
 

http://www.google.com.bh/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=O4FxY5hE2vwJWM&tbnid=qT-tD2POwYSneM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmajles.alukah.net%2Fshowthread.php%3F29350-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%2589-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AE-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B7-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A9&ei=Y99zUZrlAfKK0QHUpoCwCg&psig=AFQjCNFIv56URJWJPnDlYxPlBy7szbRAAg&ust=1366634692160608
http://www.google.com.bh/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zt4V91zQFGE6mM&tbnid=3gMSod1iheCVIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fentelaqa1.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fblog-post_14.html&ei=xtRzUbmcJK2x0AGN04CoCw&psig=AFQjCNGjgeyk8Cdb9o8TQ1cp_dHdOTqa8Q&ust=1366631863724287


 : املقدمة 
 

  ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستعينه إّن احلمد هلل، حنمده

  اهلل وحده ال شريك له، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

 .حبهوعلى آله وص وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، صلوات اهلل وسالمه عليه

 
 

ِبَها َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه  َوِللَِّه اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه {  :الكريم كتابه قال تعاىل يف

ا َما ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيًّ { ) :ويقول أيضًا[. 081: األعراف } (َيْعَمُلوَن َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا

 :اإلسراء } (َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيًلا َفَلُه اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى َوَلا َتْجَهْر ِبَصَلاِتَك َوَلا ُتَخاِفْت ِبَها َتْدُعوا

110]. 

 

وهلا !! كثرية، فهذه األمساء هلا قوة عظيمة على الشفاء وهذا يدل على أن الدعاء بأمساء اهلل احلسنى له أسرار

 واملصائب والرزق والضيق ويف كل أحوال املؤمن إذا دعا بأمساء اهلل احلسنى فإن اهلل أعظم يف مواجهة املصاعبقوة 

 .احلياة تعاىل قد أودع يف كل اسم من أمسائه قوة عجيبة ختتص جبانب من جوانب

 

 وتسعني امسًا، مائًة إال إنَّ هلل تسعًة" :عليه وسلم قال أنَّ رسول اهلل صلى اهلل: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه

 "واحًدا، َمن أحصاها دخل اجلنة

اللهم  :ما أصاب أحدًا قط َهمٌّ وال حزن، فقال" :عليه وسلم قال وعن عبد اهلل بن مسعود، عن رسول اهلل صلى اهلل

أسألك بكل اسٍم هو لك،  .إني عبُدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصييت بيدك، ماِض يف ُحكمك، عدٌل يف قضاؤك

أْن جتعل : استأثرت به يف علم الغيب عندك مسيت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو أنزلته يف كتابك، أو

إال أذهب الّله همَّه وحزنه، وأبدله مكانه . حزني، وذهاب همي القرآن العظيم ربيع قليب، ونور صدري، وجالء

 "مسعها أْن يتعلمها ملنينبغي . بلى" :يا رسول اهلل، أال نتعلمها؟ فقال: فقيل "فرحًا

 



 اهلل

احلق سبحانه وخص به نفسه ،  هو االسم الذى تفرد به: اهلل 

منها ، فكل  اسمكلها اليه ومل يضفه اىل  وأضافهاوجعله أول أمسائه 

يدل داللة العلم على  اسمما يرد بعده يكون نعتا له وصفة ،وهو 

اإلهلية  يدل عليه داللة جامعة جلميع األمساء وهو اإلله احلق

خمتص خبواص مل توجد فى  سبحانه( اهلل)هذا واالسم .األحادية 

  . سائر أمساء اهلل تعاىل

بقى الباقى ( اهلل)حذفت األلف من قولك  أنه إذا: اخلاصية األوىل 

وهلل جنود  ) خمتص به سبحانه كما فى قوله هلل وهو)على صورة 

( له مقاليد السموات واألرض) كما فى قوله تعاىل  (له)وىل بقيت على صورة ، وإن حذفت عن البقية الالم األ( السموات واألرض

ذائدة  والواو( قل هو اهلل أحد ) وهو أيضا يدل عليه سبحانه كما فى قوله ( هو)هى قولنا  فإن حذفت الالم الباقية كانت البقية

فيهما فهذه اخلاصية موجودة فى لفظ اهلل غري  وهما ، هم ، فال تبقى الوا: بدليل سقوطها فى التثنية واجلمع ، فإنك تقول 

  . موجودة فى سائر االمساء

وهى الكلمة التى بسببها ينتقل  _أن كلمة الشهادة : اخلاصية الثانية 

مل حيصل فيها إال هذا االسم ، فلو أن  _من الكفر اىل اإلسالم  الكافر

من الكفر  ال اله إال الرمحن الرحيم ، مل خيرج أشهد أن: الكافر قال 

اختصاص هذا االسم بهذه اخلاصية  ومل يدخل االسالم ، وذلك يدل على

 الشريفة
 الرمحن الرحيم

الرمحن الرحيم إمسان مشتقان من الرمحة ، والرمحة  الرحيم الرمحن

تستلزم التفضل واإلحسان ، وهذا جائز فى حق  فى األصل رقة فى القلب

والرمحة تستدعى  وتعاىل العباد ، ولكنه حمال فى حق اهلل سبحانه

.. الرقة  معنينيوال مرحوم إال حمتاج ، والرمحة منطوية على .. مرحوما 

وال . واإلحسان ، فركز تعاىل فى طباع الناس الرقة وتفرد باإلحسان 

الرمحن إال على اهلل تعاىل ، إذ هو الذى وسع كل شىء رمحة ،  يطلق

ه ، وقيل أن اهلل رمحن وهو الذى كثرت رمحت والرحيم تستعمل فى غريه

الدنيا يعم املؤمنني  الدنيا ورحيم اآلخرة ، وذلك أن إحسانه فى

اسم  والكافرين ، ومن اآلخرة خيتص باملؤمنني ، اسم الرمحن أخص من



اىل  وباهلداية.. على عباده باإلجياد أوال  الرحيم ، والرمحن نوعا من الرمحن ، وأبعد من مقدور العباد ، فالرمحن هو العطوف

املنعم مبا ال  الرمحن هو. واإلسعاد فى اآلخرة ثالثا ، واإلنعام بالنظر اىل وجهه الكريم رابعا  .. اإلميان وأسباب السعادة ثانيا

 من العباد يتصور صدور جنسه من العباد ، والرحيم هو املنعم مبا يتصور صدور جنسه
 
 

 

  امللك

 

نى بذاته ، املتصرف فى أكوانه سلطانه ، الغ امللك هو الظاهر بعز: امللك

امللك لكل األشياء ، اهلل تعاىل  بصفاته ، وهو املتصرف باألمر والنهى ، أو

احملتاج اليه كل من  امللك املستغنى بذاته وصفاته وأفعاله عن غرية ،

يكون إال  عداه ، ميلك احلياة واملوت والبعث والنشور ، وامللك احلقيقى ال

امللك هلل وحده أبى أن يذل ملخلوق ، وقد  هلل وحده ، ومن عرف أن

العبد عن بعض اشياء وال يستغنى عن بعض األشياء فيكون له  يستغنى

عن كل شىء سوى اهلل ، والعبد مملكته  نصيب من امللك ، وقد يستغنى

متلكه فقد نال درجة فإذا ملكها ومل .. ورعيته لسانه وعيناه وباقى أعضائه  .. وجنده شهوته وغضبه وهواه.. اخلاصة قلبه 

وملكهم بقدر قدرتهم على ارشاد  عامله ، فإن انضم اىل ذلك استغناؤه عن كل الناس فتلك رتبة األنبياء ، يليهم العلماء امللك فى

  صفاته ويتقرب اىل اهلل العباد ، بهذه الصفات يقرب العبد من املالئكة فى

  القدوس

، واألرض املقدسة هى الطهارة  تقول اللغة أن القدس هو: القدوس

وفى القرآن  الذى يتطهر فيه من الذنوب ،:املطهرة ، والبيت املقدس 

وحنن نسبح حبمدك ) الكريم على لسان املالئكة وهم خياطبون اهلل 

أى نطهر انفسنا لك ، وجربيل عليه السالم يسمى الروح  ( ونقدس لك

ألنه خلق من تبليغ الوحى اىل الرسل أو  القدس لطهارته من العيوب فى

اىل اهلل تعاىل أن يقال  الطهارة ، وال يكفى فى تفسري القدوس بالنسبة

األدب مع  أنه منزه عن العيوب والنقائص فإن ذلك يكاد يقرب من ترك

 اهلل ، فهو سبحانه منزه عن أوصاف كمال الناس احملدودة كما أنه منزه عن

 ها وعما يشبهها أو مياثلهاأوصاف نقصهم ، بل كل صفة نتصورها للخلق هو منزه عن



  السالم

األمان واالطئنان ، واحلصانة والسالمة ،  تقول اللغة هو: السالم

القلب السليم هو  ومادة السالم تدل على اخلالص والنجاة ، وأن

 هو املساملة( بفتح السني أو كسرها )اخلالص من العيوب ، والسلم 

بني األنام ، وهو مانح  وعدم احلرب ، اهلل السالم ألنه ناشر السالم

الدنيا واآلخرة ، وهو املنزه ذو السالمة من مجيع العيوب  السالمة فى

اليه  معزوه وصفاته وأفعاله ، فكل سالمة  والنقائص لكماله فى ذاته

املسلم على عباده  وهو الذى سلم اخللق من ظلمه ، صادرة منه ، وهو

 هو واإلسالم. دوس فى اجلنة ، وهو فى رأى بعض العلماء مبعنى الق

وعهد منه أن يكون فى حياته سلما ومساملا  مشتق من مادة السالم الذى هو اسالم املرء نفسه خلالقها ، عنوان دين اهلل اخلامت وهو

 سلم يكثر من الدعوة اىلوالرسول صلى اهلل عليه ( بركاته السالم عليكم ورمحة اهلل و ) ملن يسامله ، وحتية املسلمني بينهم هى

م ، وبذل السالم هاألنصاف مع نفس: األميان  ثالث من مجعهن فقد مجع.. افشوا السالم تسلموا  اإلسالمالسالم من : السالم فيقول 

السالم  اللهم أنت السالم ، ومنك السالم ، واليك يعود.. افشوا السالم بينكم ( .. احلاجة  أى مع) للعامل ، واألنفاق من األقتار 

 سالم،فحينا ربنا بال

  املؤمن

التصديق ، ويقال آمنه من األمان ضد اخلوف  اإلميان فى اللغة هو: املؤمن

واستعان ، اهلل املؤمن الذى وحد نفسه  ، واهلل يعطى األمان ملن استجار به

الذى يؤمن أولياءه من عذابه  ، وهو( شهد اهلل أنه ال اله إال هو ) بقوله 

أن اهلل خالق  طمأنينة فى القلوب ،، ويؤمن عباده من ظلمه ، هو خالق ال

مؤمنا  أسباب اخلوف وأسباب األمان مجيعا وكونه تعاىل خموفا ال مينع كونه

، كما أن كونه مذال ال مينع كونه معزا ، فكذلك هو املؤمن املخوف ، إن 

قد جاء منسوبا اىل اهلل تبارك وتعاىل فى القرآن مرة ( املؤمن  ) إسم

هو اهلل الذى ال اله إال هو امللك ) قوله تعاىل  فى واحدة فى سورة احلشر

العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهلل عما  القدوس السالم املؤمن املهيمن

 احلشر سورة( يشركون 

 



  املهيمن

الشىء والرعاية له ، واملهيمن هو  اهليمنة هى القيام على: املهيمن

ك وتعاىل معناه تبار الرقيب أو الشاهد ، والرقيب اسم من أمساء اهلل

املشاهد  الرقيب احلافظ لكل شىء ، املبالغ فى الرقابة واحلفظ ، أو

العامل جبميع األشياء ، بالسر والنجوى ، السامع للشكر والشكوى ، 

للضر والبلوى ، وهو الشاهد املطلع على افعال خملوقاته ، الذى  الدافع

املشرف على  السرائر ، ويبصر الظواهر ، وهو يشهد اخلواطر ، ويعلم

 واالستيالء أعمال العباد ، القائم على الوجود باحلفظ

  العزيز

والشدة والغلبة والرفعة و األمتناع ،  العز فى اللغة هو القوة: العزيز

) اهلل احلسنى هو اخلطري ، والتعزيز هو التقوية ، والعزيز اسم من أمساء

وإذا ( اليه  وصولويصعب ال. وتشتد احلاجة اليه . الذى يقل وجود مثله 

 ال: مل جتتمع هذه املعانى الثالث مل يطلق عليه اسم العزيز ، كالشمس 

والنفع منها عظيم واحلاجة شديدة اليها ولكن ال توصف بالعزة .. نظري هلا 

وهلل العزة ) وفى قوله تعاىل . يصعب الوصول الي مشاهدتها  ألنه ال

فالعزة هنا هلل حتقيقا ، ( ن املنافقني ال يعلمو ولرسوله وللمؤمنني ولكن

 إميانهم برسول اهلل عليه الصالة والسالم ولرسوله فضال ، وللمؤمنني بربكة

 اجلبار

الكسر ، واصالح الشىء بنوع من القهر ،  اجلرب ضد: اللغة تقول : اجلبار

أغنيته ، كما أن اجلبار  يقال جرب العظم من الكسر ، وجربت الفقري أى

  العظيم فى اللغة هو العاىل

الذى تنفذ مشيئته على سبيل اإلجبار فى  واجلبار فى حق اهلل تعاىل هو

أحكامه قهرا ، وال خيرج  كل أحد ، وال تنفذ قيه مشيئة أحد ، ويظهر

اإلمام على  أحد عن قبضة تقديره ، وليس ذلك إال هلل ، وجاء فى حديث

 قلوب شقيهاأى أنه أجرب ال( جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها ) 

وسعيدها على ما فطرها عليه من معرفته ، وقد تطلق كلمة اجلبار على 

وذلك هو العبد احملبوب هلل ، الذى يكون جبارا على نفسه  العبد مدحا له



  حمرتسا من العصيان .. جبارا على الشيطان..

العباد  واجلبار هو املتكرب ، والتكرب فى حق اهلل وصف حممود ، وفى حق

 وموصف مذم

 املتكرب

هو كمال الذات وكمال الوجود ، والكربياء  املتكرب ذو الكربياء ،: املتكرب

وهو املتفرد بالعظمة  والعظمة مبعنى واحد ، فال كربياء لسواه ،

أو  والكربياء ، املتعاىل عن صفات اخللق ، الذى تكرب عما يوجب نقصا

  حاجة ، أو املتعاىل عن صفات املخلوقات بصفاته وذاته

والكربياء لنفسه على اخلصوص دون غريه حيث يرى  كل من رأى العظمة

احلقوق سواء ، كانت رؤيته كاذبة  نفسه أفضل اخللق مع أن الناس فى

  وباطلة ، إال هلل تعاىل

 اخلالق

أو النصيب لوافر من اخلري ..فى اللغة مبعنى اإلنشاء  اخللق: اخلالق

 هو املوجد لشأشياء ، املبدع تعاىل واخلالق فى صفات اهلل. والصالح 

األشياء وهى فى طوايا  املخرتع هلا على غري مثال سبق ، وهو الذى قدر

ومشيئته  لعدم ، وكملها مبحض اجلود والكرم ، وأظهرها وفق إرادته

 . وحكمته

التقدير ،  لإلجياد وفق والبارئواهلل اخلالق من حيث التقدير أوال ، 

 فهو أوال يقدر.. ، ومثال ذلك اإلنسان  جياداإلواملصور لرتتيب الصور بعد 

ثم ميده مبا يعطيه احلركة والصفات ..فيقيم اجلسد ..ما منه موجود 

 .عاقال التى جتعله إنسانا

 

 البارئ

الشىء من تقول اللغة البارىء من الربء ، وهو خلوص  :البارئ: البارئ

  . غريه ، مثل أبرأه اهلل من مرضه

عاىل هو الذى خلق اخللق ال عن مثال ، والربء أخص البارىء فىامساء اهلل ت

اخللق ، فخلق اهلل السموات واألرض ، وبرأ اهلل النسمة ، كربأ اهلل آدم  من



  من طني

التفاوت وعدم التناسق ، وهو معطى كل خملوق  البارىء الذى يربىء جوهر املخلوقات من األفات ، وهو موجود األشياء بريئة من

السالمة  العلماء يقول ان اسم البارىء يدعى به للسالمة من األفات ومن أكثر من ذكره نال له فى األزل ،وبعضصفته التى علمها 

  من املكروه

  املصور

جعل الشىء على صورة ، والصورة هى  تقول اللغة التصوير هو: املصور

  الشكل واهليئة

ها حبكمته مبدع صور املخلوقات ، ومزين املصور من أمساء اهلل احلسنى هو

األزلية ، وكذلك صور  ، ومعطى كل خملوق صورته على ما أقتضت حكمته

اهلل  اهلل الناس فى األرحام أطوارا ، وتشكيل بعد تشكيل ، ، وكما قال

ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني ، ثم جعلناه نطفة فى قرار ) نعاىل 

قنا املضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخل مكني ،

، ( ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهلل أحسن اخلالقني  فكسونا العظام حلما

اهلل  تظهر حقيقة احلسن أمت وأكمل فى باب األخالق ، ومل مين اهلل تعاىل على رسوله صلى وكما يظهر حسن التصوير فى البدن

( عظيم وإنك لعلى خلق ) عليه وسلم كما من عليه حبسن اخللق حيث قال 

 تتعدد صور االبدان تتعدد صور األخالق والطباع ، وكما

  الغفار

السرت ، وكل شىء سرتته فقد غفرته : اللغة الغفر والغفران  فى: الغفار 

احلسنى هى سرته للذنوب ، وعفوه عنها بفضله  ، والغفار من أمساء اهلل

ى الذنوب الذى اسبل السرت عل ورمحنه ، ال بتوبة العباد وطاعتهم ، وهو

والغفور والغفار ،  فى الدنيا وجتاوز عن عقوبتها فى اآلخرة ، وهو الغافر

اهلل على  والغفور أبلغ من الغافر ، والغفار أبلغ من الغفور ، وأن أول سرت

العبد أم جعل مقابح بدنه مستورة فى باطنه ، وجعل خواطره وارادته 

 . اهلل عوراتهفى أعماق قلبه وإال مقته الناس ، فسرت  القبيحة

له من كل  اإلسم العظيم فيسرت عيوب اخوانه ويغفو عنهم ، ومن احلديث من لزم االستغفار جعل اهلل وينبغى للعبد التأدب بأدب

  هم فرجا ، ومن كل ضيق خمرجا ، ورزقه من حيث ال حيتسب



 

  القهار

ى اإلستيالء عل القهر فى اللغة هو الغلبة والتذليل معا ، وهو: القهار

 والقاهر والقهار من صفات اهلل تعاىل.. الشىء فىالظاهر والباطن 

وأمسائه ، والقهار مبالغة فى القاهر فاهلل هو الذى يقهر خلقه بسلطانه 

 الغالب مجيع خلقه رضوا أم كرهوا ، قهر االنسان على النوم وقدرته ، هو

 

روى أن . الشهوة و الغضب  تطيع أوامر ربها و يقهر الشيطان و التخلق خبلق القهار فعليه أن يقهر نفسه حتى واذا أراد املؤمن

مل خلق اهلل الذباب ؟ فأجابه : طردها عادت ، فسال العارف  أحد العارفني دخل على سلطان فرآه يذب ذبابة عن وجهه ، كلما

 ةرليذل به اجلباب: العارف 

 

  الوهاب

نان أحدهما اهلبة أن جتعل ملكك لغريك دون عوض ، وهلا ركن : الوهاب

، والواهب هو املعطى ، والوهاب مبالغة من  التمليك ، واألخر بغري عوض

احلسنى ، يعطى احلاجة بدون  الوهب ، والوهاب والواهب من أمساء اهلل

  سؤال ، ويبدأ بالعطية ، واهلل كثري النعم
 

 

  الرازق

. ىل إال هلل تعا الرزاق من الرزق ، وهو معطى الرزق ، وال تقال: الرزاق 

 للقلوب"  باطنه" كاألكل ، و " لشأبدان " ظاهرة " نوعان،  واألرزاق

والنفوس كاملعارف والعلوم ، واهلل اذا أراد بعبده خريا رزقه علما هاديا ، 

منفقة متصدقة ، وإذا أحب عبدا أكثر حوائج اخللق اليه ، وإذا  ويدا

حظا من اسم عباده فى وصول األرزاق اليهم نال  جعله واسطة بينه وبني

  الرزاق

من اهلل ..ما أحد أصرب على أذى مسعه ) وسلم  قال النبى صلى اهلل عليه



، وأن من اسباب سعة الرزق  ( ،يّدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم

 احملافظة على الصالة والصرب عليها

  الفتاح

االستنصار  الفتح ضد الغلق ، وهو أيضا النصر ، واالستفتاح هو : الفتاح

الفتح وكلها من أمساء اهلل تعاىل ، الفتاح هو الذى  ، والفتاح مباغة فى

وبهدايته ينكشف كل مشكل ، فتارة يفتح  بعنايته ينفتح كل مغلق ،

أوليائه ويفتح هلم  املمالك ألنبيائه ، وتارة يرفع احلجاب عن قلوب

،  يح الرزقاألبواب اىل ملكوت مسائها ، ومن بيده مفاتيح الغيب ومفات

 وسبحانه يفتح للعاصني أبواب مغفرته ، و يفتح أبواب الرزق للعباد

 العليم

العلم ، وهوأدراك الشىء حبقيقته ،  العليم لفظ مشتق من: العليم 

جلميع املعلومات حميط  وسبحانه العليم هو املبالغ فى العلم ، فعلمه شامل

دقيقة  ظاهرة وباطنة ،بها ، سابق على وجودها ، ال ختفى عليه خافية ، 

وجليلة ، أوله وآخره ، عنده علم الغيب وعلم الساعة ، يعلم ما فى 

  . ويعلم ما تكسب كل نفس ، ويعلم بأى أرض متوت األرحام ،

وهبه هبة العلم ، والعلم له طغيان أشد من  والعبد إذا أراد اهلل له اخلري

ن جربيل قال خلليل اهلل ، روى أ طغيان املال ويلزم األنسان اال يغرت بعلمه

أما اليك فال  ) فقال أبراهيم( هل لك من حاجة ) ابراهيم وهوفى حمنته 

ومن علم أنه سبحانه وتعاىل العليم أن ( . علمه حباىل  حسبى من سؤاىل) فقال ابراهيم ( فاسأل اهلل تعاىل ) فقال له جربيل ( 

حباله صرب ومن عرف أن اهلل عليم  يستحى من اهلل ويكف عن معاصيه

 على بليته وشكر عطيته وأعتذر عن قبح خطيئته

 القابض

األخذ ، ومجع الكف على شىء ، و قبضه ضد  القبض هو: القابض 

بقهره واألرواح بعدله ،  بسطه، اهلل القابض معناه الذى يقبض النفوس

من اهلل  والقبض نعمة. واألرزاق حبكمته ، والقلوب بتخويفها من جالله 

عباده ، فإذا قبض األرزاق عن انسان توجه بكليته هلل تعاىل على 

وإذا قبض القلوب فرت داعية فى تفريج ما عندها ، فهو  يستعطفه ،



  القابض الباسط

الذى يرسل السحاب  اهلل) القبض فى السحاب كما قال تعاىل : القبض فى الرزق ، والثانى : من القبض األول  وهناك أنواع

، ( فاذا أصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون  يشاء وجيعله كسفا فرتى الودق خيرج من خاللهفيبسطه فى السماء كيف 

دليال ثم  أمل ترى اىل ربك كيف مد الظل ولو شاء جلعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه) واهلل يقول  فى الظالل واألنوار: الثالث 

وما قدروا اهلل حق قدره واألرض مجيعا ) قال تعاىل  قبض األرض: اح ، اخلامس قبض األرو: ، الرابع ( قبضناه الينا قبضا يسريا 

 القلوب قبض: ، السادس قبض الصدقات ، السابع( مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون  قبضته يوم القيامة والسموات

  الباسط

هى نشره ، ومده ، وسره ، الباسط من  بسط بالسني أو بالصاد: الباسط 

من عباده ، وأيضا هو  اء اهلل احلسنى معناه املوسع لشأرزاق ملن شاءأمس

 الباسط الذى يبسط الرزق: مبسط النفوس بالسرور والفرح ، وقيل 

للضعفاء ، ويبسط الرزق لشأغنياء حتى ال يبقى فاقة ، ويقبضه عن 

 . طاقة الفقراء حتى ال تبقى

لقبض دون البسط ، يذكر اسم القابض والباسط معا ، ال يوصف اهلل با

 يوصف باحلرمان دون العطاء ، وال بالعطاء دون احلرمان يعنى ال

 

 

 اخلافض

اخلافض الذى  اخلفض ضد الرفع ، وهو االنكسار واللني ، اهلل:اخلافض 

 أقواما وخيفض الباطل ، واملذل ملن غضب عليه ، ومسقط باإلذاللخيفض 

ابليس وأهل املعاصى ، الدرجات ملن استحق وعلى املؤمن أن خيفض عنده 

  الذل من الرمحة لوالديه واملؤمنني وأن خيفض جناح
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 الرافع

ويرفع الصاحلني  الرافع سبحانه هو الذى يرفع اوليائه بالنصر ،: الرافع 

  بالتقرب ، ويرفع احلق ، ويرفع املؤمنني باإلسعاد

ا ، كقوله تارة فى األجسام املوضوعة إذا أعليتها عن مقره والرفع يقال

، وتارة فى البناء إذا ( بغري عمد ترونها  الذى رفع السموات) تعاىل 

، ( القواعد من البيت وامساعيل  وإذ يرفع ابراهيم) طولته كقوله تعاىل 

وتارة فى املنزلة اذا )ورفعنا لك ذكرا) وتارة فى الذكر كقوله تعاىل 

 ) درجاتورفعنا بعضهم فوق بعض )         شرفتها كقوله تعاىل

 

 

  املعز
القوى  املعز هو الذى يهب العز ملن يشاء ، اهلل العزيز ألنه الغالب: املعز 

الذى ال يغلب ، وهوالذى يعز األنبياء بالعصمة والنصر ، ويعز األولياء 

والوجاهه ، ويعز املطيع ولو كان فقريا ، ويرفع التقى ولو كان  باحلفظ

 حبشيا عبد

والرحيم ..األنتقام  وذى..والقوى..احلكيم  وقد اقرتن اسم العزيز باسم

وقد . واجلبار ..واملقتدر..والعليم..واحلميد..والغفور والغفار..والوهاب..

وبني  طاعة ونور وكشف حجاب ، وربط سبحانه الذل باملعصية ، فهى معصية وذل وظلمة وحجاب بينك ربط اهلل العز بالطاعة، فهى

 .ق لعباده يكون بالقناعة ، والبعد عن الطمعاهلل سبحانه، واألصل فى اعزاز احل

  املذل

والدابة الذلول هى املنقادة غري متصعبة ،  الذل ما كان عن قهر ،: املذل 

عباده ، إن من مد عينه اىل  واملذل هو الذى يلحق الذل مبن يشاء من

بالكفاية ،  اخللق حتى أحتاج اليهم ، وسلط عليه احلرص حتى ال يقنع

كره حتى اغرت بنفسه ، فقد أذله وسلبه ، وذلك صنع اهلل واستدرجه مب

، يعز من يشاء ويذل من يشاء واهلل يذل األنسان اجلبار باملرض أو  تعاىل

أو باالحتياج اىل سواه ، ما أعز اهلل عبد مبثل ما يذله  بالشهوة أو باملال



 وللمؤمنني ىل وهلل العزة ولرسولهعبدا مبثل ما يشغله بعز نفسه ، وقال تعا على ذل نفسه ، وما أذل اهلل

 

  السميع

املوجودات دون  اهلل هو السميع ، أى املتصف بالسمع جلميع: السميع 

 حاسة أو آلة ، هو السميع لنداء املضطرين ، ومحد احلامدين ، وخطرات

القلوب وهواجس النفوس ،و مناجاة الضمائر ، ويسمع كل جنوى ، وال 

ى السماء ، ال يشغله نداء عن نداء، وال األرض أو ف خيفى عليه شىء فى

  مينعه دعاء عن دعاء

اللهم ) السمع مبعنى القبول كقول النبى عليه الصالة والسالم  وقد يكون

) ، أو يكون مبعنى اإلدراك كقوله تعاىل ( يسمع  إنى أعوذ بك من قول ال

أو مبعنى فهم وعقل مثل ( . زوجها  قد مسع اهلل قول التى جتادلك فى

وينبغى للعبد أن يعلم ( مساعون للكذب) ، أو مبعنى االنقياد كقوله تعاىل  ( ال تقولوا راعنا قولوا نظرنا وامسعوا) وله تعاىل ق

العبد إذا تقرب اىل ربه بالنوافل  مل خيلق له السمع إال ليسمع كالم اهلل الذى أنزله على نبيه فيستفيد به اهلداية ، إن أن اهلل

  ما وراء املادة على مسعه نورا تنفذ به بصريته اىلأحبه اهلل فأفاض 

  البصري

البصر هو العني ، أو حاسة الرؤية ، والبصرية عقيدة القلب ، : البصري 

هو اهلل تعاىل ، يبصر خائنة األعني وما ختفى الصدور ، الذى  والبصري

ظاهرها وخافيها ، البصري جلميع املوجدات دون  يشاهد األشياء كلها ،

  ة أو آلةحاس

اهلل خلق له البصر لينظر به اىل اآليات وعجائب  وعلى العبد أن يعلم أن

: وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  امللكوت ويعلم أن اهلل يراه ويسمعه

، روى أن ( تره فإنه يراك  اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه ، فإن مل) 

من كان نظره عربة ، ويقظته فكره ، وكالمه : اخللق مثلك ، فقال  هل أجد من:  السالمبعض الناس قال لعيسى بن مريم عليه 

   ذكرا فهو مثلى

 

 

 



  احلكم
اهلل احلسنى ،  مساءا مبعنى املنع ، واحلكم اسم من ااحلكم لغوي: احلكم 

 هو صاحب الفصل بني احلق والباطل ، والبار والفاجر ، واجملازى كل نفس

خملوقاته مبا شاء ، املميز بني الشقى مبا عملت ، والذى يفصل بني 

واهلل احلكم ال راد لقضائه ، وال راد لقضائه ، . والثواب  والسعيد بالعقاب

فى وعده ريب ، وال فى فعله غيب ، وقال  وال معقب حلكمه ، ال يقع

 . اهلل وهو خري احلاكمني واتبع ما يوحى اليك واصرب حتى حيكم: تعاىل 

القدر هانت  من عرف سر اهلل فى: ) والسالم  قال الرسول عليه الصالة

، وحظ العبد من هذا االسم الشريف أن تكون حاكما على ( عليه املصائب 

على ما تعسر ، وجتعل العقل  فال تغضب على من أساء اليك ، وأن حتكم على شهوتك إال ما يسره اهلل لك ، وال حتزن غضبك

  تعاىل احلكم العدل األذن من اهلل حتت سلطان الشرع ، وال حتكم حكما حتى تأخذ

 العدل

احلسنى ، هو املعتدل ، يضع كل شىء  العدل من أمساء اهلل: العدل 

: أجسام خمتلفة، هى موضعه ، لينظر األنسان اىل بدنه فإنه مركب من

 .. واللحم صوانا له.. ، وجعل العظم عمادا..اجللد .. اللحم .. العظم

الرتتيب وأظهر ما أبطن لبطل النظام ،  واجللد صوانا للحم ، فلو عكس

، هو العدل الذى يعطى ( بالعدل قامت السموات واألرض  ) قال تعاىل

العدل ، فهو املنزه عن الظلم  كل ذى حق حقه ، ال يصدر عنه إال

بني الناس أن  وإذا حكمتم) واجلور فى أحكامه وأفعاله ، وقال تعاىل 

 العدل أن يكون وسطا بني طرفى ، وحظ العبد من اسم( حتكموا بالعدل 

األفراط والتفريط ، ففى غالب احلال حيرتز عن التهور الذى هو 

وسطا لتكونوا  وكذلك جعلناكم أمة) هو التفريط ، ويبقى على الوسط الذى هو الشجاعة ، وقال تعاىل  األفراط ، واجلنب الذى

  اآلية( شهداء على الناس 

 

 



  اللطيف

أن يكون عاملا : ة هلا ثالث معانى األول اللطيف فى اللغ : اللطيف

أطيف إذا : الصغري الدقيق ، الثالث  الشيء هو: بدقائق األمور ، الثانى 

. على الوصول اليها بنفسه  رفق به وأوصل اليه منافعه التى ال يقدر

اهلل  ) واللطيف باملعنى الثانى فى حق اهلل مستحيل ، وقوله تعاىل

نني األول والثالث ، وإن محلت اآلية على صفة حيتمل املع( لطيف بعباده 

) اهلل كانت ختويفا ألنه العامل خبفايا املخالفات مبعنى قوله تعاىل  ذات

واهلل هو اللطيف الذى اجتمع ( . األعني وما ختفى الصدور  يعلم خائنة

اسم اللطيف  رآن فى أغلب األحيان يقرتنبدقائق األمور وإيصاهلا ملن قدرها له من خلقه ، فى الق له الرفق فى العقل ، والعلم

    باسم اخلبري فهما يتالقيان فى املعنى

 اخلبري

ال خيفى عليه شىء فى األرض وال فى  اهلل هو اخلبري ، الذى: اخلبري 

والفرق بني . ومستودعها  السماء ، وال تتحرك حركة إال يعلم مستقرها

كان للخفايا  العليم إذا العليم واخلبري ، أن اخلبري بفيد العلم ، ولكن

 ومن علم أن اهلل خبري بأحواله كان حمرتزا فى أقواله. مسى خبريا 

وأفعاله واثقا أن ما قسم له يدركه ، وما مل يقسم له ال يدركه فريى 

اهلل فتهون عليه األمور ، ويكتفى بأستحضار حاجته فى  مجيع احلوادث من

  قلبه من غري أن ينطق لسانه

  احلليم
والتعقل ، واحلليم هو الذى ال يسارع  األناة: احلليم لغويا : يم احلل

، احلليم من أمساء اهلل  بالعقوبة ، بل يتجاوز الزالت ويعفو عن السيئات

وقد  احلسنى مبعنى تأخريه العقوبة عن بعض املستحقني ثم يعذبهم ،

ولو يؤاخذ ) يتجاوز عنهم ، وقد يعجل العقوبة لبعض منهم وقال تعاىل 

وقال تعاىل عن ( . مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة  هلل الناسا

) ، وعن إمساعيل ( حلليم آواه منيب  إن ابراهيم) سيدنا إبراهيم 

السالم رأى رجال مشتغال  وروى أن إبراهيم عليه( . فبشرناه بغالم حليم 

ا ، فدعا فهلكو فهلك ، ثم رأى ثانيا وثالثا( اللهم أهلكه ) مبعصية فقال 



أهلكنا كل عبد عصا ما بقى إال القليل ، ولكن إذا عصى  قف يا إبراهيم فلو: فرأى رابعا فهم بالدعاء عليه فأوحى اهلل اليه 

  وإن أصر أخرنا العقاب عنه ، لعلمنا أنه ال خيرج عن ملكنا أمهلناه ، فإن تاب قبلناه ،

  العظيم
د والكربياء ، واهلل الضخامة والعز واجمل العظيم لغويا مبعنى: العظيم 

اىل كنة صمديته ،  العظيم أعظم من كل عظيم ألن العقول ال يصل

 واألبصار ال حتيط بسرادقات عزته ، وكل ما سوى اهلل فهو حقري بل

وقد كان النبى ( فسبح باسم ربك العظيم ) كالعدم احملض ، وقال تعاىل 

هلل العظيم ، ال إله ال إله إال ا: ) وسلم يدعو عند الكرب  صلى اهلل عليه

، ال إله إال اهلل رب السماوات ورب العرش  إال اهلل رب العرش العظيم

شعائر اهلل فإنها من تقوى  ذلك ومن يعظم: ) قال تعاىل ( . العظيم 

وحيرتم  وحظ العبد من هذا االسم أن من يعظم حرمات اهلل( القلوب 

عند اهلل وعند  شعائر الدين ، ويوقر كل ما نسب اىل اهلل فهو عظيم

  عباده

  الغفور
بغفر فضال وإحسانا  الغفور من الغفر وهو السرت ، واهلل هو الغفور: الغفور 

وساترك  منه ، هو الذى إن تكررت منك اإلساءة وأقبلت عليه فهو غفارك

، لتطمئن قلوب العصاة ، وتسكن نفوس اجملرمني ، وال يقنط جمرم من 

  ل التوبةفهو غافر الذنب وقاب روح اهلل

هو من يغفر  .. هو من يغفر الذنوب العظام ، والغفار.. والغفور 

وعلم النبى صلى اهلل عليه وسلم ابو بكر الصديق . الذنوب الكثرية 

مغفرة من عندك ، وارمحنى إنك انت  اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثريا ، وال يغفر الذنوب إال أنت ، فأغفر ىل: األتى  الدعاء

  رحيمالغفور ال

  الشكور
الزيادة ، يقال شكر فى األرض إذا كثر  الشكر فى اللغة هى: الشكور

الشكور الذى ينمو عنده  النبات فيها ، والشكور هو كثري الشكر ، واهلل

مغفرته  القليل من أعمال العبد فيضاعف له اجلزاء ، وشكره لعبده هى

ئل قبول الشكر له ، جيازى على يسري الطاعات بكثري اخلريات ، ومن دال



، والشكر من اهلل معناه أنه  ( لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذابى لشديد) الزيادة فى النعمة ، وقال تعاىل  من العبد

 أحسن عمال تعاىل قادرا على إثابة احملسنني وهو ال يضيع أجر من

  العلي
 ، فال تدركالعلو هو ارتفاع املنزلة ، والعلى من أمساء التنزيه : العلي

.. ذاته وال تتصور صفاته أو ادراك كماله ، والفرق بني العلى 

ليس فوقه شىء فى املرتبة أو احلكم ،  واملتعاىل أن العلى هو

سبحانه هو الكامل  واملتعاىل هو الذى جل عن إفك املفرتين ، واهلل

  على اإلطالق فكان أعلى من الكل

علوا مطلقا ، حيث أن أعلى  وحظ العبد من االسم هو أال يتصور أن له

العلو هى لشأنبياء ، واملالئكة ، وعلى العبد أن يتذلل بني  درجات

  شأنه ويتعاىل عن صغائر األمور يدى اهلل تعاىل فريفع

  الكبري
واهلل تعاىل هو الكبري فى كل شىء على  الكبري هو العظيم ،: الكبري 

عن مشابهة " افعاله"و "صفاته"و " ذاته"اإلطالق وهوالذى مرب وعال فى 

دوامه  : خملوقاته ، وهو صاحب كمال الذات الذى يرجع اىل شيئني األول

أن وجوده يصدر عنه وجود كل موجود ، وجاء اسم :أزال وأبدا ، والثانى 

( . العلى )أربع منهم جاء مقرتنا باسم .القرآن مخسة مرات  الكبري فى

، الصاحل ليكون قدوة للناس ، التقى املرشد للخلق  والكبري من العباد هو

من علم وعمل فذلك يدعى عظيما  : يروى أن املسيح عليه السالم قال

  فى ملكوت السموات

  احلفيظ
الشىء من الزوال ، واهلل تعاىل  احلفيظ فى اللغة هى صون: حلفيظ ا

علما ال يتبدل  أنه يعلم مجلها وتفصيلها:حفيظ لشأشياء مبعنى أوال 

هو حراسة ذات الشىء ومجيع صفاته وكماالته عن :ا بالزوال ، وثاني

إذا أويت اىل فراشك ) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  العدم

، وحظ العبد من ( عليك اهلل حارس  فأقرأ آية الكرسى ، اليزال



  سراف والبخلمن اخلطرات وأن يتوسط األمور كالكرم بني اال االسم أن حيافظ على جوارحه من املعاصى ، وعلى قلبه

 

  املقيت
الرمق من الرزق ، واهلل املقيت مبعنى  القوت لغويا هو ماميسك: املقيت 

واىل القلوب وهى  األطعمة:هو خالق األقوات وموصلها لشأبدان وهى

 املعرفة ، وبذلك يتطابق مع اسم الرزاق ويزيد عنه أن املقيت مبعنى:

هلل سبحانه وتعاىل جعل املسئول عن الشىء بالقدرة والعلم ، ويقال أن ا

خمتلفة فمنهم من جعل قوته األطعمة واألشربة  أقوات عباده

قوته الطاعة والتسبيح  جعلاآلدميون واحليوانات ، ومنهم من :وهم

  وهم األرواح املالئكة ، ومنهم من جعل قوته املعانى واملعارف والعقل:وهم

  تعاىل ألنوحظ العبد من االسم أال تطلب حوائجك كلها إال من اهلل

يا موسى : خزائن األرزاق بيده ، ويقول اهلل ملوسى فى حديثه القدسى 

     حتى شراك نعلك وملح طعامك اسألنى فى كل شىء

  احلسيب 
. واحملاسب .واالكتفاء .املكافىء  احلسيب فى اللغة هو: احلسيب 

الذى حياسب  والشريف الذى له صفات الكمال ، واهلل احلسيب مبعنى

 ده على أعماهلم ، والذى منه كفاية العباده وعليه االعتماد ، وهوعبا

ومن كان له اهلل حسيبا . الشرف الذى له صفات الكمال واجلالل واجلمال 

ومن عرف أن اهلل تعاىل حياسبه فإن نفسه حتاسبه قبل أن  كفاه اهلل ،

  حياسب

  اجلليل
قدس والعلم والقدرة الغنى وامللك والت اجلليل هو اهلل ، مبعنى: اجلليل 

وهى العظمة : جالل  والعزة والنزاهة ، إن صفات احلق أقسام صفات

 : والعزة والكربياء والتقديس وكلها ترجع اىل اجلليل ، وصفات مجال

وهى اللطف والكرم واحلنان والعفو واإلحسان وكلها ترجع اىل اجلميل ، 

واألرواح مثل  وهى األوصاف التى ال تصل اليها العقول : وصفات كمال

وباطنها جالل مثل املعطى ، وصفات  القدوس ، وصفات ظاهرها مجال



   العباد هو من حسنت صفاته الباطنة أما مجال الظاهر فأقل قدرا ظاهرها جالل وباطنها مجال مثل الضار ، واجلليل من

  الكريم 

الشىء احلسن النفيس ، وهو أيضا  الكريم فى اللغة هو: الكريم 

هو كثري  النفاح ، والفرق بني الكريم والسخى أن الكريم السخى

اإلحسان بدون طلب ، والسخى هو املعطى عند السؤال ، واهلل مسى 

السخى فهو الذى ال حيوجك اىل سؤال ، وال يباىل من  الكريم وليس

ملن يشاء وكيف يشاء بغري سؤال  أعطى ، وقيل هو الذى يعطى ما يشاء

اجلزيل العمل  فى العيوب ويكافىء بالثواب، ويعفو عن السيئات وخي

 القليل

ألعلم  إنى) وكرم اهلل واسع حيث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

اعرضوا عليه صغار ذنوبه ، فيقال عملت يوم كذا  آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة ، وآخر أهل النار خروجا منها ، رجال يؤتى فيقال

فيقول نعم ال يستطيع أن ينكر ،وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه ،فيقال له  ا وكذاكذ..كذا وكذا ، وعملت يوم كذا..

  اهلل عليه وسلم حتى بدت نواجذه وضحك الرسول صلى( رب قد عملت أشياء ما أراها هنا : لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول  فإن:

  الرقيب
هو اهلل  املنتظر والراصد، والرقيب الرقيب فى اللغة هو: الرقيب 

يكتب أعمال العباد  احلافظ الذى ال يغيب عنه شىء ، ويقال للملك الذى

 ، ( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد) ، وقال تعاىل ( رقيب ) 

اهلل الرقيب الذى يرى أحوال العباد ويعلم أقواهلم ، وحيصى أعماهلم ، 

أن تعبد االحسان ) سرائرهم ، واحلديث النبوى يقول  حييط مبكنونات

، وحظ العبد من االسم (فإنه يراك  اهلل كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه

  بنية طاهرة خالص لربهأن يراقب نفسه وحسه ، وأن جيعل عمله 

  اجمليب
معنيان ، األول األجابة ، والثانى أعطاء  اجمليب فى اللغة هلا: اجمليب 

لة دعاء الداعني هو مقاب السائل مطلوبه ، وفى حق اهلل تعاىل اجمليب

، رمبا  باالستجابة ، وضرورة املضطرين بالكفاية ، املنعم قبل النداء

ضيق احلال على العباد ابتالء رفعا لدرجاتهم بصربهم وشكرهم فى 

أدع اهلل وأنتم : ) ، والرسول عليه الصالة والسالم قال  السراء والضراء



يقضى حاجة  جة وكان اهلل حيب أحدهما ويكره اآلخر فأوحى اهلل ملالئكته أنأن اثنني سئال اهلل حا وقد ورد( موقنون من األجابة

البغيض مسرعا حتى يكف عن الدعاء ، ألن اهلل يبغض مساع صوته ، 

  حاجة فالن ألنى أحب أن أمسع صوته وتوقف عن

  الواسع
اذا اتسع ، تضاف مرة اىل العلم  الواسع مشتق من السعة ،: الواسع 

املطلق هو اهلل  وتضاف مرة أخرى اىل اإلحسان وبسط النعم ، الواسع

 تبارك وتعاىل اذا نظرنا اىل علمه فال ساحل لبحر معلوماته ، واذا

نظرنا اىل إحسانه ونعمه فال نهاية ملقدوراته ، وفى القرآن الكريم 

عمة نفع ن: بصفة العليم ، ونعمة اهلل الوتسع نوعان  اقرتن اسم الواسع

ونعمة دفع وهى ما دفعه اهلل عنا من  وهى التى نراها من نعمته علينا ،

النفع ، وحظ العبد  انواع البالء ، وهى نعمة جمهولة وهى أمت من نعمة

  األحوال من االسم أن يتسع خلقك ورمحتك عباد اهلل فى مجيع

  احلكيم
حق اهلل لصاحب احلكمة ، واحلكيم فى  احلكيم صيغة تعظيم: احلكيم 

اإلحكام واألتقان  تعاىل مبعنى العليم باألشياء وإجيادها على غاية

اخلبري  والكمال الذى يضع األشياء فى مواضعها، ويعلم خواصها ومنافعها ،

حبقائق األمور ومعرفة أفضل املعلومات بأفضل العلوم ، واحلكمة فى حق 

  هى الصواب فى القول والعمل بقدر طاقة البشر العباد

   الودود

 أى..والوداد مبعنى احلب والصداقة ، واهلل تعاىل ودود.. الود : الودود 

أن اهلل مودود فى قلوب : حيب عباده وحيبونه ، والودود بثالث معان األول 

مبعنى الواّد وبهذا يكون قريب من الرمحة ، والفرق : الثانى  اوليائه ،

أن حيب اهلل : الثالثمرحوم حمتاج ضعيف ،  بينهما أن الرمحة تستدعى

أن حيب اخلري جلميع  وحظ العبد من االسم. اوليائه ويرضى عنهم 

اهلل  اخللق ، فيحب للعاصى التوبة وللصاحل الثبات ، ويكون ودودا لعباد

فيعفو عمن أساء اليه ويكون لني اجلانب جلميع الناس وخاصة اهله 

لم حني كسرت حدث لسيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وس وعشريته وكما



فلم ( اهد قومى فإنهم ال يعلمون  اللهم) رباغيته وأدمى وحهه فقال 

  مينعه سوء صنيعهم عن أرادته اخلري هلم

   اجمليد

الشرف واملروءة والسخاء ، واهلل  اللغة تقول أن اجملد هو: اجمليد 

، اجلميل  اجمليد يدل على كثرة إحسانه وأفضاله ، الشريف ذاته

 ق) يل عطاؤه ، البالغ املنتهى فى الكرم ، وقال تعاىل افعاله ، اجلز

أى الشريف واجمليد لكثرة فوائده لكثرة ما تضمنه ( والقرآن اجمليد 

واملكارم واملقاصد العليا ، واسم اجمليد واسم املاجد مبعنى  من العلوم

الغنى ، وحظ العبد من االسم أن يكون كرميا  واحد فهو تأكيد ملعنى

  وال مع مالزمة األدبفى مجيع األح

  الباعث
أثارة أو أرسله أو األنهاض ، والباعث فى  الباعث فى اللغة هو: الباعث 

باعث اخللق يوم القيامة ،  أنه: حق اهلل تعاىل هلا عدة معان األول 

عباده على  أنه يبعث: أنه باعث الرسل اىل اخللق ، الثالث: الثانى 

أنه : لدواعى فى قلوبهم ، الرابع الفعال املخصوصة خبلقه لشأرادة وا

عباده عند العجز باملعونة واإلغاثة وحظ العبد من االسم أن يبعث  يبعث

فعال وقوال فيحملها على ما يقربها من اهلل تعاىل  نفسه كما يريد مواله

  لرتقى النفس وتدنو من الكمال

  الشهيد
د اسم من وعلم وأعلم ، و الشهي شهد فى اللغة مبعنى حضر: الشهيد 

فى األمور  أمساء اهلل تعاىل مبعنى الذى ال يغيب عنه شىء فى ملكه

 الظاهرة املشاهدة ، إذا اعترب العلم مطلقا فاهلل هو العليم ، وإذا أضيف

اىل األمور الباطنة فهو اخلبري ، وإذا أضيف اىل األمور الظاهرة فهو 

به ، فالرسول والشهيد فى حق العبد هى صفة ملن باع نفسه لر الشهيد ،

  ومن مات فى سبيل اهلل شهيد صلى اهلل عليه وسلم شهيد ،

جهاد النفس واهلوى فهو اجلهاد األكرب  اللهم امنحنا الشهادة فى سبيل

  واجعلنا شهداء ألنوارك فى سائر اللحظات ،واقتل أنفسنا بسيف احملبة حتى نرضى بالقدر ،



   احلق

قيقة ، موجود على وجه ال يقبل املوجود ح احلق هو اهلل ، هو: احلـق 

إن كان موجودا فهو موجود  العدم وال يتغري ، والكل منه واليه ، فالعبد

هو حق باهلل  باهلل ، ال بذات العبد ، فالعبد وإن كان حقا ليس بنفسه بل

 ، وهو بذاته باطل لوال إجياد اهلل له ، وال وجود للوجود إال به ، وكل

ريم ، اهلل الثابت الذى ال يزول ، املتحقق شىء هالك إال وجه اهلل الك

 وأبدا وجوده أزال

والصدق ، .. واألسالم ..والعدل .. وتطلق كلمة احلق أيضا على القرآن

الصفة املؤقتة ،  ووصف احلق ال يتحلى به أحد من اخللق إال على سبيل

   وسيزول كل ملك ظاهر وباطن بزوال الدنيا ويبقى ملك املوىل احلق وحده

   وكيلال

هو املوكول اليه أمور ومصاحل  تقول اللغة أن الوكيل: الوكيل 

الكافى  غريه ، احلق من أمساء اهلل تعاىل تفيض باألنوار ، فهو

لكل من توكل عليه ، القائم بشئون عباده ، فمن توكل عليه 

والدين كله على . استغنى به أغناه وأرضاه  تواله وكفاه ، ومن

وعمله ونيته ، وأن  د على احلق فى قولهأمرين ، أن يكون العب

 يكون متوكال على اهلل واثقا به ، فالدين كله فى هذين املقامني ،

فالعبد آفته إما بسبب عدم اهلداية وإما من عدم التوكل ، فإذا 

  التوكل فقد مجع اإلميان كله مجع اهلداية اىل

 

   القوي املتني

ركة فى أصل املعنى ، القوة تدل بينهما مشا هذان األمسان: القوي املتني

القوة واهلل القوى صاحب  على القدرة التامة ، واملتانة تدل على شدة

والقدرة واهلل متم  القدرة التامة البالغة الكمال ،واهلل املتني شديد القوة

مطالب أن  قدره وبالغ أمره والالئق باألنسان أن ال يغرت بقوته ، بل هو

 ا كان يفعل عمر الفاروق حني يدعو ربه فيقوليظهر ضعفه أمام ربه ، كم



ألنه ال حول وال قوة إال باهلل ، هو ( اللهم كربت سنى وضعفت قوتى  ) :

صاحبها وواهبها ، وهذا ال يتعارض مع حق اهلل أن يكون  ذو القوة أى

  وباحلق عباده أقوياء باحلق ويف احلق

 

   الولي

يم باألمر ، والقريب و الناصر احلليف والق الوىل فى اللغة هو: الولـي 

مبعنى : لشأمر كوىل اليتيم ، وثانيا  مبعنى املتوىل: واحملب ، والوىل أوال 

: تبارك وتعاىل ، ثالثا  الناصر ، والناصر للخلق فى احلقيقة هو اهلل

: ، رابعا  أى حيبهم( اهلل وىل الذين آمنوا ) مبعنى احملب وقال تعاىل 

 ، ومواالة اهلل للعبد حمبته له ، واهلل هو مبعنى الواىل أى اجملالس

املتوىل أمر عباده باحلفظ والتدبري ، ينصر أولياءه ، ويقهر أعدائه ، 

 وليا فيتواله بعنايته ، وحيفظه برعايته ، وخيتصه يتخذه املؤمن

 برمحته

     فى حتقيق الوالية من جانبه ، وذلك وحظ العبد من اسم الوىل أن جيتهد

كلية على نور احلق  إلعراض عن غري اهلل تعاىل ، واألقبالال يتم إال ب

  سبحانه وتعاىل

   احلميد

املستحق للحمد والثناء ، واهلل تعاىل هو  احلميد لغويا هو: احلميد 

أبدا ، الذى يوفقك  احلميد ،حبمده نفسه أزال ، وحبمده عباده له

 لذكرها ، باخلريات وحيمدك عليها ، وميحو عنك السيئات ، وال خيجلك

وان الناس منازل فى محد اهلل تعاىل ، فالعامة حيمدونه على إيصال 

واخلواص حيمدونه على إيصال اللذات الروحانية ،  اللذات اجلسمانية ،

غريه ، ولقد روى أن داود عليه  واملقربون حيمدونه ألنه هو ال شىء

( ؟ منك علّى  إهلى كيف اشكرك ، وشكرى لك نعمة) السالم قال لربه 

 فقال األن شكرتنى

فى  عقيدته وأخالقه وأعماله وأقواله ، ومل تظهر أنوار امسه احلميد جلية فى الوجود إال واحلميد من العباد هو من حسنت

  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم



  احملصي
اإلحاطة حبساب األشياء وما شأنه التعداد  احملصى لغويا مبعنى: احملصي 

يوم القيامة ، هو العليم  حيصى األعمال ويعدها ، اهلل احملصى الذى

وبالباطن خبري ، هو  بدقائق األمور ، واسرار املقدور ، هو باملظاهر بصري ،

باألسم  احملصى للطاعات ، واحمليط جلميع احلاالت ، واسم احملصى مل يرد

وكل ) ولكن وردت مادته فى مواضع ، ففى سورة النبأ ، فى القرآن الكريم 

، وحظ العبد من االسم أن حياسب نفسه ، وأن ( صيناه كتابا أح شىء

) وأفعاله ، وأن يشعل وقته بذكر أنعام اهلل عليه ،  يراقب ربه فى أقواله

  اآلية (وان تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها

  املبدئ
بدأ وابتدأ ،واأليات القرآنية التى فيها ذكر  املبدىء لغويا مبعنى: املبدئ 

واهلل املبدىء هو املظهر األكوان  واملعيد قد مجعت بينهما ،السم املبدىء 

وأدب األنسان مع اهلل  على غري مثال ، اخلالق للعوامل على نسق الكمال ،

اهليكل  املبدىء جيعله يفهم أمرين أوهلما أن جسمه من طني وبداية هذا

 ليذهبمن املاء املهني ، ثانيهما أن روحه من النور ويتذكر بدايته الرتابية 

  عنه الغرور

  املعيد
الرجوع اىل الشىء بعد االنصراف عنه ، وفى  املعيد لغويا هو: املعيد 

، أى يردك ( لرادك اىل معاد  ان الذى فرض عليك القرآن) سورة القصص 

الذى يعيد اخللق  اىل وطنك وبلدك ، وامليعاد هو اآلخرة ، واهلل املعيد

يتذكر  بعد املوت اىل احلياة ، ومن بعد احلياة اىل املمات ، ثم يعيدهم

العودة اىل مواله صفا قلبه ، ونال مناه ، واهلل بدأ خلق الناس ، ثم هو 

  أى حيشرهم ، واألشياء كلها منه بدأت واليه تعود يعيدهم

 

 



   املميت

احلياة ، وهو خالق املوت وموجهه على من  واهلل املميت واملوت ضد: املميت 

القلب بالغفلة ، والعقل  شاء وكيف شاء ، ومميتيشاء من األحياء متى 

دعائه اذا  ولقد روى أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان من. بالشهوة 

: وإذا أصبح قال ( اللهم بامسك أحيا وبامسك أموت ) أوى اىل فراشه 

 هلل الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور احلمد

  احلي

املوت ، و احلى فى صفة اهلل تعاىل هو  يضاحلياة فى اللغة هى نق: حلـي ا

الوجود فى املاضى ، واألبد  الباقى حيا بذاته أزال وأبدا ، واألزل هو دوام

شىء هالك  هو دوام الوجود فى املستقبل ، واألنس واجلن ميوتون ، وكل

إال وجهه الكريم ، وكل حى سواه ليس حيا بذاته إمنا هو حى مبدد احلى 

 ى هو اسم اهلل األعظمإن اسم احل ، وقيل

 

  القيوم

السيد ، واهلل القيوم مبعنى القائم  اللغة تقول أن القيوم و: القيوم 

موجود ، وال وجود أو دوام  بنفسه مطلقا ال بغريه ، ومع ذلك يقوم به كل

جترى فى الكون ،  وجود لشىء إال به ، املدبر املتوىل جلميع األمور التى

 ته وقوام كل شىء به ، والقيوم تأكيد السمهو القيوم ألنه قوامه بذا

احلى واقرتان اإلمسني فى اآليات ، ومن أدب املؤمن مع اسم القيوم أن من 

هو القيوم باألمور أسرتاح من كد التعبري وتعب االشتغال بغريه  علم أن اهلل

  قيمة ، وقيل أن اسم اهلل األعظم هو احلى القيوم ومل يكن للدنيا عنده

 



  الواجد

والسعة ، واهلل الواجد الذى ال حيتاج  الواجد فيه معنى الغنى: واجد ال

، إال إن أوجدها هو  اىل شىء وكل الكماالت موجودة له مفقودة لغريه

أبرام ،  بفضله ، وهو وحده نافذ املراد ، ومجيع أحكامه ال نقض فيها وال

م الواجد وكل ما سوى اهلل تعاىل ال يسمى واجدا ، وإمنا يسمى فاقدا ، واس

الوجود مثل قوله يرد فى القرآن ولكنه جممع عليه ، ولكن وردت مادة  مل

  اآلية( وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب  انا) تعاىل 

  املاجد

الكثري اخلري الشريف املفضال ، واهلل  املاجد فى اللغة مبعنى: املاجد 

مل العباد بالكرم الذى بعا املاجد من له الكمال املتناهى والعز الباهى ،

واسم املاجد مل  واحلود ، واملاجد تأكيد ملعنى الواجد أى الغنى املغنى ،

،  يرد فى القرآن الكريم ، ويقال أنه مبعنى اجمليد إال أن اجمليد أبلغ

  وحظ العبد من االسم أن يعامل اخللق بالصفح والعفو وسعة األخالق

 

  الواحد

لفرد الذى مل يزل وحده ومل يكن معه ا الواحد فى اللغة مبعنى: الواحد 

واهلل تعاىل واحد مل  أحد ، والواحد مبعنى األحد وليس لشأحد مجع ،

سبحانه  توحيد احلق: يرضى بالوحدانية ألحد غريه ، والتوحيد ثالثة 

وتعاىل لنفسه ، وتوحيد العبد للحق سبحانه ، وتوحيد احلق للعبد وهو 

 واحد فى ذاته ال يتجزأ ، واحد فى التوحيد وتوفيقه له ، واهلل أعطاؤه

وهو ال يشبه شىء ، وهو واحد فى أفعاله ال  صفاته ال يشبهه شىء ،

  شريك له



  الصمد

القصد وأيضا مبعنى الذى ال جوف له ،  الصمد فى اللغة مبعنى: الصمد 

األمور ، فلم يقض  والصمد فى وصف اهلل تعاىل هو الذى صمدت اليه

 األغاثات عند امللمات ، وهو الذى يصمد اليه فيها غريه ، وهو صاحب

ومن اختاره اهلل ليكون مقصد عباده فى مهمات ( . أى يقصد ) احلوائج 

فقد أجرى على لسانه ويده حوائج خلقه ، فقد أنعم  دينهم ودنياهم ،

أراد أن يتحلى بأخالق الصمد  عليه حبظ من وصف هذا االسم ، ومن

ذكر الصمد  فضول الكالم ، ويداوم على فليقلل من األكل والشرب ويرتك

  الروحانية وهو فى الصيام فيصفو من األكدار البشرية ويرجع اىل البداية

 

 

  القادر املقتدر

االمسني أن املقتدر أبلغ من القادر ، وكل منهما  الفرق بني: القادر املقتدر 

ن صفات اهلل عز وجل ويكونان م يدل على القدرة ،والقدير والقادر من

االمساء التسعة  القدرة ، واملقتدر ابلغ ، ومل يعد اسم القدير ضمن

  وتسعني ولكنه ورد فى آيات القرآن الكريم أكثر من ثالثني مرة

 واهلل القادر الذى يقدر على أجياد املعدوم وإعدام املوجود ، أما املقتدر فهو

 منه الذى يقدر على إصالح اخلالئق على وحه ال يقدر عليه غريه فضال

 وإحسانا
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  املقدم املؤخر

مبعنى الذى يقدم األشياء ويضعها فى  املقدم لغويا: املقدم املؤخر 

األحباء وعصمهم من معصيته ،  موضعها ، واهلل تعاىل هو املقدم الذى قدم

أنبياءه  وقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدءا وختما ، وقدم

فيضعها  يؤخر األشياءملؤخر فهو الذى وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم ، أما ا

مواضعها ، واملؤخر فى حق اهلل تعاىل الذى يؤخر املشركني والعصاة  فى

وبينهم ،ويؤخر العقوبة هلم ألنه الرؤوف الرحيم  ويضرب احلجاب بينه

ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع  ، والنبى صلى اهلل عليه وسلم غفر له

تقدم من ذنبك  له أمل يغفر اهلل لك ماذلك مل يقصر فى عبادته ، فقيل 

مل  ، وامساء املقدم واملؤخر( أفال أكون عبدا شكورا ) فأجاب ( وما تأخر 

 يردا فى القرآن الكريم ولكنهما من اجملمع عليهما

 

 

  االول اآلخر

الذى يرتتب عليه غريه ، واهلل األول  األول لغويا مبعنى: األول اآلخر 

املستغنى بنفسه ، وهذه  الوجود شىء ، هو بعنى الذى مل يسبقه فى

أو حماط  األولية ليست بالزمان وال باملكان وال بأى شىء فى حدود العقل

العلم ، ويقول بعض العلماء أن اهلل سبحانه ظاهر باطن فى كونه األول 

كل ظاهر ألن العقول تشهد بأن احملدث هلا موجود متقدم  أظهر من

باطن ألن عقلك وعلمك حمدود بعقلك  كلعليها ، وهو األول أبطن من 

للرسول عليه الصالة  وعلمك ، فتكون األولية خارجة عنه ، قال إعرابى

شىء  كان اهلل وال: ) فأجاب ( أين كان اهلل قبل اخللق ؟ : ) والسالم 

فهو الباقى سبحانه بعد فناء ، أما اآلخر  ( هو األن على ما كان عليه: ) فرد النبى بقوله ( واألن : ) فسأله األعرابى ( معه 



عليه الصالة والسالم هذا  خلقه ، الدائم بال نهاية ، وعن رسول اهلل

والكائن  يا كائن قبل أن يكون أى شىء ، واملكون لكل شىء ،: الدعاء 

بعدما ال يكون شىء ، أسألك بلحظة من حلظاتك احلافظات الغافرات 

  املنجيات الراجيات

 

 

  الباطن الظاهر

ظهور الشىء اخلفى ومبعنى الغالب  الظاهر لغويا مبعنى: الباطن  الظاهر

على وجود إهليته  ، واهلل الظاهر لكثرة الرباهني الظاهرة والدالئل

 وثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته ، والباطن سبحانه مبعنى احملتجب عن

عيون خلقه ، وأن كنه حقيقته غري معلومة للخلق ، هو الظاهر بنعمته 

الظاهر بالقدرة على كل شىء والباطن العامل حبقيقة  رمحته ،الباطن ب

 كل شىء

اللهم رب السموات ورب األرض ، : اهلل عليه وسلم  ومن دعاء النبى صلى

، فالق احلب و النوى ، منزل  ورب العرش العظيم ، ربنا رب كل شىء

 أخذ بناصيتها ، التوراة واإلجنيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل دابة أنت

 اللهم أنت األول فليس قبلك شىء ، وأنت اآلخر فليس بعدك شىء ، وأنت

الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء أقض عنا الدين 

  وأغننا من الفقر
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  الوالي

لشأشياء ، املستوىل عليها ، فهو املتفرد  اهلل الواىل هو املالك: الوالـي 

ثانيا ، والقائم عليها باإلدانة  للتدبريبتدبريها أوال ، واملتكفل واملنفذ 

والقدرة والفعل ، فهو  واإلبقاء ثالثا ، هو املتوىل أمور خلقه بالتدبري

واملتفرد بتدبريها ،  سبحانهاملالك لشأشياء املتكفل بها القائم عليها باإلبقاء

سواه ،  املتصرف مبشيئته فيها ، وجيرى عليهل حكمه ، فال واىل لشأمور

  ىل مل يرد فى القرآن ولكن جممع عليهواسم الوا

  املتعالي

يرتفع على ، اهلل املتعاىل هو املتناهى فى  تقول اللغة يتعاىل أى: املتعالي 

بوجوده عن مجيع كائناته ، مل  علو ذاته عن مجيع خملوقاته ، املستغنى

عن عبادة  خيلق إال مبحض اجلود ، وجتلى أمسه الودود ، هو الغنى

 الذى يوصل خريه جلميع العاملني ، وقد ذكر اسم املتعاىل فىالعابدين ، 

عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال : ) القرآن مرة واحدة فى سورة الرعد 

جاء فى احلديث الشريف ما يشعر بأستحباب اإلكثار من ذكر  ، وقد( 

  ختيل واختال ، ونسى الكبري املتعال بئس عبد: اسم املتعال فقال 

  الرب

هو فاعل اخلري واحملسن ، وبكسر الباء  الرب فى اللغة بفتح الباء: الرب 

الرب واإلحسان ، هو  هو اإلحسان والتقوى الرب فى حقه تعاىل هو فاعل

 الذى حيسن على السائلني حبسن عطائه،وينفضل على العابدين جبزيل

جزائه ، ال يقطع تإحسان بسبب العصيان ، وهو الذى ال يصدر عنه 

مليح ، وهذا الرب إما فى الدنيا أو فى الدين ، فى  ح ، وكل فعلهالقبي

الثواب على كل ذلك ، وأما فى الدنيا  الدين باإلميان والطاعة أو بإعطاء

  واألنصار وما هو خارج عن احلصر فما قسم من الصحة والقوة واجلاه واألوالد



  التواب

وأناب وآب ، فمن تاب الرجوع ، ويقال تاب  التوبة لغويا مبعنى: التواب 

فى الثواب فهو صاحب  خلوف العقوبة فهو صاحب توبة ، ومن تاب طمعا

والتواب  إنابة ، ومن تاب مراعاة لشأمر ال خوفا وال طمعا فهو صاحب أوبة

فى حق اهلل تعاىل هو الذى يتوب على عبده ويوفقه اليها وييسرها له ، 

ابتداء التوبة من اهلل تعاىل يتب اهلل على العبد ال يتوب العبد ، ف ومامل

ذلك وأعتذر عفى عنه  على العبد بالقبول ، فإن وقع العبد فى ذنب وعاد وتاب اىل اهلل رحب به ، ومن زل بعد باحلق ، ومتامها

 وغفر ، ، وال يزال العبد توابا ، وال يزال الرب غفارا

رعاياه العبد من هذا االسم أن يقبل أعذار املخطئني أو املذنبني من  وحظ

 . أخرى وأصدقائه مرة بعد

  املنتقم

واهلل املنتقم الذى يقسم ظهور الكغاة  النقمة هى العقوبة ،: املنتقم 

بعد التمكني واإلمهال ،  ويشدد العقوبة على العصاة وذلك بعد اإلنذار

النكال  فإنه إذا عوجل بالعقوبة مل ميعن فى املعصية فلم يستوجب غاية

 . فى العقوبة

لعباده مبا ال ينتقم لنفسه فى خاص حقه ، فإنه إن عرفت أنه  يغضب فى حق خلقه مبا ال يغضب فى حق نفسه ، فينتقمواهلل 

  .خري من خاف اهلل دله اخلوف على كل: منتقم شديد عظيم ، وعن الفضل أنه قال  كريم رحيم فأعرف أنه

  العفو

و العفو فى حق اهلل  هو احملو واإلزالة ، : العفو له معنيان األول: العفو 

فيمحوها من ديوان الكرام  تعاىل عبارة عن إزالة أثار الذنوب كلية

كيال خيجلوا  الكاتبني ، وال يطالبه بها يوم القيامة وينسيها من قلوبهم

  عند تذكرها ويثبت مكان كل سيئة حسنة

: ) هو الذى يعطى الكثري ، وفى احلديث  هو الفضل ، أى: املعنى الثانى 



عنهم  دفاع اهلل عن العبد ، واملعافاة أن يعافيك اهلل من الناس ويعافيهم منك ، أى يغنيك والعافية هنا( ا اهلل العفو و العافية سلو

أساء إليه أو ظلمه وأن حيسن اىل من  ويغنيهم عنك ، وبذلك صرف أذاك عنهم وأذاهم عن وحظ العبد من االسم أن يعفو عمن

  أساء اليه

 

  الرؤوف

الشديد الرمحة ، والرأفة هى هى نهاية  الرؤوف فى اللغة هى: وف الرؤ

املتعطف على املذنبني  الرمحة ، و الروؤف فى أمساء اهلل تعاىل هو

عن  بالتوبة ، وعلى أوليائه بالعصمة ، ومن رمحته بعباده أن يصونهم

موجبات عقوبته ، وإن عصمته عن الزلة أبلغ فى باب الرمحن من غفرانه 

من عبد يرثى له اخللق مبا به من الضر والفاقة وسوء  ، وكم املعصية

  تغبطه عليها املالئكة احلال وهو فى احلقيقة فى نعمة

فأوحى اهلل  وقيل أن نبيا شكى اىل اهلل تعاىل اجلوع والعرى والقمل ،

عبد عن مالحظة األغيار فال يرفع تعاىل أن يصون ال ومن رمحته. أما تعرف ما فعلت بك ؟ سددت عنك أبواب الشرك : تعاىل اليه 

 والفرق بني. ال حاجة بى اىل من ال يعلم حاجتى : رجل لبعض الصاحلني ألك حاجة ؟ فقال  العبد حوائجه إال إليه ، وقد قال

العبد من اسم الروؤف أن يكثر من ذكره  وحظ. اسم الروؤف والرحيم أنه تعاىل قدم الرؤوف على الرحيم والرأفة على الرمحة 

و ، ارمحوا من فى األرض يرمحكم من فى السماء :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  حتى يصري عطوفا على اخلاص والعام ذاكرا قول

 رجاء من ارجتاه قطع اهلل رجاءه يوم القيامة فلن يلج اجلنة من قطع

 

  مالك امللك

مللك تعاىل امللك واملالك واملليك ، ومالك ا من أمساء اهلل: مالك امللك 

ملكه كيف يشاء وال راد حلكمه ،  وامللكوت ، مالك امللك هو املتصرف فى

واحدة ملالك واحد  وال معقب ألمره ، والوجو كله من مجيع مراتبه مملكة

إجيادا  هو اهلل تعاىل ، هو امللك احلقيقى املتصرف مبا شاء كيف شاء ،

ال ممانع ، ومن وإعدمتا ، إحياء وإماته ، تعذيبا وإثابة من غري مشارك و

  املؤمن مع اسم مالك امللك أن يكثر من ذكره وبذلك يغنيه اهلل عن الناس أدب



هل : املخلصني فدنوت منه فقلت بني أنا أطوف بالبيت إذ رأيت رجال وقع فى قلبى أنه من عباد اهلل: سفيان بن عينه قال وروى عن

فه، فلما فرغ صلى خلف املقام ركعتني، ثم دخل اللحجر فجلس، فجلست طوا تقول شيئا ينفعنى اهلل به؟ فلم يرد جوابا، ومشى فى

هلموا أطيعونى أجعلكم ملوكا ال  أنا احلى الذى ال أموت: هل تدرون ما قال ربكم: تقول شيئا ينفعنى اهلل به؟ فقال هل: اليه فقلت

 فيكون تزولون، أنا امللك الذى إذا أردت شيئا قلت له كن

 

  ذو اجلالل واالكرام

واألكرام إسم من أمساء اهلل احلسنى، هو  ذو اجلالل: ذو اجلالل واإلكرام 

كرامة وال مكرومة إال وهى صادرة  الذى ال جالل وال كمال إال وهو له ، وال

خلقه، وفى تقديم  منه ، فاجلالل له فى ذاته ةالكرامة فائضة منه على

،  اىل التنزيهلفظ اجلالل على لفظ اإلكرام سر ، وهو ان اجلالل إشارة 

وأما اإلكرام فإضافة والبد فيها من املضافني ، واإلكرام قريب من معنى 

أنه أحص منه ، ألنه ينعم على من ال يكرم ، وال يكرم غال من  اإلنعام إال

ك األعظم بإمس اللهم إنى أسألك) النبى صلى اهلل عليه وسلم كان مارا فى طريق إذ رأة إعرابيا يقول  ينعم عليه ، وقد قيل أن

إنه دعى باسم اهلل الذى إذا دعى ) النبى صلى اهلل عليه وسلم  ، فقال( العظيم ، احلنان املنان ، مالك امللك ، ذو اجلالل واإلكرام 

  تواضع له وتذلل ، ومتى أكثر العبد من ذكره صار جليل القدر بني العوامل ، ومن عرف جالل اهلل( أجاب  به أجاب وإذا سئل به

 

  قسطامل

األنسان إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم ،  اللغة تقول أقسط: املقسط 

األحكام ، الذى ينتصف  واملقسط فى حق اهلل تعاىل هو العادل فى

 للمظلوم من الظامل، وكاله فى أن يضيف اىل إرضاء املظلوم إرضاء

الظامل، وذلك غاية العدل واإلنصاف، وال يقدر عليه إال اهلل تعاىل، وقد 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال فى احلديث بينما رسول  ى عن رسولرو

بأبى أنت وأمى يارسول : ثناياه ، فقال عمر اهلل جالس إذ ضحك حتى بدت

فقال اهلل عز ( ياربى خذ مظلمتى من هذا ) جثيا بني يدى رب العزة فقال أحدهما  رجالن من أمتى: اهلل ما الذى أضحكك؟ قال



تصنع بأخيك ومل يبق من  كيف: )فقال عز وجل للطالب( ياربى مل يبق من حسناتى شىء) ك مظلمته، فقال رد على أخي :وجل

إن ذلك ليوم عظيم يوم حيتاج : ) رسول اهلل بالبكاء، وقال ثم فاضت عينا( ياربى فليحمل عنى أوزارى ) فقال ( حسناته شىء؟

ياربى أرى ) ، فقال(أرفع بصرك فانظر فى اجلنان )  _أى للمتظلم  _قال فيقول اهلل عز جل ( أوزارهم الناس أن حيمل عنهم

) قال اهلل تعاىل عز وجل ( هذا؟ أو ألى شهيد هذا ؟  مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة بالؤلؤ ،ألى نبى هذا ؟ أو ألى صديق

 ياربى قد: ل بعفوك عن أخيك، فقالمباذا ياربى؟ فقا: أنت متلكه، فقال:ميلك ذلك؟ قال  فقال ياربى ومن( ملن أعطى الثمن 

وسلم ، أتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم ،  خذ بيد أخيك فأدخله اجلنة، ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه: عفوت عنه،قال عز وجل

 فإن اهلل يعدل بني املؤمنني يوم القيامة

 

   اجلامع

ضم الشىؤ بتقريب بعضه من بعض،  تقول اللغة إن اجلمع هو: اجلامع 

األولني واألخرين ،  ويوم اجلمع هو يوم القيامة ، ألن اهلل جيمع فيه بني

،  من األنس واجلن ، ومجيع أهل السماء واألرض ، وبني كل عبد وعمله

وبني الظامل واملظلوم ، وبني كل نبى وأمته ، وبني ثواب أهل الطاعة 

 املعصية وعقاب أهل

واملؤلف بني املتماثالت واملتباينات واملتضادات ، واملتماثالت  صفا وفعال ، واهلل اجلامعاهلل اجلامع ألنه مجع الكماالت كلها ذاتا وو

مجعه بني السموات  الكثري من األنس على ظهر األرض وحشره إياهم فى صعيد القيامة ، وأما املتباينات فمثل مثل مجعه اخللق

ألشكال واأللوان والطعوم واألوصاف ، وأما املتضادات فمثل مجعه ا واألرض والكواكب ، واألرض واهلواء والبحار ،وكل ذلك متباين

ليتخلصوا من أسباب التفرقة ،  والربودة ، والرطوبة واليبوسة ، واهلل اجلامع قلوب أوليائه اىل شهود تقديره بني احلرارة

 انت بلية علموا أنه كاشفهاعلموا أن اهلل تعاىل معطيها ، وإن ك ولينظروا اىل احلادثات بعني التقدير، إن كانت نعمة

 البصر والبصرية هو من كملت معرفته وحسنت سريته ، هو من ال يطفىء نور معرفته نور ورعه ، ومن مجع بني اجلامع من العباد

 

 



 الغين 

 

الفقر ، والغنى عدم احلاجة وليس  تقول اللغة أن الغنى ضد: الغين 

املفتقر اليه كل ما  ، ذلك إال هلل تعاىل ، هو املستغنى عن كل ما سواه

فى كل  عداه ، هو الغنى بذاته عن العاملني ، املتعاىل عن مجيع اخلالئق

  زمن وحني ، الغنى عن العباد ، واملتفضل على الكل مبحض الوداد

 

 

  املغين

من يشاء غناه عمن سواه ، هو معطى الغنى  اهلل املغنى الذى يغنى: املغين 

فاملخلوق ال ميلك لنفسه نفعا  بعض ، لعباده ، ومغنى عباده بعضهم عن

كنوز أنواره  وال ضرا فكيف ميلك ذلك لغريه، وهو املغنى ألوليائه من

 وحظ العبد من االسم أن التخلق بالغنى يناسبه إظهار الفاقة والفقر اليه

 تعاىل دائما وأبدا ، والتخلق باملعنى أن حتسن السخاء والبذل لعباد اهلل

 . تعاىل

  املانع

اإلعطاء ، وهى أيضا مبعنى احلماية ،  تقول اللغة أن املنع ضد: نع املا

وعناية ، ومينع العطاء عمن  اهلل تعاىل املانع الذى مينع البالء حفظا

، وال يعطى  يشاء أبتالء أو محاية ، ويعطى الدنيا ملن حيب ومن ال حيب

اآلخرة إال ملن حيب ، سبحانه يغنى ويفقر ، ويسعد ويشقى ، ويعطى 

ومينح ومينع فهو املعطى املانع ، وقد يكون باطن املنع العطاء ،  وحيرم ،

كثرة األموال ويعطيه الكمال واجلمال ، فاملانع هو  قد مينع العبد من

ظاهر العطاء بالء ، هذا االسم  املعطى ، ففى باطن املنع عطاء وفى



ث االمساء احلسنى وفى القرآن الكريم معنى املانع ، وفى روايات حدي الكريم مل يرد فى القرآن الكريم ولكنه جممع عليه فى

 اللهم من منعت ممنوع: حديث للبخارة

 ظاهر العطاء بالء ، هذا االسم الكريم مل يرد فى القرآن الكريم ولكنه جممع عليه فى املعطى ، ففى باطن املنع عطاء وفى 

  اللهم من منعت ممنوع: ع ، وفى حديث للبخارةروايات حديث االمساء احلسنى وفى القرآن الكريم معنى املان

 

 

  الضار النافع

الضر ضد النفع ، واهلل جل جالله هو الضار  تقول اللغة أن: الضار النافع 

وحده املسخر ألسباب الضر بالء  ، أى املقدر للضر ملن أراد كيف أراد ، هو

ملصلحة فهو ا لتكفري الذنوب أو ابتالء لرفع الدرجات ، فإن قدر ضررا

 اهلل سبحانه هو النافع الذى يصدر منه اخلري والنفع فى الدنيا. الكربى 

والدين ، فهو وحده املانح الصحة والغنى ، والسعادة واجلاه واهلداية 

النافع إمسان يدالن على متام القدرة اإلهلية ، فال ضر  والتقوى والضار

أدبنا مع ربنا يدعونا  وهو بإرادة اهلل ، ولكن وال نفع وال شر وال خري إال

تظن أن السم يقتل بنفسه وأن  اىل أن ننسب الشر اىل أنفستا ، فال

واهلل قادر على  الطعام يشبع بنفسه بل الكل من أمر اهلل وبفعل اهلل ،

 سلب األشياء خواصها ، فهو الذى يسلب اإلحراق من النار ، كما قيل عن

، والضار ( على إبراهيم  قلنا يا نار كونى بردا وسالما) قصة إبراهيم 

إما فى أحوال الدنيا فهو املغنى واملفقر ، وواهب الصحة  النافع وصفان

أحوال الدين فهو يهدى هذا ويضل ذاك ،  هلذا واملرض لذاك ، وإما فى

فإليهما تنتهى كل الصفات  ومن اخلري للذاكر أن جيمع بني األمسني معا

دائما أن كل   وأن يستشعروحظ العبد من االسم أن يفوض األمر كله هلل

  شىء منه واليه



 النور

 تقول اللغة النور هو الضوء والسناء الذى يعني على اإلبصار ،: النور 

حمسوس بعني البصرية : وذلك نوعان دنيوى وأخروى ، والدنيوى نوعان 

القرآن الكريم ، واألخر حمسوس بعني البصر ، فمن  كنور العقل ونور

ومن ( من اهلل نور وكتاب مبني  قد جاءكم) تعاىل النور اإلهلى قوله 

، ( والقمر نور  هو الذى جعل الشمس ضياء) النور احملسوس قوله تعاىل 

العدم ، املظهر لغريه بإخراجه من ظلمة العدم اىل نور  والنور فى حق اهلل تعاىل هو الظاهر فى نفسه بوجوده الذى ال يقبل

، يؤيده  خلوقات باألنوار احلسية واملعنوية ، واهلل عز وجل يزيد قلب املؤمن نورا على نورامل الوجود ، هو الذى مد مجيع مجيع

 األنوار ، ويرى بعض العارفني أن اسم النور هو اسم اهلل بنور الربهان ، ثم يؤيده بنور العرفان ، والنور املطلق هو اهلل بل هو نور

 األعظم

 

  اهلادي

ة هى اإلمالة ، ومنه مسيت اهلدية ألنها اللغة أن اهلداي تقول: اهلادئ 

اىل الذى أهداه اهلدية ، واهلل اهلادى  متيل قلب املهدى اليه اهلدية

وأكرمه بنور توحيده  سبحانه الذى خص من أراد من عباده مبعرفته

التوبة ،  ويهديه اىل حماسن األخالق واىل طاعته ، ويهدى املذنبني اىل

مصاحلها ودفع مضارها واىل ما فيه  ويهدى مجيع املخلوقات اىل جلب

.. بيته على شكل سداسى  والنحل لبناء.. والفرخ أللتقاط حبه .. معاشهم ، هو الذى يهدى الطفل اىل ثدى أمه  صالحهم فى

هلادى العباد هم األنبياء والعلماء ، وفى احلقيقة أن اهلل هو ا اخل ، إنه األعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى ، واهلادى من

 . هلم على السنتهم

 

 

 



   البديع

إنشاء صنعة بال احتذاء أو اقتداء ،  اتقول اللغة إن اإلبداع: البديع 

ألة وال مادة وال زمان وال  واإلبداع فى حق اهلل تعاىل هو إجياد الشىء بغري

نظري له فى  مكان ، وليس ذلك إال هلل تعاىل ، واهلل البديع الذى ال

 ال نظري له فى ذاته وال فى صفاته وال فى أفعاله والالذى : معنيان األول 

فى مصنوعاته فهو البديع املطلق ، وميتنع أن يكون له مثيل أزال وابدا ، 

 . أنه املبدع الذى ابدع اخللق من غري مثال سابق: الثانى  واملعنى

اإلبداع ، ومن أدب ذكر  ارك وتعاىل فى دائرةاألكثار من ذكره وفهم معناه فيتجلى له نوره ويدخله احلق تب وحظ العبد من االسم

  هذا االسم أن يتجنب البدعة ويالزم السنة

 

 

  الباقي

والباقيات الصاحلات هى كل عمل صاحل ،  البقاء ضد الفناء ،: الباقي 

يقبل الفناء ، هو املوصوف  واهلل الباقى الذى ال ابتداء لوجوده ،الذى ال

فى األزل هو   ازل ازل األزل ،فدوامهبالبقاء األزىل من أبد األبد اىل

 القدم ودوامه فى األبد هو البقاء ومل يرد اسم الباقى بلفظه فى القرآن

) الكريم ولكن مادة البقاء وردت منسوبة اىل اهلل تعاىل ففى سورة طه 

ويبقى وجه ربك ذو اجلالل ) وفى سورة الرمحن  ( واهلل خري وأبقى

 أكثر من ذكره كاشفه اهلل باحلقائق الباقية ، وأشهده األثار الفانية فيفر اىل الباقى سم إذا، وحظ العبد من اال( واإلكرام 

 باألشواق

 

 



 

  الوارث

الباقى بعد فناء اخللق ، وقيل الوارث جلميع  الوارث سبحانه هو: الوراث 

ملن امللك اليوم ؟ : يوم القيامة  األشياء بعد فناء أهلها ،روى أنه ينادى

حقيقة ما ينكشف  وهذا النداء عبارة عن.  الواحد القهارهلل: فيقال 

 لشأكثرين فى ذلك اليوم إذ يظنون ألنفسهم ملكا ، أما أرباب البصائر

فإنهم أبدا مشاهدون ملعنى هذا النداء ، يؤمنون بأن امللك هلل الواحد 

أعلم أن ملك مجيع املمكنات هو اهلل ) ويقول الرازى . وابدا  القهار أزال

بفضله جعل بعض األشياء ملكا لبعض عباده ،  انه وتعاىل ، ولكنهسبح

  وتعاىل ، فاملراد يكون وارثا هو هذا فالعباد أمنا ماتوا وبقى احلق سبحانه

 

  الرشيد

واألستقامة ،وهو خالف الغى والضاللة ،  الرشد هو الصالح: الرشيد 

ذى له الرشد الراشد ال والرشيد كما يذكر الرازى على وجهني أوهلما أن

وثانيهما  ويرجع حاصله اىل أنه حكيم ليس فى أفعاله هبث وال باطل ،

 إرشاد اهلل يرجع اىل هدايته ، واهلل سبحانه الرشيد املتصف بكمال الكمال

عظيم احلكمة بالغ الرشاد وهو الذى يرشد اخللق ويهديهم اىل ما فيه 

فى تدبريه وال  الدنيا وفى اآلخرة ، ال يوجد سهو صالحهم ورشادهم فى

الرشيد  ، وينبغى لإلنسان مع ربه( اهلل فهو املهتد ومن يضلل اهلل فلن جتد له وليا مرشدا  من يهد) تقديره ، وفى سورة الكهف 

كل شغل ويستجري به فى كل خطب ، كما أخرب  أن حيسن التوكل على ربه حتى يرشده ، ويفوض أمره بالكلية اليه وأن يستجري به

 وهكذا ينبغى للعبد إذا( وملا توجه تلقاء ربه قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ) ى عليه السالم بقوله تعاىلاهلل عن عيس

 . أموره أصبح أن يتوكل على ربه وينتظر ما يرد على قلبه من اإلشارة فيقضى أشغاله ويكفيه مجيع



 

  الصبور

والصرب ضد  حبس النفس عن اجلزع ، تقول اللغة أن الصرب هو: الصبور 

الشهوات ،  اجلزع ، ويسمى رمضان شهر الصرب أن فيه حبس النفس عن

والصبور سبحانه هو احلليم الذى ال يعاجل العصاة بالنقمة بل يعفو أو 

، الذى إذا قابلته باجلفاء قابلك بالعطاء والوفاء ، هو الذى يسقط  يؤخر

الصبور غري  وجوبها ، هو ملهم الصرب جلميع خلقه ، واسم العقوبة بعد

ثبت فى السنة، و الصبور يقرب معناه من  وارد فى القرآن الكريم وإن

  العقوبة فى صفة الصبور كما يأمنون منها فى صيغة احلليم احلليم ، والفرق بينهم أن اخللق ال يأمنون

يصرب على  مراتب الصرب ، ومن وتلك أدنى.. من يتصرب بأن يتكلف الصرب ويقاسى الشدة فيه : أقسام  والصرب عند العباد ثالثة

املرتبة الوسطى ، ومن يألف الصرب والبلوى ألنه  وهذا هو الصرب وهو.. على جترع املرارة من غري عبوس ومن غري إظهار للشكوى 

  جيد فيه مشقة بل راحة يرى أن ذلك بتقدير املوىل عز وجل فال

، فالصرب فى اهلل بالء ، والصرب هلل عناء ، والصرب مع اهلل وفاء ، .. هللا ، ورابطوا مع.. ، وصابروا هلل .. وقيل اصربوا فى اهلل 

  الصرب من العبد أصبح عادة له وصار متخلقا بأنوار الصبور ومتى تكرر

.................................................................................... 

أن هذا العمل بشري يعرتيه النقص واخللل وعليه فإن صدورنا مفتوحة نسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد ،كما حنب أن نشري إلخواننا الكرام : ختامًا 

  عليه توكلت وإليه أنيبألية مالحظات أو استفسارات أو نصائح ترد إلينا ،واهلل تعاىل نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد سبحانه وتعاىل

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
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