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مـ ـقدم ـة-والصفات العلى
الحمد ه وحد  ،له اأسماء الحس ى ّ
والسام على المبعوث للعالمين رحمة وهدى
ّ
والصاة ّ

فهذا الكتيّب دليل مختصر لتدبّر أسماء اه الحس ى ،وقد
خيّرت عدم ذكر اسمي ،ليكون ذلك أبلغ في اإخاص وأبعد

الرياء ،فهذا الكتاب أردته عما خفيّا عن العالمين ،معلوما
عن ّ

رب العالمين ،فهو وقف ه وحس ة جارية باعتبار علما
عد ّ
ي تفع به إن شاء اه تعالى.
فأرجو من اه تمام اإخاص وحسن القبول وجزيل الثّواب.
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أهم المراجع:
شعراوي
شيخ ّ
محمد متولّي ال ّ
 كتاب أسماء اه الحس ى ،لل ّالعامة ّ
السعدي
شيخ ّ
 شرح أسماء اه الحس ى ،لل ّالعامة عبد ّ
الرحمان بن ناصر ّ
الرّزاق بن عبد المحسن البدر
 كتاب مختصر فقه اأسماء الحس ى ،لل ّشيخ عبد ّ
شيخ خالد أبو شادي
 كتاب ه يئا لمن عرف ربّه ،لل ّالسويدان
 -برنامج نورك في ا ،تقديم الدّكتور طارق ّ
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ه أاأسماء الأحس ٰى فا أدعو بِها وذروا ال ِذين ي ل ِ
أحدون فِي أ أسمائِِه سي أجزأون ما
"و ِ أ
أ
كانوا ي أعملون" ُاأعراف َ180

"هو اه ال ِذي َ إِ ٰله إَِ هو عالِم الأغ أي ِ
ب والشهادةِ هو الر أح ٰمن الرِحيم * هو اه
ال ِذي َ إِ ٰله إَِ هو الأملِك الأقدوس السام الأم أؤِمن الأمه أي ِمن الأع ِزيز الأجبار الأمتكب ر
س أبحان ِ
اه عما ي أش ِركون * هو اه الأخالِق الأبا ِرئ الأمصور له أاأ أسماء الأح أس ٰى
يسبح له ما فِي السماو ِ
ات و أاأ أر ِ
ض وهو الأع ِزيز الأح ِكيم" ُالحشر َ24 – 22

قال رسول اه صلّى اه عليه وسلّم:

إ ّن ه تسعة وتسعين اسما ،مائة ّإَ واحدا ،من أحصاها دخل الجّة.
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ّ
ّ
ّ
ألڤهيتڢ،
بڤبيتڢ ،ڣتڤحيٖ
ڗ اإيماڗ باه تعالګ يقتض تڤحيٖ ٙ
ڣتڤحيٖ أسمائڢ ڣصفاتڢ سبحانڢب
 توحيد الربوبية :ااعتقاد ب ّڗ ه تعالګ ّ ٙب ّكل ش ڣمليكڢ،
متفٚد بخلڄ الخائڄ ،الـ ّ
الخالڄ ال ّٚاٛځ ،الـ ّ
متفٚد بملكهږ ڣبتٖبي
ش ڣنهږ ،ڣحٖه ا شٚيڊ لڢ
ّ
ّ
الحڄ الڤاحٖ
 توحيد األوهية :ااعتقاد ب ڗ ه تعالګ هڤ اإلڢّ
العبڤديغ من
اأحٖ ،ڣ فٚاد ه تعالګ بالعبڤد ّيغ ،ڣما تستتبعڢ
ّ ّ
ّ
٘لل ڣالخضڤٵ لڢ ،ڣالخڤف ّ
ڣالٚجا
ڣمحبتڢ ،ڣالت
عبادع ه
ّ ّ
ّ
ڣالٖعا  ،ڣالتڤكل عليڢ ڣحٖه ا شٚيڊ لڢ

ّ
 توحيد اأسماء والصفـات :ااعتقاد الكامل ب ڗ ه تعالګّ
ّ
متصڀ بجميع صفاػ الكماڋ ڣالجاڋ ڣالجماڋ ،من ه عن
ّ
ّ
متفٚد عن جميع الكائناػ
جميع النقائ ٨ڣالعيڤب،
ڣامخلڤقاػب ڣ ثباػ ما أثبتڢ ه تعالګ لنفسڢ ڣما أثبتڢ ّ
الٚسڤڋ
ّ
ّ
صلګ ه عليڢ ڣسلږ ه تعالګ من صفاػ ،دڣڗ تحٚيڀ (تغيي
ّ
الصفاػ) ،ڣا تعطيل (نفيها) ،ڣا تكييڀ (تحٖيٖ
معن
ّ
كيفيتها) ،ڣا تمثيل (تشبيڢ بصفاػ الخائڄ)
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هو ال

ل

ل

الذي ا إله إا هو

ك،ل لق لو ،ل لسلا ،ل لـ ؤم ،ل للـ هم ،ل لعزيز،ل
للم ،ل للحم،ل لـ ل ِ كل
بلا ،ل لـل ت بل،ل ال ،ل لبا ،ل لـ لو ،ل لغلا ،ل لقها ،ل لوهلاب،ل
ل ل ل ،ل ل لاح،ل لعلم،ل لقاب ،ل لباس ،ل اف ،ل ل ل ف ،ل لـ عزل،ل
لـ ل،ل لسل ي ،ل لب ر،ل ل كلك،ل لع ل ،ل للل يف،ل بر،ل لم،ل
لع م،ل لغ و ،ل لشل و ،ل لعلل،ل ل بر،ل ي ،ل لـل كلقي ،ل سيب،ل
لي ،ل ل م،ل للقيب،ل لـل جيب،ل لوس ،ل م،ل لو و ،ل لـل جي ،ل
لشهي ،ل ل،ل لوكي ،ل لقويل،ل للـ تن،ل لولل،ل مي ،ل
لباع ،ل ل
لـ حي،ل لـل كلب ،ل لـل كلعي ،ل لـ حي،ل لـل ي ،ل يل،ل لقيلو ،ل لوج ،ل
لـاج ،ل لوح ،ل ل ل ،ل لقا ،ل لـل ق ،ل لـ ق ل ،ل لـ ؤخل ،ل ل لو ،ل
لآخ ،ل ل لاه ،ل لباط ،ل لول،ل لـل تعال،ل لبل،ل لتل لو ب،ل لـل نتقم،ل
لع ول،ل ل لؤو ،لماكل لـ ك،ل ول ا لوّك ،ل لـل قس ،ل ام ،ل
لغنل،ل لـ غن،ل لـان ،ل ل لا ل،ل لنلاف ،ل لنلو ،ل لها ي،ل لب ي ،ل لباي،ل
لو ث،ل ل لش ي ،ل ل لبو ل
ل
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معاني أسما ه الحسن - الرحمان ،الرحيم ،البر ،الكريم ،الرؤوف ،الوهاب :ه٘ه اأسما تتقاٙبّ
ڣكلها ّ
الٚحمغ ڣك ع اإنعام ڣالب ّ
الّ ٚب بسعغ ّ
تٖڋ علګ ّاتصاف ّ
معانيها،
ّ
ڣالجڤد ڣالكٚم ڣاإحساڗ الت عږ بها جميع الـمخلڤقاػ بحسظ ما تقتضيڢ
ّ
ّ
حكمتڢ ،ڣخ ٨الـم منيڗ منها بالنصيظ اأڣف ٚڣالحٴ اأكمل
ّ
متصٚف في ملكڢ كما يشا
 الملك :الـّ
السالږ من العيڤب ،ناشّ ٚ
النقائ ٨ڣ ّ
السام
 القدوس ،السام :الـمن ّ ه عنبيڗ اأنام

ّ
ّ
 المؤمن :ال٘ڬ شهٖ لنفسڢ بالتڤحيٖ ڣأثن علګ نفسڢ بصفاػ الكماڋڣالجاڋ ڣالجماڋّ ،ال٘ڬ ّ
يصٖځ ٙسلڢ ڣأنبيا ه بالحجج ّ
ڣالبيناػ
ّ
 المهيمن :الـمسيط ٚعلګ ّكل ش بكماڋ قٖٙتڢ ،الـمطلع علګ خفايا اأمڤٙ
ڣخبايا ّ
الصٖڣٙ
القڤعّ ،
العٜع امطلقغّ ،
 العزيز ،القوي ،المتينّ :ال٘ڬ لڢ ّعٜع ّ
ڣعٜع الغلبغ،
ّ
ڣعٜع امنعغب ف ّ
القڤع ه جميعا ،ا يعجٜه ش ڣا يغلبڢ غالظ سبحانڢ
ّ
ّ
ّ
 الجبـار ،القهار :ال٘ڬ ينف٘ مشيئتڢ علګ سبيل اإجبا ٙڣالقه ،ٚال٘ڬ يجبّ
ڣالت ّ
قٚب ليڢ
القلڤب الـمنكسٚع ڣيقه ٚقلڤب أڣليائڢ علګ طاعتڢ
 المتكبر ،الكبير ،العظيم ،الجليل ،المجيد ،الماجد :الـ ّمتفٚد بصفاػ الكب يا
ڣالعظمغ ڣالجاڋ ڣالـمجٖ سبحانڢ ،فهڤ أعظږ ڣأشٚف ڣأجل ڣأعلګ من ّ
كل
ّ
ش  ،خضعـ لڢ الـمخلڤقاػ ڣٗلـ
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 الخالق ،البارئ ،المصورّ :ال٘ڬ ّيقٖ ٙڣجڤد الـمخلڤځ بحكمتڢ سبحانڢّ ،
ثږ
ّ
ّ
يڤجٖه من العٖمّ ،
بالصفغ الت يشا ها سبحانڢ
ثږ يجعلڢ
ّ
ّ
ال٘نڤب ڣيس العيڤب في ّ
الٖنيا
 الغفـار ،الغفور ،العفو ،التواب :ال٘ڬ يغفّٚ
ّ
ّ
ال٘نڤب ّ
ڣالس ّيئاػ فيمحڤها ڣيتجاڣ ٛعنها ،يڤفڄ التائبيڗ
ڣاآخٚع ،يعفڤ عن
ّ
ّ
ّ
ّ
التڤبغ ليڢ ڣيقبل تڤبتهږ فيبٖڋ سيئاتهږ حسناػ بفضلڢ ڣمنڢ ّ
عّ ٜ
ڣجل
لګ
ّ
 الرزاق ،الـمقيت :خالڄ اأٛٙاځ ڣاأقڤاػ ،الـمتكفل بإيصالها لګ مخلڤقاتڢبقٖٙتڢ ڣحكمتڢ سبحانڢ
ّ
 الفتـاح :ال٘ڬ يفتح خٜائن ملكڢ ڣٛٙقڢ ڣأبڤاب ٙحمتڢ لـمن يشا من عباده،ّال٘ڬ يفتح بصائّ ٚ
ّ
ڣمحبتڢ ڣاإنابغ ليڢ
الصادقيڗ لـمعٚفتڢ
ّ
 العليم ،الخبير :ال٘ڬ أحا٭ علمڢ بتفاصيل اأمڤ ٙڣدقائڄ اأشياّ
ّ
ڣاطلع علګ مكنڤڗ ّ
الضمائ ٚڣلطائڀ اأمڤ ٙفا تخفى
ڣبالظڤاه ٚڣالبڤاطن،
عنڢ خافيغ
ّ
 القـابض ،الباسطّ :ال٘ڬ ي ّضيڄ اأٛٙاځ ّ
ڣيقصٚ
عمن يشا بعٖلڢ ڣحكمتڢ،
ّ
ڣمنڢّ ،
اأٛماڗب ڣي ّ
ڣيمٖ اأٛماڗ
ڤسع اأٛٙاځ لـمن يشا بفضلڢ
ّ
ّ
ّ
ڣامتكب ين ،ڣيٚفع الـم منيڗ
 الخافض ،الرافع :ال٘ڬ يخف ٬الكفاٙالـمتڤاضعيڗ
ّ
 المعز ،المذل :ال٘ڬ يع ٜالـم منيڗ بإيمانهږ ڣطاعتهږ لڢ ،ڣي٘ڋ الكافٚينبكفٚهږ ڣعصيانهږ لڢ
ّ
 السميع ،البصيرّ :ال٘ڬ يسمع الجهّ ٚڣالس ّ ٚڣالخفڤػ ڣالنجڤڥ ،ڣيٚڥ كل
الـمڤجڤداػ صغي ها ڣكبي ها
ّ
ّ
متصٚف فيها بمشيئتڢ ڣحكمتڢ ،ال٘ڬ
 الوالي ،الحكم :الـمالڊ للمخلڤقاػ الـّ
ّ
يفصل أحكامڢ ڣشٚائعڢ ڣيفصل بيڗ الحڄ ڣالباطل
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ّ
 العدل ،المقسط :العٖڋ في تٖبي ه ڣتقٖيٚه ڣتشٚيعڢ ّحٚم علګ نفسڢ الظلږ
سبحانڢ ،القائږ بالقسط ڣالـمقيږ للعٖڋ ڣاإنصاف بيڗ الـمخلڤقاػ
 اللطيفّ :ال٘ڬ أحا٭ علمڢ ّبالسٚائ ٚڣالخفايا ڣالبڤاطن ڣالخباياّ ،
الٚفيڄ
بعباده الـمحسن ليهږ بجلظ الـمصالح ڣالـمنافع ليهږ من طٚځ ا يٖٙكڤنها
 الحليمّ :ال٘ڬ ا ي ّعجل بعقڤبغ العاصيڗ ،ڣيمهلهږ كي يتڤبڤا ،ڣيبتليهږ
بامصائظ كي ينيبڤا ،يمهل ڣا يهمل ّ
عّ ٜ
ڣجل
ّ
ّ
 الشكور :ال٘ڬ يقبل اليسي من العمل ڣيثيظ عليڢ الثڤاب الكثي ڣالعطاالجٜيلب يضاعڀ للمخلصيڗ أجڤٙهږ بغي حسابب يشك ٚلـمن شكٚه ڣحمٖه،
ّ
الطاعاػ ڣاأعماڋ ّ
ڣيتقٚب ممن ّ
ّ
الصالحغ
يتقٚبڤڗ ليڢ ب
ڣي٘ك ٚمن ٗكٚه،
ّ
 العلي :ال٘ڬ لڢ العلڤ الـمطلڄ في ٗاتڢ ڣصفاتڢ ڣأفعالڢ سبحانڢ الحفيظّ :ال٘ڬ يحفٴ الكڤڗ من الخلل ،ڣيحفٴ أڣليا ه من ّالٜلل
ّ
ّ
 الحسيب :ال٘ڬ يكفي بفضلڢ عباده الـمتڤكليڗ عليڢ حڤائجهږ ڣيصٚف عنهږالهمڤم ڣالغمڤم ،الـمجاٛڬ لعباده ب عمالهږ ڗ خي ا فخي ڣ ڗ ّ
شٚا فشٚ
ّ
ّ
مطلع علګ ّ
ڣكل اأمڤ ٙظڤاهٚها
كل اأشيا
 الشهيد ،الرقيب ،المحصي :الـڣبڤاطنها ،القائږ علګ ّ
كل نفس بما كسبـ ،يٚاقظ أحڤاڋ العباد ڣيح
أقڤالهږ ڣأعمالهږ ڣأحڤالهږ
 المجيبّ :ال٘ڬ يقابل ّڣالس اڋ بالعطا  ،ا ّ
الٖعا باإجابغ ّ
يخيظ م منا
ّ
ڣيحظ سبحانڢ أڗ يس لڢ عباده جميع حاجاتهږ
دعاه ڣا مسلما ناجاه،
 الواسع :ڣاسع الـملڊ ڣالعظمغ ّڣالسلطاڗ ،ڣاسع الفضل ڣاإحساڗ

 الحكيم ،الرشيد :أقڤالڢ ڣأفعالڢ ڣأحكامڢ ڣشٚائعڢ ّعّ ٜ
ڣجل كلها خي ڣحكمغ
ڣٙشٖ ،يٚشٖ عباده ما فيڢ صاح أحڤالهږ في ّ
الٖنيا ڣاآخٚع
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 الودود :الـ ّمتحبظ ليهږ من من منهږ ڣعمل ّ
متڤدد لګ خلقڢ الـ ّ
الصالحاػ،
ّ
يتقٚب ليهږ ڣيجعل لهږ ڣدا بٚحمتڢ سبحانڢ
ّ
بالبيناػ لګ عباده ،باعث الـمڤتى للحساب يڤم
 الباعث :باعث ٙسلڢالقيامغ
 الحق :الحڄ في ٗاتڢ ڣصفاتڢ ،ا شڊ فيڢ ڣا ٙيظ ،فهڤ الـمعبڤد ّبحڄ ڣا
ّ
حڄ ،أقڤالڢ ڣأفعالڢ ّ
بحڄ سڤاهب أسما ه ڣصفاتڢ ّ
معبڤد ّ
الحڄ،
حڄ ،دينڢ
الحڄ ،ڣلقا ه ّ
ّ
حڄ ،ڣكتبڢ ّ
ڣٙسلڢ ّ
حڄب
حڄ ،ڣڣعٖه
ّ
 الوكيل :الـمتڤلي تٖبي ش ڣڗ خلقڢ ،القائږ ب مڤٙهږ بعلمڢ ڣحكمتڢ ڣقٖٙتڢّ
 الولي :الـمحظ أڣليائڢ ،الناص ٚلهږ ڣالـمڤالي لهږّ
ّ
ڣالثنا في ّ
ڣالض ّٚا  ،لڢ الحمٖ كلڢ
الس ّٚا
 الحميد :الـمستحڄ للحمٖسبحانڢ

ّ
 المبدئ ،المعيد :ال٘ڬ بٖأ الخلڄ ڣأڣجٖه من العٖم ،ڣيعيٖ حيا الخلڄبعٖ الـمماػ يڤم القيامغ
 المحيي ،المميت :خالڄ الحياع ڣالـمڤػ ،يحي ڣيميـ ،يحي الخلڄ منالعٖم ّ
ثږ يحييهږ بعٖ الـمماػ
 الحي ،القيوم :كامل الحياع ،القائږ بنفسڢب الحي با ابتٖا ڣا فنا  ،القائږّ
ّ
ـتالحيت الجامع لصفاػ ال٘اػ،
بتٖبي ش ڣڗ خلقڢ ڣأٛٙاقهږ ڣأحڤالهږب فـ
ّ
ڣتالقيڤمت الجامع لصفاػ اأفعاڋ
ّ
 الواجد :ال٘ڬ ا يعڤٛه ش ڣا يعجٜه ش  ،يجٖ كل ما يطلبڢ ڣيٖٙڅ كلما يٚيٖه
 الواحد :الـ ّمتفٚد في ٗاتڢ ڣصفاتڢ ڣأفعالڢ ،ڣاحٖ أحٖ في ملكڢ ڣسلطانڢ ا
شٚيڊ لڢ سبحانڢ
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ّ
 الصمدّ :الس ّيٖ العظيږ قٖ كمل في جميع صفاتڢ ،ال٘ڬ تصمٖ ليڢ
الـمخلڤقاػ ڣتقصٖه في جميع أحڤالها ڣحڤائجها
ّ
ّ
 القـادر ،المقتدر :ال٘ڬ ا يعجٜه ش  ،أمٚه بيڗ الكاف ڣالنڤڗ ،ت نما أمٚهٗا أٙاد شيئا أڗ يقڤڋ لڢ كن فيكڤڗت (يس )82
ّ
 المقدم ،المؤخر :يضع امخلڤقاػ في مڤاضعهاّ ،يقٖم أڣليا ه ڣي خ ٚأعٖا ه
ّ
ّ
ّ
 اأول ،اآخر ،الظاهر ،الباطن :كاڗ النب ّ صلګ ه عليڢ ڣسلږ يقڤڋ فيدعائڢ :أنـ ّ
اأڣڋ فليس قبلڊ ش  ،ڣأنـ اآخ ٚفليس بعٖڅ ش  ،ڣأنـ
ّ
الظاه ٚفليس فڤقڊ ش  ،ڣأنـ الباطن فليس دڣنڊ ش ب
 المتعاليّ :ال٘ڬ ّڣجل ڣتعالګ ڣتن ّ ه عن اف ا اػ الـمف ين ّ
ّ
ڣادعاػ
عٜ
الـم ّٖعيڗ
 المنتقمّ :ال٘ڬ ّيشٖد العقڤبغ علګ العصاع الـمتمادين ڣيقصږ ظهڤ ٙالطغاع
ّ
ڣالظالـميڗ ،بعٖ اإن٘ا ٙڣاإع٘اٙ
ّ
ّ
متصٚف في ملكڢ كيڀ يشا  ،ا مٚد لقضائڢ ڣا معقظ
 مالك الملك :الـلحكمڢ سبحانڢ

ّ
 ذو الجال واإكرامٗ :ڣ الجاڋ ڣالشٚف ڣالعظمغ ڣالكب يا في ٗاتڢٗ ،ڣاإكٚام ڣاإحساڗ ڣ ّ
الٚحمغ ڣالجڤد علګ خلقڢ
ّ
 الجامع :ال٘ڬ جمع الكمااػ كلها ٗاتا ڣصفاػ ڣأفعااّ
 الغني ،المغني :الـمستغن عن ّكل ما سڤاه ،ا تنفعڢ طاعغ الطائعيڗ ڣا
ّ
عاما ڣأڣليائڢ عطا
تضٚه معصيغ العاصيڗب الـمعطي لجميع خلقڢ عطا
ّ
خاصا من يماڗ ڣحياع ّ
طيبغ
ّ
 -المانع :ال٘ڬ يمنع البا حفظا ڣعنايغ ،ڣيمنع العطا ابتا أڣ حمايغ
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ّ
 الضار ،النـافع :مالڊ ّالض ّ ٚيصيظ بڢ من يشا من عباده ،مالڊ النفع
يصيظ بڢ من يشا من عباده بمقتض حكمتڢ سبحانڢ
السماڣاػ ڣاأ ،٩ٙنڤ ٙقلڤب ّ
 النور :نڤّ ٙالصادقيڗ بتڤحيٖه
 الهادي:ّ
هٖايغ ّعامغ :هٖڥ ه عّ ٜ
ڣجل مخلڤقاتڢ ڣفطٚها لګ ما فيڢ مصلحتها بجلظ
ّ
مضاٙ
الـمنافع ڣدفع الـ
ّ
هٖايغ ّالٖالغ ڣالبياڗ :بعث ه ّ
عّ ٜ
ڣجل ّ
الٚسل ڣاأنبيا مبشٚين ڣمن٘ٙين
ڣأنٜڋ الكتظ لهٖايغ الخلڄ ليڢ ،فمنهږ من  ٙبالهٖايغ ڣمنهږ من ٙفضها
ّ
من الخلڄ بهٖايغ ّ
التڤفيڄ ّ
الٖالغ ڣالبياڗٛ ،اده
هٖايغڣالسٖاد :من ٙ
ّ
ّ
ڣالصالحاػ
ه هٖڥ ڣڣفقڢ لګ فعل الخي اػ
ّ
ّ
الهٖايغ ّما لګ الجنغ أڣ لګ النا ٙيڤم القيامغّ
 البديع :ال٘ڬ ا يماثلڢ أحٖ في صفاتڢ ،يڤجٖ من العٖم علګ غي مثاڋّ
 الباقي ،الوارثّ :الٖائږ الڤجڤد أبٖا ڣأٛا با ابتٖا ڣا انتها  ،ال٘ڬ لڢ ما في
ّ
السماڣاػ ڣما في اأ ٩ٙيٚف اأ ٩ٙڣمن عليها
ّ
 الصبور :ال٘ڬ يملي ڣيمهل ،ڣينظ ٚڣا يعجل ،ڣا يعاجل ڣا يساٙٵ علګالفعل قبل أڣانڢ
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أسما الكماڋ
ّ
ّ
ّ
تبعث النفس علګ اإيماڗ ڣالتصٖيڄ ڣالتقٖيس

ل يل،ل ل،ل لق لو ،ل لسلا ،ل لـ ؤم ،ل لعلل،ل ل بر،ل لعزيز،للي ،ل لـل جي ،ل مي ،ل لنلو ،ل لوج ،ل لـاج ،ل لوح ،ل ل ل ،ل
ام ،ل لغنل،ل لـل تعال،ل ول ا لوّك ل
 ل لب ي  ،ل ال  ،ل لبا ،ل لـ لو  ،ل لباع ،ل لـل كلب ،ل لـل كلعي ،للـ حي،ل لـل ي ،ل لـ ق ل ،ل لـ ؤخل ل
ل لول،ل ل كلك،ل لباي،ل لو ث،ل للش ي ،ل ملل لقيلو ،ل لقاب ،ل لباس ،ل لـ غن،ل لـان ،ل لوس-ل لسل ي ،ل لب ر،ل ل لو ،ل لآخ ،ل ل لاه ،ل لباط
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ل

أسما الجاڋ
ّ
ّ
تبعث النفس علګ الخشيغ ڣالهيبغ ڣال هيظ

ك،لماكل لـ ك،ل للـ هم ،ل لع مل
ل لـ ل ِ كل ل لقويل ،ل لـل تن ،ل بلا  ،ل لـل ت بل ،ل لقها  ،ل لـل نتقم ،ل لـ ل،لل لا ل،ل اف ل
ل بر،ل لعلم،ل لشلهي ،ل سيب،ل للقيب،ل لـ حيل-ل لقا ،ل لـل ق
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ل

أسما الجماڋ
ّ
ّ
النفس علګ ّ
الٚجا ڣاأمل ڣال غيظ:
تبعث

ل للم ،ل للحم،ل لبل،ل للل يف،ل لو و ،ل ل لؤو لل ل لاح،ل ل ل ل ،ل لـل كلقي ،ل لنلاف ،ل لوهلاب،ل ل ملل لع ل ،ل لـل قس ،ل لولل،ل ي ،ل لوكي ،ل لـ عزل،ل ل ل فل لها ي،ل لشل و ،ل لغ و ،ل لغلا ،ل لع ول،ل لتل لو ب،ل لـل جيبل-ل لم،ل ل لبو
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كيف يكون أسماء ال الحسنى أثر في تحسين حياتنا؟
 صفاػ ّك ،ل لق لو ،ل للـ هم  ،لماكل لـ ك،ل
السلطاڗ :لـ ل ِ كل
لوح ،ل ل ل ،ل ول ا لوّك ل

ّ
ّ ّ
ّ
تٚبي النفس علګ الخضڤٵ ڣالتسليږ ڣالتقٖيس ه ڣحٖه

ّ
 صفاػ الكب ياڣالعلڤ:ل لع م،ل لعزيز،ل لـل ت بل،ل لعلل،ل ل بر،ل
لي ،ل لـل جي ،ل لـاج ،ل لـل تعالل

ّ
ّ
نتعلږ منها أڗ ه ڣحٖه سبحانڢ الجٖي ٚبالكب يا ڣالعظمغ ،فا
نت٘لل لخلقڢ ڣا ّ
ّ
نتكب عليهږ

 صفاػ الخلڄ ڣاإبٖاٵ :ل ال  ،ل لبا  ،ل لـ لو  ،ل لب ي ،للـل كلب ،ل لـل كلعي ،ل لوج

ّ
نتعلږ امبادٙع ڣاإبٖاٵ ڣاإتقاڗ في العمل ڣ دٙاڅ الجماڋ
ّ
ڣت٘ڣقڢ

 صفاػ الحضڤ :ٙلوس ،ل يل،ل لقيلو ،ل ل لو ،ل لآخ ،ل ل لاه ،للباط ،ل لباي،ل لو ثل

ّ
ّ
نتعلږ منها ااطمئناڗ ڣاإحسا ٝباأمن ڣحسن الظ ّن باه
17
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 صفاػ ّالٛٚځ:ل لوهلاب،ل ل ل ل ،ل ل لاح،ل لـل كلقي ،ل لغنل،ل لـ غنل

ّ
ّ
النفس علګ عٖم الخڤف علګ ّ
الٛٚځ ڣعلګ ااكتساب من
تٚبي
ّ
الحاڋ مع شك ٚالنعمغ ڣاإنفاځ منها

ل

 صفاػ الحكږ ّالسليږ:ل ل كلك،ل م،ل للش ي ،ل ل،ل لع ل ،ل
لـل قس

ّ
ّ
ّ
ڣامڤضڤعيغ
نضبط أفكاٙنا ڣمشاعٚنا فنتعلږ التفكي العقاني
ّ
ّ
ڣاتخاٗ القٚاٙاػ ّ
في الحكږ علګ اأمڤٙ
بعقانيغل
السليمغ

ل

 صفاػ ّالٚفڄ:ل للم ،ل للحم،ل للل يف،ل لم،ل لشل و ،ل ل م،ل
لو و ،ل مي ،ل لبل،ل ل لؤو ل

ّ
ّ
ّ
ڣااجتماعيغ علګ أساٝ
العائليغ
اإنسانيغ
نضبط عاقاتنا
ال ّ احږ ّ
ڣالٚفڄ ڣالحلږ

ّ

ّ
التحكږ اإيجابي :لنلو ،ل لها ي ،ل ل لبو  ،ل لباس ،ل
 صفاػلـ حي،ل ل ل ف ،ل لـ عزل،ل لـ ق ل ،ل ام ،ل لنلاف ل

تمأ حياتنا باإ ّ
يجابيغ ڣالحما ٝلفعل الخي ڣعماٙع اأ ٩ٙلنفع
أنفسنا ڣاآخٚين
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 صفاػ ّالٖعږ :لسلا ،ل لـ ؤم ،ل بلا ،ل ي ،ل لوكي ،ل لقويل،ل
لـل تن،ل لولل،ل لول،ل لـل جيبل

ّ
ّ
تمنحنا الثباػ في أڣقاػ اأٛماػ ڣامشكاػ لتجاڣٛها ،كما تحثنا
علګ مساعٖع الفقٚا

ّ

 -صفاػ تجٖيٖ ال٘اػ :لغلا ،ل لغ و ،ل لتل لو ب،ل لع ول،ل لباع ل

ّ
ّ
ّ
ڣالتفا ڋ ڣتساعٖ علګ تعٖيل ّ
السلڤڅ
تمأ النفس بالتحفي
ڣتصحيح امساٙ

ل

ّ

ّ
ّ
التصحيحي:ل لقهلا ،ل لقاب ،ل اف ،ل لـ ل،ل
 صفاػ التحكږلـل ي ،ل لقا ،ل للـ ق ،ل لـ ؤخل ،ل لـان ،ل ل لا ل،ل لـل نتقمل

ّ
ّ
ّ
نتعلږ منها الحسږ ڣالحٜم ڣالتمكيڗ ڣ صاح ال٘اػ ڣ صاح
امجتمع

ل

 صفاػ امحاسبغ ڣامسا لغ:ل لعلم،ل لسل ي ،ل لب ر،ل بر،لسيب،ل للقيب،ل لشلهي ،ل لـ حيل

ّ
ّ
ّ
نتعلږ منها تفعيل معن التقڤڥ في حياتنا بفعل الطاعاػ
ڣاجتناب امعاص
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هو ال

ل

الذي ا إله إا هو

ك،ل لق لو ،ل لسلا ،ل لـ ؤم ،ل للـ هم ،ل لعزيز،ل
للم ،ل للحم،ل لـ ل ِ كل
بلا ،ل لـل ت بل،ل ال ،ل لبا ،ل لـ لو ،ل لغلا ،ل لقها ،ل لوهلاب،ل
ل ل ل ،ل ل لاح،ل لعلم،ل لقاب ،ل لباس ،ل اف ،ل ل ل ف ،ل لـ عزل،ل
لس ي ،ل لب ر،ل ل كلك،ل لع ل ،ل للل يف،ل بر،ل لم،ل
لـ ل،ل ل
لع م،ل لغ و ،ل لشل و ،ل لعلل،ل ل بر،ل ي ،ل لـل كلقي ،ل سيب،ل
لي ،ل ل م،ل للقيب،ل لـل جيب،ل لوس ،ل م،ل لو و ،ل لـل جي ،ل
لباع ،ل لشلهي ،ل ل،ل لوكي ،ل لقويل،ل لـل تن،ل لولل،ل مي ،ل
لـ حي،ل لـل كلب ،ل لـل كلعي ،ل لـ حي،ل لـل ي ،ل يل،ل لقيلو ،ل لوج ،ل
لـاج ،ل لوح ،ل ل ل ،ل لقا ،ل لـل ق ،ل لـ ق ل ،ل لـ ؤخل ،ل ل لو ،ل
لآخ ،ل ل لاه ،ل لباط ،ل لول،ل لـل تعال،ل لبل،ل لتل لو ب،ل لـل نتقم،ل
لع ول،ل ل لؤو ،لماكل لـ ك،ل ول ا لوّك ،ل لـل قس ،ل ام ،ل
لغنل،ل لـ غن،ل لـان ،ل ل لا ل،ل لنلاف ،ل لنلو ،ل لها ي،ل لب ي ،ل لباي،ل
لو ث،ل ل لش ي ،ل ل لبو ل
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