو القريــُب: الــذي أحــاط ِعلُمــه بَجميــِع األشــياِء، وهــو أقــَرُب إىل اإلنســاِن ِمــن َحبــِل 

ه. ه، َقريــٌب يف ُعُلــوِّ الَوريــِد، وهــو َعــيلٌّ يف ُدُنــوِّ

اِع إذا دعاه، وُيغيُث امللهوَف إذا ناداه. وهو املجيُب: ُييُب دعوَة الدَّ


